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2 Janum·i 1931. BESLUIT houdende be
schikking op het beroep, ingesteld door 
P. Lambei·ty, te Geleen, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg, 
van 27 Juni 1930, La. 6508/7 K , 2e afd., 
waarbij hem een logementsvergunning 
voor den verkoop van sterken drank in 
het klein is geweigerd. S. 1. 

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

P. Lamberty te Geleen tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Lirnbu,·g van 27 
Jurii 1930, La. 6508/7 K. , 2e afdeeling, waar
bij hem een logementsvergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein is 
geweigerd; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
15 October 1930, n°. 673 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 29 Decem
ber 1930, n°. 1650 G., afdeeling Volksgezond
hei d ; 

Overwegende, dat -Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besfuit de gevraagde logements
vergunning hebben geweigerd, uit overweging 
o. a. dat de inrichting 9 slaapvertrekken be
vat, waarvan 7 in gebruik zijn bij kostgangers 
en 1 bij den adressant, zoodat slechts één 
slaapvertrek uitsluitend voor logeergasten be
schikbaar is; dat hier al zoo aanwezig is het 
geval genoemd in artikel 9, 3e lid, 1 °. der 
Dranlrwet .:_ zooals die laatstelijk gewijzigd 
is bij de Wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad 
n°. 280) - waarin de onderwerpelijke ver
gunning door Gedeputeerde Staten moet ge-
weigerd worden; · 

Overwegende, dat appellant in beroep aan
voert,. dat de gevraagde logem.entsvergunning 
hem ten onrechte werd geweigerd, aangezien 
de logeergasten, welke bij hem in de inrich
ting zijn, door Gedeputeerde Staten ten on
rechte als kostgangers werden aangemerkt; 

Overwegende, dat deze personen, die aan de 
mijnen werkzaam zijn en voor den tijd van 
een ig_e weken; tegen een bepaald bedrag per 
week, in de inrichting van appellant verblijf 
houden, volgens dé in de mijnstreek geldende 
gewoonten, als kostgangers moeten worden be
·schouwd; 

Overwegende, dat derhalve Gedeputeerde 
Staten de gevraagde logementsvergunning te
recht hebben geweigerd; 

Gezien de Dranlnvet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van L imburg van 27 
Juni 1930 het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van A1·beid , Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat met het rapport van voornoemden 
Minister in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschr ift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 2den Januari j.931. 
. WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 26 J anuari 1931.) 

AFDEELING: 
VOLKSGEZONDHEID. 

N°. 1650 G. 

's-Gravenhage, 29 December 1930. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig bied ik Uwer Majesteit hierbij 
aan het advies van den Raad van State, af
deeling voor de geschillen van bestuur, van 
15 October 1930, n°. 673, betreffende het be
roep, ingesteld door P. Lamberty, te Geleen, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van L imburg van 27 Juni 1930, La. 6508/7 
K. , 2e afdeeling, waarbij hem eene logements
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein is geweigerd. 

Het bij dat advies gevoegde ontwerp-besluit 
luidt als volgt: . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
P. Lamberty te Geleen tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 27 
Juni 1930, La. 6508/7 K, 2e afdeeling, waarbij 
hem eene logementsvergunning voor den ver
koop va:n sterken drank in het klein is ge
weigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 October 1930, n°. 673; 

· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit de gevraagde logements
vergunning hebben geweigerd, uit overweging 
o. a. , dat de inrichting 9 slaapvertrekken be
vat; waarvan 7 in gebruik zijn bij kostgangers 
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en 1 bij den adressant, zoodat slechts één 
slaapvertrek uitsluitend voor logeergasten be
schikbaar is; dat hier alzoo aanwezig is het 
geval genoemd in artikel 9, 3e lid, 1 °. der 
Drankwet - zooals die laatstelijk gewijzigd is 
bij de Wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 
280) - waarin de onderwerpelijke vergunning 
door Gedeputeerde Staten moet geweigerd 
worden; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij meent, dat de omstandigheid dat dezelfde 
kamer t ijdelijk voor langer dan één nacht in 
gebruik is bij denzelfden logeergast, geen 
grond voor weigering kan worden geacht; dat 
immers de logeergasten, die momenteel bij 
hem in de imichting zijn, niet kunnen worden 
gelijkgesteld met kostgangers, omdat zij slechts 
zeer kort bij hem verblijven; dat het trouwens 
een gewoon verschijnsel is, dat in een hotel 
soms logeergasten voor langeren duur aan
wezig zijn ; dat hier niet aanwezig is het ge
val, genoemd in artikel 9, 3e lid 1 °. der 
Drankwet, op grond waarvan de vergunning 
zou moeten worden geweigerd; 

Overwegende: dat volgens het bestreden be
sluit in de inrichting aanwezig zijn 9 slaap
vertrekken, waarvan 7 in gebruik zijn bij kost
gangers en één in gebruik is bij den appel
lant ; 

dat geén grond aanwezig is, om de boven
bedoelde als kostgangers aangeduide personen 
niet als logeergasten aan te merken, zoodat 
de bij hen in gebruik zijnde slaapvertrekken 
mede als voor logeergasten bestemd zijn aan 
te merken; 

dat in verband hiermede de inrichting vol
doet aan het bepaalde bij artikel 2, l e lid, 
van Ons besluit van 14 October 1925, Staats
blad n°. 416, en Gedeputeerde Staten ten on
rechte bij hun bestreden besluit hebben over
wogen, dat hier aanwezig is het geval, ge
noemd in artikel 9, 3e lid, 1°. der Drankwet; 

Overwegende voorts, dat op grond van het 
overgelegde ambtsbericht van Burgemeester 
en Wethouders van Geleen van 13 Juni 1930 
moet worden aangenomen, dat des· appellants 
perceel voor het herbergen van logeergasten 
is ingericht en dat daaraan het karakter van 
logement in den zin der Drankwet niet kan 
worden ontzegd; 

dat, aangezien niet is gebleken, dat andere 
gronden tot weigering der vergunning aanwe
zig zijn, deze alsnog behoort te worden ver
leend; 

Gezien de Drankwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslui t 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 27 
Juni 1930, La. 6508/7 K, 2e afdeeling, aan 
P. Lamberty te Geleen vergunning te verlee
nen voor den verkoop van sterken drank in 
het klein, als bedoeld in artikel 1, 2e lid, 
letter a der Drankwet, in een logement alleen 
aan logeergasten in de eetzaal rechts van den 
ingang van het perceel, kadastraal bekend ge
meente Geleen, Sectie A , n°. 4332, gelegen 
aan de Wolfstraat 5, met eene oppervlakte 
van 22 ,50 M2. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-, 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezon-

den aan den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur. 

Tegen dat advies bestaat mijnerzijds be
zwaar. Ik deed den Raad daarvan blijken 
door op te merken, dat de vraag, of de per
sonen, die in de inrichting verblijf houden, 
als logeergasten kunnen worden beschouwd, 
naar mijne meening in het onderhavige geval 
ontkennend moet worden beantwoord. Zooals 
u it de stukken blijkt, verblijven de hierbe
doelde personen, die voor het grootste deel 
werkzaam zijn op de •mijn Maurits, meestal 
een ige weken in de inrichting en zijn zij al
daar tegen een vast bedrag in den kost. Mijns 
inziens kunnen déze personen bezwaarlijk als 
logeergasten worden aangeme~kt. De onder
werpelijke inrichting mist dan ook naar mijne 
meening het karakter van logement in den 
zin der Drankwet, aangezien de houder er niet 
zijn gewone beroep van maakt om daari n 
nachtverblijf voor den gaanden en komenden 
man te verschaffen. 

H et instituut van de logementsvergunningen 
is niet in de Drankwet gebracht voor een 
bedrijf, dat zoo dicht het kosthuis nadert, doch 
dient uitsluitend voor het hotelverkeer. 

In zijn antwoord merkt de Raad o. a. op, 
dat het feit, dat de kostgangers meestal slechts 
eenige weken in de inrichting verblijven, in 
het onderhavige geval voldoenden grond geeft 
deze als logeergasten aan te merken, ook al 
zijn ze tegen een vast bedrag in den kost. 
Naar de meening van den Raad verzet ook 
het algemeen geldend spraakgebruik zich in 
geen enkel opzicht tegen de opvatting om 
hem, die eenige weken in een logement ver
toeft, als logeergast aan te merken. 

H et komt mij voor, dat hier wordt voorbij
gezien dat de vraag of bepaalde personen als 
logeergasten dan wel als kostgangers moeten 
worden aangemerkt, mede aan de hand van ter 
p laatse geldende gewoonten moet worden be
antwoord. In de mijnstreek worden personen 
als in het onderhavige geval bedoeld in het 
dagelijksch leven als kostgangers aangemerkt. 
Door hen niettemin als logeergasten te be
schouwen, zou aan de toepassing der D rank
wet eene uitbre iding worden gegeven, welke 
vooral in een streek, waarin zooveel in
dustrieele arbeiders woonachtig zijn, bedenke
lijk mag heeten. 

Op grond van het · vorenstaande veroorloof 
ik mij Uwer Majesteit eerbiedig in overwe
ging te geven, het hierbij gevoegde ontwerp-. 
besluit, strekkende tot ongegrondverklaring 
van het beroep, te bekrachtigen. 
De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

(w.g.) T. J . Vers c huur. 

3 Janua,·i 1931. BESLUIT tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 123, tweede en derde lid, 
en artikel 124, derde lid, der Ziektewet. 
s. 2. 

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

Arbeid, Handel en N~jverheid van 13 November 
1930, n°. 3690, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien· de actikelen 123, tweede en derde lid, 
en 124, tweede 'lid, der Ziektewet ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
16 December 1930, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 December 1930, 
no. 4127, Afdee!ing Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 

a. door overschrijving of storting op de 
girorekening van het fonds ; 

b. of, indien de Nederlandsche Bank als 
kassier van het fonds optreedt, door storting 
ten kantore of overschrijving of storting op de 
girorekening van deze. 

5. De beschikbare gelden van het fonds 
worden door het bestuur tijdelijk belegd naar 
bij huishoudelijk reglement ,ast te stellen 
regelen . 

Art . 1. 1. Het bestuur van het fonds, be
doeld in artikel 123. derde lid, der Ziektewet -
in dit be.~Ü;it 'Ç'~J'd!_)r aa,ngeduid a ls "h Gt be~tuur, ' • 1 

onderscheidenlijk " het ·fonds" - bestaat uit 
ten minste 7 leden en 7 plaatsvervangende leden, 
door On~ met uitzondning van het Jid, bedoeld 
in het derde lid, te benoemen voor den tijd van 
zes jaren. 

6. Het bestuur brengt vóór het einde van 
ieder jaar, onder overleg.ging van eene rekening 
en verantwoording, verslag uit over het afge
loopen kalenderjaar aan Onzen vorenbedoelden 

1 Minister. 
Aftredende leden en pl aatsvervangende leden 

zijn herbenoembaar. 
2. Twee leden en twee plaatsvervangende 

leden worden door Ons benoemd op voordracht 
van den Verzekeringsraad, waarvan één lid en 
één plaatsvervangend lid uit de werkgevers
leden en één lid en één plaatsvervangend lid uit 
de arbeidersleden der Raden van Arbeid. Twee 
leden en twee plaatsvervangende leden worden 
door Ons benoemd op voordracht van het Col
lege van Toezicht, bedoeld in artikel 119, eerste 
lid . der Ziektewet, waarvan één Jid en één 
plaatsvervangend lid uit bestuursleden van be
drijfsvereenigingen, die werden aangewezen 
door of op voordracht van een of meer vereeni
gingen van werkgevers en één lid en één plaats
vervangend lid uit bestuursleden van bedrjjfs
vereenigingen, die werden aangewezen door of 
op voordracht va.n een of meer vereenigingen 
van arbeiders. 

3. De Directeur-Generaal, hoofd van de af
deeling Volksgezondheid, is ambtshalve lid. 

4. Een der leden wordt door Ons als voor
zitter aangewezen. 

2. Aan den Voorzitter en de overige leden van 
het bestuur worden presentiegelden toegekend. 

3. 1. Op grond -,;an door de Raden van 
Arbeid, onderscheidenlijk de erkende bedrijfs
vereenigingen in den zin der Ziektewet, binnen 
6 maanden na afloop van het kalenderjaar te 
verstrekken gegevens worden door den Ver
zekeringsm,ad en het College, bedoeld in artikel 
119· der Ziektewet, bij eene gemeenschappelijke 
beschikking vastgesteld : 

a. het bedrag van het loon, dat in het afge
Ioopen kalenderjaar voor de premiebetaling in
gevolge de Ziektewet door eiken Raad van Ar
beid, onderscheidenlijk elke erkende bedrijfs
vereeniging in den zin der Ziektewet, is in reke
ning gebracht; 

b. de bjjdragen door eiken Raad van Arbeid, 
onderscheidenlijk elke erkende bedrijfsvereeni
ging, krachtens het bepaalde in artikel 123, 
tweede lid, der Ziektewet en het bepaalde in 
artikel 124, eerste lid, dier wet over het onder a . 
aangegeven loonbedrag in het fonds te storten. 

2. Van de in het vorige lid bedoelde vast
stellingen , wordt aan eiken Raad van Arbeid 
onderscheidenlijk aan elke hiervoren bedoelde 
bedrijfsvereeniging, ieder voor zooveel hem, 
onderscheidenlijk haar, aangaat, mededeeling 
gedaan. 

4. De betaling van de bijdragen, bedoeld 
in het eerste lid, onder b. van het vorig artikel, 
geschiedt binnen 14 dagen na dagteekening van 
de in het tweede lid van dat artikel bedoelde 
mededeeling: 

7. De boekhouding van het fonds worit 
door het bestuur geregeld bij huishoudelijk re
glement. 

8. 1. Besluiten kunnen slechts worden ge
nomen, indien van het aantal leden de helft 
plus een aanwezig is ; zij worden bij volstrekte 
meerderheid van de stemuitbrengende leden 
genomen, behoudens het bepaalde in het vol-
gende lid. . 

2. Besluit en tot besteding van gelden, m 
het fonds gestort op grond van het bepaalde 
in artikel 123 der Ziektewet, kunnen slechts 
worden genomen, indien drie ; ierde van de 
lenen daaraan hun stem geven. 

9. Alle inlichtingen, het fonds betreffende, 
worden op daartoe gedaan verzoek verstrekt 
door het bestuur aan Onzen vorenbedoelden 
Minister en door de R aden van Arbeid onder
scheidenlijk de in dit besluit bedoelde bedrijfs-
vereenigingen aan het bestuur. . 

10. Dit besluit treedt in werking met m
gang van den tweeden dag na dien. der da~
teekening van het Staatsblad, waarm het 1s 
geplaatst. . .. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en N1Jver
haid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den ,Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid, 
T . J. Vers c huur. 

(Uitgeg. 22 Jan. 1931.) 

5 Januari 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het bij zonder reglement van politie voor 
het kanaal door Walcheren, vastgesteld bij 
Koninkl ijk besluit van 23 Mei 1892 (Staats
blad n°. 116) , het laatst gewijzigd bij 
Koni9kl_ijk besluit van 14 September 1926 
(Staatsblad n°. 332). S. 3. 

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

Waterstaat van 26 November 1930, La A, 
afdeeling ·waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regie. 
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 December 1930, n°. 23) ; 

Gezien het nader 1·apport van Onzen voor
noemden Minister van 31 December 1930, n°. 
429, afdeel ing Waterstaatsrecht; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in het bijzonder reglement 

van politie voor het kanaal door Walcheren, 
vastgesteld bij Koninklijk beslui t van 23 Mei 
1892 (Staatsblad n°. 116), het laatst gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 14 September 
1926 (Staatsblad n°. 332) de volgende wijzi
gingen zullen worden aangebracht : 

a. Artikel 5, tweede Jid, zal worden gelezen 
a ls volgt : 

,,De brug te Middelburg is gesloten gedu
rende 10 minuten vóór den tijd van vertrek 
van el ken personentrein van het station al
daar; deze sluitingstijd wordt in het algemeen 
tot 15 minuten uitgebreid voor doorgaande 
treinen, vertrekkende in de richting Roosen
daal. Voorts wordt de brug gesloten gehouden 
van 3 tot 10 minuten na aankomst van nader 
door den hoofdingenieur-directeur aan te wij
zen treinen." 

b. In a r tikel 6 wordt inplaats van: ,,arti
kel 11 , lste lid en artikel 20, lste lid van het 
Algemeen reglement" gelezen: ,,artikel 12, 
eerste lid en artikel 21, eerste lid, van het 
Algemeen reglement van politie voor rivieren 
en Rijkskanalen" . 

c. In artikel 7, eerste lid, wordt inplaats 
van: ,,artikel 13 van het Algemeen regle
ment" gelezen: ,,artikel 14, eerste lid, van het 
Algemeen reglem ent van politie voor rivieren 
en Rijkskanalen". 

d. Art ikel 8 wordt gelezen a ls volgt: 
,,Wanneer opzetting of a fl ating van het ka

naal wordt gewenscht, wordt het verzoek daar. 
toe gedaan aan den hoofdingenieur-d irecteur." 

e. In artikel 10 wordt inplaats van : ,,ar
tikel 8 van het Algemeen reglement" gelezen : 
"artikel 9 van het Algemeen 1·eglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen." 

/ . In a rtikel 11 wordt inplaats van: ,,ar
tikel 7, eerste lid, van het Algemeen rngle
ment" gelezen : ,,artikel 8, eerste lid , van het 
Algemeen reglement van politie voor rivieren 
en Rijkskanalen". 

g. In artikel 14 wordt inplaats van: ,,hoofd. 
ingenieur" gelezen: ,,hoofdingenieur-direc
teur''. 

h . In artikel 17 wordt inplaats van "Al
gemeen reglement" gelezen: ,,Algemeen regie. 
ment van politie voor rivieren en Rijkska
nalen." 

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

's-Gravenhage, den 5den J anuari 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
(Uitg eg. 19 Januari 1931.) 

5 Januari 1931: BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent de vrijstelling van meting 
van Estlandsche zeeschepen. S. 4. 

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

Financiën van 31 December 1930, n°. 143, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 6 der wet van 3 Juni 1875 
(Staatsblad n°. 101), het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1875 (Staatsblad n°. 146), 

alsmede Onze besluiten van 18 September 1899 
(Staatsblad n°. 208), van 8 Augustus 1913 
(Staatsblad n°. 349) en van 5 October 1923 
(Staatsblad n°. 472); 

Overwegende, dat met de Regeering van 
E stland een overeenkomst is gesloten betref
fende de wederzijdsche erkenning van Neder
landsche en Estlandsche meetbrieven; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Van de meting in Nederland wor
den vrijgesteld de in E stland thuisbehoorende 
schepen, welke zijn voorzien van een meet
brief, door de bevoegde Estlandsche autoriteit 
afgegeven volgens het daar te lande geldende 
Reglement van 7 November 1924. 

2. Di t besluit treedt in werking met ingang 
van 17 Januari 1931. 

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

's-Gravenhage, den 5den Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De G e e r. 
( Uitgeg. 15 Januari 1931.) 

5 Januari 1931. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
12 Maart 1930 te T eheran tusschen Nede1·
land en P erzië gesloten vriendschapsver
drag (Staatsblad 1930, n° . 326) . S. 5. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 18 Juli 1930 (Staatsblad 

n°. 326) , houdende goedkeuring van het op 
12 Maart 1930 te T eheran tusschen Nederland 
en P erzië gesloten vriendschapsverdrag, van 
welk verdrag een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 17 December 1930 
te T eheran zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Zaken van den 31sten Decem
ber 1930, Directie van het Protocol, n° . 40077 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta

ling daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 5den Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlanlkche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 20 Jani,ari 1931. ) 

V er t a I in g. 
Vriendschapsverdrag tusscllen Nederland 

en Perzië. 
H are Majesteit de Koningin der Nederlan

den eenerzijds 
en 

Zijne Keizerlijke Majesteit de Shah van 
Perzië anderzijds 

1 Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche tekst Staatsblad n°. 326 
van 1930. 
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in gelijke mate bezield met den wensch om 
de aloude vriendschapsbetrekkingen tusschen 
de beide landen te versterken, hebben beslo
ten een vriendschapsverdrag te sluiten en heb
ben daartoe tot Hun gevolmachtigden be
noemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen : 

den heer Leendert Pieter Johan de Decker, 
zaakgelastigde der Nederlanden te Teheran; 

Zijne Keizerlijke Majesteit de Shah van 
Perzië : 

Zijne Excellentie M. Mohamad Ali Khan 
Farzine, Minister van Buitenlandsche Zaken; 

die na elkaar mededeeling te hebben ge
daan van hun wederzijdsche volmachten, welke 
in goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, 
omtrent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen : 

Art. 1. Er zal een onschendbare vrede en 
oprechte en voortdurende vriendschap bestaan 
tusschen het Keizerrijk Perzië en het Konink
rijk der Nederlanden, evenals tusschen de on
derdanen der twee Staten. 

Art. 2. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen komen overeen om Hun diplomatieke 
betrekkingen voort te zetten in overeenstem
ming met de grondbeginselen en de practijk 
van het algemeene internationale recht. Zij 
komen overeen, iiat de diplomatieke vertegen
woordigers van elk Harer op het grondgebied 
van de andere, onder voorwaarde van weder
keerigheid, de door de grondbeginselen en de 
practijk van het algemeene internationale 
recht bevestigde behandeling zullen genieten, 
een behandeling, die in geen enkel geval, 
minder gunstig kan zijn, dan die wordt toe
gekend aan de diplomatieke vertegenwoordi
gers van de meest begunstigde natie. 

Art. 3. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen komen overeen om aan arbitrage te on
derwerpen alle geschillen, die tusschen Haar 
mochten rijzen naar aanleiding van de toe
passing of de uitlegging der bepalingen van 
alle verdragen en overeenkomsten, die tus
schen Haar zijn of zullen worden gesloten, 
artikel 2 van dit Verdrag daaronder begre
pen, en welke niet binnen redelijken tijd op 
vriendschappelijke wijze zouden kunnen wor
den opgelost langs den gewonen diplomatieken 
weg. 

Deze bepaling zal , als het geval zich voor
doet, ook toepasselijk zijn op de voorafgaande 
vraag of het geschil betrekking heeft op de 
uitlegging of op de toepassing van genoemde 
verdragen en overeenkomsten. De beslissing 
van het arbitrale scheidsgerecht zal voor de 
Partijen verbindend zijn. Voor elk geschil zal 
het scheidsgerecht worden samengesteld op 
verzoek van een der Hooge Verdragsluitende 
Partijen en wel op de volgende wijze : 

Binnen drie maanden na het neerleggen van 
het verzoek zal elk der twee Staten een 
scheidsrechter aanwijzen, die gekozen zal kun
nen worden onder Zijn eigen onderdanen of 
onder de onderdanen van een derden Staat. 
Wanneer bij het verstrijken van bedoeld tijds
verloop van drie maanden de verweerende 
Staat geen scheidsrechter heeft aangewezen, 
zal de keuze, op verzoek van den eischenden 
Staat, worden gedaan door den Voorzi tter v'an 

het Hof van Internationale J_ustitie onder de 
onderdanen van den verweerenden Staat. 

Binnen een nieuw tijdsverloop van twee 
maanden zullen de Partijen overeenkomen 
omtrent de bewoordingen van het compromis, 
waarin het geschil aanhangig gemaakt wordt 
bij het scheidsg!)recht, de competentie van het 
scheidsgerecht wordt omschreven, de punten, 
waarover het geschil loopt, worden gesteld en 
de procedure, die gevolgd zal moeten worden 
om tot een oplossing te komen,. zal worden 
vastgesteld. 

Voor het geval dat, nadat het tijdsverloop 
van twee maanden is verstreken, de twee 
Staten het niet eens zouden zijn geworden over 
het compromis, zal de zorg om het op te 
stellen worden toevertrouwd aan het scheids
gerecht, dat daartoe zal overgaan op verzoek 
van den eischenden Staat. 

Wanneer de twee scheidsrechters het niet 
eens worden over het vaststellen van een com
promis binnen het tijdsverloop van twee maan
den gerekend vanaf het oogenblik waarop die 
zorg aan het scheidsgerecht is toevertrouwd, 
of wanneer die twee scheidsrechters er niet in 
slagen het geschil te regelen binnen een rede
lijken tijd, die overigens in de regeling van 
de procedure zal moeten zijn vastgesteld, dan 
zullen de Hooge Verdragsluitende Partijen 
gezamenlijk nog drie scheidsrechters kiezen, 
tenzij zij zijn overeengekomen slechts een 
enkelen derden scheidsrechter te benoemen. 
Die scheidsrechters zullen onderdanen moeten 
zijn van een of meer derde Staten. Wanneer 
de Staten het, binnen een tijdsverloop van 
twee maanden te rekenen van het oogenblik 
waarop het verzoek tot benoeming van die 
scheidsrechters of van een derden scheidsrech
ter zal zijn gedaan, niet eens worden over de 
keuze van de bovenbedoelde scheidsrechters 
of den scheidsrechter, · dan zullen zij gezamen
lijk of - wanneer het gezamenlijk verzoek 
niet mocht zijn gedaan binnen een nieuw 
tijdsverloop van twee maanden - de meest 
gereede van hen den President van het Per
manente Hof van Internationale Justitie ver
zoeken de drie scheidsrechters of den derden 
scheidsrechter onder de onderdanen van derde 
Staten te benoemen. In gemeen overleg der 
Partijen zal hem een lijst van derde Staten 
kunnen worden overhandigd, waartoe hij zich 
bij zijn keuze zal moeten beperken. De Par
tijen behouden zich het recht voor om voor 
een bepaald tijdperk zich van te voren te 
verstaan omtrent de aanwijzing van de drie 
scheidsrechters of den derden scheidsrechter. 

In geval het noodig is geweest over te gaan 
tot de aanwijzing van de drie scheidsrechters 
of van den derden scheidsrechter, en bij ge
breke van een compromis tusschen de twee 
verdragsluitende Staten waarin de, vanaf het 
oogenblik van die aanwijzing, te volgen pro
cedure is vastgelegd, zullen de drie scheids
rechters of zal de derde scheidsrechter zich 
voegen bij de twee eerste scheidsrechters, en 
het zoo gevormde scheidsgerecht zal zijn pro
cedure vaststellen en het geschil regelen. Alle 
beslissingen van het scheidsgerecht zullen bij 
meerderheid van stemmen genomen worden. 

Ten aanzien van elk ander geschil dan die, 
welke betrekking hebben op de toepassing of 
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uitlegging van verdragen en overeenkomsten, 
en dat niet op bevredigende wijze langs den 
gewonen diplomatieken weg mocht kunnen 
zijn opgelost, komen de Hooge Verdragslui
tende Partijen, haar verplichtingen als leden 
van den Volkenbond hooghoudende, overeen 
slechts tot vreedzame wijze van oplossing hare 
toevlucht te zullen nemen. Zij zullen in elk 
geval door een speciaal compromis de proce
dure, die haar het meest geëigend voorkomt, 
vaststellen. 

De Hooge Verdragsluitende Partijen kome~ 
bovendien overeen, dat, voor het geval ZIJ 

verder mochten toetreden tot de Algemeene 
Akte van Arbitrage van 26 September 1928 of 
tot het protocol nopens de verplichte aanvaar
ding van de bevoegdheid van het Permanente 
Hof van Internationale Justitie van 16 De
cember 1920, de bepalingen van die overeen
komsten eventueel zullen worden toegepast, 
niettegenstaande de bepalingen van dit ar
tikel. 

Art. 4. Dit verdrag zal bekrachtigd worden 
en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoe
dig mogelijk worden uitgewisseld. Het zal van 
kracht worden een maand na de uitwisseling 
der bekrachtigingsoorkonden. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden dit Ver"drag hebben geteekend 
en er hun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in Teheran den 12den Maart 1930 
(21 esfand mah 1308 Zonnefaar). 

(L.S.) L. P. J". de Decker. 
(L.S.) M. Farzine. 

Onderteekenlngsprotocol. 

Op het oogenblik, dat overgegaan wordt tot 
het onderteekenen van -het Vriendschapsver
drag, dat heden gesloten is . tusschen het Kei
zerrijk Perzië en het Koninkrijk der Neder
landen, hebben de ondergeteekende gevol
machtigden de volgende verklaring afgelegd, 
die een onafscheidelijk deel van het Verdrag 
zelf zal uitmaken. 

Er is overeengekomen: ten aanzien van ar
tikel 3: De Hooge Verdragsluitende Partijen 
behouden zich het recht voor om de bepalin
gen van artikel 3 van dit Verdrag opnieuw te 
onderzoeken na verloop van een tijdvak van 
tien jaren sinds den dag der uitwiss 1 ing der 
bekrachtigingsoorkonden van dit Verdrag. 
Wanneer een der Verdragsluitende Partijen 
zes maanden voor het afloopen van dien ter
mijn aan de andere kennis geeft van Haar 
wensch, om artikel 3 niet van kracht te doen 
blijven, zal dat artikel buiten werking treden 
op den dag, waarop de termijn van tien jaar 
zal zijn verstreken. Bij gebreke van zulk een 
opzegging, zal het artikel voor een nieuw tijds
verloop van vijf jaren van kracht blijven en 
zoo vervolgens. 

Teheran, 12 Maart 1930 (21 esfand mah 
1308 Zonnejaar). 

L. P. J. de Decker. 
M. F arzine. 

7 Januari 1931. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 133, vijfde lid , der 
hooger-onderwijswet van het getuigschri ft 
van de a fdeeling gymnasium van het 
Christelijk lyceum te Bandoeng. S. 6. · 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 December 1930, n° . 5556, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet; 

0 . dat het onderwijs gegeven aan de afdee-
1 ino- gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Ba';,,,z,, eng naar Ons oordeel gelijkwaardig is 
met het onderwijs aan de gymnasia hier te 
lande ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
het in 1931 afgegeven getuigschrift van de 

afdeeling gymnasium van het Christelijk 
lyceum te Bandoeng staande onder het be
stuur van de Vereeniging " Het Christelijk 
Lyceum" te Bandoeng, wordt gel ijkgesteld 
met het getuigschrift, bedoeld in artikel 11 
der hooger-onderwijswet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
Yan dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minûte1· van Onde1·wijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T e r pst r a . 
(Uitgeg. 2 Februari 1931.) 

7 Januari 1931. BESLUIT, houdende aan
vulling van het Koninklijk besluit van 31 
Maart 1926 (Staatsblad n°. 58) tot vast
stelling van pensioensgrondslagen, als be
doeld in de Pensioenwet voor de land
macht (Staatsblad 1922, n°. 66) en in de 
Militaire Weduwenwet 1922. S . 7. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 2 October 1930, IIIe Afd. B. , 
n°. 134 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is. over te 
gaan tot aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 31 Maart 1926 (Staatsblad n°. 58) tot 
regeling van de vaststelling van pensioens
grondslagen, als bedoeld in de Pensioenwet 
voor de l andmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) 
en in de Militaire Weduwenwet 1922 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 4 
November 1930, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor. 
noemden Minister van 31 December 1930, 
IIIe Afd. B., n°. 64; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

A. dat aan het gestelde onder B in voren
aangehaald besluit het volgende zal worden 
toegevoegd : 

..70. toelage voor den officier van gezond
heid, hygiëni t van de landmacht; 

71. toela11:e voor den officier, ingedeeld bij 
de Militaire Gasschool; 

72. toelage, toegekend aan een lid van of 
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een geëmployeerde bij een muziekkorps we
gens het gemis van het gebruik van muziek
instrumenten, eigendom van het Rijk."; 

B. dat overal waar in voormeld besluit 
wordt gesproken van "Minister van Oorlog" 
daarvoor zal moeten worden gelezen: ,.Mi
nister van Defensie"; en 

C. dat dit besluit in werking treedt op den 
twèeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsbla,d, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 7den Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Defensie, L. N. Deck ers. 
(Uitgeg. 23 Januari 1931.) 

7 Janua,·i 1931. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
1 September 1930 te Reval tusschen Ne
de,·land en Estland gesloten overeenkomst, 
betreffende de wederzijdsche erkenning 
van meetbrieven voor zeeschepen. S. 8. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 1 September 1930 te R eval 

tusschen N ede,·land en Estland gesloten over
eenkomst, betreffende de wederzijdsche erken
ning van meetbrieven voor zeeschepen, van 
welke overeenkomst een afdruk en eene ver
taling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat deze overeenkomst, in 
verband met eene op grond van artikel 4 van 
de Estlandsche Regeering ontvangen mede
deel ing. op 17 Januari 1931 in werking zal 
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 2den Januari 
1931, Directie van het Protocol , n°. 97; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede de 

ve1·taling daarvan, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministel'S, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoer ing van 
hetgel)n ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 7den Januari 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buitenla11dsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n cl. 

(Uitgeg. 22 Januari 1931.) 

ARRANGEMENT concernant la reconnais
sance réciproque des cert ificats de jaugeage 
néerlandais et estoniens. 

Les soussignés, dûment autorisés par leurs 
Gouvernements respectifs, et considérant que, 
dans Ie Royaume des Pays-Bas ainsi que 
dans Ia R épublique estonienne, sauf une pe
tite différence concernant Ie maximum ac
cordé pour la déduction des espaces affectés 
à la force motrice, la même méthode (sys
tème Moorsom) pour l a détermination du 
tonnage des bàtiments de mer a été adoptée, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. Ni les navires néerlandais 
jaugés selon Ie Décret Royal du 21 août 1875 

(Bull etin des Lois n°. 146), modifié par les
Décrets Royaux du 18 septembre 1899 (Bul 
letin d,es Lois n° . 208) et du 8 août 1913 
(Bull etin des Lois n°. 349) ne seront soumis 
dans les ports de l'Estonie à aucun autre 
jaugeage, ni dans les ports des Pays-Bas les 
navires estoniens jaugés selon Ie Règlement 
du 7 novembre 1924, Ie tonnage inscrit dans 
leur certificat de jaugeage étant considéré 
comme basé sur Ie système appliqué aux na
vires du pays même. 

Art. 2. Pour les navires néerlandais, à 
l'égard desquels la déduction pour les espaces 
affectés à Ia force motrice selon les instruc
tions estoniennes doit être limitée jusqu'à 
55 % du tonnage brut après qu'on en a dé
dui t les espaces mentionnes dans Ie Para
graphe 13 de ces instructions estoniennes, il 
sera inscrit par Ie jaugeur néerlandais sur Ie 
certificat de jaugeage une déclaration, <lont 
résulte Ia déduction maximum mentionnée 
ci-dessus. Cette déclaration sera estimée à 
désigner pour Ie calcul du tonnage net de 
tels navires la déduction maximum selon les 
instnwtions estoniennes. 

Art. 3. Le présent arrangement est égale
ment applicable aux Indes N éerlandaises, au 
Surinam et à Curaçao, de sorte que les na
vires des Indes Néerlandaises, du Surinam et 
de Curaçao jaugés selon les Ordonnances en 
vigueur sur ces territoires à savoir l'Ordon
nance du Gouverneur-Général des Indes Néer
landaises du 11 mai 1927, l'Ordonnance du 
Gouverneur de Surinam du 28 novembre 1878 
et l'Ordonnance du Gouverneur de Curaçao 
du 13 décembre 1876 ainsi que les règlements 
d'exécution y relatifs et les navires estoniens 
jaugés selon Ie Règlement mentionné à l'Ar
ticle premier du présent arrangement, mouil
lés respectiviment dans les ports estoniens et 
dans les ports des Indes Néerlandaises, du 
Surinam et de Curaçao, profiteront également 
des stipulations du présent arrangement et 
ne seront pas conséquent soumis à aucune 
nouvelle opération de jaugeage. 

Art. 4. Le présent arrangement restera en 
vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 
trois mois à compter du jour de sa dénoncia
tion par l'trne des Hautes Parties contrac
tantes. 

En foi de quoi, les soussignés ont signé Ie 
présent arrangement, qui entrera en vigueur 
30 jours après la réception par Ie Gouver
nement de Ia Reine de la notification consta
tant sa ratification par l'Estonie. 

F a it à Tall inn, Ie 1 septembre mil neuf 
cent trente. 

V er t a I ing. 

W. L. F. C. van Rappard. 
I. Lattik. 

OVEREENKOMST betreff ende de weder
zijdse /i e erkenning der door N ederland en 
Estland afgegeven meetbrieven. 

De ondergeteekenden, daartoe behoorlijk 
door hunne Regeeringen gemachtigd, en over
wegende dat, zoowe] in het Koninkrijk der 
Nederlanden als in de E stlandsche Repu
bliek, behoudens eene kleine a fwijking, be
trekking hebbende op den maximum a ftrek 
voor de n1imten, · ingenomen door voortstu-
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wingsinrichtingen, een zelfde methode (systeem 
Moorsom) is aangenomen voor het bepalen 
van de tonnenmaat van zeeschepen, zijn om
trent de volgende bepalingen overeengeko
men : 

Art. 1. De Nederlandsche schepen, geme
ten overeenkomstig het Koninklijk besluit van 
21 Augustus 1875 (Staatsblad n°. 146) , zoo
als dit is gewijzigd bij Koninklijke besluiten 
van 18 September 1899 (Staatsblad n° 208) 
en van 8 Augustus 1913 (Staatsblad n°. 349), 
zullen in de havens van Estland en de Est
landsche schepen, gemeten overeenkomstig het 
Reglement van 7 November 1924, zullen in 
de havens van Nederland aan geenerlei 
nieuwe meeting onderworpen zijn; wordende 
de tonnenmaat, op hun meetbrief vermeld, 
beschouwd als te zijn gebaseerd op het 
systeem, dat op de schepen van het land zelf 
wordt toegepast. 

Art. 2. Voor Nederlandsche schepen, ten 
aanzien waarvan de aftrek voor de ruimten, 
ingenomen door voortstuwingsinrichtingen, 
overeenkomstig de Estlandsche voorschriften 
beperkt moet blijven tot 55 % van den bruto
inhoud, nadat daarvan de ruimten bedoold 
in par. 13 dier Estlandsohe voorschriften zijn 
afgetrokken, zal op den meetbrief door den 
Nederlandschen scheepsmeter eene verklaring 
worden gesteld, waaruit de hiervoor bedoelde 
maximale aftrek blijkt. Voor de berekening 
van den netto-inhoud van zoodanige schepen 
zal die verklaring worden geacht den maxi
mum aftrek volgens de Estlandsche voor
schriften aan te geven. 

Art. 3. Deze overeenkomst is ·eveneens van 
toepassing op Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao, zoodat de Nederl andsch-Indische, 
Surinaamsche en Curaçaosche schepen, geme
ten overeenkomstig de in deze gebiedsdeelen 
van kracht zijnde Ordonnanties - namelijk 
de Ordonnantie van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië van 11 Mei 1927, de 
Ordonnantie van den Gouverneur van Suri
name van 28 November 1878 en de Ordon
nantie van den Gouverneur van Curaçao van 
13 December 1876, alsmede van de daarop 
betrekking hebbende reglementen van uitvoe
ring - en de Estlandsche schepen, gemeten 
overeenkomstig het in artikel 1 · van deze 
overeenkomst vermelde reglement, respectie
velijk in de Estlandsche en de Nederlandsch
Indische, Surinaamsche en Curaçaosche ha
vens binnengeloopen, evenzeer zullen genieten 
van de bepalingen van deze overeenkomst en 
bijgevolg aan geenerlei nieuwe meting zullen 
worden onderworpen. 

Art. 4. Deze overeenkomst zal van kracht 
blijven tot aan den afloop van een termijn 
van drie maanden, te rekenen van den dag 
der opzegging door een der beide Hooge Ver
dragsluitende Partijen. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden 
deze overeenkomst hebben geteekend, welke 
in werking zal treden dertig dagen na de 
ontvangst door de Regeering van H . M. de 
Koningin van ·de mededeeling, dat de be
krachtiging door Estland heeft plaats gehad. 

Gedaan te T allinn, den len September 1930. 
W. L. F. C. van Rappard. 
I. Lattik. 

8 Januari 1931. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Ver
voor. S. 9. 

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

Waterstaat van 13 December 1930, La. H. , 
afdeeling Vervoor- en Mijnwezen; 

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

30 December 1930, n°. 16); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Januari 1931, La. 
B. , afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goodgevonden en verstaan : 
A. het Algemeen Reglement· Vervoor,' 'vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 9 Novem
ber 1928 (Staatsblad n°. 415), het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 11 Decem
ber 1929 (Staatsblad n°. 511), te wijzigen als 
volgt: 

I. De bestaande bepaling van artikel 12 
wordt eerste lid en voorzien van het cijfer 
I" terwijl als tweede lid aan dit artikel 

~ordt toogevoegd: 
2. De Minister van Waterstaat kan voor 

b;paalde treinen van het eerste lid ontheffing 
verleenen." 

II. In artikel 126 wordt tusschen "artike
len" en " 13" ingevoegd: ,,12", 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 8sten Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister va-n Waterstaat, P.J. Re y me r. 
( Uitgeg. 21 Januari 1931. ) 

9 Januari 1931. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 21 Juni 1926 te Parijs gesloten inter
nationaal sanitair verdrag (Staatsblad 
1930, n°. 325). S. 10. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 18 Juli 1930 (Staats

blad n°. 325), houdende goedkeuring van het 
op 21 Juni 1926 te Parijs gesloten interna
tionaal sanitair verdrag, van welk verdrag 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
is gevoegd; 

Overwegende, dat Wij bedoeld verdrag voor 
het Rijk in Europa en voor Nederlandsch
lndië hebben bekrachtigd en dat Onze akte 
van bekrachtiging op 14 November 1930 te 
Parijs is nedergelegd; 

Overwegende, dat bij die bekrachtiging de 
reserves zijn gemaakt, bedoeld in artikel 2 van 
bovengenoemde Wet; _ 

Op de voordracht van Onzen M1mster van 
Buitenlandsche Zaken van den 5den Januari 
1931, Directie van het Protocol, n°. 40952 ; 

Hebben goodgevonden en verstaan: . 
meergenoomd verdrag, alsmede de vertalrng 

daarvan, te doen bekend maken door de 
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plaatsing rnn dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze M1111sters, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 9den ,Januari 1931. 
WILHELMINA. 

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

· (Uitgeg. 2 Februa1·i 1931.) 

Ver t a I ing. 

11 TERNATIONAAL SANITAIR 
VERDRAG. 

Zijne Majesteit de Koning van Afgha nis
tan; de Pres ident van de Republiek Albanië; 
de President van het Duitsche Rijk; de Pre
sident van de Argentijnsche Republiek; de 
Bondspresident van de Republiek Oostenrijk; 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen; de 
President van de Republiek der Vereeni gde 
Staten van B razilië; Zijne Majeste it de Ko
ning der Bulgaren; de President van de Re
publiek Chi li ; de President van de R epu
bliek China; de President van de Republiek 
Columbia; de President van de Republiek 
Cuba; Zijne Majesteit de Koning van Dene
marken; de P resident van de Dominicaansche 
Republiek ; Zijne Majesteit de Koning van 
Egypte ; de Pres ident van de Republiek 
Ecuador; Zijne Majeste it de Koning van 
Spanje; de President der Vereenigde Staten 
van Amerika; Hare Majesteit de Koningin 
der Koningen van Ethiopië en Zijne K eizer
lijke en Koninklijke Hoogheid de Kroonprins 
e n R egent van het Keizerrijk ; de President 
van de Finsche R epubliek; de President van 
de Fransche Republiek; Zijne Majesteit de 
Koning van het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en I erland en de Britsche 
overzeesche gebieden, . K eizer van Indië ; de 
President van de Republiek Griekenland; de 
President van de Republiek Guatemala; de 
President van de R epubliek Haïti ; Zijne 
Majesteit de Koning van den H edjaz ; de 
P1·esident van de R epubliek Honduras ; Zijne 
Doorluchtige Hoogheid de Regent van het 
Koninkrijk Hongarije; Zijne Majesteit de 
Koning van Italië; Zijne Majesteit de Keizer 
van J apan; de President van de Republiek 
Liberia; de President van de R epubliek 
Lithauen; H are Koninklijke Hoogheid de 
Groothertogin van Luxemburg; Zijne Ma
jesteit de Sultan van Marokko ; de President 
van ae R epubliek Mexico; Zijne Doorluchtige 
Hoogheid de Vorst van Monaco; Zijne Ma
jeste it de Koning van Noorwegen; de Presi
dent van de Republiek P araguay; H are Ma
jesteit de Koningin der Nederlanden ; de 
President van de Republiek P eru; Zijne Ma
jesteit de Schah van P erzië; de P resident 
van de Republiek Polen; de President van 
de Portugeesche R epubliek ; Zijne Majesteit 
de Koning van Rumenië; de Besturende 
Hoofden van San Marino; Zijne Majesteit de 
K oning der Serven, Kroaten en Slovenen; de 

1 Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche tekst Staatsblad 325 van 
1930. 

President van de Republiek El Salvador; de 
Gouverneur-Generaal, Vertegenwoordiger van 
de Souvereine Macht van den Soedan ; de 
Zwitsersche Bondsraad; de President van de 
Republiek Tsjechoslowakije ; Zijne Hoogheid 
de Bey van Tunis; de President van de 
Turksche R epubliek; het Centraal Uitvoerend 
Comrté der Vereenigde Socialistische Sovjet
republieken; de President van de R epubliek 
Uruguay en de President van de Republiek 
V e nezue la, 

besloten hebbende in de regelingen vervat 
in de Sanitaire Conventie, geteekend te Pa
rijs den 17den Januari 1912, de wijzigingen 
aan te b1·engen, die noodig zijn uit hoofde 
van de nieuwe gegevens die wetenschap en 
ervaring op het gebied der voorkoming van 
ziekten verschaft hebben, een internationale 
regeling tot stand te brengen met betrekking 
tot den vlektyphus en de pokken en zooveel 
mogelijk uitbreiding te geven aan het terrein 
waarop de beginselen toepass ing vinden 
waarvan bij de internationale san itaire regle
menteering is uitgegaan ; hebben besloten te 
dezer zake een verdrag te sluiten en tot hunne 
gevolmachtigden benoemd : 

Zijne Majesteit de Koning van Afgha
nistan : 

den heer I slambek Khoudoiar Khan, Secre
taris van het Gezantschap van Afghanistan 
te Parijs ; 

de President van de R epubliek Albanië: 
den heer Dr. Osman, Directeur van het Zie

kenhuis van Tirana; 
de President van het Duitsche Rijk : 

den heer Franoux, Geheime Gezantschapsraad 
bij de Ambassade van Duitschland te Parijs ; 

den heer Dr. H amel, Raad aan het Rijks 
Ministerie van Binnenlandsche Zaken ; 

de President van de Argentijnsche Repu
bliek: 

den heer Federico Alvarez de Toledo, Gezant 
van Argentinië te Parijs; 

den heer Dr. Araoz Alfaro, Pres ident van het 
Departement van Hygiëne; 

den heer Manuel Carbonnel, Hoogleeraar in 
de Gezondheidsleer bij de Faculteit der Ge
neeskunde te Buenos-Ayres ; 

de Bondspresident van de Republiek Oos
tenrijk: 

den heer Alfred Grünberger, Gezant van Oos
tenrijk te P arijs; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den heer Velghe, Secretaris-Generaal van het 

Ministerie van Binnenlandsche Zaken en 
H ygiëne; 

de President van de R epubliek der Ver
eenigde Staten van Braz ilië: 

den heer P rofessor Dr. Carlos Chagas, Direc
teur-Generaal van het N ationaal Departe. 
ment van Openbare Gezondheid, Directeur 
van het Instituut Oswaldo Cruz; 

den heer Dr. Gilberto Moura Costa; 
Zijne Majesteit de Koning der Bulgaren: 

den heer M. Morfoff, Gezant van Bulgarije 
te Parijs; 

den heer Dr. Tochko Petroff, Hoogleeraar bij 
de Faculteit der Geneeskunde te Sofia ; 

de President van de Republ iek Chili: 
den heer Armando Quezada, Gezant van Chili 

te Parijs; 
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den heer Dr. Emilio Aldunate, Hoogleeraar 

bij de Facultei t der Geneeskunde van Chili; 
den heer Dr. J . Rodriguez Barros, Hoog

leeraar bij de Faculteit der Geneeskunde 
van Chili; 

de Pres ident van de Republiek China: 
Generaal Yao Si-Kiou, Milita ir Attaché te 

Parijs; 
den heer Dr. Scie Ton-Fa, Secretari s voor 

Speciale Diensten bij het Gezantschap van 
Ch ina te Parijs; 

de President van de R epubliek Columbia: 
den heer Dr. Miguel Jimenez Lopez, Hoog

leeraar bij de Faculteit der Geneeskunde 
van Bogota, Gevolmachtigd Minister van 

Columbia te Berlijn ; 
de President van de Republiek Cuba: 

den heer Ramiro H ernandez Portela, Raad 
aan het Gezantschap van Cuba te Parijs; 

den hee1· Dr. Mario Lehredo, Directeur van 
het Ziekenhuis "Las Animas"; 

Zijne Majeste it de Koning van Dene
marken: 

den heer Dr. Th. M adsen, Directeur van het 
Staats Serum Instituut; 

den heer I. A . Korbing, Di recteur van den 
Bond der Vereenigde Reeders; 

de President van de R epubliek Polen, 
voor de vrije stad Dantzig: 

den heer Dr. Witold Chodzko, Oud-Minister 
va n gezondheid ; 

den heer Dr. Carl Stade, Staats1:aad bij den 
Senaat van de vrije stad Dantzig; 

de Pres ident van de Dominicaansche R e
publiek: 

den heer Dr. Betances, Hoogleeraar .bij de 
Faculteit der Geneeskunde te St. Domingo; 

Zijne Ma jeste it de Koning van Egypte: 
Fakhry Pacha, Gezant van Egvpte te Parijs; 
den heer Majoor Charles P ; Thomsom, D.S.0 ., 

President van den Gezondheidsraad voor de 
zeehavens en de quarantaine in Egypte; 

den heer Dr. Mohamed Abd El Salam El 
Guindy Bey, Tweede Secretaris van het 
Gezantschap van Egypte te Brussel, Afge
vaardigde van de Egyptische R egeering in 
het Bestuur van het Internationaal Gezond
hei dsbureau ; 

de Pres iden t van de Republiek Ecuador: 
den heer Dr. J. Illingourth Ycaza; 

Zijne M a jesteit de Koning van Spanje,: 
den heer Markies de Faura, Gezant, R aad 

aan de Ambassade van Spanje te Parijs ; 
den heer D r. F rancisco Mnrillo y P alacios, 

Directeur-Generaal van Gezondheid in 
Spanje; 

de P resident der Vereenigde Staten van 
Amerika: 

den heer Dr. H . S. Curnming, Heelmeester
Generaal van den Openbaren Gezondheids
dienst; 

den heer D r. Taliaferro Clark, Eerstaanwe
zend Heelmeester bij den Openbaren Ge
zondheidsdienst; 

den heer Dr. W. W. King, Heelmeester bij 
den Openbaren Gezondheidsdienst; 

Hare Majesteit de Koningin der Konin
gen van Ethiopië en Zijne Keizerlijke 
en Koninklijke Hoogheid de Kroonprins 
en Regent van het Rijk: 

den heer Graaf Lagarda, H ertog van Entotto, 

Gevolmachtigd Minister; 
de Pres ident van de Fi nsche Republiek: 

den heer Charl es Enckell, Gezant van Fin
land te Parijs; 

den heer Dr. Oswald Streng, Hoogleeraar aan 
de Universite it te H elsingfors; 

de Pres ident van de Fram,che Republiek : 
Zijue Excellentie den heer Carn ill e Barrère, 

Ambassadeur van Frankrijk; 
den heer H arismendy, Gevolmachtigd Minis

ter, Onder-Directeur aan het l\ilinisterie van 
Buitenlandsche Zaken ; 

den heer de Navailles, Onder-Di recteur aan 
het Minister ie van Buitenl andsche Zaken; 

den heer Dr. Calmette, Onder-Directeur van 
het Instituut Pasteur; 

den heer Dr. Léon Bernard, Hoogleeraar bij 
de Faculteit der Geneeskunde te P arijs; 

Voor Algiers : 
den heer Dr. Lucien R aynaud, Inspecteur

Generaal van de Gezondheidsdiensten van 
Algiers; 

Voor Fransch West-Afrika: 
den heer Dr. P aul Gouzien, Geneeskundig 

Inspecteur-Generaal der Koloni ale Troepen ; 
Voor Fransch Oost-Afrika: 

den heer Dr. Thiroux, Geneeskundig Inspec
teur der Koloniale Troepen; 

Voor Fransch Indo-China: 
den heer Dr. L'Herminier , Afgevaardigde 

van Indo-China in de R aadgevende Com. 
missie voor de Afdeeling voor het Verre 

Oosten van den Volkenbond ; 
den heer Dr. Noë] Bernard, Directeur der I n

stitu ten Pasteur in Indo-China ; 
Voor de Staten Syrië, Groot Libanon, de 

Alaouïten en de Djebel-Druse: 
den heer Harismendy, Gevolmachtigd Minis

ter , Onder-Directeur aan het Minister ie van 
Buitenlandsche Zaken; 

den heer Dr. Delmas; 
Voor de overige Koloniën, Protectoraten, 

Bezittingen en Grondgebieden onder 
mandaat van Frankrijk; 

den heer Dr. Audibert, Inspecteur-Generaal 
van den Gezondheidsdienst aan het Minis
terie van Koloniën; 

Zijne Majesteit de Koning van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannië 
en Ierland en de Britsche overzeesche 
gebieden, K eizer van Indië ; 

Sir George Seaton Buchanan, Kt., C. B., M. 
D., Eerstaanwezend Geneeskundige aan het 
Ministerie van Hygiëne; 

den heer John Murray, C. M. G., R aad aan 
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken; 

Voor het Dominion Canada: 
den heer Dr. John Andrew Amyot, C. M. G., 

M. B., Directeur-Generaal van het Ministe
.rie van Hygiëne van het Dominion Canada; 

Voor het Gemeenebest Australië: 
den heer Dr. W'illiam Camphell Sawers, D. 

S. 0., M. B. , Geneeskundige aan het Mi
nisterie van Hygiëne; 

Voor het Dominion Nieuw-Zeeland: 
den heer Luitenant-K olonel Sydney Price 
J ames, M . D. ; 

Voor Indi ë : 
den heer David Thomas Chadwick, C. S. I., 

C. I. E. , Indisch Regeeringssecretaris bij 
het Ministerie van Handel ; 
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· Voor de Unie van Zuid-Afrika: 
den heel' Dl'. Philip Stock, C. B. , C. B. E. , 

Afgevaardigde in het Bestuur van het In
ternationaal Gezondheidsbureau; 

de P resident . van de Republiek GL"ieken-
land: · 

den heer Al. C. Carapanos, Gezant van Grie
kenland te Parijs; 

den heel' Dr. Matarangas Gérass imos ; 
de President van de Republiek Guate

mal a : 
den hee t· Dr. Francisco A. Figueroa, Zaak

ge lastigde te Parijs; 
de President van de Republiek Haïti : 

den hee l' Dl'. Georges Audain; 
Zijne iVIajesteit de Koning van den 

H edjaz: 
den heer Dr. i\lahmoud Hamoudé, Directeur

Genel'aal van Openbare Gezondheid; 
de Pres ident van de Republiek Honduras : 

den heer Dl'. Ruben Audino-Aguilal' , Zaak
gelastigde te Parijs ; 

Zijne Doorluchtige Hoogheid de Regent 
van het Koninkrijk Hongarije: 

den heet· Dl'. Charles Grosch, Raad aan het 
Mi nistel'ie van Sociale Voorzorg ; 

Zijne Majesteit de Koning van Italië: 
den heer Dr. Albert Lutrario, Prefect der l ste 

klasse· 
den hee;· Dr. Giovanni Vittorio Repetti, Ge

neeskundige-Generaal van de Koninklijke 
Itali aansche Marine, Sanitair Directeur van 
het Algemeen Commissariaat voor de Emi
gratie; 

den heer Odoardo Huetter, Havenmeester van 
Venetië; 

den heet· Guido Rocco, Eerste-Secretaris van 
de Ambassade van Italië te Parijs ; 

den heer Dr. Cancelliere, Vice-Prefect der lste 
kla se· 

den hee;. Dl'. Druetti, Sanitair afgevaardigde 
voor het buitenland; 

Zijne Majesteit de Keizer van Japan: 
den heel' Hajimé Matsushima, Ambassade

Raad: 
den heer Dl'. Mitsuzo Tsurumi, Afgevaardigde 

van J apan in het Bestuur van het Inter
nationaal Gezondheidsbureau ; 

de President van de Republiek Liberia: 
den heer Ba ron R . A. L . Lehmann, Gezant 

van Liberia te Parijs; 
den hee l' r. Ooms, Eerste-Gezantschapssecre

taris; 
de President van de Republiek Lithauen; 

den heer Dr. Pranas Vaiciuska, Reserve
Luitenant-Generaal van Gezondheid, lector 
aan de Univers iteit van Kaunas, Chef-Ge
neeskundige van de stad Kaunas; 

Hare Koninklijke Hoogheid de Groot
hel'togin van Luxemburg: 

den heel' Dr. Praum, Directeur van het Bac
teriologisch Laboratorium van Luxemburg; 

Zijne Majesteit de Sultan van Marokko: 
den heer Harismendy, Gevolmachtigd Minis

ter, Onder-Directeur aan het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken; 

den heer Dr. Lucien Raynaud, Inspecteur
Genernal van de Gezondheidsdiensten van 
Algiet·s; 

de President van de Republiek Mexico: 

den heer Dr. R aphaël Cabrera, Gezant van 
Mexico. te Brussel ; 

Zijne Doorluchtige Hoogheid de Vorst 
van Monaco: 

den heer Roussel-Despierres, Staatssecreta ris 
van Z. D. H. den Vorst van Monaco; 

den heer Dr. l\11arsan, Directeur van den 
Hygi ënischen Dienst van het Vorstendom; 

Zijne Majesteit de Koning van Noor
wegen: 

den heer Sigurd Bentzon, Raad bij het Ge
zantschap van Noorwegen te P a rijs ; 

den heer Dr. H. Mathias Gram, Directeur
Generaal van het Sanitair Bestuur; 

de President van de Republiek Paraguay : 
den heer Dr. R. V. Caba llero, Zaakgelastigde 

van Paraguay in Frankrijk ; 
Hare Majeste it de Koningi n der Neder

la nden: 
den heer Doude van Troostwijk, Gezant der 

Nederlanden te Bern ; 
den heer Dr. N. M. J osephus Jitta, Voorzit

ter van den Gezondheidsraad ; 
den heer Dr. de Vogel, Ooud-Hoofdinspecteur 

van den Gezondheidsdienst in Nederlandsch
Indië ; 

den heer van der Plas, Consul der Neder
landen te Djeddah; 

de President van de Republiek P eru : 
den heer Dr. Pablo S. Mimbela, Gevolmach

t igd Minister van Peru te Bern ; 
Zijne Majesteit de Schah van Perzië: 

den heer Dr. Ali-Khan Partow-Aazam, Oud
Ondersecretaris aan het Ministerie van On
derwijs, Vice-Pres ident van den Gezond
heidsrnad en Directeur van het Rijks Hos
pitaal ; 

den heer -Dr. Mansour-Charif, Oud-lijfarts van 
de Koninklijke Familie; 

de President van de Republiek Polen: 
den heer Dr. Witold Chodzko, Oud-Minister 

van Gezondheid; 
den heer Taylor, Sous-Chef van het Departe

ment der Verdragen; 
de President van de Portugeesche Repu

bliek: 
den heer Professor Ricardo J orge, Directeur

Generaal der Openbal'e Gezondheid; 
Zijne Majeste it de Koning van Rumenië: 

den heer Dr. J ean Cantacuzène, Hoogleeraar 
bij de Faculteit der Geneeskunde te Boe
karnst; 

de Besturende Hoofden van Sa n Ma rino: 
den heer Dr. Guelpa; 

de President van de Republiek Salvador ; 
den heer Professol' Lardé-Arthés; 

Zijne Majesteit de Koning der Serven, 
Kroaten en Slovenen: 

den heer Mil'oslav Spalaïkovitch, Gevolmach
tigd Minister te Parijs; 

de Gouverneur-Generaal , Vertegenwoordi
ger van de Souvereine Macht van Soe
dan: 

den heer Dr. Oliver Francis Haynes Atkey, 
M. B., F. R. C. S., Directeur van den 
Geneeskundigen Dienst van Soedan ; 

de Zwitsersche Bondsraad: 
den heer Alphonse Dunant, Gezant van Zwi t

serland te Parijs; 
den heer Dr. Carrière, Directeur van den 

Openbaren Bonds-Gezondheidsdienst ; 
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de President van de Republiek Ts jecho
slowakije: 

den heer Dr. Ladislav Prochazka, Hoofd van 
de Sanitaire Diensten der stad Praag ; 

Zijne Hoogheid de Bey van Tunis: 
den heer de Navailles, Onder-Directeur aan 

het M inisterie van Buitenlandsche Zaken: 
de President van de Turksche Republiek: 

Zijne Excell entie Aly Féthy Bey, Ambassa
deur van Turkije te Parijs; 

het Centraal Uitvoerend Comité der Ver
eenigde Socialistische Sovjetrepublieken: 

den heer Professor Nicolas Semachko, Lid van 
het Uitvoerend Comité der Vereenigde So
cial istische Sovjetrepublieken, Vol kscomm is
saris voor Openbare Gezondheid van de 
Russische Socialistische F ederatieve Sovjet
republiek; 

den heer Jasques Davti an, Raad bij de Am
bassade der Vereenigde Socialistische Sovjet
republieken te Parijs; 

den heer Vladimir Egoriew, Onder-Directeur 
aan het Volks-Commissariaat voor Buiten
landsche Zaken ; 

den heer Dr. Ilia Mammoulia, Lid van het 
Uitvoerend Comité van de Socialistische 
Sovjetrepubliek Georgië; 

den heer Dr. Léon Bronstein, van het Volks
Commissariaat voor de Openbare Gezond
heid van de Socialistische Sovjet-republiek 
der Ukraine; 

den heer Dr. Oganes Mebournoutoff, Lid van 
het College van het Volks-Commissariaat 
voor de Openbare Gezondheid van de So
cial istische Sovjetrepubliek van Uzbékistan; 

den heer Dr. 1icolas Freyberg, Raad aan 
het Volks-Commissariaat voor Openbare Ge
zondheid van de Russische Socialistische Fe
deratieve Sovjetrepubliek; 

den heer Dr. Alexis Syssine, Hoofd van de 
sanitaire en epidemiologische Afdeeling van 
het Volks-Commissariaat voor de Openbare 
Gezondheid van de Russische Socialistische 
Federatieve Sovjetrepubliek, Hoogleeraar 
aan de Universiteit ; 

de President van de R epubliek Uruguay: 
den heer A. Herosa, Oud-Zaakgelastigde van 

Uruguay te P arijs ; 
de Pres ident van de Republiek Venezuela: 

den heer José Ignacio Cardenas, Gezant van 
Venezuela te Madrid en te 's-Gravenhage ; 

die, na overlegging hunner in behoorlijken 
vo1m bevonden volmachten, omtrent de vol
gende bepalingen zijn overeengekomen: 

Inleidende be,PalJng. 
De Hooge verdragsluitende Partijen stellen 

voor de uitvoering van dit verdrag de vol
gende bepalingen vast: 

le. Onder "kring" wordt verstaan: een 
nauwkeurig bepaald deel van het grondge
bied, zooals een provincie, een gouvernement, 
een district, een departement, een kanton, 
een eiland, een gemeente, een stad, een stads
wijk, een dorp, een haven, een groep huizen 
(agglomeratie), enz., welke ook de uitge
strektheid en de bevolkingssterkte van die 
deelen van het grondgebied mogen zijn. 

2e. Onder "waarneming" wordt verstaan: 
a fzondering der personen, hetzij aan boord 
van een schip, hetzij in een gebouw van den 

gezondheidsdienst, voor zij tot het vrije ver
keer worden toegelaten. 

Onder "toezicht" wordt verstaan, dat de 
personen niet worden afgezonderd, maar ter
stond tot het vrije verkeer worden toegelaten, 
met dien verstande, dat hun komst wordt aan
gekondigd aan hen, die met de zorg voor de 
openbare gezondheid belast zijn in de ver
schillende plaatsen, waarheen zij zich begeven 
en dat zij a ldaar aan een geneeskundig onder
zoek tot vaststel! ing van hun gezondheidstoe
stand worden onderworpen. · 

3e. Onder " bemanning" worden verstaan 
alle personen, die zich niet aan boord bev in
den alleen om van het eene naar het andere 
land overgebracht te worden, doch die op de 
een of andere wijze voor het werk op het 
schip gebezigd worden, hetzij voor de vaart, 
hetzij ten behoeve van de per onen, die zich 
aan boord bevinden, hetzij bij het behandelen 
van lading. 

4e. Met het woord "dag" wordt bedoeld 
een tusschenruimte van 24 uur. 

TITEL I. 
Alg;e.meene bepallngen. 

HOOFDSTUK I. 
Voorsch'<-ift en, welke doo,· de R egeeringen der 
aan deze overeenkomst tleelnemende landen 
zijn in acht te nemen zoodra '[lest, cholera, 
gel e koo1·ts of sommige andere besmettelijke 

ziekten op haa,· grondgebied verschijnen. 
Afdeeling I. 

K ennisgeving en nadere 1nededcelingen aan 
de andere landen. 

Art. 1. Elke Regeering moet onmiddellijk 
aan de andere Regeeringen en tegelijkertijd 
aan het Internationaal Gezondheidsbureau 1 

kennis geven van: 
l e. Het eerste bewezen geval van pest, 

cholera of gele koorts dat op haar grondge
bied is waargenomen; 

2e. H et eerste erkende geval van pest, 
cholera of gele koorts dat voorkomt buiten de 
reeds aangetaste kringen; 

3e. H et bestaan van een epidemie van 
vlektyphus of pokken. 

Art. 2. De kennisgevingen, bedoeld in ar
tikel 1, zijn vergezeld van of worden zeer 
spoedig gevolgd door omstandige inlichtingen 
over: 

le. de plaats waar de ziekte verschenen is; 
2e. den dag van hare verschijning, haren 

oorsprong en haren aard; 
3e. het aantal waargenomen ziekte- en het 

aantal stedgevallen; 
4e. de uitgestrektheid van den aangetasten 

kring of de aangetaste kringen ; 
5e. bij pest, het bestaan van deze ziekte 

of van een ongewone sterfte onder de knaag
dieren· 

6e. bij cholera, het aantal kiemdragers, in 
geval deze gevonden zijn; 

1 Met " Internationaal Gezondheidsbureau" 
wordt hier en in het vervolg bedoeld het 
Office Internat ional d'Hygièoe publique te 
Parijs, tot stand gebracht door de internatio
nale overeenkomst van Rome van 9 December 
1907. 
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7e. bij · gele koorts, het bestaan en het in 
verhouding overvloedig voorkomen van de 
Stegomyia calopus (Aedes Egypti) ; .. 

8e. de maatregelen die genomen z1Jn. 
Art. 3. De kennisgevingen, bedoeld in ar

tikel 1 en artikel 2, worden gedaan aan de 
diplomatieke of, indien deze er niet zijn, aan de 
consulaire vertegenwoordigingen in de hoofd
stad van het aangetaste land en ter beschik
king gehouden van de op het grondgebied van 
het land gevestigde consulaire vertegenwoor
digers. 

Deze kennisgevingen worden tevens gedaan 
aan het Internationaal Gezondheidsbmeau, 
dat er onmiddellijk mededeeling van doet aan 
alle diplomatieke vertegenwoordigingen of, in
dien deze er niet zijn, aan de consulaten te 
Parijs, evenals aan de hooge autoriteiten, die 
in de deelnemende landen met de zorg voor 
de openbare gezondheid belast zijn . De ken
nisgevingen, bedoeld in artikel I , worden 
langs telegrafischen weg overgebracht. 

De telegrammen, die het Internationaal Ge
zondheidsbureau aan de R egeer ingen der aan 
dit verdrag deelnemende landen of aan de 
hooge autoriteiten, die aldaar met de zorg 
voor de openbare gezondheid bel ast zijn, ver
zendt, zoomede de telegrammen, die door deze 
Regeeringen en autoriteiten ter uitvoering van 
dit verdrag verzonden worden, worden gel ijk 
gesteld met Regeeringstelegrammen en ge
n ieten den voorrang die aan deze telegram
men is toegekend bij artikel 5 van de Inter
na.tionale Telegraafovereenkomst van 10- 22 
Juli 1875. 

Art. 4. De kennisgeving en de inlichtingen, 
bedoeld in de artikelen 1 en 2, worden ge
volgd door nadere mededeelingen, die op 
regelmatige wijze verstrekt worden aan het 
Internationaal Gezondheidsbureau, zoodanig, 
dat de Regeeringen van het verloop der epide
mie op de hoogte worden gehouden. 

Deze mededeelingen, die zoo veelvuldig en 
volledig mogelijk moeten zijn (en die voor 
zooveel betreft het aantal ziekte- en sterfge
vallen ten minste éénmaal 's weeks gedaan 
moeten worden) moeten meer in 't bijzonder 
aangeven de voorzorgsmaatregel en, die geno
men zijn met het oog om de uitbreiding der 
ziekte tegen te gaan. Zij moeten natiwkeurig 
omschrijven , welke maatregelen bij het ver
trek der schepen zijn toegepast om het over-

, brengen van de ziekte te beletten en in 
't bijzonder die, welke genomen zijn met be
trekking tot de knaagdieren of de insecten. 

Art. 5. De Regeeringen verbinden zich ge
volg te geven aan elke aanvrage, -die haar 
door het Internationaal Gezondheidsbureau 
gedaan mocht worden om inlichtingen met 
betrekking tot de· in het verdrag bedoelde· 
ziekten, die op haar grondgebied , zijn voor
gekomen, en tot de omstandigheden, welke 
van dien aard zijn, dat zij invloed kunnen 
hebben op het overbrengen van die ziekten 
van • het eene land naar het andere. 

Art. 6. Aangezien de ratten 1 de voor-

1 De bepalingen van het verdrag die be
trekking hebben op de ratten, worden even
tueel op ande1·e knaagdieren toegepast en, 
in het algemeen op alle dieren waarvan be
kend is, dat zij de pest kunnen verbreiden. 

naamste oorzaak zijn van de verbreiding van 
de builenpest, verbinden de Regeeringen zich 
alle middelen , die in haar vermogen liggen, 
aan te wenden om het gevaar, dat die dieren 
opleveren, te doen afnemen en zich door mid
del van veelvuldige en regelmatige onder
zoekingen voortdurend op de hoogte te houden 
van den toestand der ratten in de havens, wat 
hun besmetting met pest betreft; in 't bijzon
der verb inden zij zich t.ot het stelselmatig 
vangen en bacteriologisch onderzoek van rat
ten in eiken kring, die door pest is aange
tast, gedurende een tijdvak van ten minste 

1 zes maanden na de laatste ontdekking van 
een pestrat. 

Van de werkwijzen en van de uitkomsten 
der onderzoekingen zal in gewone t ijden met 
geregelde tusschenpoozen en in geval van 
pest maandelijks mededeeling worden g;edaan 
aan het Internationaal Gezondheidsbureau, op. 
dat de Regeeringen door dat Bureau onafge
broken op de hoogte gehouden kunnen worden 
van den toestand der havens met betrekking 
tot de pest onder de ratten. 

Wanneer in een haven waarin sedert zes 
maanden geen pest is voorgekomen, het be
staan van pest onder de ratten aan I and voor 
'teerst is vastgesteld. zal de mededeel ing 
daarvan langs den snelsten weg gedaan wor
den. · 

Art. 7. Ten einde de vervulling van de 
taak, die door dit verdrag aan het Interna
tionaal Gezondheidsbureau is toevertrouwd, te 
vergemakkelijken, wordt dat Bureau, uit 
hoofde van het nut der inlichtingen , die ver
strekt worden door den epidemiologischen in-
1 ichtingendienst van den Volkenbond, met in
begrip van zijn bureau voor het Verre Oosten 
te Singapore en andere soortgelijke afdeelin
gen, zoomede door het Panamerikaansche Ge
zondheidsbureau, gemachtigd de noodige re
irel in gen te treffen met het Bestuur van de 
Hygiënische Afdeeling van den Volkenbond, 
zoomede met het Panamerikaansch Gezond
heidsbureau en andere organisaties. 

Het staat vast, dat de verhoudingen, die 
door de bovenbedoelde regelingen in het leven 
geroepen zullen worden, · geen inbreuk hoege
naamd op de bepalingen van de overeenkomst 
van Rome van 9 December 1907 zullen wetti
gen en niet tot gevolg zullen kunnen hebben, 
dat eeni g ander met gezondheidszorg bel ast 
lichaam de plaats van het Internat ionaal Ge
zondheidsbureau inneemt. 

Art. 8. Aangezien de vlugge en stipte uit
voering der bovenstaande voorschriften van 
het grootste gewicht is , erkennen de R egee
ringen de noodzakelijkheid instructies voor de 
toepassing van die voorschriften aan de daar
vo·o,· aangewezen autoriteiten te geven. 

Aangezi en de kennisgevingen slechts van 
waarde zijn als elke Regeering zelf bijtijds 
verwittigd wordt van de op haar grondge
bied voorkomende gevallen van pest, cho
lera, gele koorts, vlektyphus of pokken en 
van de verdachte gevallen van die ziekten, 
.verbinden · de Regeeringen zich de aangifte 
van die ziekten verplicht te stellen. 

Art. 9. Het verdient aanbeveling, dat' aan 
elka nder grenzende landen .bijzondere ,:ege
l in gen treffen met het doel voor de grensstre
ken of gebieden, die met elkander in nauwe 
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h ande lsbetrekkingen staan, een dienst voor 
.rech tstreeksche onderlinge berichtgeving door 
de bevoegde hoofden van dienst in het leven 
.te rnepen. Van deze regelingen wordt mede
deeling gedaan aan het Internationaal Ge
zondheidsbureau. 

A f d e e I i n g II. 

,(hn stand·igheden waaronder de in het verdrag 
bedoelde rnaatrngelen toegepast kunnen wor
den of ophouden toegepast te ku11.31,en worden 

op de herkornsten van een kring van 
het grondgebied. 

Art. 10. D e kennisgeving van van buitenaf 
aangebrachte gevallen van pest, cholera of 
gele koorts brengt nog niet mede, dat de in 
Hoofdstuk II bedoelde maatregelen toegepast 
moeten worden op de herkomsten van den 
.kring waarin die gevallen zich hebben ver
toond. 

Deze maatregelen kunnen echter wel wor
den toegepast als zich een eerste blijkbaar 
niet van buitenaf aangebracht geval van pest 
of van gele koorts heeft voorgedaan, a ls er 
-een haard 1 van cholera bestaat of a ls vlek
typhus of pokken epidemisch voorkomen. 

Art. ll. Om de maatregelen, bedoeld in 
Hoofdstuk II, te beperken uitsluitend tot de 
werkelijk aangetaste streken, moeten de Re
_geeri ngen deze slech ts toepassen op de her
komsten van die kringen, waarin de in dit 
verdrag bedoelde ziekten zich hebben ver
toond onder de in het tweede I id van artikel 
10 bedoelde omstandigheden. 

Doch deze beperking tot den aangetasten 
kring mag slechts worden toegepast onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat de R egeering 
van het land, waarvan die kring een deel 
uitmaakt, de noodige maatregelen neemt: 1°. 
om de uitbreiding van de epidemie tegen te 
gaan ; en 2°. om de maatregelen, voorgeschre
ven in arti kel 13, toe te passen. 

Art . 12. De R egeeri ng van ieder land 
waarvan een streek is aangetast, zal, wanneer 
het gevaar van besmetting uit die streek op
gehouden heeft te bestaan en wanneer alle 
voorbehoedende maatregelen zullen zijn ge
nomen, de andere Regeeringen, zoomede het 
lnternationaal Gezondheidsbureau daarvan 
kennis geven op de wijze, aangegeven in ar
t ike l 3. a ontvangst van deze kennisgeving 
mogen de maatregelen bedoeld in Hoofdstuk 
II nie t meer op de herkomsten van d ie streek 
worden toegepast, behalve in buitengewone 
omstandigheden, waarbij de rechtvaardigheid 
van de maatregelen aangetoond zal moeten 
worden. 

Af d e-e I i n g III. 

11:laat,·egelen in de havens en bij het vertrek 
de,· schepen. 

Art. 13. Het bevoegd gezag is gehouden 
doel treffende maatregelen te nemen: 

1 E en " haard" bestaat wanneer het voor
komen van nieuwe gevall en buiten de omge
ving der eerste gevallen aantoont, dat men 
er niet in geslaagd is de uitbreid ing van de 
ziekte te beperken ter plaatse waar zij zich 
voor het eerst heeft vertoond. 

1 °. om de inscheping te beletten van per
sonen, die verschijnselen vertoonen van pest, 
cholera, gele koorts, · vlektyphus of pokken, 
zoomede van personen, die tot de omgeving 
der zieken behooren en zich in zoodanige om
standigheden bevinden, dat zij de ziekte zou
den kunnen overbrengen; 

2°. in geval van pest, om het aan boord 
komen van ratten te beletten; 

3°. in geval van cholera , om er voor te 
zorgen, dat het drinkwater en de ingenomen 
proviand onberi pelijk zijn en dat het ballast
water, a ls er aanleiding toe i , wordt ont
smet; 

4°. in geval van gele koorts, om het aan 
boord komen van muskieten te beletten; 

5°. in geva l van vlektyphus, om er zeker 
van te kunnen zijn, da t alle verdachte per
sonen vóór hun inscheping zijn ontlu isd; 

6°. in geval van pokken, om de oude klee
deren en lompen, vóór zij worden samenge
perst, aan ontsmetting te onderwerpen. 

Art. 14. De Regeeringen verbinden zich , 
in hare groote havens en hare omstreken en 
voor zooveel mogelijk in de andere havens en 
de omstreken daarvan, gezondheidsdiensten in 
stand te houden, die zoodanig zijn ingericht 
en uitgerust, dat zij de zekerhe id geven in 
staat te zijn de voorbehoedende maatregelen 
toe te passen, die de in dit verdrag bedoelde 
ziekten betreffen en inzonderhe id de maat
regelen, bedoeld in de a rtikelen 6, 8 en 13. 

De Regeeringen zenden, minstens éénmaal 
per jaar, aan het Internationaal Gezondheids
bureau een opgave, waa ruit de toestand van 
de in de bepalingen van de vorige alinea 
bedoelde organisatie van den gezondheids
dienst in elke haven blijkt. H et Gezondheids
bureau brengt deze opgaven op geschikt voor
komende wijze ter kennis van het hoogste ge
zag, dat in de deelnemende landen met de 
gezondheidszorg belast is, hetzij rech tstreeks, 
hetzij door tusschenkomst van een ander in
ternationaal sanitair lichaam overeenkomstig 
de regelingen, getroffen krachtens artikel 7. 

HOOFDSTUK II. 
Maatregelen van verwee,· tegen de ziekten, 

bedoeld in H oo fdstuk I. 
Art. 15. H et met de gezondheidszorg be

last gezag mag tot geneeskundig onderzoek 
overgaan en, als de omstandigheden het ver
eischen, tot een grondig onderzoek van elk 
schip , onverschillig waar het vandaan komt. 

De gezondheidsmaatregelen of bewerkingen 
waaraa n een schip bij aankomst m ag worden 
onderworpen, worden bepaald door hetgeen 
wordt vastgesteld omtrent den feitel ijken toe 
stand aan boord en omtrent de voor de ge
zondheid van belang zijnde bijzonderheden 
van de reis. 

E lke Regeering is bevoegd om te rade 
gaande met de inlichtingen die haar verstrekt 
zijn overeenkomstig de bepalingen van afdee
ling I van Hoofdstuk I en van artikel 14 van 
dit verdrag, zoomede met de verplichtingen, 
die op haar rusten, krachtens a fdeel ing II 
van H oofdstuk I , het stelsel van maatregelen 
te bepalen, waaraan in hare havens de her
komsten van iedere vreemde haven onderwor
P n zullen worden en in het bijzonder om te 
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beslissen, of van ·het in dat stelsel ingenomen 
standpunt bezien, een vreemde h aven als be
smet moet worden beschouwd. 

De maatregelen zooals zij in dit Hoofdstuk 
zijn vastgesteld, moeten worden opgevat als 
een maximum binnen de grenzen waarvan de 
Regeeringen regelen voor de behandeling der 
binnenvallende schepen kunnen vaststellen. 

A f d e e 1 i n g I . 
Jf ededeel ing van de voorgeschreven maat

regelen. 
Art. 16. Elke Regeering is gehouden van 

de maatregelen die zij ten aanzien van de 
herkomsten van een besmet land meent te 
moeten voorschrijven, onmiddellijk mededee
ling te doen aan de diplomatieke vertegen
woordiging van dat land, of bij gebreke van 
deze, aan den in de hoofdstad gevestigden 
consul. Deze mededeeling geschiedt eveneens 
aan het Internationaal Gezondheidsbureau, 
dat die maatregelen terstond ter kennis van 
de andere Regeeringen moet brengen. De in
lichtingen worden voorts ter beschikking ge
houden van de overige diplomatieke of con
sulaire vertegenwoordigers die op het grond
gebied van het land gevestigd zijn. 

Zij is evenzeer verplicht op dezelfde wijzen 
kennis te geven van het intrekken dier maat
regelen of van de wijzigingen welke deze on
dergaan mochten hebben. 

Bij gebreke van een diplomatieke ve1·tegen
woordiging of van een consulaat in de hoofd
stad worden de mededeelingen gedaan recht
streeks aan de Regeering van het belangheb
bende land. 

Afdeeling II 

I(oovwa,·en en reisgoed. I n- en doorvoe,·. 

Art. 17. Behoudens het bepaalde in het 
laatste lid van artikel 50 mag de in- of door
voer van over la nd of over zee aankomende 
goedernn en reisgoederén niet verboden wor
den, noch mogen zij aan de grenzen of in de 
havens worden vastgehouden. Te hunnen aan
zien mogen alleen de maatregelen worden 
voorgeschreven, die vermeld zijn in de vol
gende paragrafen: 

a. In geval van pest mogen lijfgoed, oude 
en kort geleden gedragen kleederen (benoo
digdheden voor dagelij ksch gebruik) en kort 
geleden gebruikt beddegoed onderworpen wor
den aan maatregelen tot verdelging van in
secten en, als het noodig is, aan ontsmetting. 

Goederen, die herkomstig zijn uit e·en be
smetten kring en die pestratten kunnen be
vatten, mogen slechts worden gelost op voor
waarde dat zooveel mogelijk de voorzorgs
maatregelen worden genomen, die noodig zijn 
om het ontsnappen van de ratten te beletten, 
en om ze te verdelgen. 

b. In geval van. cholera mogen aan ont
smetting worden onderworpen lij fgoed, oude 
en kort geleden gedragen kleeren (benoo
di.gdhe'den voor dagelijksch gebruik) én kort 
geleden gebruikt beddegoed. 

Met afwijking van het bepaalde in dit ar
tikel mogen visch, schelpdieren en versche 
groenten ,·erboden worden, tenzij zij onder
worpen zijn geweest aan een behandeling die 
L. & S. 1931. 

in staat is den vibrio der cholera te vernieti
gen. 

c. In geval van vlektyphus mogen lijfgoed, 
oude en gedragen kleederen (benoodigdheden 
voor dagelijksch gebruik), gebruikt beddegoed, 
zoomede lompen die niet in het groot als 
koopwaar zijn vervoerd , onderworpen worden 
aan maatregelen tot verdelging van insecten_ 

d. in geval van pokken mogen lijfgoed, 
oude en kort geleden gedragen kleeren (be
noodigdheden voor dagelijksch gebruik) en 
kort geleden gebruikt beddegoed, zoomede 
lompen die niet in het groot als koopwaar 
zijn vervoerd, worden onderworpen aan ont
smetting. 

Art. 18. De wijze en de plaats van ont
smetting, evenals de middelen, aan te wenden 
om zeker te zijn van de verdelging van de 
ratten of de insecten (vlooien, luizen, mus
kieten, enz.) worden bepaald door de over
heid van het land van bestemming. De bewer
kingen moeten zoodanig gebeuren, dat de 
voorwerpen zoo weinig mogelijk beschadigd 
worden. Oude kleeren en voorwei·pen van 
weinig waarde, zoomede lompen, mogen wor
den verbrand, deze laatste echter alleen in
dien niet in het groot als koopwaar vervoerd. 

De regeling van mogelijke vergoeding van 
schade, die ontstaan is ten gevolge van ont
smetting, ontrntting of verdelging van insec
ten, of geleden wordt door de vernietiging 
van de hierboven bedoelde voorwerpen, wordt 
aan iederen Staat overgelaten. 

Indien naar aanleiding van deze verrich
tingen door de met de gezondheidszorg belaste 
macht rechten worden geheven, hetzij recht
streeks, hetzij door tusschenkomst van een 
maatschappij of een particulier, moet het be
drng dier rechten worden berekend naar een 
vooraf bekendgemaakt tarief, hetwelk zoo is 
vastgesteld, dat uit de toepassing er van, 
alles bijeengenomen, voor den i:;taat of voor 
het bestuur van den gezondheidsdienst geen 
voordeel kan voortvloeien. 

Art. 19. Brievenmalen, drukwerken , boe
ken, dagbladen, papieren en bescheiden enz.; 
worden aan geen enkelen sanitairen maatre
gel onderworpen. Postpakketten worden zon
der voorbehoud doorgelaten, tenzij zij voor
werpen mochten bevatten te rekenen tot die 
waarop de maatregelen bedoeld in artikel 17 
,·an dit verdrag toegepast mogen worden. 

Art. 20. ·wanneer goederen of reisgoed on
derworpen zijn geweest aan de bewerkingen, 
voorgeschreven i'n artikel 17, heeft ieder be
langhebbende het recht van de ove1·heidsper
sonen die met de gezondheidszorg belast zijn 
de kostelooze afgifte te eischen van een be
wijsstuk dat de genomen maatregelen ver
meldt. 

Afdeeling III. 

Maatregelen met betrekking tot landve1·huize1·s. 

Art. 21. De overheidspersonen welke in de 
landén van ,vaa-ruit landverhuizers vertrek
ken belast zijn met de gezondheidszorg, zijn 
verplicht deie vóór hun vertrek aan een ge
zondheidsonderzoek te onderwerpen. 

Het verdient aanbeveling, dat èr tusschen 
de landen van emigratie, immigratie en door
tocht bijzondere regelingen woi•den getroffen 

2 
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met het oog op het vaststellen van de -eischen 
waaraan het gezondheidsonderzoek moet vol
doen, opdat de m'ogelijkheden van terugwij
zing om gezondheidsredenen aan de grens der 
landen van doortocht en van bestemming tot 
een minimum worden beperkt. 

Tevens wordt aanbevolen in die 1·egelingen 
vast te stellen aan welke maatregelen tot 
voorbehoeding tegen besmettelijke ziekten de 
landverhuizers in het land van verti·ek onder
worpen moeten kunnen worden. 

Art. 22. Het verdient aanbeveling, dat de 
steden of de havens waar landverhuizers 
scheep gaan de beschikking hebben over een 
behoorlijke hygiënische en sanitaire organi
satie en meer in het bijzonder over: 

1 °. een dienst voor het houden van toe
zicht en het verleenen van geneeskundige hulp 
alsmede het noodige sanitaire en prophylacti
sche materieel ; 

2°. een onder toezicht van den Staat staan
de inrichting, waar de landverhuizers de ge
zondheidsformaliteiten kunnen ondergaan, tij 
delijk gehuisvest kunnen worden en onderwor
pen kunnen worden aan de noodige onderzoe
kingen naar den staat van hun gezondheid, 
zoomede aan een onderzoek van de dranken 
en de levensmiddelen die zij bij zich hebben; 

3°. een aan de haven gelegen lokaal voor 
de geneeskundige onderzoekingen, die ver
richt zullen worden op het oogenbl ik, dat de 
laatste maatregelen voor de inscheping wor
den genomen. 

A1·t. 23. Het verdient aanbeveling, dat de 
landverhuizersschepen voorzien zijn van een 
voldoenden voorraad vaccins (tegen pokken, 
cholera, enz.) om tijdens den overtocht, in
d ien noodig, tot enting te kunnen overgaan. 

A f cl e e I i n g IV. 
Maatregelen in de havens en aan de 

zeegrenzen. 

A. P est. 
Art. 24. Als besmet wordt beschouwd een 

schip: 
1 °. dat een geval _van menschenpest aan 

boord heeft ; 
2°. of waal'Op zich meer dan zes dagen na 

de inscheping een geval van menschenpest 
heeft geopenbaard ; . . 

3°. of aan boord waarvan de aanwezigheid 
van pestra tten is waargenomen. 

Als verdacht wordt beschouwd een schip: 
1 °. waarop zich binnen zes dagen na de 

inscheping een geval van menschenpest heeft 
geopenbaard; 

2°. of waarvoo1· de nasporingen betreffen
de de ràtten een ongewone sterfte onder deze 
knaagdieren in het licht hebben gesteld, zon
der dat daarvan de oorzaak kan worden be
paald. 

Het schip blijft als verdacht beschouwd tot 
het oogenblik waarop ·het in een behoorlijk 
uitgeruste haven onderworpen is geweest aan 
de in dit verdrag voorgeschreven maatregelen. 

Als onbesmet wordt beschouwd een schip, 
dat, hoewel komende uit een besmette haven, 
noch op het oogenblik van vertrek, noch ge
durende den overtocht, noch op het oogenblik 
van aankomst menschen- of rattenpest aan 

boord heeft gehad en waarop de nasporingen 
betreffende de ratten het bestaan van een on
gewone sterfte onder die dieren niet hebben 
vastgesteld. 

Art. 25. Met pest besmette schepen worden 
onderworpen aan de volgende behandeling: 

1 ° ." geneeskundig onderzoek: 
2°. de zieken worden onmiddellijk ont

scheept en afgezonderd ; 
3°. alle personen die met de zieken in aan

raking zijn geweest en zij , die het met de 
gewndheidszorg in de haven belast gezag 
met reden als verdacht beschouwt, worden, 
indien mogelijk, ontscheept. Zij kunnen wor 
den onderworpen hetzij aan waarneming, het
zij aan toezicht, hetzij aan ·wa a rneming ge
volgd door toezicht 1 , zonder dat de algeheele 
duur van deze maatregelen den tijd van zes 
dagen, te rekenen van de aankomst van het 
schip, mag overschrijden. 

Het met de gezondheidszorg in de haven 
belast gezag is bevoegd van deze maatregelen 
dien toe te passen, welke dat gezag verkiese
lijk schijnt al naar gelang van den datum 
van het laatste ziektegeval , den toestand 
van het schip en de plaatselijke omstandig
heden. Gedurende hetzelfde tijdsverloop kan 
aan de bemanning belet worden van boord 
te gaan, anders dan om redenen van dienst, 
die ter kennis zijn gebracht van het met de 
gezondheidszorg belast gezag; 

4°. gebruikt beddegoed, vuil linnen , be
noodi gdheden voor dagelijksch gebruik en de 
overige voorwerpen , die naar het oordeel van 
het met de gezondheidszorg belast gezag als 
besmet beschouwd moeten worden, worden 
aan maatregelen tot het verdelgen van insec
ten onderworpen en, als het nood ig is, ont
smet · 

5°.' de gedeelten van het schip, die door 
pestlijders bewoond zijn geweest of naar het 
oordeel van het met de gezondheidszorg be
last gezag als besmet beschouwd moeten wor
den, worden aan maatregelen tot het verdel
gen van insecten onderworpen en. als er aan
leiding toe is, ontsmet; 

6°. het met de gezondheidszm:g belast ge
zag kan ontratting vóór de lossing voorschrij
ven, indien dat gezag, op grond van den aard 
en de plaatsing van de lading, van oordeel 
is, dat zonder lossing een volledige ratten
verdelging uitvoerbaar is. In dat geval mag 
het schip na lossing niet opnieuw aan ont
smetting onderworpen worden. In de overige 
gevallen zal de volledige verdelging van 
knaagdieren op he_t schip moeten worden uit
gevoerd bij ledige ruimen. Op schepen in 
ballast moet deze bewerking zoo vroeg moge
lijk vóór het laden gebeuren. 

De ontratting moet op zoodanige wijze wor-

1 In alle gevallen, voor welke dit verdra g 
het toezicht rngelt, mag het met de gezonds
heidszorg belast gezag, bij wijze van uitzonde
ring, waarneming toepassen op personen, die 
uit een sanitair oogpunt geen voldoende waar
borgen geven. De aan waarneming of aan 
toezicht onderworpen personen zijn verplicht 
alle klinische of bacteriologische onderzoekin
gen, die h'et met de gezondheidszorg belast 
gezag noodig oordeelt, toe te laten. 
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den uitgernercl, dat beschadiging van het 
schip en eventueel van de lad ing zooveel mo
gelijk wordt vermeden. De bewerking mag 
n iet langer clan vier en twi ntig uur duren. 
Alle kosten van de ontratting, zoomecle alle 
eventueele schadevergoedingen moeten worden 
verevend overeenkomstig de beginselen vast
gelegd in artikel 18. 

Indien het schip niet meer clan een deel 
van zijn lading moet lossen en het gezag in de 
haven meent, dat tot volledige ontratting niet 
kan worden overgegaan, mag het schip in de 
haven blijven gedurende den tijd die voor de 
lossing van dat deel der lading noodig is, 
mits ten genoege van het met de gezondheids
zorg belast gezag alle voorzorgsmaatregelen, 
met inbegrip van afzonder ing, genomen zijn 
om te beletten, dat ratten onder begunstiging 
,·an de lossing der goederen of andere om
standigheden, van het schip naar den vasten 
wal overgaan. 

Het lo sen moet worden verricht onder toe
zicht van het met de gezondheidszorg belast 
gezag, dat alle maatregelen neemt die noodig 
zijn om te vermijden, dat het bij de lossing 
werkzame personeel besmet wordt. Di t perso
neel wordt onderworpen aan een waarneming 
of een toezicht, die niet langer mogen . duren 
dan zes dagen, te .rekenen van het oogenblik 
waarop het met zijn werk aan de lossing zal 
hebben opgehouden . 

Art. 26. Van pest verdachte schepen wor
den onderworpen aan de m aatregelen bedoeld 
onder nos . 1, 4, 5 en 6 van artikel 25. 

Daarenboven kunnen de bemanning en de 
passagiers worden onderworpen aan een toe
zicht, dat niet langer mag duren dan zes 
dagen, te rekenen van de aankomst van het 
schip af. Gedurende hetzelfde tijdsverloop kan 
aan de bemanning belet worden vitn boord te 
gaan, anders dan om redenen van dienst, die 
ter kennis zijn gebracht van het met de ge
zondheidszorg belast gezag. 

Art. 27. Niet met pest besmette schepen 
worden onmiddellijk tot het vrije verkeer toe
gelaten. behoudens dat het gezag, dat met de 
gezondheidszorg in de haven van aankomst 
belast is, bevoegd is ten aanzien van die 
schepen de volgende maatregelen voor te 
schrijven: 

1°. geneeskundi g onderzoek, ten einde vast 
te stellen of het schip voldoet aan de voor
waarden. die gesteld zijn in de omschrijving 
van het geval, waarin een schip als onbe
smet moet worden beschouwd ; 

2°. verdelging van de aan boord zijnde 
ratten, in de omstandigheden, bedoeld onder 
6° . van artikel 25, in buitengewone gevall en 
en om gegronde beweegredenen, die schrifte
lijk aan den kapitein van het schip moeten 
worden medegedeeld ; 

3°. de bemanning en de passagie1·s kunnen 
worden onderworpen aan een toezicht dat 
niet langer mag duren dan zes dagen, te re
kenen van den dag af, waarop het schip uit 
de besmette haven vertrokken is. Gedurende 
hetzelfde tijdsverloop kan aan de bemanning 
belet worden van boord te gaan, anders dan 
om redenen van dienst, die ter kennis zijn 
gebracht van het met de gezondheidszorg be
last gezag. 

Art. 28. Alle schepen, met uitzondering 
van die voor de nationale kustvaart, moeten 
op geregel de tijden worden ontrat of doorloo
pend in zoodanigen toestand worden gehou
den, dat de rattenbevolking tot een minim_um 
is verminderd. In het eerste geval ontvangen 
zij verklaringen van ontratting en in het 
tw·eecle verklaringen, die vrijstelling van ont
ratting geven. 

De Regeeringen zijn verplicht, door tus
schenkomst van het Internationaal Gezond
heidsbureau, bekend te maken welke harer 
havens in het bezit zijn van de uitrusting en 
het personeel, die noodig zijn voor het uit
voeren van scheepsontratting. 

De verklaringen van ontratting of die, wel
ke vrijstelling van ontratting geven, mogen 
alleen worden afgegeven door het met de ge
zondheidszorg belast gezag det· hierboven 
vermelde havens. De geldigheid duur dier 
verklar ingen bedraagt zes maanden. Er be
staat evenwel geen bezwaar, dat voor sche
pen, die naar hun thuishaven terugkeeren , 
die termijn met een maand wordt over
schreden . 

Indi en aan het met de gezondheidszorg be
last gezag in de havens, genoemd in het 
tweede lid van dit artikel , geen enkele gel
dige verklaring wordt vertoond, kan dat ge
zag na onderzoek en bezichtiging: 

a. zelf het werk der ontratting van het 
sch ip uitvoeren of het onder zijn leiding en 
toezicht doen uitvoeren. Heeft de bewerking 
tot zijn voldoening plaats gehad, dan geeft 
het gezag een gedagteekende verklaring van 
ontratting af. H et bepaal t voor el k geval in 
het bijzonder, welke werkwijze gevolgd moet 
worden om praktisch zeker te zijn , dat de rat
ten aan boord zijn verdelgd; de werkwijze en 
het aantal verdel gele ratten moeten tot in 
bijzonderheden op de verklaring vermeld 
worden. De ontratting moet op zoodanige 
wijze worden uitgevoerd, dat beschadiging 
van het schip en eventueel van de lading 
zooveel mogelijk wordt vermeden. De be
werking mag niet langer clan vier en twintig 
uur duren. Op schepen in ballast moet zij 
vóór het laden gebeuren. Alle kosten van de 
ontratting, zoomede alle eventueele schade
vergoedingen moeten worden verevend over
eenkomstig de beginselen, vastgelegd in ar
tikel 18; 

b. een met redenen omkleede en gedag
teekende verklaring tot vrijste]] ing van ont
ratting afgeven, als dat gezag er zich reken
schap van heeft gegeven, dat het schip in 
zoodanigen toestand is gehouden, dat de rat
tenbevolking tot een minimum is verminderd. 

De verklaringen van ontratting moeten, 
evenals die, welke vrijstelling van ontratting 
geven, zooveel mogelijk op dezelfde wijze op
gesteld zijn. H et Internationaal Gezondheids
bureau zal modellen voor deze verklaringen 
gereed maken. 

Het bevoegd gezag van elk land verbindt 
zich aan het Internationaal Gezondheids
bureau jaarlijks opgave te doen van de maat
regelen, die tot toepassing van dit artikel in 
de havens, bedoeld in het tweede lid, ge
nomen zijn, zoomede van het aantal schepen, 
dat aldaar aan ontratting onderworpen is 



1931 9 JANUARI (S. 10) 20 

geweest of waarvoor daar verklaringen tot 
vrijstel! ing van ontratting zijn afgegeven. 

Het Internationaal Gezondheidsbureau wordt · 
verzocht, overeenkomsti g artikel 14, de noo
dige maatrngelen te treffen om de uitwisse
ling te verzekeren van inlichtingen, betref
fende de maatregelen, die ter uitvoering van 
dit artikel zijn genomen, en de daarbij ver
kregen uitkomsten. 

De bepalingen van dit artikel laten de 
rechten, die in de artikelen 24--27 van dit 
verdrag aan het met de gezondheidszorg be
l ast gezag zijn toegekend, onverlet. 

De Regeeringen zullen er voor waken, dat 
door het bevoegd gezag alle maati·egelen wor
den genomen, die gewenscht en praktisch uit
voerbaar zijn om de verdelging van ratten in 
de haven en de aanhoorigheden en omstreken 
er van, zoom ede op de 1 iggers en kustvaar
tuigen, te verzekeren. 

B. Chol era. 
Art. 29. Een schip wordt al besmet be

schouwd, indi en het een geval van cholera 
aan boord heeft, of indien zich een geval van 
cholera heeft voorgedaan gedurnnde de vijf 
aan de aankomst van het schip in de haven 
voorafgaande dagen. 

Een schip wordt als verdacht beschouwd, 
indien het een geval va11 cholera heeft ge
had op het oogenblik van vertrek of gedu
rende de reis, maar geen enkel nieuw geval 
gedurende vijf dagen vóór de aankomst. Het 
blijft als verdacht beschouwd tot op het oogen
blik, waarop het onderworpen is geweest aan 
de toepassing van de maatregelen, die door dit 
verdrag zijn voorgeschreven. 

Een schip wordt als onb esmet beschouwd 
indien het, alhoewel het van een besmette 
haven afkomstig is, of uit een besmetten kring 
herkomstige personen aan boord heeft, geen 
geval van cholera heeft gehad, noch bij zijn 
vertrek, noch gedurende de reis, noch bij 
aankomst. 

De gevallen, die klinische verschijnselen 
vertoonen en waarbij geen vibrionen gevonden 
zijn of vibrionen, die niet de eigenschappen 
van den cholera-vibrio vertoonen, worden on
derworpen aan alle maatregelen, die ten aan
zien van cholera zijn voorgeschreven. 

De kiemdragers, die bij aankomst van een 
schip worden ontdekt, moeten, nadat zij zijn 
ontscheept, zich onderwerpen aan alle ver
plichtingen, die door de wetten van het land 
van aankomst eventueel aan zijne onderdanen 
zijn opgelegd. 

Art. 30. Met cholera besmette schepen wor
den aan de volgende behandeling onderwor
pen: 

1 °. geneeskundig onderzoek ; 
2°. de zieken worden onmiddellijk ont

scheept en afgezonderd; 
3°. de bemanning en de passagiers kunnen 

worden ontscheept en voor een tijdsduur van 
niet langer dan vijf dagen, te rekenen van de 
aankomst van het schip, hetzij aan waarne
ming, hetzij aan toezicht, onderworpen wor
den. 

Personen echter, die kunnen bewijzen, dat 
zij tegen cholera door een inenting, welke 
minder dan zes maanden en mee,· dan zes 

dagen geleden heeft plaats gehad, geïmmuni
seerd zijn, kunnen aan toezicht, doch niet aan 
waarneming worden onderworpen; 

4°. gebruikt beddegoed, vuil linnen, be
noodigdhedcn voor dagelijksch gebruik en 
andere voonverpen, met inbegrip van levens
middelen, die. naar de meening van het met 
de gezondheidszorg in de haven belast gezag, 
beschouwd moeten worden als kort geleden 
besmet te zijn, worden ontsmet; 

5°. de gedeelten van het schip, die be
woond zijn geweest door choleralijders, of die 
door het met de gezondheidszorg belast gezag 
als besmet worden beschouwd, worden ont
sn1et; 

6°. de lo sing wordt uitgevoerd ouder con
trole van het met de gezondhe idszorg belast 
gezag, dat de nood ige maatregelen neemt om 
te vermijden, dat het personeel, hetwelk voor 
het lossen gebezigd wordt, besmet wordt. Dit 
personeel wordt onderworpen aan een waar
neming of aan een toezicht van niet langer 
dan vijf dagen, gerekend van het oogenbl ik 
af, waarop het met zÏjn werk aan de loss ing 
zal hebben opgehouden; 

7°. als het aan boord opgeslagen drink
water als verdacht wordt heschouwd, wordt 
het, na ontsmet te zijn geloosd, en nadat 
de bewaarplaat en zijn ontsmet, vervangen 
door water van goede hoedanigheid; 

8°. het met de gezondheidszo,:g belast ge
zag kan loozing van ballastwater, tenzij dit 
vooraf ontsmet is, verbieden, indien het wa
ter in een besmette haven is ingelaten; 

9°. verboden kan worden menschelijke uit
werpselen en de afvalwateren van het schip, 
die niet vooraf ontsmet zijn, in het haven
water te laten wegloopen of weg te werpen. 

Art. 31. Van cholera ve1.·dachte schepen 
worden onderworpen aan de maatregelen, 
voorgeschreven onder de nummers 1, 4, 5, 7, 
8 en 9 van artikel 30 . 

De bemanning en de passagiers kunnen 
worden onderworpen aan een toezicht van 
niet langer dan vijf dagen, te rekenen van 
den datum van aankomst van het schip af. 
Het Yerclient aanbeveling gedurende dien tijd 
het van boord gaan van de bemanning, anders 
clan om redenen van dienst, die ter kennis 
zijn gebracht van het met de gezondheidszorg 
in de haven belast gezag, te beletten . 

Art. 32. Een schip, dat besmet of verdacht 
verklaard is alleen op grond van het aan 
boord_ zijn van gevallen met klinische ver
schijnselen van cholera, moet bij de ontsmette 
schepen worden ingedeeld, wa,meer bij een 
tweetal bacteriologische onderzoekingen, Yer
richt met een tusschenpoos van ten minste 
vier en twintig uur, noch de cholera-vibrio 
noch een andere verdachte vibrio is gevonden. 

.l\rt. 33. Onbesmette schepen worden on
middellijk tot het vrije verkeer toegelaten. 

Het gezag dat in de haven van aankomst 
met de gezondheidszorg belast is, kan ten 
aanzien van die schepen de maat1•egelen voor
schrijven vermeld onder de nummers 1, 7, 8 
en 9 van art 30. 

De bemanning en de passagiers mogen wor
den onderworpen aan een toezicht, dat den 
tijd van Yijf dagen, te rekenen van den datum 
van aankom t van het schip af, niet mag 
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overschrijden. Gedurende dien tijd kan het 
van boord gaan van de bemanning, anders 
clan om redenen van dien t, die ter kennis 
zijn gebracht van het met de gezondheidszorg 
in de haven belast gezag, worden be let. 

Art. 34 . Aangezien inenting tegen de cho
lera een beprnefd middel is tot het stuiten 
van een epidem ie dier ziekte en bijgevolg tot 
verm indering va n de kansen op verspreiding 
er va.n. ·wordt den beheerders <ler gezond
heidsdiensten aanbevolen, deze inenting op 
zoo groot mogelijke schaal in de brandpunten 
dei· ziekte toe te passen, telkenmale a ls zij 
metterdaad u itvoe rbaar blijkt, en aan de 
personen, die zich deze kunstbewerking hebben 
laten welgevallen, enkele voordeelen met be
trekking tot de beperkende bepalingen waar
aan zij zijn onderworpen, toe te staan . 

C. Gele koorts. 

Art. 35. Een sch ip wordt a ls bes,net be
schouwd, indien het een geval van gele koorts 
aan boord heeft of aan boord gehad heeft bij 
zijn vertrek of gedurende den overtocht. 

Een schip wordt als ve,·dacht beschouwd , 
a ls het geen geval van gele koolis aan boord 
heeft gehad, maar na een overtocht van min
der clan 6 dagen komt hetzij uit een besmette 
haven , hetzij uit een niet besmette haven die 
in nauwe verbinding staat met brandpunten 
van endem ische gele koorts; of als er bij aan
komst, na een overtocht van langer dan zes 
dagen, reden is om aan te nemen, dat het 
gevleugelde Stegomyia (Aedes Egypti) uit 
een dier havens heeft kunnen overbrengen. 

Een schip wordt als nnbes,net beschouwd , 
a ls het, hoewel komende uit een met gele 
koorts besmette haven, geen geval van gele 
koorts aan boord heeft gehad en er bij aan
komst na een overtocht van meer dan zes 
dagen, geen reden is om aan te nemen, dat 
het gevleugelde Stegomyia overbrengt, of wan
neer het ten genoege van het g·ezag in de h a
ven van aankomst bewijst: 

a. dat het gedurende zijn verblij f in de 
haven van vertrek op een afstand van ten 
minste 200 meter uit den bewoonden wal is 
gehouden en op zoodanigen afstand van de 
landingsplaatsen, dat indringen van de Ste
gomyia in het schip weinig waarschijnlijk is; 

b. of dat het op het tijdstip van vertrek 
een doeltreffende berooking heeft ondergaan 
ter verdelgi ng van de muskieten . 

Art. 36. Met gele koorts besmette schepen 
worden aan de volgende behandeling onder
worpen: 

1 °. geneeskundig onderzoek; 
2°. de zieken worden ontscheept en zij die 

ni~t langer dan vijf dagen ziek zijn worden 
zoodanig afgezonderd, dat besmetting van 
muskieten w01:dt vermeden; 

3°. de overige personen die het schip ver
laten worden onderworpen aan een waarne
m ing of aan een toezicht, die den tijd van 
zes dagen, te rekenen van het oogenblik van 
ontscheping, niet mogen overschrijden; 

4°. het schip wordt minstens 200 meter uit 
den bewoonden wal gehouden en op zooda
nigen afstand van de landingsplaatsen, dat 
het indringen van de Stegomyia in het schip 
weinig ,rnarsch ijnlijk is; 

5". aan boord wordt overgegaan tot de 
verdelg ing van muskieten in a l haat· stadia 
van ontwikkeli ng, zooveel mogelijk -vóór het 
lossen der goederen. Indien het lossen heeft 
plaats gehad voordat de muskieten verdel gd 
zijn, moet het p!)rsoneel dat met het werk 
is belast, onderworpen worden aan een waar
neming of aan een toezicht die niet langer 
dan zes dagen mogen duren , gerekend van 
het oogcnblik af , waarop het met zijn werk 
aa11 de lossing zal hebben opgehouden. 

Art. 37. Van gele koorts verdachte sche
pen mogen worden onderworpen aan de • maat
regelen bedoeld onder de nummers 1, 3, 4 en 
5 van artikel 36. 

Als evenwel het schi p, na een overtocht di e 
minder dan zes dagen heeft geduurd, voldoet 
aan de voorwaarden vermeld onder de letters 
a of b van de zinsnede van artikel 35, die 
betrekking heeft op de onbesmette schepen, 
wordt het alleen onderworpen aan de maat
regelen, bedoeld in de nummers 1 en 3 van 
artikel 36, en aan berooking. 

Indien sedert zijn vertrek uit de besmette 
haven dertig dagen zij n verloopen en gedu
rende de reis zich geen enkel geval aan boord 
heeft voorgedaan, kan het schip tot het vrije 
verkeer worden toegelaten, behoudens vooraf
gaande berooking, als het met de gezond
heidszorg belast gezag deze noodig oordeelt. 

Art. 38. Schepen niet besmet door gele 
koorts worden na geneeskundig onderzoek tot 
het vrije verkeer toegelaten. 

Art. 39. De maatregelen bedoeld in de ar
tikelen 36 en 37 hebben alleen betrekking op 
de streken waar Stegomyia zijn en bij de 
toepassing er van moet rekening worden ge
houden met de op het oogenblik bestaande 
kl imaatgesteldheid van die streken zoowel als 
met den Stegomyia-index. 

In de overige streken worden zij' toegepast 
naarmate het met de gezondheidszorg belast 
gezag ze noodig oordeelt. 

Art. 40 . Den gezagvoerders der schepen , 
die een met gele koorts besmette haven heb
ben aangedaan, wordt uitdrukkelijk aanbevo
len gedurende den overtocht zooveel a ls maar 
mogelijk is werk te maken van het opsporen 
en het stelselmatig verdelgen van de muskie
ten .en haar larven in de bereikbare gedeelten 
van het schip, bepaaldelijk in de kombuizen, 
de keukens, de stookplaatsen, de waterbe
waarplaatsen en a lle plaatsen die bijzonder 
geschîkt zij n om aan de Stegomyia tot schuil
plaats te dienen . 

D. Vlektyphus. 

Art. 41. Schepen die gedurende den over. 
tocht of op het oogenblik van aankomst een 
geval van typhus gehad hebben of hebben, 
kunnen aan de volgende maatregelen worden 
onderworpen: 

1 °. geneeskundi g onderzoek ; 
2°. de zieken worden onmiddellijk ont

scheept, afgezonderd en ontluisd; 
3°. de overige personen van wie aangeno

men mag worden , dat zij met luizen zijn be
hept of aa n besmetting hebben blootgestaan, 
worden eveneens ontluisd en kunnen worden 
onderworpen aan een toezicht van een nader 
vast te stell en t ijd , die nooit langer dan 
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twaalf dagen mag zijn, te rekenen ,·an den 
dag der ontluizing; 

4°. gebruikt beddegoed, linnengoed, voor
werpen van dagelijksch gebruik en andere 
voorwerpen, die naar de meening van het met 
de gezondheidswrg belast gezag als besmet 
worden beschouwd, worden aan maatregelen 
tot verdelging van insecten onderworpen; 

5°. de deelen van het schip die bewoond 
zijn geweest door typhuslijders en die naar de 
meening van het met de gezondheidszorg be
last gezag als besmet worden beschouwd, wor
den aan maatregelen tot verdelging van in
secten onderworpen. 

Het schip wordt onmiddellijk tot het vrij e 
verkeer toegela ten. 

Elke Regeer ing is bevoegd, na de ontsche
pi ng, de maatregelen te nemen, die zij ge
schikt acht om zeker te zijn van toezicht op 
personen, die zijn aangekomen met een schip 
dat geen vlektyphus aan boord heeft gehad, 
maar die minder dan twaalf dagen geleden 
een kring hebben verlaten waar typhus in 
epidemischen vorm heerscht. 

E. Pokken. 

Art. 42. Schepen die, hetzij gedurende den 
overtocht, hetzij op het oogenblik van aan
komst, aan boord een geval van pokken ge
had hebben, kunnen aan de volgende maat
regelen worden onderworpen: 

1 °. geneeskundig onderzoek; 
2°. de zieken worden onmiddell ij k ont

scheept en a fgezonderd ; 
3°. de overige personen van wie aangeno

men mag worden, dat zij aan besmetting aan 
boord hebben blootgestaan en die naar de 
meening van het met de gezondheidszorg be
last gezag, niet voldoende tegen de pokken 
zijn beschermd, óf door een kort geleden toege. 
paste inenting óf doordat zij vroeger door pok
ken aangetast zijn geweest, kunnen worden on
derworpen hetzij aan inenting of aan toezicht, 
hetzij aan inenting gevolgd door toezicht; de 
duur van het toezicht behoort te worden be
paald naar de omstandigheden maar mag 
nimmer langer dan veertien dagen zijn, ge
rekend van den dag van aankomst; 

4°. kort geleden gebruikt beddegoed, vuil 
linnengoed, gebruiksvoorwerpen en andere 
voonverpen, die naar de meening van het 
met de gezondheidszorg belast gezag be
schouwd moeten worden kort geleden besmet 
te zijn, worden ontsmet; 

5°. alleen die gedeelten van het schip 
welke door poklijders bewoond zijn geweest 
en die, welke naar de meening van het met 
de gezondheidszorg belast gezag als besmet 
moeten worden beschouwd worden ontsmet. 

Het schip wordt onmiddellijk tot het vrije 
verkeer toe gel aten. 

Iedere Regeer ing is bevoegd na de ont
scheping de maatregelen te nemen, die zij 
geschik t acht om zeker te zijn van toezicht 
op de niet door inenting beschermde personen, 
die wel is waar zijn aangekomen met een 
schip dat geen pokken aan boord heeft gehad, 
maar die minder dan 14 dagen geleden een 
kr ing hebben verlaten waar de pokken epi
demisch heerschen . 

Art. 43. H et verdient aanbeveling dat 

chepen, die landen aandoen waar de pokken 
in epidemischen vorm voorkomen, alle moge
lijke voorzo1·gsmaatregelen nemen om verze
kerd te zij n van de inenting of herinenting 
der bema nning. 

H et verdient evenzeer aanbe,•eling dat de 
Regeeringen de meest mogelijke uitbreiding 
aan inenting en herinenting geven, in het 
bijzonder in de h avens en in de grensstreken. 

F . Bepal ingcn aan de vijf ziekten gemeen. 

Art. 44. De gezagvoerder en de scheeps
dokter zijn gehouden alle vrngen te beant
woorden die het met de gezondheidszorg belast 
gezag hun steJt m et betrekking tot den ge
zondheidstoestand van het sch ip gedurende 
zijn reis. 

Wanneer de gezagvoerder en de dokter be
weren, dat er sedert het· verh'ek geen geval 
van pest, cholera, gele koorts, vlektyphus of 
pokken , noch 'len ongewone sterfte onder de 
ratten gewee t is, kan het met de gezondheids
zorg belast gezag van hen dienaangaande een 
fo1111eele of onder eede afgelegde verklaring 
eischen. 

Art. 45 . H et met de gezondheidszorg be
last gezag za 1 voor de toepassing van de 
maatregelen, vermel d in de voorgaande onder. 
afdeelingen A , B , C, D en E, reken ing hou
den met de aanwezigheid aan boord van een 
scheepsdokter en met de onderweg wezenl ijk 
genomen maatregelen, inzonderheid met die 
tot verdelging der ratten. 

Het met de gezondheidszorg belast gezag 
der landen, die zich op dit punt met elkander 
zouden willen verstaan, kan de onbesmette 
schepen die een door hun land afzonderlij k 
gecommitteerden geneeskund ige aan boord 
hebben. vrijstell en van het geneeskundig on
derzoek en andere maatregelen. 

Art. 46. Het verdient aanbeveling dat de 
R egeeringen, bij de behandeling die op de 
herkomsten van een land wordt toegepast re
kening houden met de maatregelen die dit 
land heeft genomen om besmettelij ke ziekten 
te bestrijden en het overbrengen er van naar 
andere landen te beletten. 

Schepen. die herkomstig zijn van h avens 
welke voldoen aan de voorwaarden. vermeld 
in de artikelen 14 en 51, kunnen aan dit 
enkele feit niet het recht op bijzondere voor
deelen in de haven van aankomst ontleenen ; 
de Regeeringen verbinden zich evenwel zoo
veel mogelijk rekening te houden met de 
maatregelen welke reeds in die havens ge
nomen zijn, zoodat voor de van daar afkom
st ige schepen de maatregelen in de haven 
van aankom t tot een minimum worden her
leid. Te dien einde en om aan de scheepvaart, 
den handel en het verkeer zoo weinig mogelijk 
last te veroorzaken, wordt aanbevolen bijzon
dere regelingen te maken, in het raam van . 
artikel 57 van dit rnrdrag. in al die gevallen 
waarin dat voordeeiig zal blijken. 

Art. 47. Schepen, die afkomstig zijn van 
een besmette streek en ten genoege van het 
met de gezondheidszorg belast gezag onder
worpen zijn geweest aan op voldoende wijze 
toegepaste gezondheidsmaatregelen, worden 
bij aankomst in een andere , al of niet tot 
hetzelfde land behoorende haven niet ten 
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tweeden male aan die maatregelen onderwor
pen, mits sedert de toepassing geen enkel 
voorval heeft plaats gehad, dat de hierboven 
bedoelde gezondheidsmaatregelen ten gevolge 
zou kunnen hebben en die schepen geen be
smette haven hebben aangedaan, ten.zij om 
zich van brandstof te voorzien. 

Een schip wordt beschouwd een haven niet 
te hebben aangedaan, indien het zonder in 
gemeenschap met den vasten wal geweest te 
zijn alleen passagiers en hun reisgoed zoo
mede de mailpost heeft ontscheept, of alleen 
cle m ailpost heeft ingescheept of passagiers, 
al of niet met hun reisgoed, die noch met 
die haven, noch met een besmetten kring ge
meenschap hebben gehad. Daarenboven moet, 
indien er sprake is van gele koorts, het schip 
zooveel mogelijk op ten minste 200 meter van 
den vasten wal verwijderd gehouden zijn ge
weest en op een zoodanigen afstand van de 
landingsplaat,5en, dat hij het indringen van 
Stegomyia . weinig waarschijnlijk maakt. 

Art. 48. Het gezag in de haven waar de 
gezondheidsmaatregelen zijn toegepast, geeft 
kosteloos aan den gezagvoerder of aan ieder 
ander belanghebbende, telkens als er om ge
vraagd wordt, een bewijs af waarin zijn ver
meld: de aard der maatregelen, de toegepaste 
werkwijzen, de gedeelten van het schip die be
handeld zijn en de redenen voor de toepassing 
van de maatregelen. 

Dat gezag reikt, eveneens kosteloos, aan de 
passagiers die met een besmet schip zijn aan
gekomen en zulks verlangen, een bewijs uit 
dat den datum van hun aankomst en de maat
regelen waaraan zij en hun reisgoed onder
worpen zijn geweest , vermeldt. 

A f de e I i n g V . 

Alge,neene bepalingen. 

Art. 49. H et verdient aanbeveling: 
1 °. dat de gezondheidspas in alle havens 

kosteloos worde a fgegeven; 
2°. dat de kanselarijrechten voor consu

la ire visa's, bij wijze van wederkeerigheid, 
worden verminderd, opdat zij njet meer dan 
cle kosten van de bewezen diensten zullen 
vertegenwoordigen; 

3°. dat de gezondheidspas, boven en be
h a lve in de taal van het land waar zij is af
gegeven, zij gesteld in ten minste één der 
ta len waarmee zeevarenden bekend zijn; 

4°. dat bijzondere overeenkomsten worden 
gesloten, in den geest van artikel 57 van dit 
verdrag, om te geraken tot de geleidelijke af
chaffing van de consulaire visa's en de ge-

zondheidspas. 
Art. 50. Het is gewenscht, dat het aantal 

havens, voorzien van een organisatie en een 
ui t rusting die voldoende zijn om een schip, 
in welken gezondheidstoestand het ook ver
keert, te ontva ngen , voor elk land overeen
komt met den omvang van het verkeer en de 
scheepvaartbeweging. Ieder land is evenwel 
Yerplicht ten minste één der kusthavens van 
ieder zijner zeeën van een zoodanige organisa
ti e en uitrusting te voorzien, onverminderd 
het recht der R egeeringen om met elkander 
oYereen te komen gemeenschappelijke gezond
he idsinrich tingen tot stand te brengen. 

Verde,· verdient het aanbeveling dat alle 
groote zeehavens zoodanig zijn uitgerust, dat 
althans onbesmette schepen er dadelijk na hun 
aankomst de voorgesc'li.reven gezondheidsmaat
regelen kunnen ondergaan en voor dit doel 
niet naar een andere haven gezonden dienen 
te worden. 

Elk besmet of verdacht schip dat aankomt 
in een haven die niet uitgerust is om het te 
ontvangen, is verplicht zich op zijn e igen ver
antwoording te begeven naar een der havens 
die voor de behandeling van deze soort van 
schepen wel openstaan. 

De Regeeringen deelen aan het Internatio
naal Gezondheidsbureau mede, welke havens 
in haar land geopend zijn voor de herkom
sten uit havens die besmet zijn met pest, èho
lera of gele koorts en in het bijzonder, welke 
openstaan voo,· besmette of ve,·dachte schepen. 

Art. 51. Het verdient aanbeveling dat in 
de groote zeehavens bestaan: 

a. een vaste geneeskundige havendienst en 
een doorloopend geneesk-undig toezicht op de 
bemanningen der schepen en de havenbevol
king; 

b. materieel voor het vervoer van zieken 
en ruimten die geschikt zijn voor afzonde,·ing 
van zieken en voor waarneming van verdach-
ten ; · 

c. de noodige inrichtingen voor afdoende 
ontsmetting en verdelging van insecten ; een 
bacteriologisch laboratorimn en een dienst die 
in staat is over te ga an tot spoedeischende 
inentingen, hetzij tegen pokken, hetzij tegen 
a ndere ziekten ; 

d. een dienst die de haven van onverdacht 
drinkwate r voorziet en een stelsel waarvan 
de toepassing de meest mogelijke gerustheid 
geeft voor het ophalen van afval en vuil en 
voor het verwijderen van afvalwater ; 

e. bekwaam en voldoend personeel en de 
uitrusting die noodig is voor het ontratten 
van schepen, werven, dokken en bergplaatsen; 

/. een vaste organisatie voor de opsporing 
en het onderzoek van ratten. 

Het "verdient evenzeer aanbeveling dat de 
magaz1Jnen en dokken voor zooveel maar mo
gelijk is "rat-proof" zijn en dat het rioolnet 
der haven afgescheiden zij van dat der stad. 

Art. 52. De Regeeringen zullen zich ont
houden van elk geneeskundig onderzoek van 
schepen, die door hare territoriale wateren 1 
varen zonder een haven aan te doen of aan de 
kust het anker te laten vallen in de respec
tieve I anden. 

Ingeval een zoodanig schip om de een of 
andere reden toch een haven aandoet of aan 
de kust het anker laat vallen, zijn, binnen de 
grenzen der internationale verdragen, op die 
schepen de sanitaire wetten en verordeningen 
van het land, waartoe de haven of kust be
hoort, van toepassing. 

Art. 53. Bijzondere maatregelen kunnen 
worden genomen ten aanzien va n schepen 
welke in zoodanigen buitengewoon slechten 
hygiënischen toesta nd verkeeren, dat zij de 

1 De uitdrukking " terri toria le wateren" 
moet worden opgevat in streng juridische be
teekenis ; zij omvat njet he t Suezkana al het 
K anaa l van P anama en het K anaa l van Kiel. 
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verspreiding der ziekten, in dit verdrag be- 1 

doelcl, in de ha11d werken , in het bijzonder 
ten aanzien van schepen aan boord waarvan 
zich een buitengewoon groot aantal opvaren
den bevindt. 

Art. 54. Elk schip, dat zich niet wenscht 
te onderwerpen aan de door het havengezag 
krnchtens de bepalingen van dit verdrag op
gelegde verplichtingen, is vrij weder zee te 
kiezen. 

Het kan echter machtiging verhijgen zijn 
goederen te lossen onder voorbehoud, dat het 
wordt a fgezonderd en de goederen worden on
derworpen aan de maatregelen bedoeld in 
a fde e l ing II van Hoofdstuk II van dit ver
drng. 

H et kan eveneens vergunning krijgen de 
passagiers , die hun verlangen er toe te ken
nen geven, te ontschepen, onder voorwaarde, 
dat zij zich onderwerpen aan de maatregelen, 
d ie door het met de gezondheidszorg bel ast 
gezag worden voorgeschreven. 

Het schip mag ook brandstof, levensmidde
len en " ·ater innemen, een en ander onder 
voorwaarde, dat het in afzondering blijft lig
gen. 

Art. 55. I edere Regeering verbindt zich 
niet mee1· dan één en hetzelfde sanitair ta
rief te hebben voor de uitvoering van gezond
heidsmaatregelen, welk tarief bekend gemaakt 
moet worden. De daarin vastgestelde bedragen 
moeten matig berekend zijn. Het tarief zal in 
alle havens en op alle schepen van toepassing 
zijn, zonder dat onderscheid wordt gemaakt 
tusschen schepen onder nationale vlag en 
schepen onder vreemde vlag en tusschen de 
onderdanen van het eigen land en die van 
vreemde landen. 

Art. 56. De schepen van de internationale 
kustvaart zullen onderwerp uitmaken van een 
door de daarbij betrokken landen gemeen
schappelijk vast te stellen bijzondere overeen
komst. De bepalingen van artikel 28 van dit 
verdrag zullen echter in alle gevallen op die 
schepen toepasselijk zijn. 

Art. 57. De Regeeringen kunnen uit hoofde 
van bijzondere verhoudingen en met het oog
merf< om de toepassing van de in dit verdrag 
bedoelde gezondheidsmaatregelen meer doel
treffend en minder hinderlijk te maken, bij 
zondere onderlinge overeenkomsten aangaan. 
De inhoud van deze overeenkomsten moet aan 
het Internationaal Gezondheidsbureau worden 
medegedeeld. 

Afd ee ling VI. 
Maat,·egel en aan de landgrenzen. - R eizi

ge,·s. - Spooi:wegen. - Grensstreken. -
Wat erwegen. 

Art. 58. A an de landgrenzen mag geen 
waarneming worden ingesteld. 

Voor zooveel de in dit verdrag bedoelde 
ziekten betreft, mogen alleen personen, die 
verschijnselen van deze ziekten vertoonen, aan 
de grenzen worden aangehouden. 

Dit beginsel doet niets af aan het recht van 
ieder land om, zoo noodig, een gedeelte van 
zijne grenzen te sluiten. Geschiedt dit, dan 
worderi de plaatsen aangewezen, waarover het 
grensverkeer uitsluitend wordt toegestaan en 
w?rden aldaar behoorlijk uitgeruste gezond-

heidsimichtingen opgericht. H et belangheb
bende aangrenzende land moet met deze maat
regelen onmiddellijk in kennis worden gesteld. 

Met afwijking van de bepalingen van di t 
artikel kunnen personen, die met een lijder 
aan longenpest in aanraking zijn geweest, aan 
de laudgrenzen ter waarneming worden opge
houden gedurende een tijdvak, dat niet groo
ter mag zijn clan vijf dagen, te 1·ekenen van 
de aankomst af. 

Personen, die in aanraking zijn geweest met 
een lijder aan vlektyphus, mogen worden on
derworpen aan ontluizing. 

Art. 59. Het is van belang, dat re izi gers 
in treinen, komende uit een besmette n kring~ 
met het oog op den staat hunner gezondheid, 
onderweg onder toezicht van het spoorweg
personeel staan. 

De tusschenkomst van een geneeskundige 
bepaalt zich tot een onderzoek van de reizi
gers en het verleenen van hulp aan de zie
ken en, zoo noodig, aan hun omgeving. I n
dien ·dat onderzoek plaats heeft, valt het zoo-
veel mogelijk samen met het douane-onder
zoek, zoodat de reizigers zoo kort mogelijk 
worden opgehouden. 

Art. 60. Spoorwegrijtui gen, die door lan
den loopen waar gele koorts is, moeten zoo 
zijn ingericht, dat zij zich zoo weinig mogelijk 
leenen tot het overbrengen van Stegomyia. 

Art. 61. Zoodra reizigers, komende uit een 
kring, die verkeert in de omstandigheden be
doeld in het tweede lid van artikel 10 van dit 
verdrag, op hunne bestemming zijn aange
komen, kunnen zij aan toezicht worden onder
worpen, dat, gerekend van den dag van aan
komst, niet langer mag duren dan zes dagen 
als het pest, vijf dagen als het cholera, zes 
dagen als het gele koorts, twaalf dagen als 
het vlektyphus en veertien dagen als het 
pokken betreft. 

Art. 62. Niettegenstaande de voorgaande 
bepalingen behouden de Regeeringen zich het 
recht voor in buitengewone gevall en, voor 
zooveel de in dit verdrag bedoelde ziekten 
betreft, bijzondere maatregelen te treffen ten 
opzichte van bepaalde groepen van personen, 
die uit een oogpunt van gezondheidszorg geen 
voldoende waarborgen opleveren. in het bij
zonder die personen, welke in troepen reizen 
of de grens overtrekken. Deze bepaling is, on
der voorbehoud van het bepaalde in artikel 
21. niet toepasselijk op landverhuizers. 

Die maatregelen kunnen omvatten het ves
tigen aan de grenzen van gezondheidsinrich
tingen, die zoodanig zijn uitgerust, dat zij ze
kerheid geven ten aanzien van gelegenheid 
voor toezicht en eventueel waarneming van de 
betreffende personen, zoomede voor genees
kundig onderzoek, ontsmetting, verdelging van 
insecten en inenting. 

Voor zooveel mogelijk behooren deze uitzon
dei·ingsmaatregelen onderwerp te zijn van bij
zondere regelingen tusschen aan elkander 
grenzende landen. 

Art. 63. Personenrijtuigen , postrijtuigen, 
bagagewagens en goederenwagens mogen aan 
-de grenzen niet worden opgehouden. 

Komt het echter voor, dat een dezer rijtui
gen of wagens besmet is of dat zich daarin 
een lijder aan pest, cholera, vlektyphus of 
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pokken heeft bevonden, dan wordt het voer
tuig vastgehouden zoolang als noodig is om 
het te onderwerpen aan de voor ieder geval 
aangewezen voorzorgsmaatregelen. 

Art. 64. Het treffen van maatregelen ten 
aanzien van het overschrijden der grens door 
het spoorwegpersoneel en het personeel der 
posterij en, behoort tot de bevoegdheid der 
daarbij betrokken besturen. Zij zullen zóó sa
mengevoegd worden, dat zij den dienst . n iet 
be1e m1n e ren. 

Art. 65. De regeling van het grensverkeer 
en van met dat verkee1· samenhangende vraag
stukken wordt overgelaten aan bijzondere 
o,·ereenkomsten, vol-gens de bepalingen van 
dit verdrag, tusschen aan el kaar grenzende 
landen. 

Art. 66. Aan de R egeeringen van oever
landen wordt overgelaten bijzondere schikkin
gen te maken tot regeling van het gezond
heidstoezicht op meren en waterwegen. 

'l'ITEL II. 
Bljzonclere bepalingen ,•oor het Suezkanaal 

en de daaraan grenzende landen. 
Afdeeling I. 

Maati-egel en ten opzichte van gewone uit 
nofl rdelijke besmette havens komende schepen, 
die zich bij den ingang van het Suezkanaal 

of in Egyptische havens vertoonen. 
A1-t. 67. Gewone onbesmette schepen, ko

mende uit een met pest of cholera besmette 
ha ven van Europa of van het bekken der 
Middellandsche Zee of van de Zwarte Zee en 
die het Suezkanaal wenschen door te varen, 
verkrijgen doortocht in quarantaine. 

Art. 68. Gewone onbesmette schepen, die 
Egypte will en aandoen, mogen zich ophouden 
te Alexandrië of te Port-Saïd. 

Indi en de haven van ·vertrek met pest is 
besmet, is artikel 27 van toepassing. 

Is de haven van vertrek met chol era be
smet, dan is artikel 33 van toepassing. 

H et met de gezondheidszorg voor de haven 
belast gezag is bevoegd het toezicht te ver
vangen door waarneming, hetzij aan boord, 
hetzij in een gezondheidsinrichting. 

Art. 69. De Egyptische Gezondheidsraad 
stelt in overeenstemming met de bepalingen 
van dit verdrag de maatregelen vast, ·waar
aan de besmette of verdachte schepen worden 
onderworpen, die afkomstig zijn van een met 
pest of cholera besmette haven in Europa of 
aan de oevers van de Middellandsche of van 
de Zwarte Zee, en een der havens van Egypte 
wenschen aan te doen of het Suezkanaal wen
schen door te varen. 

Art. 70. Het reglement van den Egypti
schen Gezondheidsraad moet zoo spoedig mo
gelijk worden herzien, ten einde het in over
eenstemming te brengen met de bepalingen 

. van dit verdrag. Het wordt van kracht als het 
is aangenomen door de Mogendheden die in 
den R aad vertegenwoordigd zijn. H et moet 
de behandeling regelen die aan de schepen, 
passagiers en goederen wordt opgelegd. Het 
moet het minimum-aantal geneeskundigen be
palen, dat aan iedere gezondheidsinrichting 
verbonden moet zijn, de wijze waarop zij wor
den aangeworven, zoomede de bezoldiging en 

de bevoegdheden van hen en van alle ambte
nai-en , die onder het gezag van den Egyp
tischen Gezondheidsraad bel ast zijn met de 
zorg voor het toez icht op en de uitvoering van 
voorbehoedende maatregelen. 

De Egyptische Gezondheidsraad geeft, door 
tusschenkomst van zijn voorzitter, kennis van 
de namen van deze geneeskundigen en ambte
naren aan de E gyptische Regeering. 

A f cl e e I i n g II. 
Maat,·egel en in de Roode Z ee. 

A. Maatregelen ten opzichte van gewone uit 
het Zuiden kom ende schepen, die zich in de 
havens van de Roode Z ee aanmelden of op 

weg zijn naai· de Middellandsche Zee. 

Art. 71. Onafhankelijk van de algemeene 
bepalingen van Titel I, betreffende de indee
ling en de behandeling van besmette, ver
dachte en onbesmette schepen, zijn op de ge
wone uit het Zuiden komende en de Roode 
Zee binnenvarende schepen de bijzondere voor
schriften der volgende artikelen toepasselijk. 

;\rt. 72. Onbesm ette schepen. Onbesmette 
schepen mogen het Suezkanaal doorvaren in 
quaranta ine. 

Moet het schip Egypte aandoen, dan gelden 
de volgende bepalingen: 

a. Indien de haven van Yertrek met pest 
besmet is, worden, indien het schip geen volle 
zes reisdagen achter den rng heeft, de ont
scheepte passagiers en de bemanning aan toe
zicht onderworpen totdat di e zes dagen vol 
zijn. 

Lading en Jo sing kunnen worden toegela
ten, indien de maatregelen in acht worden 
genomen, die noodig zijn om te beletten, dat 
ratten het schip verlaten. 

b. Indi en de haven van vertrek met cho
lera besmet is, kan het schip tot het vrije 
Yerkeer worden toegeht.m. doch indien sede1·t 
den dag van vertrek uit de besmette haven 
nog geen volle vij f dagen verloopen zijn, wordt 
elke passagier en el k lid van de bemanning, 
die ontscheept worden, aan toezicht onder
worpen gedurende den tijd, die nog moet 
verloopen totdat genoemde tijdsruimte vol is. 

H et met de gezondheidszorg in de haven be
last gezag is altoos bevoegd, indien het zulks 
noodig acht, het toezicht te vervangen door 
waarneming, hetzij aan boord, hetzij in een 
quarantaineinrichting. Het mag in alle ge
vall en overgaan tot de bacteriologische onder
zoekingen, die het noodig oordeelt. 

Art. 73. V erdachte schepen. Indi en het 
met de gezondheidszorg belast gezag meent, 
dat schepen, die een dokter aan boord heb
ben, voldoende waarborgen leveren, wordt 
aan die schepen toegestaan, met inachtneming 
van de voorwaarden, bepaald in het regle
ment, bedoeld in artikel 70, het Suezkanaal 
door te varen in quaranta ine. 

Moet het schip Egypte aandoen, dan gelden 
de volgende bepalingen: 

a. Indien er sprake is van pest, zijn de 
maatregelen, bedoeld in artikel 26, van toe
pass ing, doch het toezicht mag worden ver
vangen door waarneming. 

b. Is er sprake van cholera, dan zijn, on
der hetzelfde Yoorbehoud ten aanz ien van 
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vervanging van toezicht door waarneming, de 
maatregelen, bedoeld in artikel 31, toepasse-
1 ijk. 

Art. 74. B esmette schepen. a. P est. De 
in artikel 25 voorgeschreven maatregelen zijn 
toepasselijk. I ngeval er gevaar is voor be
metting, kan verlangd worden, dat het schip 

ankert aan de Bronnen van Mozes of op een 
a ndere door het met de gezondheidszorg in 
de hav'en belast gezag aan te wijzen plaats. 

Doorvaa rt in quarantaine kan worden toe
gestaan vóór het verstrijken van den regle
mentairen termijn van zes dagen, indien het 
met de gezondheidszorg iri de h aven belast ge- • 
zag h et mogelijk oordeelt. 

b. Cholera. D e in artikel 30 voorgeschre
ven maatregelen zijn toepasselijk. Verlangd 
kan worden, dat het schip het anker laat val
len aan de Bronnen van Mozes of op een 
andere pl aats; ingeval er een ernstige epi
demie aan boord is, kan het worden verwezen 
naar El Tor , opdat inentingen kunnen worden 
toegepast en opdat, als er zieken zijn, deze 
kunnen worden behandeld. 

Het schip verkrijgt geen vergunning het 
Suezkanaal door te varen, vóórdat het met de 
gezondheidszorg belast gezag zich er van heeft 
vergewist , dat het schip, de passagiers en de 
bemanning geen gevaar meer opleveren. 

B. Maatregelen ten opzichte van gewone 
schepen, die ten tijde van bedevaa,·ten uit 

bes,nette havens van den H edjaz komen. 
Art. 75. W anneer gedurende den tijd van 

de bedevaa rt naar Mekka de pest of de cho
lera in den H edjaz heerscht, worden schepen, 
die van den H edj az of van eenig ander deel 
der A rabische kust van de Roode Zee komen, 
zonder a ldaar pelgrims of dergelijke groepen 
van personen te hebben ingescheept, en die 
credurende de reis geenerlei verdacht geval 

· ~an boord hebben geh ad, gerangschikt in dti 
afdeeling der gewone verdachte schepen. Zij 
worden onderworpen aan de voor deze sche
pen voorgeschreven voorzorgsmaatregelen en 
beha ndeling. 

Zoo zij voor Egypte bestemd zijn, kunnen 
zij in een door den Egyptischen Gezondheids
raad aangewezen gezondheidsinrichting wor
den onderworpen aan een waarneming, voor 
cholera van vijf dagen, voor pest van zes 
dagen, te rekenen van de inscheping af. Bo
vendien worden zij onderworpen aan aHe 
maatregelen, die voorgeschreven zijn voor 
verdachte schepen (ontsmetting enz.) en eerst 
tot het vrije verkeer toegelaten na een ge
neeskundig onderzoek met gunstigen uitslag. 

Indien deze schepen gedurende den over
tocht verdachte gevallen hebben gehad, kan 
waarneming bij de Bronnen van Mozes wor
den opgelegd van vijf dagen voor cholera en 
van zes dagen voor pest. 

A f cl e e I i n g III 
Regeling van het toezicht. 

Art. 76. Het in de reglementen voorge
schreven geneeskundig onderzoek te Suez kan 
op van electrische verlichting voorziene sche
pen die het Suezkanaal wenschen door te 
var~n, ook des nachts plaats hebben. Di t kan 
ook telkens geschieden a ls het met de gezond-

heidszorg voor de haven belast gezag er zeker 
van is, dat de verlichting voldoende is. 

Een staf gezondheidsopzichters is belast 
met het toezicht en de uitvoering der voorbe
hoedende maatregelen die in het Suezkanaal 
en de guarantaine-inrichtingen toegepast wor
den. De gezondheidsopzichters dragen het ka
rakter van dienaren van het openbaar gezag, 
met het recht de hulp van den sterken arm 
in te roepen in geval van inbreuk op de 
reglementen van den gezondheidsdienst. 

A f d e e I i n g IV. 

Doorvaart in qua,·antaine door het Suezkanaal. 

Art. 77. Doorvaart in quarantaine wordt 
toegestaan door het met de gezondheidszorg 
in de haven van Suez belast gezag. De Egyp
tische Gezondheidsraad wordt er onmiddellijk 
mede in kennis gesteld. In twijfelachtige ge
vallen beslist de R aad. 

Art. 78. Zoodra de in het vorig a rtikel 
bedoelde toestemming is verleend, worden 
telegrammen verzonden aan de oy_erheid in 
de haven die. de gezagvoerder a ls z1J n volgen
de aanloophaven aanwijst en aan de over
heid · in de haven van eindbestemming. Deze 
verzending geschiedt op kosten van het schip. 

Art. 79. Ieder land zal strafbepalingen 
vaststellen tegen schepen, welke, met a fwij
king van den door den gezagvoerder aange
geven koers, zonder geldige redenen een der 
havens van het grondgebied van dat land 
aandoet. Uitzondering zal worden gemaakt 
voor gevallen van overmacht en gedwongen 
binnenloopen in een haven. . 

Art. 80. Bij het geneeskundig onderzoek ~~ 
de gezagvoerder gehouden te verklaren of h1J 
ploegen inl andsche stokers of l~ntre_kkende 
ondergeschikten, in welke hoedamghe1d ook, 
aan boord heeft die niet op de monsterrol of 
in het daartoe' dienende register zijn inge
schreven. 

Aan de gezagvoerders van a lle schepen die 
Suez aandoen en u it het Zuiden komen, wor
den in het bijzonder de volgende vragen ge
steld , die zij moeten beantwoorden onder 
eede of bij formeele verklaring: 

" H ebt gij hel pers, als stokers of andere 
manschappen, die niet zijn ingeschreven ~p 
de monsterrol of in het daartoe afzonderhJk 
bestemd register? Wat is hun nationaliteit? 
Waar hebt gij ze aan boord genomen ?" . 

De geneeskundigen van den g~zon';llieids
dienst moeten zich van de aanwezigheid van 
deze hel pers vergewissen en zoo blijkt, dat zij 
niet voltallig aanwezig zijn, zorgvuldig de 
oorzaken daarvan nagaan. 

Art. 81. Een gezondheidsambtenaar en ten 
minste twee gezondheidsopzichters gaan aan 
boord. Zij moeten op het schip medevaren tot 
Port-Said. Hun taak is gedurende de vaart 
door het kanaal elke gemeenschap met het 
schip te beletten en toe te zien op · het uit
voeren van de voorgeschreven maatregelen. 

Art. 82. Gedurende de vaart door het 
Suezkanaal is elke inscheping en ontscheping 
en overlading van passagiers of goederen ver
boden. 

Reizigers mogen zich evenwel te Suez of te 
Port-Said in quarantaine in chepen. 
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Art. 83. De schepen, die in quarantaine 

,doorvaren, moeten de reis van Suez tot P ort
Saïd of vice-versa afleggen zonder op de wis
se lplaatsen te stoppen. 

In geval van vastraken of wanneer stoppen 
op een wisselplaats niet te ontgaan is, worden 
.cle noodige werkzaamheden uitgevoerd door 
het personeel van het schip, met vermijding 
van elke aanrnking met het personeel der 
Suezkanaal-Maatschappij . 

Art. 84. Het overbrengen van troepen met 
verdachte of besmette schepen die in quaran
taine het kanaal doorvaren, mag alleen bij 
dag gebeuren. I nd ien die schepen des nachts 
in het kanaal moeten verblijven moeten zij 
het anker laten vallen in het meer Timsad 
of in het Groote Meer . 
. Art. 85. Het is aan schepen die in quaran

taine doorvaren ve ,·boden in de haven van 
Port-Saïd stil te liggen, behalve in de ge
vallen voorzien in de artikelen 82 en 86. 

Het innemen van proviand moet met de aan 
boord zijnde middelen plaats hebben. 

De personen, die aan het laden deel hebbeu 
genomen en alle andere personen, die aan 
boord gekomen mochten zijn, worden op de 
,quarantaineboot afgezonderd en ondergaan de 
reglementaire maatregelen. 

Art. 86. Wanneer voor schepen, die in qua
rantaine doorvaren, het innemen van kolen of 
petroleum te Suez of te Port-Said onvermijde-
1 ijk is, moeten zij dit doen onder de noodige 
waarborgen van afzondering en gezondheids
toezicht, die de Egyptische Gezondheidsraad 
za l aangeven. Op schepen aan boord waar
van een doeltreffend toezicht bij het kolen
laden mogelijk is en waar alle aanraking met 
andere personen aan boord kan worden ver
.meden, mag het laden van kolen door haven
arbeiders plaa ts hebben. Des nachts moet de 
p laats der werkzaamheden behoorlijk elec
trisch verlicht zij n. 

Art. 87. De loodsen, de met de verlichting· 
belaste personen, de beambten der Maatschap
pij en de gezondheidsopzichters moeten het . 
schip te Port-Said, buiten de haven, tusschen 
èe pieren, verlaten en worden dan recht
streeks naar de quarantaineboot gebracht, 
waar zij de noodige maatregelen ondergaan. 

Art. 88. Voor de hieronder genoemde oor
logsschepen gelden voor de doorvaart door het 
Suezkanaal de volgende bepalingen: 

Zij worden door het quaranta ine-gezag als 
onbesmet erkend op vertoon van een door de 
scheepsdokters afgegeven en door den com
mandant mede-onderteekend bewijsstuk, waar
in onder eede of bij formeele verklaring wordt 
bevestigd: 

a. dat er noch bij het vertrek, noch ge
durende de reis, een geval van pest of cho
lera aan boord is geweest; 

b. dat niet langer dan twaalf uur vóór de 
aankomst in de haven een nauwkeurig onder
zoek van alle zich aan boord bevindende per
sonen, zonder uitzondering, heeft plaats ge
had en dat daarbij geen enkel geval dier 
ziekten ontdekt is. 

Deze schepen zijn vrij van geneeskundig 
onderzoek en worden onmiddellijk tot het 
vrije verkeer toegelaten. 

Niettemin beeft ·het quarantaine-gezag het 

recht, door zijn ambtenaren, telkenmale als 
het noodig wordt geacht, een geneeskundig 
onderzoek aan boord van oorlogsschepen t.e 
doen plaats hebben. 

De verdachte of besmette oorlogsschepen 
worden onderworpen aan de van kracht zijnde 
voorschriften. 

Als oorlogsschepen worden alleen beschouwd• 
gevechtseenheden; hospitaalschepen worden 
als gewone schepen beschouwd. 

Art. 89. De Egyptische Gezondheidsraad 
is bevoegd den doorvoer in quarantainetreinen 
over den spoorweg op het grondgebied van 
Egypte te regelen . van brievenmalen en ge
wone reizigers , die van besmette landen ko
men . 

AFDEELING V. 
Gezondheid;;rnaatregelen die toegepast kunnen 

worden in de P erzische Golf. 
Art. 90. De ingevolge Titel I van dit ver

drag toe te passen gezondheidsmaatregelen zul
len, voor zooveel de scheepvaart in de Perzi
sche Golf betreft, worden genomen door het 
met de gezondheidszorg belast gezag in de 
havens van vertrek en in die van aankomst. 

TITEL III. 
BUzo111lere bepalingen voor de bedevaarten. 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene Voorschriften. 

Art. 91. De bepalingen van artikel 13 zijn 
toepasselijk, zelfs dan wanneer de haven van 
inscheping onbesmet is , op personen en voor
werpen, welke, met den Hedjaz of het Ko
ninkrijk Irak als bestemming, ingescheept 
moeten worden op een pelgrimsschip . 

Art. 92. W anneer zich in dó haven een ge
val van pest, van cholera of Yan een andere 
epidemische zi(lkte voordoet, heeft de insche
ping aan boord van een pelgrimsschip eerst 
plaats nadat de personen groepsgewijze onder
worpen zijn geweest aan een waarneming, die 
het mogelijk maakt zekerheid te verkrijgen, 
dat niemand van hen door die ziekten is aan
getast. 

Elke Regeering heeft de vrijheid, bij de 
uitvoering van dezen maatregel , rekening te 
houden met de omstandigheden en mogelijk
heden ter plaatse. 

In geval van cholera zullen de personen, die 
zich ter plaatse inenting door den genees
kundige van het met de gezondheidszorg be
l ast gezag laten welgevallen, alleen bij die 
inenting geneeskundig onderzocht worden . Zij 
worden vrijgesteld van de in dit artikel be
doelde waarneming. 

Art. 93 . De pelgrims moeten voorzien zijn 
van een plaatskaart voor de heen- en de te
rugrei s of een bedrag hebben gestort, dat vol
doende is om de terugreis te betal en, en, als 
de omstandigheden het toelaten, bewijzen, dat 
zij over de noodige geldmiddelen beschikken 
om de bedevaart te volbrengen. 

Art. 94. Voor het vervoeren van pelgrims 
over een lange uitgestrektheid worden all een 
mechanisch voortbewogen schepen toegelaten. 

Art. 95. De pelgrimsschepen, die in de 
Roode Zee kustvaar t uitoefenen en, bestemd 
Yoor yervoe,· van korten duur , z.g. kustreizen 
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doen, worden onderworpen aan de voorschrif
ten, vervat in een bijzonder R eglement, dat 
door den Egyptischen Gezondheidsraad wordt 
bekendgemaakt. 

Art. 96. Niet als pelgrimsschip wordt be
schouwd een schip, dat, behalve zij_n gewone 
passagiers, onder welke de pelgrims der hoo
gere klassen begrepen kunnen worden, min
der pelgrims inscheept dan één pelgrim per 
honderd ton bruto. 

De hierin gelegen vrijstelling slaat alleen 
op het schip ; de pelgrims, onverschillig van 
welke klasse, die zich er op hebben inge
scheept, blijven onderworpen aan alle maat
regelen die dit verdrag te hunnen aanzien 
voorschrijft. 

Art. 97. De gezagvoerder of het agentschap 
van de scheepvaartmaatschappij, ter keuze van 
het met de gezondheidszorg belast gezag, zijn 
gehouden het volle bedrag der gezondheids
rechten te betalen, die van de pelgrims ge
vorderd kunnen worden. D eze rechten moeten 
zij11 begrepen in den prijs der plaatskaart. 

Art. 98. D e pelgrims die in de gezond
heidsimichtingen van boord komen of aan 
boord gaan mogen, voor zooveel daarvoor ge
zorgd kan worden, geen onderlinge aanraking 
hebben op de plaatsen van ontscheping. 

De ontscheepte pelgrims moeten in het kamp 
verdeel cl worden in groepen, bestaande uit 
een zoo gering mogelijk aantal personen. 

Zij moeten, of het ter plaatse aanwezig 
dan wel door distillatie te verkrijgen is, voor
zien worden van goed drinkwater. 

Art. 99. Als het met de gezondheidswrg 
belast gezag het noodig oordeelt, worden de 
door de pelgrims rnedegenomen levensmidde
len verniet igd. 

HOOFDS'l'UK II. 

Pelgrimsschepen. I m ·ichtingen · in het belang 
van de gezondhtid. 

A f cl e e I i n g I. 

Algemeene voo,·waa,·den wactraan de schepen 
moeten voldoen. 

Art. 100. Het schip moet den pelgrims lo
gies tusschendeks kunnen verschaffen. Buiten 
de ruimte die voor de bemanning bestemd is, 
moet voor ieder persoon, onverschillig van 
welken leeftijd, beschikbaar zijn een opper
vlakte van 1,50 M2., d. w. z. 16 vierkante 
Engelsche voet, bij een hoogte van het tus
schendek van minstens 1,80 M., d.w.z. on
geveer 6 Engelsche voet: 

Het is verboden pelgrims te huisvesten be
neden het eerste tusschendek dat onder den 
waterspiegel ligt. 

Een doeltreffende natuurlijke luchtverver
sching moet gewaarborgd zijn ; beneden het 
eerste tusschendek moet zij worden aangevuld 
door mechanische luchtverversching .. 

Behalve de hierboven bedoelde voor de pel
grims beschikbare ruimte moet het schip op 
het bovendek voor ieder persoon, onverschil-
1 ig van welken leeftijd, een vrije o_ppervlakte 
hebben van minstens 0,56 M2., cl. w. z. onge
veer 6 Engelsche voet, buiten de oppervlakte 
op dit dek af te zonderen voor ziekenverblij
ven die uiteen genome11 kunnen worden, voor 

de bemanning, voor stortbaden, voor privaten 
en dienstrnimten . 

Art. 101. Op het dek moeten aan het ge
zicht onttrokken ruimten worden a fgezonderd, 
waarvan een voldoend aantal voor gebruik 
uitsluitend door de vrouwen. 

D eze ru imten moeten zijn voorzien van wa
terleiding onder druk , met kranen of stort
inrichtingen, zoodanig dat zij doorloopend 
zeewater ten behoeve van de pelgrims leve
ren, ook als het schip voor anker ligt. 

Er moet één waterkraan of stortinrichting 
zijn op elke honderd of deel van 100 pelgrims. 

Art. 102. Het schip moet, behalve van pri
vaten voor de bemanning, voorzien zijn van 
privaten met waterspoeling of met een kraan. 

Er moeten uitsluitend voor vrouwen be
stemde privaten zijn. 

Er moeten twee privaten zijn voor elke 
honderd of deel van 100 pelgrims. 

In het ruim mogen geen privaten zijn. 
Art. 103. H et schip moet twee lokalen be

vatten bestemd voor e igen keuken der pel
gr ims. 

Art. 104. Voor verblijf van zieken moeten 
ziekenzalen worden bestemd, die behoorlij k 
aan de eischen van veiligheid en gezondheid 
voldoen. Deze lokalen moeten op het boven
dek gelegen zijn, tenzij naar de meening van 
het met de gezondheidszorg belast gezag el
ders een even hygiënische inrichting kan 
worden gemaakt. 

Zij moeten zoodanig zijn geplaatst dat, al 
naar de ziekte, de lijders die door besmette
lijke ziekten zijn aangetast en de personen die 
met hen in aanraking zijn geweest, kunnen 
worden afgezonderd. 

De ziekenzalen met inbegrip van de zieken
verblijven die uiteen genomen kunnen wor
den, moeten ruimte bieden voor 4 ten 100 of 
deel van 100 ingescheepte pelgrims naar rato 
van 3 vierkante meter, d.w.z. ongeveer 32 
vierkante Engelsche voet per hoofd . 

De ziekenzalen moeten van afzonderlijke 
privaten voorzien zijn . 

Art. 105. Elk schip moet geneesmiddelen, 
ontsmettingsmiddelen en de voorwerpen die 
voor de verpleging van zieken noodig zijn aan 
boord hebben. De reglementen die iedere Re
geering voor dit soort schepen maakt, moeten 
bepafingen nopens den aard en de hoeveelheid 
der geneesmiddelen bepalen. Ieder schip moet 
verder voorzien zijn van de noodige immuni
seeringsmiddelen, in het bijzonder van ent
stoffen tegen de cholera en de pokken. Ver
zorging en geneesmiddelen worden den pel 
grims kosteloos verstrekt. 

Art. 106. Ieder schip dat pelgrims inneemt 
moet een op regelmatige wijze gediplomeerd 
geneesheer aan boord hebben, die door de 
Regeering van het land waarin de eerste ha
ven ligt alwaar zich pelgrims voor de heen
reis hebben ingescheept, erkend is. Zoodra het 
getal pelgrims dat het schip meevoert de 
duizend overschrijdt, moet een tweede genees
heer aan boord worden genomen, die aan de
zelfde voorwaarden beantwoordt. 

Art. 107. De gezagvoerder is gehouden aan 
boord, op een in het oog vallende plaats, 
welke voor belanghebbenden toegankelijk is. 
biljetten te laten aanplakken die , in de voor-
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11aamste talen der landen welke door de in 
te schepen pe lgrims bewoond worden , ve r
melden : 

l°. de bestemming van het schip; 
2°. den p1·ijs der plaatskaarten ; 
3° . het dagelijksch rantsoen water en le

vensmiddel en dat overeenkomstig de regle
menten van het land van herkomst aan iede
ren pelgrim wordt toegekend; 

4°. het tarief der levensmiddelen die niet 
in het dagelijksch rantsoen begrepen zijn en 
afzonderlijk be taald moeten worden. 

Art. 108. De groote bagage der pelgrims 
wordt ingeschreven en genummerd. De pel
grims mogen niet anders bij zich houden dan 
de str ikt noodige voorwerpen. De 1·eglementen, 
die door iedere R egeering voor deze schepen 
zijn uitgevaardigd, bepalen den aard, de hoe
veelheid en de afmetingen van deze voorwer
pen. 

Art. 109. Uittreksels uit de voorschriften 
vervat in hoofdstuk I , in hoofdstuk II (afdee
lingen I , II en III) evenals die in hoofdstuk 
III van dezen titel, moeten op een in het oog 
loopende en toegankel ijke plaats op ieder dek 
en tusschendek van elk schip dat pelgrims 
vervoert zijn aangeplakt in den v01m van een 
1·eglement, dat gesteld is in de taal van het 
land welks vlag het schip voert, alsook in de 
voornaamste talen der door de in te schepen 
pelgrims bewoonde landen. 

Afdeeling II. 

l,faatreyelen, te ne,nen vóó,· het vertrek. 

Art. 110. De gezagvoerder of, bij ontsten
tenis van dezen, de e igenaar of de agent van 
3lk pelgrimssch ip is gehouden om van zijn 
voornemen tot inscheping van pelgrims ten 
minste drie dagen vóór het vertrek kennis te 
geven aan het bevoegd gezag in de haven van 
vertr11k. In de havens die worden aangedaan 
is de gezagvoerder of, bij ontstentenis van 
dezen , de eigenaar of de agent van elk pel
gr imsschip gehouden diezelfde kennisgeving 
twaalf um vóór het vertrek van het schip te 
doen. Deze kennisgeving moet den voorgeno
men dag van vertrek en de bestemming van 
het schip inhouden. 

Art. 111. Na het ontvangen van de in het 
vorig artikel voorgeschreven kennisgeving, 
wordt door het bevoegd gezag voor rekening 
van den gezagvoerde1· overgegaan tot onder
zoek en meting van het schip. 

Is de gezagvoerder reeds voorzien van een 
meetbrief, a fgegeven door het bevoegd gezag 
in zijn land, dan wordt alléén tot onderzoek 
overgegaan, tenzij er vermoeden bestaat, dat 
de meetbrief niet beantwoordt aan den be
staanden toestand van het schip. 

Art. 112. H et bevoegd gezag staat het ver
trek van een pelgrimsschip slechts toe na er 
zich van te hebben vergewist: 

a. dat het schip in volkomen zindelijken 
toestand is gebracht en, zoo noodig, ontsmet is; 

b. dat het schip in staat is de reis zonder 
gevaar te aanvaarden; dat het voorzien is 
van de imichtingen en toestellen, die noodig 
zij n om het hoofd te kunnen bieden aan de ge
varen van schipbreuk, van een ongeluk of van 
brand , in het bijzonder van een inrichting 

voo1· draadlooze telegrafie met zender en ont
vanger, die onafhankelijk vau het voornaam
ste krachtwerktuig van het schip kan werken ; 
dat het is voorz ien van een voldoend aantal 
reddingsmiddelen; verder behoorlijk is uitge
rnst, behoorlijk ingericht, behoorlijk gelucht. 
voorzien van tenten die van zoo groote dikte 
zijn en zoover uitgerold kunnen worden, dat 
zij ,het dek beschutten ; en dat er niets aan 
bool'd is, dat schadelijk is o[ kan worden voo r 
de gezondheid of de veiligheid van de passa
g iers; 

c. dat er, boven de proviand voor het schip 
en de bemanning, op plaatsen die voor be
hoorlijke stuwing geschi kt zijn , voor alle pel
gr ims en voor den geheelen duur der reis 
levensmiddelen en brandstof van goede hoe
danigheid en in voldoende hoeveelheid aan 
boord zijn ; 

d . dat het ingenomen drinkwater van goede 
hoedanigheid en in voldoende hoeveelheid 
aanwezig is ; dat de drinkwaterbewaarplaatsen 
aan boord tegen e lke verontreiniging beschut 
en zoodanig afgesloten zijn , dat alleen uit de 
kranen of pompen water te verkrijgen is. Toe
stell en tot verschaffing van drinlnvater, die 
aangeduid worden als "zui gers" 1 zijn onvoor
waardelijk verboden ; 

e. dat het schip een destilleertoestel heeft, 
dat een hoeveelheid water van ten minste 5 
liter per hoofd en per dag kan leveren voor 
ieder die is ingescheept, de bemanning daar
onder begrepen ; 

/ . dat het schip een ontsmettingsoven aan 
bo01·d heeft, waarvan de veiligheid en de 
doeltreffendheid moeten zijn vastgesteld door 
het met de gezondheidszorg belast gezag in 
de haven waar de pelgrims zich hebben inge
scheept; 

g. dat tot de bemanning behoort een gedi
plomeerd geneesheer, die zooveel mogelijk op 
de hoogte is van de vraagstukken betreffende 
de gezondheid te,· zee en de pathologie der 
exotische ziekten, en die erkend is door de 
Regeering van de ee1·ste haven waar zich pel
gr ims voor de heenreis hebben ingescheept; en 
dat het schip, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 105, in het bezit is van geneesmidde
len; 

h. dat het dek geheel vrij is van goederen 
en in den weg staande voorwerpen ; 

i . dat de gesteldheid van het schip zoo
danig is, dat de maatregelen voorgeschreven 
in afdeeling III, uitvoerbaar zijn. 

Art. 113. Het is den gezagvoerder niet ge
oorloofd te vertrekken, vóór hij in het bezit 
is van: 

1 °. een door het bevoegd gezag voo1· ,,ge
zien" geteekende lijst, die de namen en het 
geslacht van de ingescheepte pelgrims en het 
totaal aantal pelgrims dat vervoerd mag wor
den , vermeldt; 

2°. een document, vermeldende den naam, 
de nationaliteit en de tonnenmaat van het 
schip, den naam van den kapitein, dien van 
den scheepsdokter, het juiste aantal scheep 
gegane personen (bemanning, pelgrims en 
andere passagiers) , den aard van de lading 
en de plaats van vertrek. 

Het bernegd gezag vermeldt op dat docu
ment, of het reglementaire aantal pelgrims 



1931 9 JAN U AR I (S 10) 30 

al of niet bereikt i en in het laatste geval, 
hoeveel passag ie1·s het schip in de volgende 
aanloophavens nog mag innP.men. 

Afd ee ling III. 

Maatregel en, te ne,nen gedurende den 
ove,·tocht. 

Art. 114. Gedurende den overtocht rpoet 
het voor de pelgrims bestemde dek vrij blijven 
van in den weg staande voonverpen ; dag en 
nacht moet het voor de ingescheepte personen 
beschikbaar blijven en hun kosteloos in ge
bnük worden afgestaan. 

Art. 115. D agelijks moeten, als de pel
grims aan dek zijn , de tusschendekken zorg
vul dig gereinigd en met zand geschrobd wor
den. 

Art. 116. De voor de passagiers bestemde 
privaten, zoomede die van de bemanning, 
moeten zindelijk gehouden en dri emaal of zoo 
noodig meerdere malen daags worden schoon
gemaakt en ontsmet. 

Art. 117. De drekstoffen en uitwerpselen 
van de personen, die verschijnselen vertoonen 
van pest of chol era, dysenterie of een andere 
ziekte die hen verh indert gebrui k te maken 
van de pri vaten der ziekeninrichting, moeten 
worden opgevangen in potten, waarin zich 
een ontsmettingsvloe istof bevindt. Deze potten 

.worden geledigd in de privaten der zieken
inrichting, welke teven nadat er stoffen zijn 
ingeworpen, zorgvuldi g moeten worden ont
smet. 

Art . 118. H et beddegoed, de tapijten en 
. de kleederen, die met de in het vorig artikel 
bedoelde zieken in aanraking zijn geweest, 
moeten onmiddell ij k ontsmet worden. Inacht
neming van dezen maatregel wordt in het bij
zonder aanbevolen ten aanzien van de klee
deren der personen, die in de nabijheid der 
zieken komen en bevuild kunnen zijn ge
worden. 

Voor zoover de hierboven bedoelde voor
werpen geen waarde hebben, moeten zij , of 
overboord worden geworpen indien het schip 
zich noch in een haven, noch in een kanaal 
bevindt, of worden verbrand. De overblijvende 
voorwerpen worden door de zorgen van den 
scheepsdokter ontsmet. 

Art. 119. De in artikel 104 bedoelde ruim
ten moeten, indien zij door zieken zijn inge
nomen, geregeld en zorgvuldig worden schoon. 
gemaakt en ontsmet. 

Art. 120. Ten minste vijf liter drinkwater 
moet eiken dag kosteloos ter beschikking van 
iederen pelgrim, onverschillig van welken 
leeftijd, worden gesteld . 

Art . 121. Indien het drinlnvater van twij
felachtige hoedanigheid is of mogel ijk be
smet is, hetzij op de plaats van herkomst, 
hetzij tijden de vaart, moet het worden ge
kookt of op andere wijze kiemvrij gemaakt 
en is de gezagvoerder gehouden het overboord 
te zetten in de eerstkomende aa~loophaven 
waar het hem 11'.\0gelijk is zich van beter water 
te voorzien. Dit water wordt eerst ingenomen 
1,a ontsmetting van de waterbewaarplaatsen. 

Art. 122. De scheepsdokter bezoekt de pel
grims, verzorgt de zieken en ziet toe, dat de 
_voorschriften der gezondheidsleer aan boord 

in acht worden genomen. Inzonderhe id moet. 
hij : 

1 °. zich overtuigen, dat de aan de pel
grims verstrekte levensmiddelen van goede 
hoedanigheid zijn, dat de hoeveelheid er van 
overeen komt met die waartoe men zich ver
bonden heeft en dat zij behoorlijk zijn bereid ; 

2°. zich overtuigen, dat de voorschriften 
van artikel 120 betreffende de beschikbaar
stell ing van drinkwater in acht worden ge
nomen ; 

3°. indien het drinkwater van twijfelachtige 
hoedanigheid is, den gezagrnerder schriftelijk 
wijzen op de voorschriften van a rtikel 121 ; 

4°. zich overtuigen, dat het chip bij voort
during in staat van zindelijkheid wordt ge
houden en in het bijzonder , dat de privaten 
worden schoongemaakt overeenkomst ig de 
voorschr iften van artikel 116 ; 

5°. zich overtuigen, dat het log ies der pel
grims zoodanig wordt gehouden als ui t een 
gezondheidsoogpunt wenschelijk is en dat het, 
indien er zich een geval van besmettel ijke 
ziekte heeft vertoond, overeenkomstig het be
paalde in artikel 119 wordt ontsmet; 

6°. een journaal bijhouden, dat a lle voor
vall en 'vermeldt, die t ijdens de reis op sani- . 
tair gebied hebben plaats gehad en dat jour
naal, op aanvrage, voorleggen aan het be
voegd gezag in de aanloophavens en in de 
haven van aankomst. 

A1·t. 123. Uitsluitend de personen, welke 
met het verplegen van lijders aan cholera of 
pest of aan andere besmettelijke ziekten be
last zijn, mogen tot dezen toegelaten worden . 
Zij moeten zich van elke aanraking met de 
overige schepelingen onthouden. 

Art. 124. Ingeval er zich t ijdens den over
tocht een sterfgeval voordoet. is de gezag
voerder verplicht daarvan terzijde van den 
naam van den overledene aanteekening te 
houden op de door het gezag in de haven 
van vertrek voor "gezien" geteekende 1'ijst en 
daarenboven in het scheepsjournaal den naam 
van den overledene, zijn leeftijd, plaats van 
herkomst, de vermoedelijke oorzaak van den 
dood volgens verklaring van den dokter en 
datum van overlijden in te schrijven. 

I s de dood veroorzaakt door een besmette
lijke ziekte, dan moet het lijk, dat vooraf 
wordt gewikkeld in een lijlnvade, gedrenkt in 
een ontsmettingsmiddel, overboord worden ge
zet . 

Art. 126. De gezagvoerde1· moet er Yoor 
zorgen, dat alle voorbehoedende maatregelen, 
die gedurende de reis genomen zijn, in het 
scheeps journaal worden ingeschreven. Dit 
journaal wordt door hem , op aanvrage, voor 
gelegd aan het bevoegd gezag in de aanloop
h avens en de haven van aankomst. 

In elke haven waar het schip aanloopt, 
moet de gezagvoerder de lijst die rer uitvoe
ring van het bepaalde in artikel 113 is opge
maakt, door het bevoegd gezag voor "gezien" 
1 aten teekenen. 

Voor het geval , dat een pelgrim t ijdens de 
reis ontscheept is, moet de gezagvoerder op 
die lijst van de ontscheping melding maken 

.terzijde van des pel grims naam. 
Bij inscheping moeten, overeenkomstig het 

bepaalde in genoemd artikel 113, de .inge-
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scheepte personen op de lijst vermeld zijn 
voordat het nieuwe visum, dat het bevoegd 
gezag er op moet stellen, zal zijn aangebracht . 

Art. 126. Aan den in de haven van vertrek 
uitgereikten gezondheidspas mag tijdens de 
reis niets worden veranderd. Bij overtreding 
·van dit voorschrift kan het schip als besmet 
worden behandeld. 

Het bedoelde document wordt door het met 
de gezondheidszorg belast gezag in elke ha
ven, di e w ordt aangedaan, voor "gezien" ge
teekend. Dat gezag teekent er op aan: 

1 °. het aantal passagiers, dat in die haven 
is ontscheept of ingescheept ; 

2° . hetgeen op zee is voorgevallen, voor 
zoo ver het op de gezondheid of het I even der 
ingescheepte personen betrekking heeft; 

3°. den gezondheidstoestand van cle aange
loopen haven. 

A f de e I i n g IV. 

Maatregelen, te ne111,en bij aankomst van de 
pelg1·ims in de Roode Z ee. 

A. Gezondheidsmaatregelen, die toegepast 
kunnen worden op pelgrims~chepen, die uit 

het Zuiden komen en naar den 
H edj az gaan. 

Art. 127. De uit het Zuiden komende, naar 
den H edjaz gaande pelgrimsschepen moeten 
vooraf de quarantaine-inrichting van Camaran 
aandoen en worden onderworpen aan de be
handeling, vastgesteld in de volgende a r t i
kelen. 

Art. 128. De schepen, die na geneeskundig 
onderzoek als onbesmet erkend zijn, worden, 
zoodra cle volgende verrichtingen geëindigd 
zijn, tot het vrije verkeer toegelaten: 

De pelgrims worden ontscheept; zij nemen 
een stort- of een zeebad ; hun vui le I innen
goed en dat gedeelte van hunne benoodigd
heden voor dagelijksch gebruik en van hun 
re isgoed, dat naar de meening van het met 
de gezondheidszorg belast gezag verdacht kan 
zijn, worden ontsmet; de duur van deze be
handeling mag, met inbegrip van de ontsche
ping en de inscheping, acht en veertig uur 
niet te boven gaan. H et met de gezondheids
zorg belast gezag mag, onder voorwaarde, 
dat die termijn niet wordt overschreden, over
gaan tot de bacteriologische onderzoekingen, 
die het noodig oordeelt . 

Indien tijdens deze behandeling geen enkel 
echt of ve1·dach t geval van pest of van cho
lera is vastgesteld , worden de pelgrims on
middellijk weer ingescheept en zet het schip 
koers naar Djeddah. 

De schepen, die na geneeskundig onderzoek 
als onbesmet erkend zijn, worden van de hier
boven voorgeschreven behandeling vrijgesteld, 
indien aan de volgende voorwaarden is vol
daan: 

1 °. dat alle pelgrims, die zich aan boord 
bevinden, geïmmuniseerd zijn tegen de cho
lera en de pokken; 

2°. dat de vomschriften van dit verdrag 
nauwkeurig zijn nageleefd ; 

3°. dat er geen reden is om de verklaring 
van den gezagvoerder en den dokter van het 
rnh ip in tw ij fel te trekken, dat er, noch bij 
het vertrek, noch gedurende de reis, aan 

böord een geval van pest, cholera o f pokken 
gewee t is. 

I n geval van pest worden de voorschriften 
van artikel 27 toegepast, voor zooveel betreft 
de ratten, die zich aan boord kunnen bevin
den. 

Art . 129. De verdachte schepen . aan boord 
waarvan in de eerste zes dagen na de insche
ping zich gevallen van pest hebben voorge
daan of aan boord waarvan een ongewone 
sterfte onder de ratten is waargenomen, of 
di e op het oogenblik van vertrek gevallen 
van cholera aan boord hebben gehad, maar 
geen enkel nieuw geval sedert vij f dagen, 
worden aan de volgende behandeling onder
worpen: 

De pelgrims worden ontscheept ; zij nemen 
een stort. of een zeebad; hun vu ile linnen en 
dat gedeelte van hunne benoodi gdheden voor 
dagelijksch gebruik en van hun bagage, dat 
naar de meening van het met de gezondheids
zorg belast gezag verdacht kan zijn, worden 
ontsmet. De gedeelten van het schip, die door 
de zieken bewoond zijn geweest, worden ont
smet. De duur van deze behandeling mag, 
met inbegrip van de ontscheping en de in
scheping, acht en veertig uur niet te boven 
gaan. H et met de gezondheidszorg belast ~e
zag mag, onder voorwaarde, dat die termijn 
niet wordt overschreden, overgaan tot de bac
teriolog ische onderzoekingen, die het noodig 
oordeelt. · 

Indien tijdens deze beh andeling geen enkel 
ech t of verdacht geval van pest of van cho
lera is vastgesteld , worden de pelgrims on
middel\ijk weer ingescheept en wordt het 
schip naar Djeddah doo1·gestuurd . 

In geval van pest worden de Yoorschri ften 
van artikel 26 toegepast voor zooveel betreft 
de ratten, d ie zich aan boord kunnen be
vinden. 

Art. 130. De besmette schepen, d. w. z. de 
schepen, die gevallen van pest of van cho
lera aan boord hebben, of waarop zich meer 
dan zes dagen na de inscheping gevallen van 
pest, of sedert vijf dagen gevallen van cho
lera hebben voorgedaal_l, of aan boord waar
van pe tratten zijn gevonden, worden aan de 
volgende behandeling onderworpen: 

De personen, die door pest of cholera zijn 
aangetast, worden ontscheept en in het zie
kenhuis afgezonderd. De ovei·ige passagiers 
worden ontscheept en in groepen van een zoo 
gering mogelijk aantal personen afgezonderd , 
zoodat, indien de pest of de cholera onder een 
bepaalde groep mocht uitbreken, daardoor 
geen gevaar voor het geheel ontstaan kan. 

H et vu ile linnen, de voorwerpen voor da
gel ij ksch gebruik, de kleederen van de be
manning en van de passagiers, alsmede het 
schip, worden ontsmet. 

H et met de gezondheidszorg belast gezag 
ter plaatse kan echter besli ssen, dat lossen 
van de groote bagage en van de koopwaren 
niet noodig is en dat slechts een deel van het 
schip ontsmet moet worden. 

De passagiers blijven, a l naar het cholera 
of pest betreft, vijf of zes dagen in d e in
richting te Camaran. Doen zich na de ont

' scheping nieuwe gevallen voor, dan wordt de 
termij n yan waarneming verlengd om te ein -
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digen, nadat na de afzondering van het laat
s te geval van cholera vijf en van die van het 
laatste geval van pest zes dagen zijn ver
loopen. 

In geval van pest worden de voorschriften 
van arti kei 25 toegepast, voor zooveel betreft 
de ratten, die zich aan boord kunnen bevinden. 

Nadat deze behandeling is voltooid en het 
schip de pelgrims weder heeft ingenomen, 
wordt het naar Djeddah dooi·gestuurd. 

Art. 131. De schepen, bedoeld in de arti
kelen 128, 129 en 130, worden bij aankomst 
te Djeddah onderworpen aan geneeskundig 
onderzoek aan boord. Is de uitkomst gunstig, 
dan wordt het schip tot het vrije verkee1· 
toege laten. 

Hebben zich daarentegen niet twijfelachtige 
gevallen van pest of van cholera aan boord 
vertoond, hetzij gedurende de reis, hetzij op 
het oogenblik rnn aankomst te Djeddah, dan 
kan het met de gezondheid zorg belast gezag 
van den Hedjaz, onder voorbehoud van het 
bepaalde in artikel 54, alle noodige maat-
1'0gelen nemen. 

Art. 132. Elke gezondheid inrichting, die 
bestemd is tot het ontvangen van pelgrims, 
moet voorzien zijn van kundig, ervaren en 
voldoend talrijk personeel, alsmede van alle 
werken en stoffelijke inrichtingen, die noodig 
zijn om de toepassing van de maatregelen in 
hun geheel , waaraan de pelgrims onderwor-
pen worden, te verzekeren. · 

B. Gezondheidsmaatregelen, die toegepast 
kunnen worden op pelgrimsschepen, die uit 

streken ten Noorden van Port-Said 
komen en naar den Hedjaz gaan. 

Art. 133. Het schip wordt onmiddellijk tot 
het vrije ,·erkeer toegelaten, indien noch in de 
haven van vertrek, noch in de omstreken 
daarvan pest of cholera is waargenomen en 
g durende den overtocht zich geen enkel ge
val van pe t of van cholera heeft vertoond. 

Art. 134. Indien in de haven van vertrek 
of in de omstreken daarvan pest of cholera 
is waargenomen, of indien zich een geval 
van pest of cholera gedurende den overtocht 
heeft voorgedaan, wordt het schip te El-Tor 
onderworpen aan de regelen, die zijn vastge
steld voor de schepen, die uit het Zuiden ko
men en te Camaran stoppen. Het schip wordt 
daarna toegelaten tot het vrije verkeer. 

A f de e I i n g V. 

Maatreyel en, te ne11,en bij den terugkeer 
der pelgrims. 

A. Pelgrimsschepen, die naar het Noorden 
terugkeeren. 

Art. 135. Elk schip, bestemd voor Suez of 
een haven aan de Middellandsche Zee, dat 
pelgrims of oortgelijke groepen personen aan 
boord heeft en dat uit een haven van den 
Hedjaz of uit een andere haven aan de 
Arabische kunst van de Roode Zee komt, is 
gehouden zich naar El-To,· te begeven om 
aldaar de waarneming en de gezondheidsmaat
regelen te ondergaan, vermeld in de artike
len 140 tot 142. 

Art. 136. In afwachting van het in de 

haven van Akaba tot stand komen ,•an een 
quarantaine-inrichting, die aan de behoeften 
beantwoordt, moeten de pelgrims, die zich 
over zee van den Hedjaz naar Akaba bege
ven, te El -Tor, vóór hunne ontscheping te 
Akaba, de noodige quarantaine-maatregelen 
ondergaan. 

Art. 137. De schepen, die pelgrims naar 
de Middel landsche Zee terugvoeren, mogen 
net Kanaa l slecht in quarantaine doorvaren. 

Art. 138. De agenten der scheepvaart
maatschappijen en de gezagvoerders worden 
er van verwittigd, dat alleen de Egyptische 
pelgrims het schip voorgoed mogen verlaten 
en vervolgens naar hunne haardsteden terug
keeren, als hun waarneming aan de gezond
heidsinrichting te El -Tor is geëindigd. 

Alleen de pelgrims, die houder zijn van 
een door de Egyptische overheid a fgegeven 
bewijs van ingezetenschap van een vastgesteld 
model, worden als Egyptenaren of inwoners 
van Egypte erkend. 

De pelgrims, die geen Egyptenaren zijn, 
mogen na het verlaten van El-Tor niet in een 
Egyptische haven ontscheept worden, be
halve met bijzondere vergunning en onder de 
bijzondere voorwaarden, die in overeen
stemming met den Egyptischen Gezondheids
raad gesteld zijn door het Egyptische gezag 
dat met de gezondheidszorg belast is. Bijge
volg worden de cheepsagenten en gezagvoer
ders e r van verwittigd, dat het overschepen 
van niet-Egyptische pelgrims hetzij te El-Tor, 
hetzij te uez, te Port-Said of te Alexand,·ië, 
zonder een voor elk geval verf.regen vergun
ning verboden is. 

Schepen, die pelgrims van niet-Egyptische 
nat-ionaliteit aan boord mochten hebben, wor
den op denzelfden voet als die pelgrims be
handeld en in geen enkele Middellandsche 
Zee-haven van Egypte toegelaten. 

Art. 139. De Egyptische pelgrims ondei;
gaan te El-Tor of op een andere door den 
Egyptischen Gezondheidsraad aangegeven 
plaats een waarneming van drie dagen, een 
geneeskundig onderzoek en, als er. aanleiding 
toe is, maatregelen van ontsmetting en tot 
verdelging van insecten. . . 

Art. 140. Indien de aanwez1ghe 1d van pest 
of van cholera gebleken is in den Hedjaz of 
in de haven van waar het schip komt of 
tijdens de bedernart in den Hedjaz geweest 
is, wordt het schip te El-Tor onderworpen 
aan de voorschriften, die te Camaran voor 
besmette schepen zijn ingesteld. .. 

De personen, die door pe t of cholera ziJn 
aangetast, worden ontscheept en afgezonderd 
in het ziekenhuis. De overige passagiers wor
den ontscheept en in groepen van een zoo 
gering mogelijk aantal personen afgezonderd , 
zoodat, indien de pest of _de cholera onder 
een bepaalde groep mocht tutbreken, daardoor 
geen gevaar voor het geheel ontstaan kan. 

H et vuile linnen, de voorwerpen van dage
lijksch gebruik, de kleederen van de beman
ning en van de passagiers, de bagage en __ de 
goederen die verdacht worden besmet te z1Jn, 
worden ontscheept om ontsmet te worden. De 
ontsmetting, waaraan zij en het schip ,_~orden 
onderworpen, geschiedt op grondige w1Jze. 

Het met de gezondheidszorg in de ha,·en 
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be l ast gezag kan echter besl issen, dat het los
sen van de groote bagage en van de goederen 
n iet noodig is, en dat slech ts een deel van 
het sch ip ontsmet moet worden. 

De behandeling, bedoeld in a r t ikel 25, 
wordt toegepast voor zooveel betreft de ratten , 
d ie zich aan boord moch ten bevinden . 

Van den dag af waarop de ontsmett ing is 
geëindigd, worden a lle pelg rims aan een 
waarnem ing onderwor pen van zes volle d agen 
bij pest en van vijf bij cholera. Doet zich in 
een a fdee ling een geva l van pest o f van cho
lera voor, dan begint voor d ie afdeeling de 
termijr1 van zes of vijf dagen eerst te .loopen 
van den dag a f waarop het laatste geval is 
waa t ge1101nen . . 

A rt. 141. In het bij het voorgaand arti ke l 
voorzien geva l kunnen de Egyp t ische pelgrims 
bovendien nog aan een aanvull ende waarne
mi11g van d rie dagen worden onderworpen. 

A rt. 142. Indien de aanwezighe id va n pest 
of van cholera niet is geble ken, noch in den 
H edj az , noch in de haven van waar het schip 
kom t of waar het t ij dens de bedevaart in den 
H edj az geweest is, wordt het schip te E l-Tor 
onderwor pen aan de voorschriften , die te Ca
maran voor onbesmet te schepen zijn ingesteld. 

De pelg rims wo rden ontscheept; zij nemen 
een stort- of een zeebad; h u n vui le linnen en 
dat gedeel te van hunne voorwe rpen van d age
lijksch gebruik en van hun bagage, d a_t naar 
de meening van het met de gezondhe idszorg 
be l ast gezag verdach t kan zij n, worden ont 
smet. Die behandeling m ag den duur va n 
twee en zevent ig uur n iet te boven gaan . 

Een pe lgrimsschi p kan ecn ter, a ls het geen 
pest- of chole ra lij ders aan _boord heeft gehad 
ten t ij de van de re is van D ieddah naa r Y am~o 
en naa r E l-Tor , en al s bij een ge~eeskundlg 
onderzoek te El -Tor , na ontschepmg hoofd 
voor hoofd verricht, bi ij kt dat het zooda nige 
zieken niet aan boord heeft, door den E gyp
t ischen Gewndhe idsraad gem ach tigd worden 
het S uezkanaa l in quarantai ne door te va r en, 
zel fs des nach ts, indien aan de volgende v ier 
voorwaa rden te zamen voldaan wor dt: 

1 °. d a t zeke rhe id bestaat, dat in d en ge
nees kundigen d ienst a a n boord voorzien is 
door één of meer gediplomeerde en toegelaten 
geneesheeren; 

2°. dat het schip is voorz ien van doel tre f-
fe nd werkende ontsmett ingsovens ; _ 

3°. dat vaststaat , dat het getal pe lgnms 
niet hooge r is dan bij de bedevaartreglemen-
ten is toegestaan ; . _ . 

4° . dat de gezagvoerder zICh ve rb md t_ z1c~ 
rech tstree ks naar de ha ven te begeven, die h1J 
a ls zij n volgende ankerplaa ts aanwijst. 

A a n het qua r anta ine-bestuur worden de
zelfde gezondhe idsrechten betaald a ls wan
neer de pelgrims dr ie dagen in qua ranta m e 
ware n gebleven. 

Art . 143 . E en schip , dat gedurende den 
overtocht van El-Tor naar Suez een verdach t 
geva l aan boord geh ad heeft , wordt naar 
El-Tor te rnggezonden . . _ 

Art . 144. H et o verschepen ,·a n pelg n ms m 
Egyptische have ns is st reng: verboden , be
halve met bijzondere ver g unmng en onder de 
bijzondere voorwaarde n, di e doûi' het met de 
gezondhe idszo rg belast E gypt isch gezag in 

L. & S. lll3l . 

overeenstemming met . den Egyptisch en Ge
zondhe idsraad zijn geste ld. 

A r t. 145. Schepen, die u it den H edj az ver
t re kke n en die pelg rims aan boord hebben, 
bestemd voo ,· een haven aan de Afrikaansche 
kust der R oode Zee, begeven zich rechtstr eeks 
naa,· het q uara ntaine-station, da t aangewezen 
is door het p)aatselijk gezag, waaronder de 
bovenbedoelde ha ven behoort, om er dezelfde 
q ua ra nta ine-maatregelen a ls te EI .Tor te 
o nqergaan . 

A rt. 146. Sche pen , die van d en H edj az ko
men of van een haven aan de A rabische kust 
van de R oode Zee, waar noch pest noch cho
lern heersch t, di e geen pelg rims of soor tge
lijke gmepen aan boord hebben en die ged u
rende den overtocht ni ets verd ach ts gehad 
hebbe n, worden te Suez, na een geneeskundig 
o nderzoek met gunstigen u itslag, tot het vrije 
verkeer toege laten . 

A r t . 147. D e van den H edj az komende 
re izigers, d ie de bedevaa rt hebben begele id , 

· worde n aan dezelfde maatregelen a ls de pel
g rims onderworpen. D e een of andere t itel, 
b. v. va n koopma n , stel t hen van de op de 
pelgrims toepasselijke maatregelen niet vrij . 

B . Pelgr ims di e in karavanen naar het 
N oorden terug keeren. 

Art. 148. P elg rims, di e in karavanen rei 
zen, m oeten zich , onverschillig hoe de gezond
he idstoestand van den H edj az is, naar een 
der aan hun weg liggende quara nta ine
sta t ions begeven om er , a l naa r de omstan
dig heden, de in de artike len 140 of 142 voor 
ontscheepte pelg rims voorgeschreven maatre
ge len te ondergaan . 

C. Pelgr ims di e naar het Zuiden te rng
keeren. 

Art. 149. Bij besmette bedevaar t ka n a an 
een pelg rimsschip, da t naar streken ten Zui
den van de Straat van B a b-e l Mandeb terug
kee rt , op order van de consul a i re ver tegen
woordi g ing der la nde n waa rheen zich de pe l
g..-ims begeven, de verpiichting opgelegd wor
den Camaran aan te doen om een geneeskun
dig onderzoe k te onde rgaan . 

A f d e e 1 i n g VI. 
~I aatregelen die toegepast kunnen worden op 
pelgrims die ove,· den H edjaz,.spoo1·weg reizen. 

Art. 150. De R egeer ingen der la nden di e 
door den H edj az-spoorweg doorsneden worden , 
zullen , ten einde het verbreiden van besmet
telij ke zie kten met epidemisch karakter te 
beletten, met de beginselen van dit verdrag 
a ls voorbeeld, all e noodige schikkingen nemen 
tot rege ling van het gezondhe idstoezicht c o 
de pel g rims op hunne re izen naar de heiligo 
pl aa tsen en tot toe pass ing van voor behoedende 
maatregelen . 

A f d e e 1 i n g VII. 
l nl icl,tingen van sanitafren aard over de 

bedevaa,·t en. 
Art. 151. De E gyptische Gezondhe idsraad 

za l op geregelde t ijde n en event ueel l a ngs de 
S!ie lste wegen, aan het met de gezondhe ids

:{ 
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zorg belast gezag Yan alle belanghebbende 
landen en gelijktijdig aan het Internationaal 
Gezondheidsbureau, onder de in dit verdrag 
voorziene omstandigheden, mededeeling doen 
van alle gegevens en in] ichtingen

1 
die tijdens 

de bedevaart te zijner kennis ziJn gekomen 
omtrent den gezondheidstoestand in den 
Hedjaz en in de streken die de pelgrims door
trekken. Verder zal hij een jaarverslag uit
brengen, dat ter kennis zal worden gebracht 
van het hierboven bedoeld gezag en van het 
internationaal Gezondheidsbureau. 

HOOFDSTUK III. 
Strafbepalingen. 

Art. 152. De gezagvoerder van wien be
wezen is, dat hij zich ten opzichte van de uit
deeling van water, levensmiddelen of brand
stof niet heeft gehouden aan de verplichtin
gen, die door of voor hem zijn aangegaan, 
wordt gestraft met een boete van ten hoogste 
50 Goudfranken voor elke tekortkoming. De 
boete wordt geïnd ten voordeele van den pel
grim, die het slachtoffer van de tekortkoming 
is geweest en kan aantoonen, dat hij tever
geefs nakoming van de aangegane verbinte
nis gevorderd heeft. 

Art. 153. Elke overtreding van artikel 107 
wordt gestraft met een boete van ten hoogste 
750 Goudfranken. . 

Art. 154. De gezagvoerder die eenig be
drog heeft gepleegd of doen plegen met de 
pelgrimslijst of het bewijsstuk, bedoeld in ar
tikel 113, wordt gestraft met een boete van 
ten hoogste 1250 Goudfranken. 

Art. 155. De gezagvoerder van een schip, 
die aankomt zonder gezondheidsbewijs, afge
geven in de haven van vertrek, of zonder 
visa van de havens van oponthoud, of die niet 
voorzien is van de lijst, bedoeld in artikel 113, 
behoorlijk bijgehouden overeenkomstig het be
paalde in de artikelen 125 en 126, wordt aan 
oen boete van ten hoogste 300 Goudfranken 
onderworpen. 

Art. 156. De gezagvoerder van wien bewe
zen is, dat hij meer dan 100 pelgrims aan 
boord heeft of gehad heeft zonder een over
eenkomstig de voorschriften van artikel 106 
gediplomeerd geneesheer aan boord te hebben, 
wordt aan een boete van ten hoogste 7500 
Goudfranken onderworpen. 

Art. 157. Dil gezagvoerder van wien be
wezen is, dat hij een grooter aantal pelgrims 
aan boord heeft of gehad heeft dan hij over• 
eenkomstig de voorschriften sub 1 °. van ar
tikel 113 gerechtigd is in te schepen, wordt 
onderworpen aan een boete van ten hoogste 
125 Goudfranken voor eiken pelgrim boven 
het geoorloofd aantal. · 

De pelgrims, wier aantal het geoorloofde 
te boven gaat, worden ontscheept op de eer
ste aanlegplaats waar een bevoegd gezag ze
telt en de gezagvoerder is gehouden aan de 
ontscheepte pelgrims de noodige geldmidde
len te verschaffen voor de voortzetting van 
hunne reis tot aan de plaats hunner · bestem
ming. 

Art. 158. De gezagvoerder van wien be
wezen is, dat hij zonder hun toestemming en 
buiten geval van overmacht pelgrims heeft 
ontscheept op een andere plaats dan die hun-

ner bestenuning, wordt onderworpen aau een 
boete van ten hoogste 500 Goudfranken voor 
eiken ten omechte ontscheepten pelgrim. 

Art. 159. Ieder andere overtreding van de 
voorschriften, betrekking hebbende op de pel
grimsschepen, wordt gestraft met een boete 
van 250 tot ten hoogste 2500 Goudfranken. 

Art. 160. Elke gedurende de reis vastge
stelde overtreding wordt op de scheepspapie
ren alsmede op de pelgrimslijst aangeteekend. 
Het bevoegde gezag maakt er proces-verbaal 
van op en stelt dit ter hand aan dengene 
wien het aangaat. 

Art. 161. De overtredingen bedoeld in de 
artikelen 152 tot en met 169 worden vastge
steld door het met de gezondheidszorg belast 
gezag in de haven waar het schip het anker 
heeft I aten vallen. 

De straffen worden opgelega door het be
. voegd gezag. 

Art. 162. De ambtenaren, tot wier taak 
het behoort medewerking te Yerl eenen aan de 
uitvoering van de voorschriften van dit ver
drag voor zooveel de pelgrimsschepen betreft, 
worden, indien zij bij de toepassing van die 
voorschriften fouten begaan, gestraft volgens 
de ,rntten van hun land. 

TITEL IY. 
'roezlcht en uitvoerin g. 

I. Egyptische Gezondheidsmad. 
Art. 163. De bepalingen Yan Bijlage III 

van het Sanitair Verdrag Yan Venetië van 
30 Januari 1892, regelende de samenstelling, 
de bevoegdheid en de werkwijze van den 
Egyptischen Gezondheidsraad overeenkomstig 
de Khediviale decreten van 19 Juni 1893 en 
25 December 1894 en het Ministerieel besluit 
van 19 Juni 1893 worden bevestigd. 

Deze decreten en dit besluit zijn bij dit ver
drag gevoegd. 

Onverminderd de in genoemde deureten en 
genoemd besluit vastgestelde voorschriften, 
zijn de Hooge Verdragsluitende Partijen het 
vol gen de overeengekomen: 

1. Het getal Egyptische afgevaardigden in 
den boezem van den Egyptischen Gezondheids
raad wordt op vijf gebracht en wel : 

1 °. de Voorzitter van den Raad, die be
noemd wordt door de Regeering van Egypte 
en alleen aan de stemming deelneemt als de 
stemmen staken; 

2°. een Europeesch doctor in de medicij 
nen, inspecteur-generaal van den gezondheids
dienst voor de zeehavens en de quarantaine; 

3°. drie afgevaardigden die benoemd wor
den door de Regeering van Egypte. 

II. De Veeartsenij kundige Dienst van den 
Raad wordt overgedragen aan de Regeering 
van Egypte. 

De volgende bepal ingen zullen worden in 
acht genomen: 

1 °. de Egyptische Regeering zal van den 
invoer van vee rechten heffen tot ten hoogste 
het bedrag der rechten, die thans worden ge
heven door den Gezondheidsraad; 

2°. dientengevolge verbindt de Regeering 
van Egypte zich, jaarlijks in de kas van den 
Gezondheidsraad een som gelds te storten 
gelijk aan het gemiddelde van de batige sald i 
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Ya11 genoemden Dienst gedurende de drie 
boekjaren, welke onmiddellij k vooraf zijn ge
gaan aan den datum van het in werki11g tre
den van dit verdrag; 

3°. het nemen van maatregelen tot het 
ontsmetten van veebooten, huiden en dierlijk 
afval zal, als voorheen, door tusschenkomst 
Yan genoemden Raad verzekerd zijn; 

4°. het buitenlandsche personeel dat thans 
in dienst is bij den Veeartsenijkundigen Dienst 
van den Egyptischen Gezondheidsraad zal in 
het genot gesteld worden van vergoedingen 
overeenkomstig de Wet n°. 28 van 1923, be
treffende de dienstvoorwaarden, het ontslag 
wegens vol brachten diensttijd en het afdanken 
Yan ambtenaren, beambten en andere bij den 
Dienst werkzame personen van vreemde na
tionaliteit. 

Deze vergoedingen zullen worden toege
kend volgend de schaal vastgesteld bij de 
bovenvermelde wet. De verdere bijzonderheden 
zullen worden geregeld bij een overeenkomst 
tusschen de Egyptische Regeering en den 
Gezondheidsraad. 

III. Gelet op den grooten afstand tusschen 
de haven van Souakim en den zetel van den 
Egyptischen Gezondheidsraad te Alexandrië 
zomnede <;IP ~et feit, dat de pelgrims en pas'. 
sag1ers die m de haven van Souakim ont
scheept worden, alleen voor het grondgebied 
v3:n. den _Soedan van belang zijn, zal de ad
mm1strat1e van die haven los gemaakt wor
den van den Egyptischen Gezondheidsraad. 

Art. 164. De gewone uitgaven voortvloeien
de uit" de bepali_ngen van dit verdrag en in 
het b11zon~er die, betrekking hebbende op 
vermeerclermg van het personeel in dienst 
Yan den Egyptischen Gezondheidsraad, zullen 
worden gedekt door een jaarlijksche aanvul
lingsstorting, door de Egyptische Regeering 
van een som van vier duizend Egyptisch~ 
Ponden, welke som afgehouden zou kunnen 
worden van het ter beschikking van die Re
geering gebleven batig saldo van den Dienst 
der Kustverlichting. 

Van deze som zal eYenwel worden afgetrok
ke_n de opbrengst van een aanvullings-quaran
ta1i:ierecht van 1~ Turksche Ponden (piaster
tanef) per pelgrim, te heffen te El-Tor. • 

Voor. het geval d3:~ het voor de Egyptische 
R egeermg bezwaarhJk zou worden di t deel 
der uitgaven te dragen, zouden de in den 
Gezondheidsraad vertegenwoordigde Mogend
heden zwh met die Regeering kunnen ver
staan om de deelneming van deze laatste aan 
die uitgave te verzekeren. 

Art. 165. De Egyptische Gezondheidsraad 
zal de door hem thans toegepaste reglementen 
betreffende de pest, de cholera en de gele 
koorts, zoomede het reglement betreffende de 
herkomsten van de Arabische havens aan de 
Roode Zee, ten tijde van bedevaarten in 
OYereenstemming brengen met de bepali~gen 
Yan dit verdrag. 

Zoo noodig zal dat ook geschieden met het 
th~ns van kracht zijnde algemeene gezond
he1cls-, zee- en quarantaine-politiereglement. 

Deze reglementen moeten, om ten uitvoer 
gelegd te kunnen worden, door de verschil
lende Mogendheden die in den Raad zijn ver
tegenwoordigd, zijn aanvaard. 

II. Ti qdere bepalingen. 

~rt. 166. De opbrengst van de gezoncl
he1clsrechten en boeten, die door den Gezond
heidsraad worden geheven, mag nimmer wor
den aangewend voor andere zaken clan die 
waarmede de Gezondheidsraad bemoeienis 
heeft. 
.. Art. 167: De Hooge Verdragsluitende Par

tlJen verbmden zich, door het bestuur van 
hunn_en gez~ndheidsdienst voor gezagvoerders 
een mstructie te doen opstellen, bestemd om 
hen, vooral als er geen dokter aan boord is 
in staat. te stellen de in dit verdrag vervatt~ 
Yoorschnften met betrekking tot de pest, de 
cholera en de gele koorts, toe te. passen. 

'l'ITEL V. 

Slotbepalln g·en. 
Art. 168 . . Dit verdrag treedt voor de Hooge 

Verdragsluitende Partijen in de plaats van 
de ':>_epalingen van het verdrag, geteekend te 
Par1Js den 17den Januari 1912, en eventueel 
Yan het verdrag, geteekencl te Parijs den 3den 
December }903. De beide laatstgenoemde ver
dragen bhJ~•en van kr1;t_cht tusschen de Hooge 
Verdragslmtende Part11en en eiken Staat die 
er partij bij mocht zijn en geen partij bij het 
onderhavige verdrag. 

Art. 169. Dit verdrag zal op heden geda
teerd worden en geteekend kunnen worden 
tot den lsten October van het loopencle jaar. 

Art. 170. Dit verdrag zal worden bekrach-
' tigd" en de bekrachtigingen er van zullen te 

PanJ wor~_en . neergelegd, zoo spoedig als 
maar doenhJk 1s. Het zal eerst in werking 
treden na bekracntigcl te zijn door tien der 
Hooge Verdragsluitende Partijen. Daarna zal 
het :':'oor _ieder der Hooge Verdragsluitende 
Part1Jen m werking treden terstond na de 
nederlegging van haar bekrachtiging. 

Art. 171. De Staten die dit verdrag niet 
hebben geteekencl zullen op hun yerzoek wor
den . toegelaten tot toetreding. Van deze toe
treclmg zal langs den diplomatieken weg wor
den kenms gegeven aan de Regeering van de 
Fransche Republiek, en door deze aan de 
andere Verdragsluiten de Par tij en. 

Art. 1_72. l eder der Hooge Verdragsluiten
de PartiJen kan verklaren, hetzij bij haar on
clerteekening, ~e.tzij bij de nederlegging van 
hare bekracht1_gmg of haar toetreding, dat 
haar aanvaarclmg van dit verdrag niet ver
bindend is hetzij voor alle hare, hetzij voor 
deze of gene van haar protectoraten kolo
niën, bezittingen of. mandaatgebieden, ~n kan 
later, ov~_reenkomst1g het voorgaand artikel, 
afzonclerhJk toetreden namens een of ander 
van die protectoraten, koloniën, bezittingen 
of mandaatgebieden, die door een verklaring 
als bovenbedoeld waren uitgesloten. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheidene 
gevolmachtigden dit verdrag hebben oncler-
teekencl . . 

Gedaan te Parijs, den 21sten Juni 1926 in 
een exemplaar, dat bewaard zal blijven id de 
archieven van de Regeering der Fransche Re
publiek, en waarvan voor eensluidend gewaar_ 

, merkte afschriften langs diplomatieken weg 
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aan rle andere Hooge Pal'tijen zullen, worden ' Voo1· ltaJ,ië: 
toeg zonden. 

Albert Lutrario. 
Giovanni Vittorio 
Odoardo Huetter. 
G. Rocco. 

Repetti. 

l' oor A!r,hanistan: Islam bek Khoudoiar Khan. 
l' 001· Albanië: Dr. OsmAn. 
Voor het Duitsche R;jk: 

Frnnoux. 
·Hamel. 

V 001· de A ,·gentijnsche Republiek: 

Voor Oostenrijk: 
Voor B el gië : 
Voor Brazilië: 

1'001· Bulga,-.ije : 

Voor Chili: 
1'001· China: 

F. A. de Toledo. 
Dl'. Alfred Grunberger. 

Velghe. 
Carlos Chagas. 
Gilberto Moura Costa. 
B. Morfoff. 
Tochko Pétroff. 
Armando Quezada. 
S. K. Yao. 
Scie Ton F a. 

Voor Columbia: Miguel Jimenez Lopez. 
Voor Cuba: R. Hernandez Portela. 
Voor Dene1narken: Th. Madsen. 
Voor Dantzig: Chodzko. 

Stade. 
Voor de Do1ninicaansche Republiek: 

Voo,· f:gypt e: 

V 001· b'cuado1·: 
Voor Span je : 

Betances. 
Fakhry. 
Dr. M. El Guindy. 
J. Illingourth. 
Marquis de Faura. 
Dr. F. Murillo. 

Voor de l'ereenigde taten van A11,erika: 

Voo,· Eth-iopië: 
Voor Finland: 
V oqr Fmnl,,rij k: 

Voor Algiers : 
Voo1· W est-Afrika: 
Voor Oost-A frika: 
Voo1· Indo-China: 

H. S. Cumming. 
W. W. King. 
Lagarde, Duc d'Entotto. 
Enckell. 
Camille Barrère. 
Harismendy. 
Navaille . 
Dr. A. Calmette. 
Léon Bernard. 
Dr. Raynaud. 
Dr. Paul Gouzien . 
Thiroux. 
Dr. L'Herminiet·. 
Dr. . Bernard. 

V 001· de Staten Syrië, Groot Libanon, 
de Alaouït~n en de Djebel-Druse: 

Harismendy. 
l' oor de ove,·ige Koloniën, Protect01·aten, B e

zittinge,, en G1·ondgebiede11 onder ,nandaat 
van Frankrijk: 

Audibert. 
Voor het Britsche Rijk: 

G. S. Buchanan. 
John Munay. 

Voo1· Canada: J. A. Amyot. 
Voo,· Aust1·al,ië: W. C. Sawers. 
Voor Nieuw-Z eeland: 

Sydney Price James. 
V 001· Indië: D. T. Chadwick. 
Voo1· de Unie van ZuidrA f1·ika: 

Philip Stock. 
Voor Griekenland : Al. C. Carapanos. 

D . Matarnngas. 
Voor Guata,nala: Francisco A . F igueroa. 
Voor H aïti: Georges Audain. 
Voor à,en H edjaz: Dl'. Mahmoud H amoude. 
Voor H ondums : Rubén Audino Agui lar. 
V oor H ongarije: Dr. Ch. Grosch. 

Voor Japan : 
Guiseppe Dn1etti. 
H. l\Jatsushima. 
J\'.[itsuzo Tsul'llmi . 

Voo,· de R epubliek Lib e,·ia: 

l' oor Lithauen: 
Voor Lt,xembu,·g: 
Voor Ma,·okko: 

Voor M exico: 
Voor .'1lonaco: 

Voor N oorwegcn: 
lioor Parayuay: 
V 001· .Y ederlancl : 

R. Lehmann. 
N. Ooms. 
Dr. Pr. Vaiciuska. 
Dr. Praum. 
Rarismendy. 
Dr. Raynaud. 
R. Cabrera. 
F. Roussel. 
Dr. 1\-Iarsan. 
Sigurd Bentzon. 
R. V. Caball ero. 
Doude van Troostwijk. 
N. l\-1. Josephus J itta. 
De Vogel. 
Van der Plas. 

Voor Peru: P . l\1imbela. 
Voo,· P erzië: ad refe1·endu1n: 

Dr. A l i Khan Partow 
Aazam. 

Mansour Charif. 
Voor Poloi: Chodzko. 
V 001· P ortuyal,: R icardo J orge. 
Voor Rmnenië: Dr. J. Cantacllzène. 
Voor an Marino: Dr. Gllelpa. 
Voor het Koninkrijk de,· Serven. Kroaten en 

Slovenen: 

l' oor Salvador: 
Voor So edan: 

l\l. Spalaïkovitch. 
Carlos R. Lardé-Arthès. 
Oliver Francis H aynes 

Atkey. 
Voor Zuitse1·land: Dunant. 

Carrièl'e. 
Voor Tsjechoslowa/..-ije : 

Dr. Ladislav Prochazka. 
l'oo1· Tunis: -availles. 
Voor 'l'urkije: A. Fethy. 
Voor de V e1·cenigde SociaJ,istische So v jet-

1·ep1tblieken: 

V 001· Uruguay : 
V 001· Venezuela: 

BIJ LAGE. 

J. Davtia11. 
J. l\lammoulia. 
L. Bron teiu. 
0. l\I ebournoutoff. 

1. Freyberg. 
Al. yssine. 
V. Egoriew. 
A. Hero a. 

ad 1·eferendu,n: 
J o é Ig. Cardenas. 

Khe111 Ylaal Decreet Yan 19 Junl 1893. 

Wij , Khedi ,·e van Egypte, 
Op voordracht van Onzen M inister van B in

nenlandsche Zaken en het ge lijkl u idend ad
vies van Onzen 1inisten aad, 

Overwegende, dat het noodig is geweest ver
schillende wijzigingen aan te brengen in Ons 
Decreet van 3 J anuari 1881 (2 Safer 1298 ) 

Be luiten: 
Art. 1. De Gezondheid -, Zee- en Quaran

taine-Raad is belast met het vaststellen van 
maatt-egelen ten einde het binnendringen in 
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Egypte of het overbrengen naar het buiten
land te voorkomen ,·a n besmettelijke ziekten 
en van Yeez iekten. 

Art. 2. Het aantal der Egyptische Afge
Yaardigden zal tot vier leden beperkt worden: 

1 °. De Voorzitter van den Raad, benoemd 
door de Egyptische Regeering en die alleen 
zal ste1nmen in geval van sta king van stem-
1nen; 

2°. Een Europeescb Doctor in de medicij 
nen . Inspecte ur-Generaal va n den G·ezond
heids-. Zee- en Quarantaine-Dienst; 

3°. De Inspecteur van gezondheid der stad 
Alex andrië, of zijn plaatsvervanger. 

4°. De veeartsen ijkundi ge Inspecteur van 
den gezondheidsdienst en van de openbare ge
zondheidsverzorging. 

Alle Afgevaardigden moeten zijn óf genees
heeren, hetzij door eene Europeesche genees
kund ige faculteit, hetzij door den Staat, op 
regelmatige wijze tot de uitoefening der ge
neeskunde bevoegd verklaard, óf beroepsamb
tenaren in werkelijken dienst van minstens 
den rang van viêe-consul of van een daar
mede gel ijkstaanden rang. Deze bepaling is 
niet toepasselijk op de thans in dienst zijnde 
afgevaardigden. 

Art. 3. De Gezondheids-, Zee- en Quaran
taine-Raad oefent een Yoortdurend toezicht 
uit over den gezondheidstoestand van Egypte 
Pn over de herkomsten u it vreemde landen. 

Art. 4. W at Egypte betreft, za l de Ge
wndheids-, Zee- en Quarantaine-Raad iedere ' 
week van den R aad van Gezondheid en Open
bare Gezondheidsverzorging gezondheidsbe
richten ontvangen omtrent de steden Caïrn 
en Alexandrië en iedere maand gezondheids
berichten omtrent de provinc iën. Deze berich
ten moeten met korte ,·e t11sschenpoozen over
gelegd worden , wanneer wegens bijzondere 
om tandigheden de Gezondheids-. Zee- en 
Quarn ntaine-Raad e r om vraagt. 

Van ziju kant zal de Gezondheids-, Zee- en 
Quarantaine-Raad aan den Raad van Ge
zondhPid en Openbare Gezondheidsverzorging 
mededeeling doen van de besluiten die hij 
genomen en van de inl ichtingen die hij u it 
het h11itenland gekregen heeft. 

De Regeeri ngen zenden · aan den Raad, 
wanneer zij het noodig achten, het gezond
heidsbericht van hun land en g·even hem on
middellijk bij het uitbreken kennis van de 
besmettelijke ziekten en ,·eeziekten. 

Art. 5. De Gezondheids-, Zee- en Quaran
taine-Raad stelt zich op de hoogte van den 
gezondheidstoestand van het land en zendt 
inspectiecommissies overal waar hij het noo
d ig acht. 

De Raad van Gezondheid en Openbare Ge
zondhei dsverzorging wordt in kennis gesteld 
met de uitzending dier commissies en moet 
zich beijveren zooveel mogelijk de uitvoering 
van hare opdrncht te vergemakkelijken. 
,. Art. 6. De Raad stelt de voorzorgsmaat
regelen rnst, die ten doel hebben het binnen
dringen teg n te gaan in Egypte langs de 
zee- of woestijngrenzen van besmette] ij ke ziek
ten of Yan veeziekten en bepaalt de plaats 
waar tijdelijke kampementen en vaste quaran
taine-inrichtingen ge,·estigd moeten worden. 

Art. 7. Hij stelt den tekst vast van de 

aanteekening, welke gesteld moet worden op 
den door de gezondheidsbureau's aan de ver
trek kende schepèn af te geven pas. 

Art. 8. Ingeval e r besmetLelijke ziekten of 
veeziekten in Egypte uitbreken, stelt hij de 
voorzorgsmaatregelen vast om overbrenging 
dezer ziekten naar het buitenland te verhin
deren. 

Art. 9. De Raad houd het toezicht op en 
verzekert zich van de uitvoering der gezond
heids- en quarantaine-maatregelen die hij 
heeft vastgestcl cl. 

Hij stelt den tekst vast van alle voorschrif
ten die betrekking hebben op den quarantaine
dienst en waakt voor hunne stipte naleving, 
zoowel wat betreft de bescherming van het 
land, als de handhaving der waarborgen, vast
gesteld bij de in ternationale gezondheids
overeen komsten. 

Art. 10. Hij regelt, uit een oogpunt van 
openbare gezondheid, de voorwaarden waar
onder het vervoer der pelgrims naar en vao 
den Hedjaz moet geschieden en houdt toezicht 
ovet· hun gezondheidstoestand ten tijde van de 
bedevaart. 

Art. 11. De door den Gezondheids-, Zee
en Quarantaine-Raad genomen besluiten wor
den medegedeeld aan het Ministerie van Bin
nenlandsche Zaken; insgelijks wordt er mede
deel ing van gedaan aan het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken, dat, zoo noodig, de 
politieke agentschappen en consulaten-gene
raal er mede in kennis stelt. 

De Voorzitter van den Raad is echter be
voegd over de loopende dienstzaken recht
streeks briefwisseling te houden met de con
sulaire overheden in de zeesteden. 

Art. 12. De Voorzitter en, ingeval deze 
afwezig of verhinderd is, d_e Inspecteu r-Gene
raal van den Gezondheids-, Zee- en Quaran
taine-Dienst, moet zorgen voor de uitvoering 
der Raadsbesluiten . 

Te dien e inde houdt hij bri efwisseling rech t
streeks met a ll e ambtenaren van den Gezond
heicls-, Zee- en Quarantaine-Dienst en met de 
verschi ll ende Overheden van het land. Hij be
stuu rt, volgens het advies van den Raad, de 
gezondheid politie in de havens, de quaran
taine-inrichtingen aan zee en de quarantaine
stations bij de woestijn. 

Ook doet hij de loopende zaken af. 
Art. 13. De Inspecteur-Generaal van ge

zondheid, de directeuren der gezondheids
bureau's, de geneesheeren van de gezond
heidsinrichtingen en van de quarantaine
kampementen moeten gekozen worden uit de 
hetzij door eene Europeesche geneeskundige 
faculteit, hetzij door den Staat, regelmatig 
tot de u itoefening der geneeskunde bevoegd 
verklaarde geneesheeren. 

De Afgevaardigde van den Raad te Djed
dah zal een te Caïro bevoegd verklaard ge
nee heer mogen zijn. 

Art. 14. Voor alle ambten en betrekkingen 
behoorende tot den Gezondheids-, Zee- en 
Quarantaine-Dienst doet de Raad door tus
schenkomst van zijn Voorzitter, een voordracht 
van cand idaten aan den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, die alleen het recht zal 
hebben hen te benoemen. 

Bij ontslag, verplaats ing en bevordering zal 
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dezelfde weg gevolgd worden. 

Evenwel benoemt de Voorzitter zelf alle 
ondergeschikte beambten, daglooners, bedien
den, enz. 

De beuoemiug van de gezondheids-opz ich
ters wordt aan den Raad voorbehouden. 

Art. 15. Er zij n zeven directeuren van ge
zondheidsbureau's, welke hun zetel hebben te 
Al exa ndrië, Damiate, Port-Saïd, Suez, Tor, 

ouakim en Kosseir. 
H et gezondheidsbureau te Tor zal slechts 

dienst kunnen doen gedurende de bedevaar
ten of in tijden van epidem ieën. 

Art. 16 . De directeuren der gezondheids
bureau's hebben onder hunne bevelen a lle ge
zondhe idsbeambten in hun district. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de goede u itvoer ing van 
den di enst. 

Art. 17. H et hoofd van het gezondheids
agentschap te El Ariche heeft dezelfde be
voegdheden als die, welke door het voorgaand 
a rtikel aan de directeuren toegekend worden. 

Art. 18. De directeuren der gezondheids
stations en der quarantaine-kampementen heb
ben onder hunne bevelen alle beambten van 
den geneeskundigen en den administratieven 
dienst der imicht ingen, welke zij beheeren . 

Art. 19 . De I nspecteur-Generaal van ge
zondheid is belast met het toez icht op alle 
takken van dienst van den Gezondheids-, 
Zee- en Quarantaine-Raad. 

Art. 20. Aan den Afgevaardigde van den 
Gezondheids- , Zee- en Quarantaine-Raad te 
Djeddah is opgedragen, inlichtingen te ver
strekken aan den R aad omtrent den gezond
heidstoestand in den H edj az, in het bijzonder 
tijdens de bedevaarten. 

Art. 21. Eene commissie van tucht, be
staande uit den Voorzitter, den Inspecteur
Generaal van den Gezondheids-, Zee- en 
Quarantaine-Dienst en drie door den R aad 
gekozen afgevaardigden, is belast met het 
onderzoek der klachten ingebracht tegen de 
beambten van den Gezondheids-, Zee- en 
Quarantaine-Dienst. 

Zij brengt over iedere zaak een verslag uit 
en onderwerpt dit aan de ,beoordeeling van 
den R aad in a lgemeene vergadering. De a f
gevaardigden treden elk jaar af. Zij zijn her
kiesbaar. 

Het besluit van den R aad wordt door de 
zorgen van den Voorzitter onderworpen aan 
de bekrachtiging van den Minister van Bin
ncnlandsche Zaken. 

De Commissie van tucht kan, zonder den 
Raad te raadplegen : 1 °. eene berisping toe
dienen ; 2°. de bezoldiging inhouden voor niet 
langer dan één maand. 

Art. 22. De tuchtstraffen zijn: 
1 °. berisping ; 
2°. inhouden van bezoldiging gedurende 

acht dagen tot drie maanden; 
3°. overplaatsing zonder vergoeding; 
4°. ontslag. 
Dat all es onrnrminderd de Yervolging in te 

stellen wegens misdrijven of overtred ingen 
tegen het gemeene recht. 

Art. 23. De gezondheids- en quarantaine
rechten worden geïnd door de beambten van 
den Gezondheids-, Zee. en Quarantaine-Dienst. 

Deze houden zich, wat betreft het geldelijk 

beheer en de boekhouding, aan de a lgemeene 
voorschriften, vastgesteld door het Ministeri e 
van Financ iën. 

De rekenplichtige beambten zenden hunne 
afreken ing en de opbrengst hunner ontvang
sten aan het Pres idium van den R aad. 

De re kenplichtige ambtenaar, hoofd van het 
Centraal Bureau van het geldelijk beheer, 
ontlast hen te dier zake nadat de Voorzitter 
van den R aad de stukken voor gezien heeft 
geteekend. 

Art. 24. De Gezondheids-, Zee- en Quaran
ta ine-R aad voert het beheer over zijne geld
middel en. 

H et beheer der ontvangsten en ui tgaven is 
opgedragen aan eene Commissie bestaande 
uit den Voorzitter, den Inspecteur-Generaal 
van den Gezondheids-, Zee- en Quarantaine
Dienst en drie door den Raad ge kozen afge
vaardi gden der Mogendheden. Zij draagt den 
naam van "Commi sie voor de geldmiddelen". 
De drie Afgevaardigden der Mogendheden 
treden ieder jaar af. Zij zijn herki esbaar. 

Deze Commissie stelt, behoudens bekrachti
g ing door den R aad, de bezoldiging vast der 
beambten van alle rangen; zij bepaalt de 
vaste en onvoot·ziene uitgaven. Alle drie 
maanden brengt zij in eene bij zondere zitting 
aan den Raad een in bijzonderheden uitge
werkt verslag uit van haar beheer. In den 
loop der drie maanden volgende op het e inde 
van het begrootingsjaar, stel t de Raad op 
voorstel der Commissie, de eindbal ans vast en 
doet deze, door tusschenkomst van zijnen 
Voorzitter, aan het Ministerie van Binnen
landsche Zaken toekomen. 

De R aad ontwerpt de begrooting zijner in
komsten en uitgaven. Die begrooting zal door 
den Ministerraad, tegelijkertijd met en a ls 
aanhangsel van de Algemeene Staatsbegroo
ting worden vastgesteld. Ingeval het cij fer 
der uitgaven dat der ontvangsten mocht over
treffen, zal het te kort gedekt worden uit de 
algemeene Staatsmiddelen. De R aad zal 
evenwel zonder verwijl moeten nagaan op 
welke wijze het evenwicht tusschen de inkom
sten en uitgaven hersteld kan worden. Zijne 
voorstellen zullèn door tu chenkomst van den 
Voorzitter aan den Minister van Binnen
l andsche Zaken worden toegezonden. Zoo er 
een batig slot is, zal dit in de kas blijven 
van den Gezondheids-, Zee- en Quarantaine
R aad; het zal, na beslu it van den Gezond
heidsraad, bekrachtigd door den Minist~rr aad, 
uitslui tend worden besteed tot vorming van 
een 1·eservefonds voor onvoorziene uitgaven. 

Art. 25. De Voorzitter is verplicht te ge
lasten, dat de stemming geheim zal zijn, zoo 
d ikwijls drie leden van den Raad zulks vra
gen. Geheime stemming is verplichtend tel 
kens waneer het geldt de keuze van Afge
vaard igden van Mogendheden, om deel uit te 
maken van de Commiss ie van Tucht of van 
de Commissie voor de geldmiddelen of wan
neer het betreft benoeming, ontslag, verplaat
sing of bevordering van het personeel. 

Art. 26. De Gouverneurs, de ~refecten van 
poli tie en de Moudirs zijn ieder voor zooveel 
hen betreft verantwoordelijk voor de uitvoe
r ing der gezondheids-voorschriften. Zij moe
ten, evenals alle burgerlijke en militaire over-
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heden, hunne hulp verleenen wanneer zij da ar
toe door de àmbtenaren van den Gezondheids-, 
Z ee- en Quaran taine-Dienst wettig aange
zoch t worden om de spoedige uitvoering der 
in het belang der openbare gezondheid ge
nomen maatregelen te verzekeren. 

Art. 27. Alle vroegere decreten en voor
schriften worden ingetrokken, voor zoover zij 
in strijd zijn met de voorafgaande bepalingen. 

Art. 28. Onze Minister van Binnenl andsche 
Zaken is belast met de uitvoering van dit 
decreet, hetwelk aen ·1 November 1893 in 
werking zal treden. 

Gedaan tén Paleize te Ramleh , den 19 J uni 
1893. 

ABBAS HILMI. 
Op last van den Khedive, 

de V oorzitter van den Raad, 
l'Jinister van B innenlandsche Zaken, 

RIAZ. 

K he11lvlaal Decreet van 26 December 1894. 

Wij , Khedive van Egypte, 
Op voordr acht van Onzen Minister van Fi

nanciën en het gelijklui dend advies van On
zen Ministerraad ; 

Gezien het gelijklu idend advies van de 
Heeren Commissarissen-Directeuren van de 
Kas der Openbare Schuld wat betreft art. 7 ; 

Met toestemming der Mogendheden; 
Beslu iten: 

Art. 1. Aanvangende met het beg1·ootings
jaar 1894 zal jaarlijks uit de ontvangsten der 
vuurtorenrechtén . eene som van 40,000 Egyp
tische ponden beschikbaar worden gesteld , 
welke gebruikt zal worden op de in de vol
gende artikelen uiteengezette wijze. 

Art. 2. De in 1894 beschikbaar gestelde 
som zal gebruikt worden: 1 °. om het moge
lijke tekort van den geldelijken dienst over 
1894 van den quarantaine-Raad te dekken, 
voor het geval dat dit tekort niet geheel had 
kunnen worden gedekt uit de middelen ont
leend aan het reservefonds van bovengenoem
den Raad, op de wijze als in het volgend ar
tikel vermeld ; 2°. tér bestrijàing van de bui
tengewone uitgaven noodig _ voor het in ge
reedheid brengen der gezondheids inrichtingen 
te El Tor, te Suez en aan de Bronnen van 
Mozes. 

Art. 3. H et tégenwoordige reservefonds van 
den Quarantaine-Raad zal aangewend worden 
om het tekort van het dienstjaar 1894 te dek
ken zonder dat d it fonds teruggebracht mag 
worden tot een lager bedrag dan 10,000 E . P . 

Indien het tekort niet geheel gedekt kan 
worden, zal het voor het overige bedrag be
streden worden uit de bij artî"kel 1 geschapen 
hulpmiddelen. 

Art. 4. Van de som van 80,000 E. P. , af
komsti g van de dienstjaren 1895 en 1896, zal 
genomen worden: 1 °. een som gel ijk aan die, 
welke in 1894 betaald zal zijn uit dezelfde 
ontvangsten op rekening van het tekort van 
genoemd jaar 1894, ten einde de sommen, 
besteed aan de buitengewone werken, bedoeld 
in art. 1 voor El-Tor, Suez en de B ronnen 
van Mozes op een bedrag van 40,000 E . P. 
te brengen ; 2° . de bedragen, noodig om het 
tekort te dekken van de begrooting van den 

Quarantaine-Raad voor de dienstjaren 1895 
en 1896. 

Het overschot, na aftrek van de bovenge
noemde bedragen, zal aangewend worden tot 
het bouwen van nieuwe vuurtorens in de 
Roode Zee. 

Art. 5. Van het begrootingsjaar 1897 af 
zal deze jaarlijksche som van 40,000 E. P . 
aangewend worden om mogelijke tekorten te 
dekken van den Quarantaine-Raad. H et be
drag der tot dat doel benoodigde som zal voor 
goed vastgesteld worden op den grondslag 
van de geldelijke uitkomsten der dienstjaren 
1894 en 1895 van den Raad. 

H et overschot zal strekken tot vermindering 
der vuurtorengelden. Deze rechten zullen in 
dezelfde vérhouding verminderd worden zoo 
in de Roode als in de Middellandsche Zee. 

Art. 6. Door het afhouden en het aanwen
den van deze sommen a ls hierboven vermeld, 
is de Regeering van het jaar 1894 af ontheven 
van elke verplichting hoe ook genaamd ten 
opzichte zoo van de gewone als van de bui
tengewone uitgaven van den Quarantaine
Raad. 

De tot nog toe door de Egyptische Regee
ri ng gedragen uitgaven blijven te haren laste. 

Art. 7. Bij de verrekening van de over
schotten met de Kas der Openbare Schuld 
zal van het dienstjaar 1894 af het gedeelte 
van die overschotten, toekomende aan de R e
geering, vermeerderd worden met een jaar
lijksch bedrag van 20,000 E. P . 

Art. 8. Tusschen de E gyptische R egeering 
en de R egeeringen van Duitschland, België, 
Gróot-Britannië en Italië is overeengekomen, 
dat de krachtens artikel 6 van dit besluit tot 
de vermindering der vuurtorenrechten aan té 
wenden som in mindering zal komen van het 
bedrag van 40,000 E. P ., voorzien in de brie
ven, welke als aanh angsel gevoegd zijn bij de 
tusschen Egypte en genoemde Regeeringen 
gesloten handelsovereenkomsten. 

Art. 9. Onze Minister van Financiën is be
l ast met .de uitvoering van dit beslui t . 

Gedaan ten P ale ize van Koubbeh , den 25 
December 1894. 

ABBAS HILMI. 
Op last van den K},edive, 

De Voorzitter van den Ministerraad, 
N. NUBAR. 
De Minister van Financiën, 

ARMER MAZLOUM. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

BOUTROS GHALI. 

Ministerieel besluit van 19 Juni 1893, be
treffende de werking van den Gezond• 

helds-, Zee- en Quarantaine-Dienst. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Gezien het Decreet van 19 Juni 1893, 

Besluit : 
TITEL I. 

Van den Gezondheids- , Z ee. en Quarantaine
Dienst. 

Art. 1. De Voorzitter is gehouden den Ge
zondheids-, Zee- en Quarantaine-Raad in ge
wone vergadering bijeen te roepen den eer
sten Dinsdag van iede re maand. 
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Hij is tevens verplicht dezen bijeen te roe- 1 

pen, wanneer zulks door drie leden gevraagd 
wordt. 

Eindelijk moet hij den Raad in buitenge
wone vergadering bijeenroepen telkenmale, 
wanneer de omstandigheden het onmiddellijk 
nemen van een ernstigen m aatregel eischen. 

Art. 2. De oproepingsbrief vermeldt de 
vragen, die aan de orde worden gesteld. Be
houdens dringende noodzakelijkheid, mogen 
,;]echts geldige besluiten genomen worden ten 
aanzi en van de punten, in den oproepings
brief vermeld. 

Art. 3. De secretaris van den R aad stelt 
de processen-ve rbaal op van de zitt ingen . 

Die processen-verbaal moeten ter ondertee
keni ng overgelegd worden aan alle leden, die 
de vergadering bijwoonden. 

Zij worden in hun geheel in een register 
overgeschreven, dat evenals de oorspronke
lij ke processen-verbaal in de archieven be
waard wordt. 

Een vood oopig afschrift van de processen
verbaal zal op aanvrage aan elk lid van den 
R aad worden verstrekt. 

Art. 4. E ene vaste commissie, bestaande 
ui t den Voorzitter, den Inspecteur-Generaal 
van den Gezondheids-, Zee- en Quarantaine
Dienst en twee door den Raad gekozen afge
vaardigden der Mogendheden, is belast met 
bet nemen van besluiten en maatregelen in 
spoedeischende gevallen. 

De afgevaardigde van het betrokken land 
wordt steeds opgeroepen. Hij heeft recht van 
stemmen. 

De Voorzitter stemt alleen bij staking van 
stemmen. 

De beslissingen worden dadelijk per brief 
medegedeeld aan alle leden van den Raad. 

Deze commissie zal elke 3 maanden ver
nieuwd worden. 

Art. 5. De Voorzitter, of bij di ens a fwezig
heid de Inspecteur-Generaal van den Gezond
heids-, Zee- en Quaranta ine-Di enst, leidt de 
beraadslagingen van den Raad. Hij ·stemt a l
leen in geval van staking. 

De Voorzitter heeft de algemeene leiding 
van den Di enst. Hij is belast met de uitvoe
r ing der besluiten van den R aad. 

S ec,·eta,-iaat. 

Art . 6. Het secretariaat, geplaatst onder de 
leiding van den Voorzitter, voert de geheele 
briefwisseling, zoowel met het Ministerie van 
Binnenlandsche Zaken• als met de verschil
lende ambtenaren van den Gezondheids-, Zee
en Quaranta ine-Dienst. 

Het is bel ast met de statist iek en de ar
chieven. Commiezen en tolken zull en in vol 
doenden getale aan het secretariaat worden 
toegevoegd om de afdoening van zaken te 
verzekeren. 

Art. 7. De secretaris van den Raad, hoofd 
van het secretariaat, woont de zittingen van 
den Raad bij en stelt de proce sen-verbaal op. 

Hij heeft onder zijn bevelen de beambten en 
bedienden van het secretariaat. 

Hij bestuurt en houdt toezicht op hun werk, 
onder het gezag Yan den Voorzitter. 

Hij is verantwoordelijk YOOr de onder zijne 
bewaring staande archieven. 

Bureau van Comptabiliteit. 

Art. H et hoofd van he t centraal bu-
reau van het geldelijk beheer is " rekenplich
tig- ambtenaar". 

Hij kan slechts zijne betrekking aanvaar
den na een borgtocht gesteld te hebben, waar
van het bedra!<' za l vastgesteld worden door 
den Gezondheids-, Zee. en Quarantai ne-R aad. 

Onder lei ding Yan de Comm iss ie voor de 
geldmiddelen houdt hij toezicht op de ver
r ichtingen der ambtenaren. belast met het 
innen der gezondheids- en quarantaine-rechten. 

Hij maakt de staten en rekeningen op, welke 
overgelegd moeten worden aan het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken, na vaststelling 
door de Commiss ie voor de geldmiddelen en 
na goedkeuring door den Raad. 

Van den I,1specteu1·- Generaal van Gezondheid. 

Art. 9. De Inspecteur-Generaal van Ge
zondheid heeft het toezicht op alle takken van 
di enst, waarmede de Raad belast is. Hij 
oefent dit toezicht uit, volgens de bepalingen
van art. 19 van het decreet van 19 Juni 1893. 

Hij inspecteert minstens éénmaal 's jaars 
a ll e gezondheidsbureau's agentschappen of 
posten. 

Bovendien bepaalt de Voorzitter, op voor
stel van den Raad en naa r gelang der be
hoefte van den dienst de in pecties, welke de 
Inspecteur-Generaal zal moeten houden. 

Ingeval van verhindering van den Inspec
teur-Generaal zal de Voorzitter, in overeen
stemming met den R aad, den ambtenaar aan
wijzen, die geroepen is hem te vervangen. 

Telkenmale wanneer de Inspecteur-Generaal 
een bureau, een agentschap, een gezondheids
post, eene gezondheids- inrichting of een qua
rantaine-kampement bezocht heeft, moet hij 
aa n het Pres idium van den Raad , in een bij
zonder verslag, den uitslag van zijn onderzoek 
mededeel en. 

Tusschen zijne rondreizen in, neemt de In
specteur-Generaal , onder het gezag van den 
Voorzitter, deel aan de leiding van den al
gemeenen dienst. Hij vervangt den Voor
zitter, ingeval deze afwezig of verhinderd is . 

TITEL IL 

H avendienst, Quarantaine-inrichtingen, 
Gezondheids-inrichti11gen. 

Art. 10. De Gezondheids-. Zee- en Quaran
taine-Politie langs de E gyptische kust van de 
Middellandsche- en van de Roode zee, a lsmede 
op de landgrenzen aan den kant der woestijn, 
is toevertrouwd aan de directeuren der ge
zondheidsbureau's, der gezondhei ds-inrichtingen 
of quarantaine-kampementen, aan de hoofden 
der gezondheids-agent chappen en gezond
heids-posten en aan de onder hunne bevelen 
geplaatste beambten. 

Art. ll. De directeuren der gezondheids
bureau' hebben de leiding van en de ver
antwoordelijkheid voor den d ienst, zoowel van 
het bureau aan welks hoofd zij geplaatst zijn, 
als van de gezondheidsposten welke er een 
deel van uihnaken. 

Zij moeten waken voor de tipte uitvoering 
der voorschriften op de gezondheids- , mari-
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tieme- en quarantainepolitie. Zij gedragen 
zich naar de opdracht die zij van het Presi
dium van den Raad ontvangen en geven de 
noodige bevelen en instructies aan alle be
ambten van hun bureau, alsmede aan de be
ambten der gezondheidsposten, welke er aan 
verbonden zijn. 

Zij zijn belast met het vaststellen der iden
t iteit en met het gezondheidsonderzoek van 
schepen , met de toepassing van ~~ quaran
taine-maatregelen, en gaan in de b1J de voor
schriften voorz iene gevallen over tot het 
geneeskundig onderzoek zoowel als tot het 
onderzoek in zake quarantaine-overtredingen. 

Zij voeren de briefwisseling over zaken ra
kende het beheer alleen met het Presidium, 
waaraan zij mededeeling doen van alle ge
zondheids-inl ichtingen welke zij bij de uit
oefening van hun ambt hebben verkregen. 

Art. 12. De directeuren der gezondheids
bureau's worden, ten opzichte van hunne be
zoldiging, in twee klassen verdeeld: 

De bureau's van de eerste klasse ten getale 
van vier, te weten: 

Alexandrië ; 
Po,t-Saïd; 
Havenkom van Suez en het kampement aan 

de Bronnen van Mozes; 
Tor. 
De bureau's der tweede klasse, ten getale 

van drie, te weten: 
Damiate ; 
Souakim; 
K~seir, 
Art. 13. De hoofden der gezondheidsagent

Rchappen hebben dezelfde bevoegdheden wat 
het agentschap aangaat, als de directeuren 
wat betreft hun bureau. 

Art. 14. Te El A1·iche is alleen een ge
zondhei ds-agentsch ap. 

Art, 15. De hoofden der gezondheidsposten 
hebben onder hunne bevelen de beambten van 
den post welken zij leiden. Zij zijn geplaatst 
onder de bevelen van den directeur van een 
der gezondheidsbureau's. 

Zij zijn belast met de uitvoering der bij de 
onderscheidene regelingen voorgeschreven ge
zondheid . en quarantaine-maatregelen. 

Zij mogen geen enkelen pas afgeven en zijn 
slechts bevoegd de passen voor "gezien" te 
teekenen der chepen die in vrij verkeer ver
trekken. 

Zij verplichten de schepen die in hun haven 
aankomen met een vuilen pas of onder on
regelm atige omstandigheden zich te begeven 
naar een haven waar een gezondheidsbureau 
gevestigd is. 

Zij mogen niet zelf een gezondheidsonder
zoek instellen, doch moeten zich te dien einde 
wenden tot den directeur van het bureau 
waarvan zij deel uitmaken. 

Behoudens ingeval van dringenden spoed, 
voeren zij de briefwisseling slechts met dien 
directeur over alle zaken van beheer. Voor 
spoedeischende ge,zondheids- en quarantaine
aangelegenheden, zooals de te nemen maat
regelen ten opzichte van een aankomend 
schip, of de aanteekening, welke gesteld moet 
worden op den pas van een tot vertrekken 
gereed] iggend schip, schrijven zij rechtstreeks 
aan het Presidium van den Raad; maar zij 

moeten zonder uitstel van deze briefwisseling 
mededeeling doen aan den directeur onder 
wien zij staan. 

Zij zijn gehouden langs den snelsten weg 
het Voorzitterschap van den Raad te verwit
tigen van de schipbreuken waarvan zij kennis 
krijgen. 

Art. 16. De gezondheidsposten, ten getale 
van zes, zijn de volgende : 

De posten te Port-Neuf, te Aboukir, te 
Brul los en te Rosette staande onder het bu
reau te Alexandrië. 

De posten te K antara en aan de binnen
haven van I smailia, staande onder het bureau 
te Port-Saïd. 

De Raad zal, naarmate de dienst dit ver
eischt, en naar gelang zijner middelen, nieuwe 
gezondheidsposten kunnen oprichten. 

Art. 17. De vaste of voorloopige dienst der 
gezondheidsinrichtingen en der quarantaine
kampementen is toevertrouwd aan directeuren 
die gezondheidsbeambten, wachters, kruiers en 
verdere bedienden onder hunne bevelen heb
ben. 

Art. 18, De directeuren hebben opdracht de 
quarantaine toe te passen op personen die ge
zonden worden naar het gezondheidsstation of 
naar het kampement. Zij zorgen, in overleg 
met de geneesheeren, voor de afzondering der 
verschill ende afdeelingen van onder quaran
taine staande personen en verhinderen elke 
ontdujking der voorschriften. Na het verstrij
ken van het vastgesteld tijdsverloop g~ven zij 
de vergunning tot het vrije verkeer of schorsen 
dit volgens de voorschriften, laten goederen 
en lijfgoederen outsmetten en passen de qua
rantaine toe op de lieden die dit werk ver
richt hebben. 

Art. 19, Zij oefenen een voortdurend toe
zicht uit op de uitvoering der voorgeschreven 
maatregelen, evenals op den gezondheidstoe
stand der aan quarantaine onderworpen per
sonen en van het personeel der inrichting. 

Art. 20. Zij zijn verantwoordelijk voor den 
loop van den dienst en brengen daarover da
gelijks verslag uit aan het Presidium van den 
Gezondheids-, Zee. en Quarantaineraad. 

Art. 21. De geneesheeren, aan de gezond
heidsinrichtingen en quarantaine-kampemen
ten verbonden, staan onder de directeuren 
dezer inrichtingen. Zij hebben onder hunne 
bevelen den apotheker en de ziekenoppassers. 

Zij waken over den gezondheidstoestand der 
personen aan quarantaine onderworpen en 
van het personeel en hebben het beheer over 
het lazaret van de gezondheidsinrichting of 
van het kampement. 

Vrij verkeer kan alleen verleend worden 
aan de in quarantaine zijnde personen, na het 
bezoek van den arts en daarop gevolgd gun
stig rapport. 

Art. 22. Aan ieder gezondheidsbureau, ge
zondheidsstation of quarantaine-kampement, 
is de directeur ook "rekenplichtig ambte
naar". 

Hij wijst, onder zijne persoonlijke zakelijke 
verantwoordelijkheid, den ambtenaar aan voor 
de inning der gezondheids- en quarantaine
rechten. 

De hoofden Yan agentschappen of gezond
heidsposten zijn eveneens rekenplichtige amb-
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tenaren; zij zijn persoonlijk belast met het 
innen der rechten. 

De ambtenaren, belast met het innen der 
rechten, moeten zich houden, wat aangaat de 
te stellen borgtochten, de boekhouding, het 
tijdstip der stortingen, en over het algemeen 
alles wat betrekking heeft op de geldelijke 
zijde van hun dienst, aan de door het Mi
nisterie van Financiën te dien .aanzien uitge
vaardigde voorschriften . 

Art. 23. De uitgaven van den Gezondheids-, 
Zee. en Quarantaine-Dienst zullen gekweten 
worden uit de eigen middelen van den Raad, 
of in overleg met het Ministerie van Finan
ciën, door den .Dienst der Kassen, welken dat 
Ministerie çlaarvoor zal aanwijzen. 

Caïro, 19 Juni 1893. 
RIAZ. 

PROCES-VERBAAL VAN ONDER
TEEKENING. 

De ondergeteekende gevolmachtigden zijn 
heden bijeengekomen met het doel over te 
gaan tot de onderteekening van het interna
tionaal sanitair verdrag. 

De gevolmachtigden van het Duitsche Rijk 
maken, onder verwijzing naar artikel 25, uit
drukkelijk voorbehoud wat betreft de bevoegd
heid, die door het verdrag aan de verschil
lende R egeeringen is toegekend, om ingeval 
van builenpest de waarneming op te leggen. 

De gevolmachtigden van Brazilië verklaren 
gemachtigd te zijn het verdrag ad referendum 
te teekenen onder het voorbehoud, opgenomen 
in het proces-verbaal van de laatste algemeene 
zitting. 

De gevolmachtigaen van Chili verklaren 
zich aan te sluiten bij het voorbehoud, gefor
muleerd door de gevolmachtigden van Bra
zilië en van Portugal. 

De gevolmachtigden van China maken na
mens hun Regeering uitdrukkelijk voorbehoud, 
wat betreft de verbintenis, voorkomende in 
artikel 8, 2de lid, om de aangifte van de in 
het verdrag bedoelde ziekten verplicht te 
stellen. 

De gevolmachtigden van Egypte hernieuwen 
namens hunne R egeering uitdrukkelijk het 
voorbehoud, dat zij hebben geformuleerd wat 
betreft de aanwezigheid ter conferentie van 
een afgevaardigde ter vertegenwoordiging van 
den Soedan. Zij verklaren wijders, dat deze 
aanwezigheid de souvereine rechten van 
Egypte niet had kunnen aantasten. 

De gevolmachtigden van Spanje verklaren 
namens hunne Regeering voorbehoud te ma
ken gelijk aan dat van de gevolmachtigden 
van de Vereenigde Staten van Amerika met 
betrekking tot artikel 12. 

De gevolmachtigden van de Vereenigde Sta
ten van Amerika verklaren uitdrukkelijk, dat 
het door hen onderteekenen van het interna
t ionaal sanita ir verdrag van heden niet mag 
worden uitgelegd in dien zin, dat de Ver
eenigde Staten van Amerika een stelsel of 
wezen met de functie van Regeering van een 
mogendheid die teekent of toetreedt erkennen, 
van die mogendheid erkend is. Zij verklaren 
verder, dat de deelneming van de Vereenigde 
Staten van Amerika aan het internationaal 

sanitair verdrag van heden geen enk"le con
tractueele verplichting van de Vereenigde 
wanneer dat regeeringsstelsel of -wezen door 
de Vereenigde Staten niet als de Regeeriug 
Staten meebrengt jegens een mogendheid die 
teekent of toetreedt, welke vertegenwoordigd 
wordt door een regeeringsstelsel of -wezen, 
dat de Vereenigde Staten niet· erkennen als 
te beantwoorden aan de Regeering van die 
mogendheid ; en dit tot op het oogenblik, dat 
deze mogendheid vertegenwoordigd zal zijn 
door een Regeering, die door de Vereenigde 
Staten erkend is. 

De gevolmachtigden der Vereenigde Staten 
van Amerika verklaren anderzijds, dat hunne 
Regeering zich het recht voorbehoudt om te 
beslissen of, uit het oogpunt van de toe te 
passen maatregelen gezien, een kring van het 
buitenlan,d als besmet moet worden beschouwd ; 
en om te bepalen, welke maatregelen bij de 
aankomst van schepen in bijzondere omstan
digheden in hunne eigen havens toegepast 
zullen moeten worden. 

Aangezien het belangrijke werk, dat de in
tetnationale sanitaire conferentie gewrocht 
heeft en de talrijke nieuwe bepalingen die 
het bevat niet langs telegrafischen weg aan 
Hare Majesteit de Koningin der Koningen en 
Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid 
Prins Tafari Makonnen, Troonopvolger en 
Regent van het Keizerrijk, konden worden 
voorgelegd, verklaart de afgevaardigde van 
het Keizerrijk Ethiopië zich, vóórdat hij de 
noodige opdrachten heeft ontvangen, te moe
ten onthouden van onderteekening van het 
verdrag. 

De Britsche gevolmachtigden verklaren, dat 
hunne onderteekening geen enkel deel van het 
Britsche Rijk bindt, dat afzonderlijk lid van 
den Volkenbond is en het verdrag niet afzon
derlijk mocht teekenen of er zijn goedkeuring 
aan hechten. 

Zij verklaren wijders het recht voor te be
houden de bepalingen van de 2de zinsnede 
van artikel 8 niet toe te passen voor de pro
tectoraten, koloniën, bezittingen of landen, die 
onder Britsch mandaat staan, die bij dit. ver
drag partij mochten zijn en die om redenen, 
aan de praktijk ontleend, niet in staat moch
ten zijn ten volle gevolg te geven aan de be
palingen, betreffende de verplichte aang!_fte 
van de in dat artikel bedoelde besmettehJke 
ziekten. 

De afgevaardigde van Canada behoudt zich 
voor zijn Regeering het recht voor om te be
slissen of uit het oogpunt van de toe te pas
sen maatregelen bezien, een kring van het 
buitenland als besmet moet worden beschouwd 
en om te bepalen, welke maatregelen in de 
havens van Canada bij de aankomst van sche
pen in bijzondere omstandigheden toegepast 
zullen moeten worden. De afgevaardigde van 
Canada verklaart onder dit voorbehoud, dat 
zijn Regeering bereid is de verplichtinge!'l 
van artikel 12 van het verdrag en de off1-
cieele inlichtingen, die zij zal mogen ontvan
gen omtrent het bestaan van ziekten in vreem
de landen, in aanmerking te nemen. 

De afgevaardigde van Indië verklaart ge
machtigd te zijn het internationaal sanitair 
verdrag te teekenen, onder voorbehoud dat, 
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om l'edenen. aan de praktijk ontleend, Indië 
op het oogenblik niet in staat is de verplich
ting te aanvaa rden, die voortvloeit uit artikel 

. wat betreft de verplichte aangifte van de 
in dat artikel bedoelde ziekten, behalve die 
in de groote steden of in geval van epidemie. 

De Britsche gevolmachtigden verklaren en 
zijn er op geste ld te doen vaststellen, dat het 
voorbehoud der gevolmachti gden van P erzi ë 
ten aanzien van al'tikel 90, in a fwacht ing van 
een overeenkomst te sluiten tusschen de Per
zische en Brit che Regeeringen, op geen 
enkele wijze verandering vermag te brengen 
in den tegenwoordigen status quo. 

De gevolmachtigden van de Fin che Repu
bliek verklaren, dat, aangezien immunisatie 
tegen de cholera geen voldoenden waarborg 
schept, hunne Regeering zich , in weerwil van 
de bepa lingen van artikel 30, voorbehoudt ge
imm11nisee1·de personen eventueel aan waai·
neming te onderwerpen . 

In aanmerking genomen, anderzijds, dat 
vool' het verkeer over de Finsche grens slechts 
gebru ik gemaakt kan worden van twee dicht 
bij el kan der gelegen spoorwegen in het Oos
ten en slechts één spoorweg in het Westen 
en dat deze omsti1 ndigheid niet toelaat sl ui
ting rnn e n gedeelte der gren in overweging 
te nemen, behoudt Finland, ter vermijding 
van algeheele grenssluiting in geval van epi
demie, zich voor, in weerwil der bepalingen 
van artikel 68, eventueel waarneming op te 
leggen. 

De gevolmachtigden van J apan verklaren 
dat bu,rne Regeering zich de bevoegdheid 
voorbehoudt : 1 °. door tusschenkomst van het 
bureau voor het Verre Oo ten te Singapore 
de gegevens en inlichtingen over te brengen, 
waarvan het verdrag de toezending aan het 
Internationaal Gezondheidsbureau voorschrijft; 
2°. de maatregelen te nemen, die het met de 
gezondheidszorg belast gezag noodig oordeelt 
voor zooveel betreft cholera-bacillendragers. 

De gevolmachtigden van Lithauen verkla
ren dat zij, geheel instemmende met het ver
drag, uitdrukkelijk voorbehoud maken wat be
treft de toepa sing er van tusschen Lithauen 
en Polen onderling, zoolang niet de normale 
betrekkingen tu schen beide landen hersteld 
zijn. 

Dit voorbehoud is van groot belang met 
betrekking tot hetgeen bepaald i in de ar
tikelen 9, 16 , 67 en 66. 

De gevolmachtigden van Nederland verkla
ren namens hunne Regeering, dat deze zich 
,oor wat ederlandsch-Indië betreft, voorbe
houdt de maatregelen bedoeld in artikel 10, 
lid 2, eveneens te doen toepassen op de her
komsten uit kringen die niet rnttenpest be
met zijn. 

Zij verk laren verder, dat hunne Regeering 
zich, voor wat Nederlandsch-Indië betreft, 
voorbehoudt artikel 27, 2°. , in dien zin op te 
, atten, dat de in dat artikel bedoelde verdel
ging van ratten toegepast mag worden op 
schepen met een lading, die herkomstig is uit 
een met rattenpest besmetten kring, indien 
het met de gezondheidszorg belast gezag va·n 
oordeel is, dat deze lading ratten kan bernt
ten en gestuwd is op zoodanige wijze, dat deze 
een belet el vormt voor de na poringen, be-

cloeld in de laatste zinsnede van artikel 24. 
De gevolmachtigden van Perzië verklaren, 

dat het handhaven in het verdrag van een bij
zondere bepaling betreffende de Perzische 
Golf door niets gerechtvaardigd wordt. Het 
feit, dat het verdrag artikel 90 bevat, dat 
Afdeeling V van Titel II uitmaakt, belet hen 
te teekenen zonder het meest uitdrukkelijke 
voorbehoud. De gevolmachtigden van Perzië 
ve,·klaren daarenboven dat de status quo 
hunne Regeering in geen enkel opzicht zou 
kunnen binden. Anderzijd behouden zij voor 
hunne Regeering zich het recht voor, de be
palingen van art. 8, betrekking hebbende op 
de verplichte aangifte van de in dat artikel 
bedoelde ziekten, niet toe te passen. 

De gevolmachtigde van Portugal verklaart 
dool' zijn Regeering gemachtigd te zijn het 
verdrag ad referendum te teekenen, onder het 
voorbehoud vermeld in het proces-verbaal van 
de laatste algemeene zitting. 

De gevolmachtigde van Turkije verklaart, 
dat Turkije door geen enkel verdrag afstand 
heeft gedaan van zijn ,·ertegenwoordiging in 
den Gezondheid raad voor de zeehavens en de 
quarantaine in Egypte. Anderzijds behoudt 
hij , in aanmerking nemende de bepalingen 
van het verdrag betreffende de Zeestraten, ge
teekerid te Lausanne, en de bijzondere bepa
lingen voor den Bosporus en de Darda~ellen, 
voor het Gezondheidsbestuur van Turk11e het 
recht voor, op elk handelsvaartuig, dat, af
komstig van een besmette haven, de zee
traten doorvaart zonder dokter aan boord, 

een gezondheidsopzichter te plaatsen ten einde 
te vermijden, dat het schip een Turksche 
haven aandoet. Vaststaat dat de vertragingen 
en de kosten, die dit toezicht kan meebren
gen, uitel'St klein zullen zijn. 

De gevolmachtigden van de Vereenigde So
cialistische Sovjetrepublieken verklaren, on
der herinnering aan de verklaring, die zij den 
26sten Mei hebben afgelegd in de zitting van 
de Eerste Commissie naar aanleiding van ar
tikel 7 van het ontwerp-verdrag, dat zij geen 
bedenkingen hebben te maken naar aanleiding 
van de bepaling betreffende het recht van het 
Internationaal Gezondheidsbureau om schik
kingen te treffen met andere sanitaire licha
men; doch zij zijn van gevoelen, dat dit recht 
voortvloeit uit de overeenkomst van Rome van 
1907, die de ,·errichtingen van dat Bureau 
bepaalt. Zij meenen dus, dat de hierboven 
bedoelde bepaling, die niet anders is dan een 
bevestiging van dat recht, alleen had moeten 
voorkomen in het proces-verbaal en geen ar
tikel van het verdrag zelf had moeten uitma
ken. 

De gevolmachti gden van de Vereenigde So
cialistische Sovjetrepublieken brengen in her
innering, dat zij bij de beraadslaging over ar
tikel 12 van het verdrag gestemd hebben te
gen de bepaling, die den Regeeringen het 
recht geeft om in uitzonderingsgevallen de 
toepassing van gewndheidsmaatregelen te ver
lengen, niettegenstaande de verklaring van 
den belanghebbenden Staat, dat er geen ge
vaar voor ziekte meer is. 

Zij zijn van meening, dat deze bepaling eei, 
der grondbeginselen van de vroegere verdr_a
gen kan raken en oorzaak worden van mis-
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\'erstand, dat uit de toepassing er van zou 
kunnen rijzen. 

Zij Yerklaren bijgevolg, dat deze bepaling 
in' den geest van het verdrag· sleèhts in uit
zonderu;igsgevall en in beschouw ing genomen 
1nag worden, wanneer de Regeering, waar
onder de besmette kring behoort, de verplich
tingen niet nakomt, die door het verdrag 
daaromtrent zijn opgelegd. 

De gevolm achtigden der Socialistische Sovjet
republieken brengen het voorbehoud in her
innering, dat zij in de Tweede Commiss ie reeds 
gemaakt hebben omtrent de verrichtingen en 
bevoegdheden van den Egyptischen Gezond
heidsrnad. Zij hechten er vooral aan te onder
strepen, dat in het bijzonder de artikelen 70 
en 164 dezen Raad het recht geven verschil
lende gezondhe ids-, zee- en quarantaine-politie
reglementen vast te stell en, onder voorwaarde, 
dat deze reglementen, om uitvoerbaar te wor
den, aanvaard moeten zij n door de onder
scheidene Mogendheden, die in dien Raad 
zij n vertegenwoord igd. Daar de Vereen igde 
Socialistische Sovjetrepublieken nog geen 
ve rtegenwoordi ger in den Egyptischen Ge
zondheidsraa d hebben, hecht de afvaard iging 
van de Republieken er aan , het recht voor 
haar Regeer ing voo r te behouden de maat
rngelen, die door den R aad zijn uitgewerkt, 
al of n iet te aanvaarden. 

De ondergeteekenden verleenen akte van de 
hierboven uitgedrukte reserves en verkl aren, 
dat hunne landen zich wederzijds het recht 
voorbehouden, zich op het voorrecht er van 
te beroepen ten opzichte van de landen in · 
naam waarvan zij zijn geformuleerd. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachti gden 
d it Protocol hebben geteekend. 

Gedaan te Parijs, den 21sten Juni negen
tienhonderd zes en twintig . 

( Volg en de onderteekeningen.) 

12 J anuari 1931. BESLUIT, b~palende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 22 J anuari 1930 te 's-Gravenhage tus
schen Nederland en Roe,nenië gesloten 
verdrag tot beslechting van gesch illen 
door rechtspraak, arbitrage en verzoening 
(Staatsblad 1930, n°. 327). S. ll. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gez ien de Wet van 18 Juli 1930 (Staats. 

blad n° . 327) , houdende goedkeuring van het 
op 22 J anuari 1930 te 's -Gmvenhage tusschen 
• Y ede1·land en Roe,nenië gesloten verdrag tot 
beslechting van gesch ill en door rechtspraak, 
arbitrage en verzoening, van welk verdrag 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 6 Januari 1931 te 
's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Ministe,· van 
Buitenlandsche Zaken van den 7den Januari 
1931. Directie van het Protocol, n°. 543; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta

ling daarvan, te doen bekend maken door de 

plaats ing van dit Besluit in het Staatsblad. 1 
Onze :Ministers, Hoofden van Depa1·temen

ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoer ing 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 12den J anuari 1931. 
WILHELMINA. 

D P Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B I o k I a n cl . 

(Uitgeg. 28 Januari 1931. ) 

V er t a. l ing. 

VERDRAG tusschen N ederland en R oe,nenië 
tot beslechting van geschillen dooi· ,·echt
sr,raak, arbitrage en verzoening. 

Hare Majesteit de Konmgin der Neder
landen 

en 
Zijne Majesteit de Koning van R oemenië, 
bezield met het verlangen de vriendschaps

banden, die Nederl and en Roemenië vereeni
gen, nauwer aan te halen en de vreedzame 
beslechting te bevorderen van de geschillen 
en confli cten die de twee landen mochten ver
deel en, 

hebben besloten daartoe een verdrag te 
sluiten en hebben tot Hare wederzijdsche Ge
vo lmachtigden benoemd, te weten: 

H are Majesteit de Koningin der Neder-
1 anden : 

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

Zijne Majesteit de Koning van Roemenië: 
den H eer Georges G. Mironesco , H oogstdes

zel fs Minister van Buitenlandsche Zaken ; 
die, na elkaar mededeeling te hebben ge

daan van ·hun wederzijdsche volmachten, 
we lke in goeden en behoorlijken vorm zijn 
bevonden, omtrent de volgende bepalingen 
zij n overeengekomen. 

Art. 1. De H ooge verdragslui tende P ar
t ijen verbi nden zich wederzijds om in geen 
enkel geval anders dan langs vreedzamen weg 
de oplossing te zoeken van geschillen of con
flicten die tusschen ederland en Roemenië 
mochten ontstaan en die niet binnen redelij
ken t ijd mochten kunnen worden opgelost 
langs de gewone diplomatieke wegen. 

Art. 2. Alle rechtsgeschillen, die niet op 
vriendschappelijke wijze lan6'8 de gewone di
plomatieke wegen mochten kunnen worden 
geregeld, zullen ter berechting worden voor
gelegd, hetzij aan het Pe~anente Hof van 
Internationale Justitie, hetz1J aan een scheids
gerecht zooals hierna is voorzien . 

De bepaling van de vorige zinsnede is niet 
oepasselijk op geschillen ontstaan uit feiten, 

di e hebben plaats gehad vóór de totstandko
ming van dit Verdrag en die tot het verleden 
bebooren en evenmin op geschillen over vra
gen die het internationale recht overlaat aan 
de uitsluitende bevoegdheid van Staten. 

De geschillen, voor wier oplossing een spe
ciale procedure wordt voorz ien in andere ver-

1 Hierna is alleen de ve1·taling opgenomen. 
Zie voor de Fransche tekst Staatsblad n°. 327 
rnn 1930. 
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drngen, die tuschen de Hooge Verdragslu iten- ' 
de Partijen van kracht zijn, zullen worden ge
regeld Yolgens de bepalingen van die yerdra
gen. 

Art. 3. Vóór eenige pwcedure voor het Per
manente Hof van Internationale Justitie en 
vóór eenige arbitrale proce<lure, zal het ge
schi l, in overeenstemming tusschen de Par
djen, ter verzoening kunnen worden voorge
legd aan een permanente internationale Com
missie, genaamd Permanente Verzoeningscom
missie, die is gevormd overeenkomstig de be
palingen van dit Verdrag. 

Art. 4. Wanneer, in geval ,·an een der ge
sch illen, a ls bedoeld in artikel 2, de twee 
Partijen niet hun toevlucht hebben gezocht 
bij de Permanente Verzoeningscommissie, of 
wanneer deze laatste er niet in geslaagd is 
de Partijen te verzoenen, dan zal het geschil 
in gemeenschappelijk overleg, bij wege van 
een comprom is worden onderworpen hetzij 
aan het Hof van Internationale Justitie, dat 
zal bes! issen onder de voorwaarden en vol gen 
de procedure vastgesteld door zijn Statuut, 
hetz ij aan een scheidsgerecht, dat zal beslissen 
onder de voorwaarden en volgens de proce
du rn vastgesteld door het Verdrag van Den 
Haag van 18 October 1907 voor de vreedzame 
beslechting van internationale geschillen. 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de Partijen over de keuze van het rechtspre
kend orgaan, over de bepalingen van het com. 
promis, of in geval van een arbitrale proce
dure over de aanwijzing der arbiters, zal de 
een of de andere van haar, na daarvan een 
maand van te voren kennis te hebben gege
ven, de bevoegdheid hebben om het gesch il 
rechtstreeks bij ve rzoekschrift voor het Per
manente Hof van Internationale Justitie te 
brengen. 

Art. 5. Alle vragen waarover de Hooge 
verdragsluitende Partijen verdeeld mochten 
zijn, zonder die op vriendschappelijke wijze te 
kunnen oplossen langs de gewone diploma
tieke wegen, zullen, wanneer het vragen be
treft waarvan de oplossing niet zou kunnen 
wo rden gezocht door een uitspraak a ls voor
zi n in a,·tike l 2 van dit Verdrag, en wanneer 
daan-oor niet reeds een procedure tot oplos
sing is voorz ien door een verdrag of overeen
komst, tusschen Par tijen van kracht, worden 
onderworpen aan de P ermanente Verzoenings
commissie die bela t zal zijn om aan de Par
tijen een aannemelijke oplossing voor te stel
len en in ieder geval om haar een verslag 
aan te b ieden. 

Bij gebreke van over enstemming tusschen 
de Pa,·tijen omtrent het verzoek tot de Com
m issie te richten, zal de een of de andere van 
haar de bevoegdheid hebben de vraag recht
streeks aan die Commissie voor te leggen, na 
daarvan een maand van te voren kennis te 
hebben gegeven. 

In a lle gevallen zal, wanneer er strijd tus
chen de Partijen is over de vraag of het ge

schil al of niet de natuur heeft van een ge
sch il als bedoeld in artikel 2 en derhalve zou 
kunnen worden opgelost door een uitspraak, 
die strijd, vóór elke procedure van de Perma
nent~ Verzoeningscommissie, wo,·den voo1·ge
legd aan de bes! issing van het Permanente 

Hof van I11te i'nationale Justitie, krnchtens on
derling overleg tusschen de Hooge verdrag
si uitende P a rtijen of bij gebreke van overeen
stemming op het verzoek van een van haar. 

Art. 6. De Permanente Verzoeningscom
rnissie waal'i11 door dit verdrag voorzien wordt, 
za l zijn samengeste ld uit vijf leden, dje als 
volgt zullen worden aangewezen, te weten: 
.De Hooge verdragsluitende Partijen zullen 
e lk een Commissaris benoemen, gekozen uit 
haar wederzijdsche onderdanen en zu ll en de 
drie andere Commissarissen volgens een ge
meenschappelijke overeenkomst aanwijzen on
der de onderdanen van del'de Mogendheden ; 
die drie Commissarissen zullen van verschil
lende nationaliteiten moeten zijn en de Hooge 
verdragsluitende Partijen zullen onde,· hen 
den Voorzitte r van de Commissie aanwijzen . 

De Commissarissen worden voor drie jaar 
benoemd; hun opdracht (mandaat) kan her
nieuwd worden. Zij zullen in functie blijven 
tot hun ve rvanging en, in ieder geva l , tot het 
voleindigen van hun werk . dat onded1anden 
is genomen op het oogenblik waarop de tijd 
van hun mandaat verstrijkt. 

Er zal zoo spoedig mogelijk en binnen een 
tijdsverloop, dat drie maanden niet te boven 
mag gaan, worden voorzien in de vacatures 
die zich mochten ,·oordoen tengevolge van 
overlijden, ontslagnem ing of eenige voortdu
rende of t ijdelijke verhindering en wel op de 
wij ze die voor de benoemingen is vastgesteld. 

Art. 7. De Permanente Verzoeningscom 
mis ie zal worden samenge teld binnen de zes 
maanden volgende op de uitwisseling der be
krachtigingsoorkonden van dit Verdrag. 

Wanneer de benoeming van de leden die 
gemeenschappelijk moeten worden aangewe
zen, niet binnen dat tijdsverlpop tot stand 
komt , of in geval van vervanging binnen 
dri e maanden te rekenen na het openvallen 
van den zetel, dan zal, bij gebreke van een 
andere afspraak, aan den President van den 
Zwitserschen Bondsstaat worden verzocht, tot 
de noodige aanwijzingen over te gaan. 

Art. 8. Men zal zich t"t de P ermanente 
Verzoeniugscommissie richten door een ver
zoekschrift. gericht tot den Voorzitter op de 
wijze voor,ien in de artikelen 3 en 5, al naar 
den aard der zaak. 

Het verzoekschrift zal, na het vOOL'we ,:p van 
het geschil korte! ijks te hebben uiteengezet, 
de uitnoodiging tot de Comm issie bevatten 
om over te gaan tot al Ie maatregelen, die ge
eigend zijn om tot een verzoening te geraken. 

Wanneer het verzoekschrift uitgaat van slech ts 
één der Partijen, za l het door deze onmiddel
lijk ter kennis van de tegenpartij worden ge
bracht. 

Art. 9. Binnen een tijdsverloop van 14 
dagen te re kenen vau den dag, waarop een 
del' Hooge verdragsluitende Partijen een ge
schi l voor de Permanente Verzoeningscommis
sie mocht hebben gebracht, zal elk der Par
tijen , voor het onderzoek van dat geschil, haar 
Cornmisaris kunnen vervangen door iemand, 
die speciaal ter zake kundig is. 

De Partij die van dat recht gebruik mocht 
maken zal daarvan dadelijk kennis geven aan 
de andere Partij; deze zal alsdan de bevoegd
heid hebben om op gelijke wijze te handel-en 
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binnen een tijdsverloop van 14 dagen te rn
kenen van den dag, waarop die kennisgeving 
haar zal hebben bereikt. 

Art. 10. De Permanente Verzoeningscom
missie zal tot taak hebben om de geschilpun
ten tot een oplossing te bi-engen, daartoe alle 
inlichtingen die nuttig kunnen zijn verzame
len, hetzij door een onderzoek hetzij op andere 
wijze, en zich inspannen om de Partijen te 
verzoenen. Zij zal, na onderzoek van de zaak, 
aan de Partijen kunnen uiteenzetten op wel
ken voet eene schikking haar redelijk zou 
voorkomen en aan de P artijen een termijn 
kunnen stellen om zich uit te spreken, a ls 
daartoe aanleiding bestaat. 

Aan het einde van h aar werkzaamheden zal 
de Commissie een verslag opstellen dat het 
resultaat zal bevatten en waarvan aan elk der 
Partijen een exemplaar zal worden overhan
digd. 

De Partijen zullen nooit gebonden zijn door 
rle fe i tel ij ke rechts- of andere overwegingen, 
die de Commissie mocht hebben aangenomen. 

Onder voorbehoud van het bepaalde bij ar
t ikel 5, lid 3, zullen de werkzaamheden van 
de Commissie, tenzij de Pa1·tijen anders 0Yer
eenkomen, moeten worden beëindigd binnen 
een tijdsverloop van ze maanden te rekenen 
,·an den dag waarop de Commi sie kennis zal 
hebben genomen van het geschi l . 

Art . ll. Behoudens bijzondere bepalingen 
in tegengestelden zin zal de Permanente Ver
zoeningscommissie zelve haar procedure rege
len, di e in a lle gevallen zal moeten plaats 
hebben op tegenspraak. Wat betreft het on
derzoek zal de Commi sie, als zij n iet een
stemming anders beslist, zich houden aan de 
bepalingen van Titel III (internationale Com
missie van onderzoek) van het Verdrag van 
Den Haag van 18 October 1907 voor de vreed
zame beslechting van internationale gesch ill en. 

A1·t. 12. De P ermanente Verzoeningscom
missie zal, tenzij de Partijen anders mochten 
zijn overeengekomen, samenkomen op de 
plaats die door den Voorzitter i aangewezen. 

Art. 13. De werkzaamheden van de Per
manente Verzoeningscommiss ie zijn slechts 
openbaar krach tens een besluit van de Com
missie genomen met instemming van de Par
t ijen. 

De Hooge verdragslui tende P artijen komen 
oyereen om het resultaat van de werkzaam
heden van de Commis ie niet openbaar te 
maken, zonder el kaar eerst geraadpleegd te 
hebben. · 

Art. 14. De Partijen zullen bij de P erma
nente Verzoeningscommiss ie vertegenwoordigd 
zijn door agenten die tot taak hebben als tus
schenpersoon te di enen tusschen haar en de 
Commissie; zij zullen zich bovendien kunnen 
doen bijstaan door raadslieden en deskundigen 
daartoe door haar benoemd en het verhoor 
vragen van alle per onen, wier getuigenis 
haar nutt ig mocht lijken. 

Van haar kant zal de Commissie de be
voegdheid hebben om mondelinge uiteenzet
ti ngen te vragen aan de agenten, raadslieden 
en deskundi gen der twee P artijen, evenals 
aan a lle personen waarvan zij het nuttig mocht 
oordeelen om met toestemming van hunne 
R egeering voor zich te laten verschijnen. 

Art. 15. Behoudens bepalingen die het te
gendeel behelzen en die in dit Verdrag zijn 
opgenomen, zu ll en de besli singen van de 
P ermanente Verzoeningscommissie met meer
derheid van stemmen worden genomen. 

De Commissie zal geen besluit kunnen ne
men omtrent de kern van het e;eschil dan 
wanneer alle leden behoorlijk ZÎJn opgeroe
pen en wanneer ten minste alle leden die ge
meenschappelijk zijn gekozen, aanwezig zijn. 

Art. 16. De Hooge verdragsluitende P ar
tijen verbinden zich om de werkzaamheden 
van de Permanente Verzoeningscommiss ie te 
vergemakkelijken en bij zonderlijk om aan 
haar de bijstand te verzekeren van haar be
voegde overheden, om haar in de r uimst mo
gel ijke mate a lle ter zake dienende stukken 
en inlichtingen te verschaffen en om de noo
dige maatregelen te nemen om de Commissie 
in staat te stellen op haar grondgebied over 
te gaan tot het oproepen en hooren van getui
gen of deskundigen evenals tot een onderzoek 
ter plaatse. 

Art. 17. Tijdens den duur der werkzaam
heden van de Permanente Verzoeningscom
missie zal elk der Comm issarissen eene ver
goeding ontvangen, waarvan het bedrag zal 
worden vastgesteld in gemeen overleg tus
schen de Hooge verdragsluitende P artij en, 
die er elk een ge lijk deel van zullen dragen. 

Art. 18. In a ll e gevallen en met name a ls 
de vraag waaromtrent de Partijen verdeeld 
zijn, voortvloeit u it daden die reeds zijn ver
richt of op het punt zijn dat te worden, zal 
het P ermanente Hof van Internationale Ju
stitie handelende ingevolge artikel 41 van zijn 
Statuut of, naar omstandigheden, het scheids
gerecht, zoo spoed ig mogelijk aangeven, welke 
voorloopige maatregelen genomen moeten 
worden. De Permanente Verzoeningscommissie 
zal , als daartoe aanle iding bestaat, op de
zelfde wijze kunnen handelen, nadat P artijen 
het daaromtrent eens zijn geworden. 

Elk der Hooge verdragslu itende Partij ei:> 
Yerbindt zich om zich te onthouden van het 
nemen van eiken maatregel die een nadee
ligen terugslag zou kunnen hebben op de ten
uitvoerlegging van de beslis ing of op de 
schikkingen die mochten worden voorgesteld 
door de Permanente Verzoeningscommis ie en, 
in het algemeen, om niet over te gaan tot 
het verrichten van eenige daad die het geschil 
zou kunnen verergeren of uitbreiden. 

Art. 19. Di t verdrag blijft toepasselijk tus
schen de Hooge verdragsluitende Partijen ook 
wanneer andere mogendheden eveneens een be
lang bij het gesch il hebben. 

Art. 20. Wanneer eenig geschil tusschen de 
Hooge verdragsluitende P artijen mocht r ijzen 
betreffende de uitlegging van di t verdrag, 
zal dat gesch il gebracht worden voor het 
P ermanente Hof van International e Justit ie 
volgens de procedure, voorzien in a rtikel 4, 
lid 2. 

Art. 21. Dit Verdrag zal bekrachtigd wo r
den. De acten van bekrachtiging zullen zoo 
spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden 
uitgewis eld. 

Art. 22. Di t Verdrag zal in werking tre
den dadelijk na de uitwisseling der bekrach
t ig ingsoorkonden en zal een duur hebben van 
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tien jaren t;., rekenen vanaf zijn inwerking
treding. Wanneer het niet is opgezegd zes 
.maanden vóór het verstrijken van dien ter
mijn, zal het beschouwd worden als stilzwij
gend te zijn verlengd voor een nieuw tijdvak 
van vijf jaren en zoo vervolgens. 

Wanneer . ten tijde van de buitenwerkingt1·e
ding van dit Verdrag eene procedure, krach
tens dit Verdrag hangende mocht zijn voor 
de P ermanente Verzoeningscommissie, voor 
het Permanente Hof van Inten1ationale Ju
stitie of voor een arbitrale rechtbank, dan zal 
die procedure tot het einde worden vervolgd. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben getee
kend en er hunne zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
22 Januari 1930. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) G. G. Mironesco. 

13 Janua,·i 1931. BESLUIT tot het vaststel
len van formulieren voor de aangiftebil
jetten der inkomstenbelasting, der gemeen
tefondsbelasting, der vermogensbelasting 
en der verdedigingsbelasting_ I. S. 12. 

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

Financiën van 12 December 1930, no. 92, Af
deeling Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel 44 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, artikel 14 der wet van 15 Juli 
1929 (Staatsblad n°. 388), de artikelen 14 en 16, 
derde lid, der Wet op de Vermogensbelasting 
1892, en op artikel 2 der wet van 16 Maart 1928 
(Staatsblad no. 66); 

Gezien Onze besluiten van 19 Januari 1928 
(Staatsblad n°. 7), 30 Maart 1928 (Staatsblad 
n°. 89), 21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 298) en 28 
November 1928 (Staat.;b/ad no. 434); 

Den Raad van State geboord (advies van 
30 December 1930, no. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën van 8 Januari 1931, no·. 147, 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. Voor het aangiftebilj et der in

komstenbelasting en der gemeentefondsbe
lasting voor de binnen het Rijk wonende natuur
lijke personen van wier vermogen geen aan
gifte behoeft te worden gedaan voor de ver
mogensbelasting, wordt vastgesteld het bij dit 
besluit behoorende formulier A. 

Voor het aangiftebiljet der inkomstenbelasting 
voor de binnen het Rijk gevestigde stichtingen, 
die een bedrijf of beroep uitoefenen, wordt 
vastgesteld hetzelfde formulier A, gewijzigd als 
volgt: 

a. in het hoofd vervallen de woorden "en 
gemeentefondsbelasting" ; 

b. de aanduiding "aangiftebiljet A voor hen 
die binnen het Rijk wonen" wordt vervangen 
door: aangiftebiljet voor binnen het Rijk ge
vestigde stichtingen ; 

c. de drie zinnen, aan vraag l voorafgaande, 
vervallen; 

d. vraag 1 wordt gelezen: Waar is de boven
bedoelde stichting gevestigd ? : 

e. vraag 2 en de daarop volgende aanteeke
ning, vraag 3 voor zooveel betreft de letters 
b, c, d, f, g en h, en de vragen 4 tot en met 17 en 
19 tot en met 25 vervallen. 

2. Voor het aangiftebiljet der inkomsten
belasting, der gemeentefonds belasting, der ver
mogensbelasting en der verde<ligingsbelasting I 
voor de binnen het Rijk wonende natuurlijke 
personen van wier vermogen aangifte moet 
worden gedaan, wordt vastgesteld het bij dit 
besluit behoorende formulier B. 

3. Voor de aangiftebiljetten voor de be
lastingplichtigen, bedoeld in artikel 2 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 en voor die, 
bedoeld in artikel 2 der Wet op de Vermo~ens
belasting 1892, worden vastgesteld of blijven 
van kracht de formulieren C, D, E, EE en F, 
behoorende bii Ons besluit van 21 Juli 1928 
(Staatsblad n°.' 298), met dien verstande, dat : 

a. in het hoofd vau de formulieren C, D en 
F de woorden : ,,Rijksinkomstenbelasting, ver
mogensbelasting en verdedigingsbelastingen" 
worden vervangen door : Belastingen naar in
komen en vermogen ; 

b. in het hoofd van het formulier E de 
woorden : .,Rijksinkomstenbelasting en ver
dedigingsbelasting II" worden vervangen door : 
Inkomstenbelasting en gemeentefondsbelasting; 

c. in het formulier C aan onderdeel 10 een 
vraag wordt toegevoegd, luidende : Hebt gij 
wettelijk vruchtgenot van zulke zaken, toe
behoorende aan Uw minderjarige kinderen ? ; 

d. in het formulier C aan onderdeel 11 een 
vraag wordt toegevoegd, luidende : Hebt gij 
wettelijk vruchtgenot van zulke vorderingen 
(van minderjarige kinderen) ? ; 

e. in het formulier C het randschrift en de 
inhoud van onderdeel 14 onderscheidenlijk 
worden vervangen door : 

Aanvang belastingplicht en: Indien gij in den 
loop van het belastingjaar belastingplichtig ge
worden zijt, wanneer is dan de belastingplicht 
aangevangen : a- voor de inkomstenbelasting 
en voor de gemeentefondsbelasting ? b. voor de 
vermogensbelasting en de verdedigingsbe
lasting I? ; 

/. onderdeel 16 wordt vernummerd tot 17, 
terwijl daarvóór wordt ingevoegd: Andere 
aangiften 16. Hebt gij voor hetzelfde belasting
jaar reeds elders aangifte gedaan ? Zoo ja, waar ? 

4. Voor de bijzondere aangiftebiljetten, uit 
te reiken krachtens de artikelen 44, derde lid, 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en 16, 
derde lid, der Wet op de Vermogensbelasting 
1892, worden vastgesteld of blijven van kracht 
de formulieren G-I, behoorende bij Ons be
sluit van 21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 298), met 
dien verstande, dat : 

a. in het hoofd van het formulier· G de 
woorden: .,Rijksinkomstenbelasting en ver
dedigingsbelasting II" worden vervangen door : 
Inkomstenbelasting en gemeentefonds belasting; 

b. in het formulier H, onderdeel 13 en het
geen aan dat onderdeel onmiddellijk voorafgaat 
(te beginnen met " Aangifte van het vermogen"} 
wordt vervangen door onderdeel 27 ( en het 
overeenkomstige gedeelte dat daaraan voor
afgaat) van het formulier B, behoudens ver
schillen welke voortvloeien uit het verschil in 
nummering der vrap:en en uit de omstandigheid, 
dat het aangiftebiljet alleen aan vrouwelijke 
personen zal worden uitgereikt; 
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c. •in het formulier H aan onderdeel 14 
wordt toegevoegd : Is aan het nuchtgebruik 
<le verplichting verbonden om rente van schul
den Le betalen of perioclieke uitkeeringen te 
verrichten ? Zoo ja, welke is deze verplichting ! 

d. in het formulier H ann onderdeel 15 
wordt toegevoe!,!d : .Betaalt de vruchti;ebruiker 
renten of uitkeeringen, die zonder vruchtgebruik 
te Uwen laste zouden zijn? Zoo ja, welke? 

e. in het formulier H de aanhef van vraag 
16 gelezen wordt : i\[et welk bedrag moet het 
hiervóór aaugegeven vermogen worden ver
minderd wegens schulden niet drukkende op 
bezittingen in vruchtgebruik of in blooten 
eigendom, gesplitst als volgt: - terwijl het 
slot van deze vraag wordt geler:en: Totaal van 
deze schulden; 

/ . in het formulier H vraag 16 wordt l'er
nummerd tot 14, vraag 14 tot 15 en vraag 15 
tot 16, zoodat de nieuwe vraag 14 aan de uieuwe 
vraag 15 voorafgaat. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van l Mei 1931. Het is niet van kracht ten aan
zien van belastingjaren welke vóór dien datum 
zijn geëincligd. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvo11rmg van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Rand van State. 

·s-Gravenhage, den 13den Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De .illinister van Financiën, de Geer. 
(Uitgeg. 23 J anuari 1931.) 
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- .-i:rrcat:ro.~a..J:JOUVo--t-rorn-v-goa:e1,a.TC"'"'UOV:C-C[QD aia:11;:a;-,- u o-LD-ooa:c"T• r----".'""'"-----------------------
1 den voogd of den curator van den persoon, bedoeld in vraag I, of 
1 indien zij wordt gedaan door zijn executeur-testamentair of den 

1 

bewindvoerder over zijn nalatenschap, welke zijn dan : naam, 
voornamen 
en woonplaats van dien vertegenwoordiger, enz.? 

N.B. Inrlien in de volgende vragen gebruikt worden de woorden "gij" en "de aangever", wordt daarmede bedoeld de per
soon, wiens naam achter vraag I moet worden vermeld. Met "Uw woonplaats", ,,Uw echtgenoote", enz. worden bedoeld de 
woonplaats enz. van dien persoon. 

J3EROEP, 
llEDRTJF, ENZ. 

L?mMA OF 
MAA1.'SCEIAP. 

VoonKOMINO 
VAN DUBBELE 
BllLAS'rINO. 

3. a. Wat is Uw beroep of be,drijf? 
b. Wat is het beroep of bedrijf Uwer echtgenoote? 

4. 

r,. 

c. Hoe s de naam en waar is de woonplaats van Uw werk
gever en van den werkgever Uwer eclitgenoote ? 

d. Van welke vennootschappen zijt gij of is Uw ·echtgenoote 
commissaris ? 

1 P. Waar zijn Uwe winkels, werkplaatsen, enz. gelegen? 

1

, /. Welke handelingen, werkzaamheden of diensten, waaraan 
eenig voordeel is verbonden, worden buiten Uw gewoon be
roep of bedrijf door U of Uwe echtgenoote verricht of be-
wezen? 

g. Uit welke onderneining krijgt gij of Uwe echtgenoote in
komsten zonder persoonlijke werkzaamheid en anders dan 
als aandeelhouder ? 

h. Indien gij in het laatstverloopen kalenderjaar opbrengst 
hebt genoten van op zich zelf staande werkzaamheden, han
delingen en diensten, door U zelf of Uw echtgenoote verricht 
of bewezen, van welken aard waren die werkzaamheden, enz.? 

(Bedoeld worden werkzaamheden als executeur-testamen
tair, lid eener examencominissie, enz. De opbrengst op 
te geven bij vraag 24.) 

Oefent gij of Uw echtge11oote Uw beroep of bedrijf uit in eene 
vennootschap onder firma, eene commanditaire vennootschap of 
in eene burgerlijke maatschap? _ 
Zoo ja, welke is de naam dier vennootschap of maat schap, wie 
zijn, en waar wonen: 
a. De medevennooten ? 
b. De commanditaire vennooten ? 

(Hierbij niet op te geven commanditaire aandeelhouders 
in commanditaire vennootschappen op aandeelen.) 

Zijt gij of is Uw echtgenoote in Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao aan eene inkomstenbelasting onderworpen ? 
Zijt gij of is Uw echtgenoote in het buitenland onderworpen 
aan eene belasting, die ten behoeve van den Staat naar het 
inkomen of. het vermogen wordt geheven? Zoo ja, waar? 

-----------



Inlegvel bij het aangiftebiljet n° . _____ van de beschrijvingslijst, belastingjaar 193--.-/193-.-· 

WooNPLAA'.l'S. 6. 

VESTIGING. 7. 

VERHUIZING. 8. 

WET'rELIJ'K VER· 9. 
'.L'EGENWOORDIO· 
DEN. 

INWONENDE 10. 
DIENSTBODEN. 

ANDERE ll. 
INWONENDEN. 

SAMENWONEN IN 12. 
0 EZINSVERBAND . . 

MrNDERJA.lUOE 13. 
KINDEREN. 

Welke is Uw woonplaats? 
(Gemeente, straat, gracht, enz. en huisnummer; eventueel 
ook het postadres te vermelden.) 
--- ---

1 

Indien gij U na 1 Mei hier te lande gevestigd hebt, van wan-
neer dagteekent die vestiging ? 

Op welk adres of op welke adressen (behalve het bij vraag 6 ver-
melde adres) hebt gij gewoond in het afgeloopen belastingjaar? 

Zijt gij wettelijk vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd, cu-
rator) van anderen, van wier vermogen aangifte moet worden 
gedaan? 
Zoo ja, welke zijn hunne namen en voornamen en hun adres? 

Hebt gij dienstboden bij U inwonen, wier loon in 
of meer per jaar bedraagt ? 
Zoo ja, hoe zijn hunne namen en voornamen ? 

geld f 200 

--
Hebt gij buiten Uwe dienstboden personen bij U inwonen die 
niet t ot Uw gezin behooren (pensiongasten, kostgangers, enz.) 
en eigen inkomsten hebben? 
Zoo ja, hoe zijn hunne namen en voornamen, en welk beroep 
oefenen zij uit ? 

------
Indien gij behoort tot een gezin, woont gij dan in gezinsverband 
samen met nog andere personen dan met Uw echtgenoot(e) en 
met Uw eigen of aangehuwde minderjarige kinderen ? 
Zoo ja, welke van die personen komen vermoedelijk in aan-
merking voor een aanslag in de gemeentefondsbelasting, en 
welk beroep oefenen zij uit ? ___ __ 

' - - - -
a. Hoeveel minderjarige eigen of aangehuwde kinderen en 
pleegkinderen hebt gij ? 
(Als pleegkind van den belastin~plichtige wordt slechts aan-
gemerkt, wie door hem als een eigen kind wordt onderhouden 
en opgevoed.) ---
b. Welke zijn de geboortedatum en het geboortejaar van elk van die kinderen? 
1. geboren den 19 ... ___ .,_.. 7. geboren den 
2. 19-·-·-·- 8. " " " 3. 

" " 
19 __ 9. 

" 4. 
" " 

19.-.•. _ .. 10. 
" 5. 

" " 
19 ............... ll. 

" 6. 
" " 

19 ............. _ 12. ,, 
-- - --
c. Welke van die kinderen hebben een zuiver inkomen van: 

800 of meer? a . f 
b. " 700 of meer, doch minder dan f 800? 
c. ,, 600 " ? ,, ,, 700 . 

aa 

" 
" 
" 
" 
" -

----

- -

- -- -· 

19 ............... 
....... _ . ............. _ . ..... 19 ......... 

19_._,,. __ 
19 ........ -

..................... .............. , ... ,_, ... _, .. 19 .... 
19 ----

...... 
C;:> 

01 
0 



----------,---- ,r,v,rn:,Tl':'"-vrTm'Tflt:miITTr.:-nlll'l'H!l~ifr=es van7l~lfilïd""'"n.--,,.p.--te 
_geven.Î 

ECHTOENOO'l'(E), 

ÜNROERENDE 
ZAKEN. 

ONVERDEELDE 
BOEDELS. 

14. Indien gij gehuwd zijt, welke zijn de naam en voornamen 
van Uwe(n) echtgenoot(e)? 
E~!Ildien gij niet gehuwc!3ijt, zijt gij dan gehuwd geweest? 

15. Geniet Uwe echtgenoote inkomen dat niet in deze aangifte is 
begrepen ! 

16. 

17. 

Is het huis dat gij bewoont Uw eigendom of dat van Uw echt
genoote (al of niet met hypotheek bezwaard)? _ 

Zijt gij, of is Uw echtgenoote medcgerechtigd tot nog onver
deelde boedels ? 
Zoo ja, tot welke, en voor welk aandeel ? 

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

AANGIFTE VAN HET INKOMEN. (Alvorens in te vullen, de op blz. 2 staande toelichting te lezen!) 
Hoe groot is het bedrag van Uw inkomen gesplitst a ls volgt: 

Urr BEROEP, 18. Zuivere opbrengst van onderneming en arbeid: 
BEDRIJF, ENZ. a. arbeidsloon (verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen moeten worden afge-

UIT ONROEREND 
GOED. 

19. 

trokken) .... . , , , ...................... . 
b. traktement, salaris, honorarium (verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen 

moeten worden afgetrokken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.... 
c. tantièmes . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . , . . . • . . . • , . . , 
d. vrij wonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ,, ---.. - - --
e. vrije kost en inwoning, kleedins, verwarming en verlichting, vrij gebruik van auto-

mobiel, vrij belasting en dergeltjke voordeelen . . . . . . , . . . . . . . . . . ,, ___ _ _ 

1 

/. emolumenten, gratificatiën, vacatie- en presentiegelden . . . , . . . . . . . . . 
g. winst, aandeel in winst of overwinst (uitgezonderd tantièmes) , . . . . . . . . . 

1 

h. rente van kapitaal in eigen onderneming belegd, indien of voor zoover de aangever ge
woon is die rente afzonderlijk te berekenen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

i. eigen gebruik van in het bedr{jf voortgebrachte of verkregen vruchten (bij v. land
bouwproducten) of van waren die in het bedrijf worden vervaardigd, bewerkt of ten 
verkoop ingeslagen (bijv. kruidenierswaren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Opbrengst van op zich zelf staande werkzaamheden in het laatstverloopen kalender
jaar genoten aan te geven bij vraag 24.) 

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

"-·····1······ 

:: ----'-·-
a. huurwaarde van gebouwen, gedeelten van gebouwen of gronden in eigen gebruik voor 1 

woning of tot huishoudelijke doeleinden (hieronder niet te begrijpen de huunvaarde 
van gebouwen en gronden die de aangever in huur heeft). . . . . . . . . . . . ,, ···········-- -···•···· 

1 6. huren en pachten of andere baten nit onroerende goederen, en uitkeeringen ter zake van 1 

rechten op onroerende goederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, _ _ _ 
Bij het berekenen van de opbrengst, te vermelden onder a en b, in mindering te brengen 1 · 

grond- en andere lasten, kosten van onderhoud en verzekering. Rente van hypothecaire I 
en andere schulden niet hier af te trekken doch bij vraag 25, letter d. 

<:.)1 
...... 

,-... 
e,.:, 

...... 
N., 
'-' 



UIT ROEREND 
KAPI't'AAL. 

20. 

UIT ONVERDEELDE 21. 
BOEDELS. 

UIT PENSIOEN, 22. 
LIJFRENTE, 
UITKEERING, ENZ. 

VERREKENING 23. 
VROEGERE 
VERLIEZEN. 

ÛP ZIOH ZELF 
STAANDE WERK· 
ZAAMHEDEN. 

24. 

a. rente van inschrijvingen op de Grootboeken:der Nationale Schuld en van Staatssohuld. 
Zuivere opbrengst van roerend kapitaal, niet belegd in eigen bedrijf of beroep : 1 

b. ~i:~~a~ ~s~iu'.ij~g~n ~p·a~d~r~ g;o~tbo~k~n ~n°re~t~ e~ divid~nd v~n" eÖecte~ : : : :, 1
" 

(Bonusaandeelen enz. moeten in den regel ook worden aangegeven ; zie art. 6 der wet 1 

op de inkomstenbelasting. ) 
c. rente van hypothecaire schuldvorderingen • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · I" -.............. _. ---· 
d. rente over vorderingen op (saldi tegoed bij) banken (boerenleenbanken en spaarbanken 

inbegrepen), onverschillig of de rente is bijgeschreven of uitbetaald. . . . .. .. ,, ······-··-.·····--
e. rente van alle andere vorderingen, en altijddurende rente (volgens art. 1807 e. v. B. W.) , .. -·-·····' 
/. uitkeering op geldachieting en commandite; opbrengst van rechten op winstaandeelen 

(niet voortvloeiend uit persoonlijke werkzaamheid of uit het bezit van effecten) ... ,, ____ _ 
g. opbrengst van tijdelijk niet belegde gelden, rente be~epen in de aflossing van schuld- 1 

vorderingen, en andere~opbrengst van roerend kapitaal .•....•...... ., --····--
(Evenredig) aandeel in~ de zuivere opbrengst van onverdeelde boedels. . . . . - ···----·-

Zuivere opbrengst van rechten op periodieke uitkeeringen van het leven afhankelijk : 1 
(Verplichte bijdrage~ _vo.or pensioenen en fondsen moeten worden afgetrokken.) 
a. verlof. of nonact1vite1tstraktement. . . . . . . . • . • • • • • • • · • · · · · " ----1··--
b. wachtgelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f --- '--· 
c. pensioenen (w.o. ouderdomsrente en ongevallenrente) ...•.... ,, . ___ I _ _ , : 
d. lijfrenten (w.o. uitkeeringen uit studiefondsen). . . . . . . . • . • ., - ----·'- ·-· 

Totaal . . • / _1..=_ 
Af: de helft van het gezamenlijk bedrag der wachtgelden, pensioenen en lijf- j j 

renten, die vóór 1 Mei 1915 zijn inge$aan, tot een maximum van f 500 ,, _____ ,, ---
(Hierbij blijven buiten aanmerking liJfrenten die bij huwelijksche voor- 1 1 
waarden of ter zake van huwelijk, door bloedverwanten of aangehuw. 
den in de rechte linie, ten behoeve van kinderen of andere afstamme-
lingen zijn gevestigd.) 

1 

e. andere verschuldigde uitkeeringen en verstrekkingen, niet aan de vervulling van een 1 
ambt of dienstbetrekking verbonden, die bij overlijden van de(n) gerechtigde of van 
een derde eindigen (bijv. echtscheidingsuitkeeringen). . . • . . . . . . ... .. 

Totaal inkomen volgens de artt. 12 tot en met 17, eerste lid, der wet op de inkomsten. 
belasting (hierna aan te duiden als "bedrag A") . ... ... . .. ..... . . 

Alleen in te vul• i Indien dit "bedrag A" voor het vóórvorige belastingjaar minder bedroeg 
Zen indienverlie• dan nul, en dus negatief was : 
zen, die voor het Hier in te vullen dit negatieve bedrag f ___ 1 __ 

v66rvorige belas• Waarvan reeds verrekend het vorige belastingjaar. (Af:) ., =1- 
tingiaa~ of voor Blijft nog te verrekenen . . . . . . . . . . • . . . t-==i= 
tingiaar waren bedroeg dan nul, en dus negatief was, hier in te vullen J 

aa?'f te geven, nog dit negatieve bedrag .. . ..........• (Bij:) ,. _____ _ 

.. - --- -
1 f ____ _ 

h_et v_orig belas• , Indien het "bedragA"voor het vorige belastingjaar minder 1 

niet verrekend T 1 d f · d . ' konde word otaa er a te trekken ou e verliezen. . . . . . . . . . . . . . I" --- = 
n en. Blijft over . . f==I __ 

Zuivere opbrengst van op zich zelf staande werkzaamheden, handelingen en diensten, 1 1 
in het laatstverloopen kalenderjaar genoten (zie de noot bij vraag 3, letter h) •. (bij) ,, ---·•- ·-

. Totaal van het /onzuiver) inkomen •.. 

1 

~ ··-··..I ·-·-

,.... 
Cl.:> 

01 
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TOELICH'rING VAN 26. 
DEN AANGEVEll, 

Met welk bedrag moet het hierboven aangegeven in.lî:omen worden verminderd weg;;;e:;:;n:;;s-r------'l'------------
op 1 Mei (of, indien de aangever op 1 Mei nog niet binnen het Rijk woonde, op het tijd-
stip van vestiging) jaarlijks verschuldigde en niet met een bron van inkomen in verband 
staande: 
a. premiën voor levensverzekering, lijfrente of pensioen 
b. contributie voor een begrafenisfonds. . . . . • . . . 

De aftrek volgens a en b mag te zamen niet meer bedragen dan 5 pct. 
van het (onzuiver) inkomen en niet meer dan f 100, en in geen geval 
meer dan het werkelijk verschuldigde jaarlijksch bedrag. 
Aftrek van contributie voor ziekteverzekering of ziekenfonds is niet 
toegestaan. 

f -----1---
,, -----"1-·--

c. lijfrenten, pensioenen en andere periodieke uitkeeringen en verstrek
kingen, niet aan de vervulling van een ambt of dienstbetrekking ver-
bonden, die bij overlijden van den gerechtigde, of van een derde, eindigen ,. ···-·---·-· --···-
(Hieronder vallen bijv. ondersteuningen aan behoeftige ouders en 1 

grootouders, en aan behoeftige kinderen en kleinkinderen. Ter zake van 
onderhoud en opvoeding van minderjarige kinderen en ter zake van 
lijfrenten of andere periodieke uitkeeringen aan minderjarige kinderen 
toegekend, is geen aftrek toegelaten.) 

d. renten van hypothecaire en andere schulden ; altijddurende renten 
(Aflossing van schulden mag niet worden afgetrokken.) 

Totaal van den aftrek . 
Blijft : zuiver inkomen : 

,, -1== 
f - -- ---·--u -----

• ... 1 . ·1 f 1 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid door mij beantwoord 
en onderteekend. 

den 

C)l 

c.o 

1-' 
c.o 

...... 
~ 



BELASTINGEN NAAR INKOMEN EN VERMOGEN. 
Be 1 ast i n g j aar 1 Me· i 193._ ..... - 30 Apr i 1 193 ............. . 

AANGIFTEBILJET B 
voor hen die binnen het Rijk wonen. 

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

GEMEENTE(·--··• kl.): 

De vragen l tot en met 30 moeten worden beantwoord naar den toeBtand op l Mei, of, indien de bel,astingplichtige op l Mei nog 
niet hier te lande woonde, naar den toutand op het tijdBtip van vutiging. 

NAAM, ENZ. L 

2. 

Welke zijn de naam en voornamen van dengene, van wien 
het inkomen en het vermogen op dit biljet worden aange-

geven? 
Welke zijn de datum en het jaar zijner geboorte? 
(Voor een weduwe ook den eigen naam op te geven, voluit 
geschreven.) 

-------------------------- - --------- -- ------
Indien de aangifte wordt gedaan door den vader, de moeder, 
clen voogd of den curator van den persoon, bedoeld in vraag 1, 
of indien zij wordt gedaan door zijn executeur-testamentair 
of den bewindvoerder over zijn nalatenschap, welke zijn dan: 
naam, voornamen 
en woonplaatB van dien vertegenwoordiger, enz. ? 

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

BEROEP, 
B~JDRIJF, E NZ. 

3. a. Wat is Uw beroep of bedrijf? 
b. Wat is het beroep of bedrijf Uwer echtgenoote? 
c. Hoe is de naam en waar is de woonplaat s van Uw werk

gever en van den werkgever Uwer ·echtgenoote ? 
d. Van welke vennootschappen zijt gij of is Uw echtgenoote 

commiBBaris ? 
e. Waar zijn Uwe winkels, werkplaatsen, enz. gelegen? 
f. Welke handelingen, werkzaamheden of diensten, waaraan 

eenig voordeel is verbonden, worden buiten Uw gewoon 
beroep of bedrijf door U of Uwe echtgenoote verricht of 
bewezen? 

g. Uit welke onderneming krijgt gij of Uwe echtgenoote in
komsten zonder persoonlijke werkzaamheid en anders dan 
als aandeelhouder ? 

.h. Jndieu vii in het l.nntst 11erlo011P-.n kalendet:1.@LQ.t1brengst hebt 

.... 
:,.. 
z 
q 
b> 
l:d 
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F!RMA OF 
MAATSCHAP. 

VOORKOMING 
VAN DUBBELE 
DELAS'.l'ING. 

WOONPLAATS. 

VESTIGING. 

VERHUIZING. 

WETTELIJK 
VERTEGEN• 
WO0RDIGDEN. 

4. 

5. 

0 ........................... ·-...... "J:' .......... ~ ..... ..,. ...... ~-~-~--- •• --~-------7 -----
lingen en diensten, door U zelf of Uwe echtgenoote ver
richt of bewezen, van welken aard waren die werkzaam
heden, enz. ? 
(Bedoeld worden werkzaamheden, als executeur-testamen
tair, lid eener examencommissie, enz. De opbrengst op te 
geven bij vraag 37.) 

Oefent gij of Uw echtgenoote Uw beroep of bedrijf uit in eene 
vennootschap onder firma, eene commanditaire vennootschap of 
in eene burgerlijke maatschap? 
Zoo ja, welke is de naam dier vennootschap of maatschap, wie 
zijn, en waar wonen : 
a. De medevennooten ? 
b. De commanditaire vennooten ? 

(Hierbij niet op te geven commanditaire vennooten in com
manditaire vennootschappen op aandeelen.) 

Zijt gij of is Uw echtgenoote in Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao aan eene inkomstenbelasting onderworpen ? 
Zijt gij of is Uw echtgenoote in het buitenland onderworpen 
aan eene belasting, die ten behoeve van den Staat naar het in
komen of het vermogen wordt geheven ? 
Zoo ja, waar? 

----------

(Het antwoord toe te lichten bij de vragen 30 en 39.) --''--- ---"---_;_--------------

Inlegvel bij het aangiftebiliet n° ., _____ van de beschrijvingslijst, belastingiaar 193--./193 __ 
(Dit inlegvel behoort te worden onderteekend op bladz. 6.) 

6. Welke is Uw woonplaats ? 
(Gemeente, straat, gracht enz. en huisnummer ; eventueel 
ook het postadres te vermelden.) 

-- -
7. Indien gij U na 1 Mei hie;r te lande gevestigd hebt, van wanneer 

dagteekent die vestiging ? 

8. Op welk adres of op welke adressen (behalve het bij vraag 6 
vermelde adres) hebt gij gewoond in het afgeloopen belasting-
jaar? 

9. Zijt gij wettelijke vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd, cura-
tor) van anderen, van wier vermogen aangifte moet worden 
!edaan? 

oo ja, welke zijn hunne namen en voornamen -en hun adres? 

Ol 
01 

.... 
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rn 

.... 
i .... 



INWONENDE 
DIENSTBODEN, 

ANDERE 
INWONENDEN, 
GEEN GEZINSLID 
ZIJNDE, 

SAMENWONE N 
IN OEZINS-
VERBAND. 

MINDERJARIGE 
KINDEREN, 

E o aTGl!JNOO'.r( E ) . 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

1 

Hebt gij dienstboden bij U inwonen, wier loon in geld f 200 of 
meer per jaar bedraagt ? 

Zoo ja., hoe zijn hunne namen en voornamen ? 
---------

Hebt gij buiten Uwe dienstboden personen bij U inwonen, die 
niet tot Uw gezin behooren (pensiongasten, kostgangers, enz.) 
en eigen inkomsten hebben? 
Zoo ja., hoe zijn hunne namen en voornamen, en welk beroep 
oefenen zij uit ? 

·Indien gij behoort tot een gezin, woont gij dan in gezinsverband 
samen met nog andere personen dan met Uw echt!enoot(e) en 
met Uw eten of aangehuwde minderjarige kin eren? 
Zoo ja, we e van die personen komen vermoedelijk in aan-
merking voor een aanslag in de gemeentefonds belasting, en welk 
beroep oefenen zij uit ? 

Hoeveel minderjarige eigen of aangehuwde kinderen en pleeg-
kinderen hebt gij ? 
(Als pleegkind van den belastingplichtige wordt slechts a.a.n-
gemerkt, wie door hem als een eigen kind wordt onderhouden 
en opgevoed.) 

-

Welke zijn de geboortedatum en het geboortejaar van elk van die kinderen? 
1. geboren den 19 ___ 

1 7. geboren den 
2. 

" " 
19_ 8. ,, 

3. 
" 

,, 19_ .. __ 9. 
" 4. 

" " 
19 __ 10. 

" 5. 
" " 

19_ ll. 
" 6. ,, 

" 
19., ___ 12. 

" 
Welke van die kinderen hebben een zuiver inkomen van: 
a . f 800 of meer ? 
b. f 700 of meer, doch minder dan f 800 ? 
c. f 600 of meer, doch minder dan f 700 ? 
d. f 500 of meer, doch minder dan f 600 ? 
(Naam, voornamen, beroep en adres van deze kinderen op to 
geven.) 

Indien gij gehuwd zijt, welke zijn de naam en voornamen van 
Uwe(n) echtenoot(e)? 
En indien gij niet gehuwd zijt, zijt gij dan gehuwd geweest? 

Zijn het inkomen en het vermogen Uwer echtgenoote in deze 
aangifte begrepen ? 
Zoo neen, waarom niet ? 
Een gehuwde vrouw is zelve en moet dus bel~s~ingschuldig 
zelf aa ,, ·n val n0 ifte doen 1 ge van s.che1ding van tafel en bed of van 
scheiding van goederen, alsmede indien en in zooverre zij bij 
huwelijksche voorwaarden het beheer van haar roerende en 
onroerende goederen en het vrije genot harer inkomsten heea 

,, 

" 
" 
" 
" 

---· 

- - --

- - -- - .... 
co 

19. _ _ 
19 _ _ 
19 ____ , 
19 .. _,_, 
19 __ 
19 __ 

• 

---



Û ROERENDE 
ZAKEN. 

W ET'l"ELIJK 
VRUCHTGENOT. 

ÛNVERDEELDE 
BOEDELS. 

LIJFRENTEN. 

VRUCHTGEBRUIK. 

GEKAPITALI• 
HEERDE UIT
KEERINGEN. 

Á.u. -,..--.v ....,..._......,v.a.v e,v,wu.v.u. .u....vvu U.O ~'OU U.WU O .lUtl,il IJ0\10110:, llt,lJ lil• 

komen en het vermogen zijner eohtgenoote aangeven. 
Heeft de gehuwde vrouw alleen het beheer van haar vermogen 
of een gedeelte daarvan, dan is zij desgevraagd verplicht om, 
ten behoeve van den aanslag van haar echtgenoot - op een 
bijzonder aangiftebiljet - aangifte te doen van het vermogen· 
dat zij beheert. ____ . 

18. Is het huis dat gij bewoont Uw eigendom of dat van Uw 
echtgenoote (al of niet met hypotheek bezwaard) ? 

l!J. Bezit gij of Uw echtgenoote andere onroerende zaken, in Neder
land gelegen of gevestigd ? 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

In welke kadastrale gemeenten liggen Uw onroerende zaken, 
en onder welke artikelen van den kadastralen legger komen zij 
voor? (Zie aanslagbiljet grondbelasting.) 

Hebt gij of Uw echtgenoote krachtens de wet vruchtgenot van , 
vermogen van Uw minderjarige kinderen? 

Zijt gij of is Uw echtgenoote mede gerechtigd tot nog onver
deelde boedels ? 
Zoo ja, tot welke, en voor welk aandeel ? 
---------·------------~~------ -- ----
Geniet gij of Uw echtgenoote eene lijfrente? Van wiens leven 
is zij afhankelijk en hoe is zij verkregen ? 

Bezit gij of Uw echtgenoote zaken in vruchtgebruik? 
Zoo ja, hoe hebt gij dat vruchtgebruik verkregen en wanneer 
eindigt het ? 
Wie is de bloote eigenaar van die zaken ? 
Is aan het vruchtgebruik de verplichting verbonden om rente 
van schulden te voldoen of om periodieke uitkeeringen te ver
richten? 

Bezit gij of Uw echtgenoote zaken, bezwaard met vrucht
gebruik? 
Zoo ja, wie is de vruchtgebruiker, welke zijn adres en geboorte
d itum ? Hoe is het vruchtgebruik verkregen ? 

1 

Betaalt de vruchtgebruiker renten of uitkeeringen, die zonder 
vruchtgebruik te Uwen laste zouden zijn ? 

1 

Hebt gij of Uw echtgenoote verplichtingen-, -z-o-oa_l_s_b_e_d_o_e_l_d_z_ijn 
in vraag 28 letter d, n°. 1 (uitkeeringen)? 
Zoo ja, welke zijn, voor iedere verplichting afzonderlijk : 
het jaarlijksch bedrag; 
de duur der verplichting ; 
naam, voornamen, adres en geboortedatum van hem, van wiens 
leven de verplichting afhangt, en de wijze van ontstaan der 
verplichting ? 

,
c,:i 

-ÇI) 
...... 
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Aangifte van het vermogen (In geheele guldens). _K_ O_L_O_M_ I_ KOLOM II 
Hoe grnot is het bedrag van Uw vermogen gesplitst als volgt : A. Bezittin• B. Bezittin---:-___________________________ ____________ _ __ gen in vollen gen in vollen 

De waarde van bezittiugen, waarvan de eigendom is bezwaard met vruchtge. 
bruik of zakelijk recht van gebruik moet wo~den aangegeven, alsof de eigenaar 
den vollen eigendom had. De waarde van zaken, waarvan men het vruchtgebruik 
heeft, moet worden aangegeven alsof men den vollen eigendom had. Herleiding 
vindt plaats bij vraag 29. 

eigendom, be. eigendom, 
legd in bedrijf niet belegd 

of beroep. in bedrijf of 
beroep. 

C. Bezittin• D. Bezittin• 
ge~ in blooten gen in vrucht. 

eigendom. 1 ~ebruik. 

VOLGENS DE 27. a. Vermogen belegd in ondernemingen, waarvan de aangever geen ver
handelbare aandeelbewijzen bezit, volgens de laatst vastgestelde of goed. BALANS. 

Het vermogen, 
in kolom I vol• 
gens de balans 
aangegeven, moet 
niet andermaal 
worden aange. 
geven. 

HUIZEN, LAND, 
ENZ. 

SCHEPEN. 

VOERTUIGEN, ENZ. 
EFFECTEN, ENZ. 

HYPOTHEKEN. 

ANDERE 
VORDERINGEN . 

i:r::t ~al~n~ ~in-di~n. d~ ~a~g~v~r -~ _e~ ~~ ~a~g.ev_en_ ~o~e~s. d~ f 
(Deze balans moet den stand van zaken aanwijzen op een tijdstip ten 
vroegste uit het afgeloopen belastingjaar ; de bezittingen en schulden 
moeten geschat zijn naar regels, welker toepassing geen lager kapitaalsaldo 
oplevert, dan verkregen zou zijn bij afzonderlijke taxatie ten behoeve van 
de vermogensbelasting.) 
Bij : de sedert het tijdstip der balans aan de onderneming toegevoegde 

kapitalen. • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • · · · l~"t....::====1 
Totaal ... f 

Af : de sedert het tijdstip der balans aan de onderneming onttrokken 
bedragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, -----1 -1 Verschil : ( een eventueel negatief bedrag door te halen en af te trekken 
bij vraag 28, letter a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 

b. Onroerende goederen, geheel of gedeeltelijk in eigen gebruik voor woning 
of tot huishoudelijke doeleinden (geschat naar de verkoopwaarde) . . ,, -----, 

1 

f 
c. Andere onroerende zaken, in Nederland gelegen of gevestigd, met inbe. 

grip van rechten van erfpacht, opstal en beklemming en van rechten op 
erfpachtcanon~, beklemhuren en grondrenten (als voren) . . . . . . . ,, 

d. Onroerende zaken, bu.iten NedE;irland gelegen (als voren) . . . . . . 1" 
e. Schepen, schu.iten en vaartuigen met toebehooren (daaronder ook pleizier• 

vaartuigen) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
/. Voertuigen (daaronder ook automobielen, motorrijl\ielen, enz.) . . . . ,, -----1 
g. Inschrijvingen op de Grootboeken der Nationale Schuld en Staatsschuld. 

boekjes . . ............... .. ..... . . 

I" ,., 

h. Inschrijvingen op andere grootboeken en effecten afzonderlijk voor : 
1°. die welke genoteerd worden ter beurze van Amsterdam ,, ____ ...,, 
2°. die welke niet vallen onder 10. . . ....... .. .... ., ---·--··» ____ _ 

i . Schuldvorderingen, verzekerd door hypotheek op onroerende zaken of op 

j . ~~rele8Jnge~ 
0

op (saidi tego~ 
0

bij) ·b~nke~ (b~er~niee~b~nke~ ~n· s~ar: 

banken inbegrepen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,•,•, ····•··•-·····-··---k. Beroeps• en boekvorderingen, niet vallende onder de vorige letters en 
vorderingen tot levering van zaken waarvoor reeds een schuld is aan. 
ge aan . . . . . . . • . . . . . . . . .. .... . . 

,..... 
00 

"-< 

► 
z 
q 

► 
~ 
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KAPITAAL; 
WINSTRECHTEN. 
KAS, ENZ. 

Û NVERDEELDE 
BOEDELS. 
POLTSSEN. 

LtJlrHENTEN, ENZ. 

VEE. 

BEDRIJFS• 
0OEDEREN, ENZ. 

GOUDWERK, ENZ. 

OVERtGE BEZIT• 
TINGEN. 

VOLLE 
IH0ENDOM. 

... ...1 ,, 

1 
1 

1 r 
rn persooillî.fke werkzaamheid of uit bezit van eflecten). . . . . . . I" 

n. Geld in kas, wissels en ander handelspapier, vervallen coupons en divi
dendbewijzen, alsmede saldi-tegoed bij girodiensten . . . . . . . . . I" 

o. Aandeelen in onverdeelde boedels . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ 

1

( 

28. 1 

p. Polissen van levensverzekering of van nog niet ingegane lijfrenten, deel 
uitmakende van het bedrijfs- of beroepsvermogen. . . . . . . . . . ___ _ 

q. Niet tot bedrijfs- of beroepsvermogen behoorende polissen van levens- " ,,, 
verzekering (zie de aanteekening op blz. 4) . . . . . . . . . . . . - - ·-···--···- » 

r. Rechten op lijfrenten, afhankelijk van het leven van één persoon (tenzij 
het recht voortvloeit uit een polis, en de uitkeering nog niet is ingegaan) 

s. Rechten op lijfrenten, afhankelijk van het leven van meer dan één persoon " _j" 
(tenzij het recht voortvloeit uit een polis en de u.itkeering nog niet is 
ingegaan) en andere rechten op periodieke u.itkeeringen en verstrekkingen, 
al dan niet van iemands leven afhankelijk (zie art. 7 der Wet op de 
Vermogensbelasting 1892 en art. 47 der Successiewet). . . . . . . . ,, ,, _ _ __ _ 

t. Rundvee (waaronder _______ stuks melkvee) ....... , .... ,, - - - - -
1
,, --·- ········-······ 

u. Ander hoornvee, paarden, varkens en pluimvee. . . . . . . . . . . ,, --========I" 
v. Niet onder de vorige { 1°. bedrijfs- en beroepsvoorraden . . . . . . 

1

" 
rubrieken vermelde: 2°. werktuigen, gereedschappen en andere zaken, 

gebruikt in bedrijf, enz. . ....•.. , . ____ .,, 
(Aan te geven naar de geldswaarde, in verband met de bestemming) / 

w. Goud- en zilverwerk, paarlen en edelgesteenten, geen handelsvoorraad 
1 zijnde, noch dienende voor uitoefening van beroep of bedrijf. . . . . ,, 

(Niets in te vullen, indien de gezam. waarde minder dan f 2000 bedraagt.) 
x. Overige bezittingen (w.o. auteursrechten, octrooien, enz.) . . . 

Totaal f 

Onder de bedragen, bij vraag 27 vermeld, is begrefen wegens : 
a. bezittingen in vollen eigendom, belegd in bedrijf o beroep (kolom I, letter A) : . . 
b. bezittingen in vollen eigendom, niet belegd in l,edrijf of beroep (kolom II, letter B) : 
Totaal van de bezittingen in vollen eigendom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Van dit bedrag moet worden afgetrokken wegens schulden niet drukkende op bezittingen 
in vruchtgebruik of in blooten ei~endom : 
c. Bedrijfs- of beroepsschulden, met reeds in aanmerking genomen bij de 

aangifte volgens de balans (vraag 27, letter a), naar de contante waarde f 
d. Andere schulden, gesplitst als volgt : 

1. Gekapitaliseerd bedrag der lijfrenten, gevestigde of aitijddurende ren
ten, verstrekkingen van levensonderhoud, huisvesting of andere zaken, 
voor zoover deze uitkeeringen en verstrekkingen wettelijk verschuldigd 
zijn en niet rechtstreeks uit het familierecht voortvloeien. (Zie artikel 8 
der Wet op de Vermogensbelasting 1892.) . . . . . . . . . . . .. ,, 
2. Overige schulden (naar de contante waarde), gesplitst ais volgt : 
die waarvan rente verschuldigd is. . . . . . . . . . . 
alle andere . . . . . . . . . . . . . . . 

Totaal van de af te trekken schulden . . . . 
Waarde van het vermogen in vollen eigendom . 

1" 

1 

f ·---·-· -· ·····•-
1~·-.. -·-··· 
lf ···--······ 

"-----f-----=--=-== 
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ITRUOEITGEBRUTK. 

lk<lOTJi 
1\ IO !J NOO~l. 

29. 

WELKE 'l'OELIOH- 30. 
'rING HEBT OTJ 
OM'l'RENT UW 
VERMOGEN NOG 
TE GEVEN? 

1 

a. bozittingen, bij den aangever of zijn echtgenoote in t1ruû,.tgebroik (bij 
vraag 27 vermeld in kolom U, letter D) f --- - - · 
(Is er meer dan één vruchtgebruik, dan gelieve de aangever vorenstaand 
bedrag_ te specifü,eren bij vraag 30.) De belastbare waarde van het 
vruchtgebruik (de vruchtgebruiken) moet gesteld worden op . . .. f ---·--·· ·--
(Voor elk vruchtgebruik berekene de aangever 4 pct. van de volle waarde 
der bPzittingen waarop het vruchtgebruik rust. Het aldus verkregen 
bedrag (of elk van de aldus verkregen bedragen) moet worden gekapitali-
seerd op dezelfde wijze als een lijfrente; zie art. 7. 2°, der Wet op de 
Vermogensbelasting 1892 en art. 47, letter e, der Successiewet.) 

b. De op de bezittingen in vruchtgebruik drukkende periodieke uitkee-
ringen bedoeld in vraag 24-, bedragen f _____ per jaar ; de overige 
op die bezittingen drukkende schulden bedragen f _____ in totaal. 
De vPrplichting, voor den vruchtgebruiker hieruit voortvloeiende, kan 1 

fnltetei~;d:îtr~h~~ ;a~ ~-) 0 

• • • • •• • ••• • •••• : ••• /" l 
1 Waarde van het vermogen in vruchtgebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

c. Bezittingen, waarvan een ander dan de aangever (of dan zijn echtge-
, noote) het vruchtgebruik of het zakelijk recht van gebruik heeft (bezit-
1 tingen in blooten eigendom, bij vraag 27 vermeld in kolom I, letter C) . . f •.... ··---··---·--· . 

1 

Ter berekening van de belastbare waarde van den blooten eigendom 
moet hiervan worden afgetrokken : de waarde van het vruchtgebruik 
(:áe de aaoteekening bij a) of van het zakelijk recht van gebruik ... ,. ____ _ 

1 

Belastbare waarde van de bezittingen in blooten eigendom . . . . . f--
d De op de bezittingen in blooten eigendom drukkende, thans nog ten 

· laste van den vruchtgebruiker komende, periodieke uitkeeringen (zie 
vraag 25) bedragen f _____ per jaar; de overige op die bezittingen 
drukkende schulden bedragen f _____ in totaal. 
De verplichting, voor den blooten eigenaar hieruit voortvloeiende, kan 
worden gesteld op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( Dit bedrag af te trekken van c.) 

Waarde van het vermogen in blooten eigendom 
Totaal van het zuitier vermogen . . . . . . . 

.. - ---
f 

1 1 
(Zoo noodig op een inlegvel te vervolgen.) 

Aldus zijn zonder voorbehoud naar waarheid door mij beantwoord de vrngen 1, 2, 5 tot en met 0, en 16 tot en met 30, 
waarmede door mij aangifte is gedaan voor de Vermogensbela.,ting en de Verdedigingsbelasting J. 

Te - - -----, den ............................. -

0:: 
0 



Hoe groot is het bedrag van Uw inkomen gesplitst als volgt : 

UIT BEROEP, 
BEDRI,TF, ENZ. 

Ul'l' ONROEREND 
OORD. 

Ur1• ROEREND 
KAPI'rAAL. 

31. · 

32. 

33. 

ÜIT ONVERDEELDE 34. 
BOEDELS. 

Zuivere opbrengst van onderneming en arbeid : 1 \ 
a. arbeidsloon (verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen moeten worden afge• 1 

1 

trokken) f . 
b. traktement, salaris, honorarium (verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen ·--·-r ··· .. -

moeten worden afgetrokken) " - --
1
- -

c. tantièmes . . . . . . . . . " --- --
d. vrij wonen. . . . . . . . . . . . . . . . ,, 1 
e. vrije kost en inwoning, kleedin$, verwarming en verlichting, vrij gebruik van auto• ---,- -

mobiel, vrij belasting en dergelijke voordeelen . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
/. emolumenten, gratificatiën, vacatie• en presentiegelden. . . . . . . . . . . . . . ,, ___ t _ _ _ 
(}, winst, aandeel in winst of overwinst (uitgezonderd tantièmes) . . . . . . . . . . ,, __ ._1

1 

___ . 

h. rente van kapitaal in eigen onderneming belegd, indien of voor zoover de aangever ge" 
woon is die rente afzonder~jk te berekenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, __ _ ! __ ... 

i. eigen gebruik van in het bedrijf voortgebrachte of verkregen vruchten (bijv. landbouw. 
producten) of van waren, die in het bedr~jf worden vervaardigd, bewerkt of ten verkoop 
ingeslagen (bijv. kruidenierswaren). . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ,, 

(Opbrengst van op zich zelf staande werkzaamheden in het laatstverloopen kalenderjaar 
genoten aan te geven bij vraag 37.) 1 

Zuivere opbrengst van onroerende goederen, voor zoover niet gebezigd voor de uitoefening . 
van eigen bedrijf of beroep: 1 
a. huurwaarde van g('bouwen, gedeelten van gebouwen of gronden in eigen gebruik voor 1 

woning of tot huishoudelijke doeleinden (hieronder niet te begrijpen de huurwaarde van 
gebouwen en gronden, die de aangever in huur heeft) . . . . . . . . . . . . . ,, 

b. ~~~e~e~ht~!c~;e~i~!!~a.:e g~~~!e~~ ~ru:oe~e~d~ ~o~d~r~n,_ e~ ~i~k~er~~e~ t_er. z~k~ /,, ._ . ...... -1 .. .. 
Bij het berekenen van de opbrengst, te vermelden onder a en b, in mindering te brengen 
grond" en andere lasten, kosten van onderhoud en verzekering. Rente van hypothecaire 
en andere schulden niet hier af te trekken doch bij vraag 38, letter d. 

Zuivere opbrengst van roerend kapitaal, niet belegd in eigen bedrijf of beroep : 

a. b~~~:Sa~ i~s~h~ij~~g~n _o~ d~ ~r~o~b~e~e~ ~e~ ~at~o~a~e ~c~u~d.e~ v_a~ S~a~t~sc~u.ld~ " ···-····· ... J. 
b. rente van inschrijvingen op andere ~rootboeken, en rente en dividend van e-Oecten, af. 

{ 
1°. die inschrijvmgen en effecten, welke genoteerd worden ter 1 

zonderlijk voor: beurze van Amsterdam .. . ................ , ,, ---
1
- -· 

2°. die inschrijvingen en effecten, welke niet vallen onder 1 °. . ,, 
(Bonusaandeelen, enz. moeten in den regel ook worden aangegeven ; zie art. 6 der wet ,, ·-·-·-1 ··-· 
op de inkomstenbelasting.) 

c. rente van hypothecaire schuldvorderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. rente over vorderingen op (saldi tegoed bij) banken (boerenleenbanken en spaarbanken 1 

inbegrepen), onverschillig of de rente is bijgeschreven of uitbetaald . • . . . . . . ,, 
1 e. rente van alle andere vorderin'7en, en altijddurende rente (volgens art. 1807 e. v. B. W.) 

/. uitkeering op geldschieting en commandite; opbrengst van rechten op winstaandeelen " ··········· .. 1 

(niet voortvloeiend uit persoonlijke werkzaamheid of uit het bezit van effecten) . . 
g. opbrengst van tijdelijk niet belegde gelden, rente begrepen in de aflossing van schuld. " - - i-.... --

vorderingen, royalties, en andere opbrengst van roerend kapitaal. . . . . . . . . 

1 

.. - ·- - - - - --

(Evenredig) aandeel in de zuivere opbrengst van onverdeelde boedels . . . . . . . . ,, ----+-
, 

0: ..... 

...... 
c,:, 
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c:Q 
~ .... 



Un• PrnNSIOEN, 135. 
LIJFRENTE, 
UITKEERINO, ENZ. 

Zuivere opbrengst van rechten op periodieke uitkeeringen van het leven afhankelijk : 
(Verplichte bijdragen voor peneioenen en fondsen moeten worden afgetrokken.) 
a. verlof- of nona.ctiviteitstractement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 

,, __ __! __ 

V:ÉRREKENlNO 
VROEGERE 
VERLIEZEN. 

ÛP ZIOH ZELE' 
STAANDE WERK· 
ZAAMHEDEN. 

AFTREK. 

b. wachtgelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f -----,--
c. pensioenen (w.o. ouderdomsrente en ongevallenrente). ,, 
d. lijfrenten (w.o. uitkeeringen uit studiefondsen) . . . . "---1--

Totaal f 
Af : de helft van het gezamenlijk bedrag der wachtgelden, pensioenen en j 

lijfrenten, die vóór 1 MP.i 1915 zijn ingegaan, tot een maximum van f 500. ,, -···-···· ··- .. ···-···- ,, 
(Hierbij blijven buiten aanmerking lijfrenten die bij huwelijksohe voor- 1 1 
waarden of ter zake van huwelijk, door bloedverwanten of aangehuwden I 
in de rechte linie, ten behoeve van kinderen of andere afstammelingen 
zijn gevestigd.) 

e. andere verschuldigde uitkeeringen en verstrekkingen, niet aan de vervulling van een 
ambt of dienstbetrekking verbonden, die bij overlijden van de(n) gerechtigde of van een 
derde eindigen (bijv. echtscheidingsuitkeeringen) . . . . . . . . . . . . . . . . 

Totaal inkomen volgens de artt. 12 tot en met 17, eerste lid, der wet op de inkomsten- •-•--- ·::::=1-- -_ 
belasting (hierna aan te duiden als "bedrag A"). . • • • • · · · · · · · · · · · · f -·-----

1

----
Indien dit "bedrag A" voor het voorvorige belastingjaar minder 36. 

37. 

. . bedroeg dan nu, en dus negatief was : 
A.lleen •11; te vull~n in- Hier in te vulllen dit negatieve bedrag. . . . f --·•·--1-·-
dien verliezen, die voor Waarvan reeds verrekend het vorige belasting-
~et vóórvorig belasti~- jaar ....... ........... (Af:) ,, _____ _ 
1aar o_f v_oor het vorig Blijft nog te verrekenen . . . . . . . • . . f - -
belasting1aar wa:en aan Indien het "bedrag A" voor het vorige belasting- j 
te geven, nog niet ver- jaar minder bedroeg dan nul, en dus negatief was, 
rekend konden worden. hier in te vullen dit negatieve bedrag .. (Bij:) ,, _ ___ I __ 

Totaal der af te trekken oude verliezen · 
Blijft . 

Zuivere opbrengst van op zich zelf staande werkzaamheden, handelingen en diensten, in 
het laatstverloopen kalenderjaar genoten (zie de noot bij vraag 3, letter h) . . . . ... 

Totaal van het (onzuiver) inkomen 

38. Met welk bedrag moet het hierboven aangegeven inkomen worden verminderd wegens 
op 1 Mei (of, indien de aangever op 1 Mei nog niet binnen het Rijk woonde, op het tijdstip 
van vestiging) jaarlijks verschuldigde en niet met eene bron van inkomen in verband 
staande: 
a. prem.iën voor levensverzekering, lijfrente of pensioen . . . . . . . . f ___ --···--
b. contributie voor een begrafenisfonds . . . . . . . . . . . . . . ,, ---·· __ _ 

Do aftrek volgens a en 6 mag te zamen niet meer bedragen dan 5 pct. 
van het (onzuiver) inkomen en niet meer dan f 100, en in geen geval 
meer dan het werkelijk verschuldigde jaarlijksch bedrag. 
Aftrek van contributie voor ziekteverzekering of ziekenfonds is niet 
toegestaan. 

c. lijfrenten, pensioenen en andere periodieke uitkeeringen eu verstrek
kingen, niet aan de vervulling van een ambt of dienstbetrekking ver
b,~~~en: die bij overlijden van den gerechtigde, of van een derde, 
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16 J anuari 1931. BESLUIT tot wijziging 
van het tarief, bedoeld bij artikel 14, 
vierde lid van het Octrooireglement 
(Staatsblad, n°. 1083 van 1921), gewijzigd 
bij Besluit van 12 Juni 1923 (Staatsblad 
n°. 263). S. 13. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 Decem
ber i930, n°. 13386, Afdeeling Handel en 
Nijverheid ; _ 

Den R aad van S tate gehoord (advies van S: 
J anuari 1931, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, H andel en Nijverheid van 13 
J anuari 1931, n°. 470, Afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1. Het tarief bedoeld bij artikel 14 vierde 

lid van het Octrooireglement, vastgesteld bij 
Ons besluit van 22 September 1921, Staatsblad 
n°. 1083, gewijzigd bij dat van 12 Juni 1923, 
Staatsblad n° . 263, te wijzigen als hieronder 
aangegeven: 

A. De ar tikelen 7 en 8 van bedoeld tarief 
worden vervangen door een nieuw zevende 
artikel, luidende als volgt: 

"Art. 7. Aan den deskundige in artikel 1 
bedoeld, wordt een vacatiegeld toegelegd van 
f 12 voor elke behandelde octrooi-aanvrage 
of elk behandeld octrooi, waarvoor hij als 
zoodanig is benoemd, met dien verstande ech
ter, dat indien op eene door hem bijgewoonde 
vergadering onderscheidenlijk slechts één en 
twee octrooi-aanvrage(n) of octrooi(en), waar
voor hij als zoodanig is benoemd, is (zijn) be
handeld, een vacatiegeld van onderscheiden
lijk f 15 en f 27 wordt genoten . 

In gevallen dat de octrooi-aanvragen of oc
trooien, voor de behandeling waarvan een 
deskundige is benoemd, van uitgebreiden of 
ingewikkelden aard zijn of op andere wijze· 
van den deskundige bijzondere werkzaamhe
den eischen, kan de afdeeling, die hem be
noemd heeft of de Voorzitter van den Oc
trooiraad, hem ééne of meer extra-vacaties 
toekennen." 

B. Voor artikel 9 wordt gelezen artikel 8. 
2. Te bepalen, dat dit Besluit in werking

zal treden met ingang van_ den tweeden dag
na dien der dagteekening van het Staats blad,, 
waarin het is gepl aatst. 

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

's-Gravenhage, den 16den J anuari 1931. 

WILHELMINA. 
De ltfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg. 29 Janua,·i 1931.; 
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16 Janua,·i 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van de in werking treding 
van het Koninklijk besluit van 5 April 
1930, tot uitvoering van artikel 7 der 
Landbouwuitvoerwet 1929 (wet van 31 
Mei 1929, houdende voorschriften betref
fende het waarborgen van bepaalde eigen
schappen of hoedanigheid van uitgevoerde 
voortbrengselen van het landbouw-, tuin
bouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf Staats
blad n°. 277). S. 14. 

B epaald op 2 Februari 1931. 

20 Januari 1931. BESLUIT houdende: 
1 °. verleening van verlof aan L. A. J. 

Rijk om in vreemden Staatsdienst te 
blijven ; 

2°. bepaling van den dag, waarop in 
werking zal treden de wet van 31 Decem
ber 1930 (Staatsblad n°. 526), houdende 
naturalisatie van L. A. J. Rijk. S. 15. 

Wij WILHELM! A , enz.; 
Gelet Óp artikel 67, lid twee, der Grondwet 

en op artikel 7, 4°., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955), alsmede op artikel 2 der 
wet van 31 December 1930 (Staatsblad n°. 
526) ; 

Gelet op het te dezen overgelegde ambts
bericht van Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken en op het rapport van Onzen 
Minister van Justitie . van den 16 J anuari 
1931, le Afdeeling C, n°. 989; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
le. aan Leonard André Joseph Rijk, wo

nende te Kuala Lumpur (Selangor Gefede
reerde faleische Staten), verlof te verleenen 
om na de verkrijging van het Nederlander
schap in dienst te blijven van de Regeer ingen 
der Straits Settlements en der F ederated 
Malay States; 

2e. te bepalen, dat de wet van 31 Decem
ber 1930 (Staatsblad n°. 526), waarbij aan 
den onder le. genoemden persoon de hoeda
nigheid van Nederlander wordt verleend, zal 
in werking treden met ingang van 1 Februari 
1931. 

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

's-Gra Yenhage, den 20sten J anuari 1931. 
WILHELMINA. 

De llfiniste,· van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 23 Januari 1931.) 

21 Januari 1931. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den raad der ge
meente W-assenaar dd. 2 Juli 1930, waar
bij aan D. A. van Veen, aldaar, een 
bouwvergunning is verleend. -S. 16 . 

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

Arbeid, Handel en ijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
land che Zaken en Landbouw van 3 Novem
ber 1930, n°. 7468 M/P.B.R., Afdeeling Volks-

gezondheid, en van 25 November 1930, n°. 
15123, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be
treffende het besluit van den raad der ge
meente Wassenaar d.d. 2 Juli 1930, waarbij 
aan D. A. van Veen, aldaar, in beroep ver
gunning is verleend tot het uitbreiden van 
zijn garage aan het Kerkehout op het per
ceel kadastraal bekend gemeente Wassenaar, 
sectie D, n°. 1409; 

Overwegende, dat volgens artikel 5, vierde 
lid, der Woningwet van een besluit van Bur
gemeester en Wethouders tot weigering van 
een bouwvergunning, beroep op den gemeente
raad is toegelaten volgens regelen, bij plaa.t
selijke verordening vast te stellen; 

dat het beroep tegen het besluit van Burge
meester en Wethouders tot weigering van de 
bouwvergunning is ingediend met overschrij
ding van den in artikel 117 der BouwverOl'de
ning voor Wassenaar bepaalden termijn van 
30 dagen; 

dat het beroep derhalve niet ontvankelijk 
had moeten worden verklaard; 

Overwegende voorts, dat volgens artikel 5, 
tweede lid, der Woningwet bouwvergunning 
moet worden geweigerd indien het bouwplan 
afwijkt van een overeenkomstig die wet goed
gekeurd uitbre idingsplan voor de gemeente; 

dat vorenbedoelde uitbreiding van een ga
rage is ontworpen up grond, die bij het wet
tolijk goedgekeurd uitbreidingsplan voor Was
senaar voor wegaanleg is bestemd; 

dat ook hierom de vergunning in strijd met 
de wet is verleend; 

Gezien artikel 153 der Gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

16 December 1930, n°. 27); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noem·de Ministers van 12 Januari 1931, n°. 
9223 M/P.B.R., Afd. Volksgezondheid en van 
17 J anuari 1931, n°. 611, afd . Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonaen en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van den raad der ge

meente Wassenaar, d.d. 2 Juli 1930, te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 21sten Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . V ers c huu r. 
De Minister van Staat. 

llfinist er van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de B eerenbro u c k. 
( Uitgeg. 10 Febn,a,·i 1931. ) 

23 Januari 1931. BESLUIT tot wijziging 
van het Koffie- en Theebesluit (Staatsblad 
1925, n°. 13). S. 17. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 19 Sep
tember 1930, n°. 1090 D. , Afdeeling Volks
gezondheid; 
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Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n° . 581) , zooals deze is 
gewij_zigd bij de Wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. 308); 

Gezien het Koffie- en Theebesluit (Staats
blad 1925, n°. 13), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons beslui t van 1 Augustus 1930 (Staatsblad 
n° 355) · 

Gelet ~p het advies van de Commissie, be
doeld in a r tikel 17 der W arenwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 November 1930, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid van 
16 J anuari 1931, n°. 50 D. , Afdeeling Volks
gezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Koffie- en Theebesluit (Staatsblad 

1925, n°. 13) de navolgende wijzigingen aan 
te brengen: 

Art. I. Aan artikel 1 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, lid 2bis, luidende : 

,,2bis. M et suiker gebrarule koffie, de deug
delijke zaadkernen van soorten van het ge
slacht Coffea, welke geroost zijn onder toe
voeging van suiker." 

Art. II. In artikel 7, lid 1, wordt in plaats 
van "moet de waar in artikel 1, onder 3 tot 
en met 10" gelezen "moet de waar in artikel 
1 onder 2 bis tot en met 1 O". 

Art. III. Na arti kel 8 wordt een nieuw 
artikel , 8bis, ingevoegd, luidende : 

"A,·t. 8bis. M et suiker gebrande ko ffie 
moet voldoen aan de volgende eischen: 

1. de eischen, in artikel 8, onder 1 tot en 
met 5 gesteld aan koffie en gebrande koffie, 
moeten worden nageleefd. 

2. het gehalte der met alcohol of water af
waschbare en daarin oplosbare stoffen mag 
niet hooger zijn dan 3 procent . 

3. de stoffen, onder 2 van dit artikel ' be
doeld, mogen niet andere zijn dan die, welke 
a fkomstig zijn Yan koffie en van gebrande 
su iker ." 

Art. IV. Aan het slot van artikel 18 wordt 
de punt vervangen door een komma, waarna 
wordt gelezen: .,voor zoover deze daarvoor 
toere ikend zijn." 

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

's-Gravenhage, den 23sten Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Arbeid, Handel en Nijve1·heid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

( Uitge g. 9 Februari 1931..) 

23 J anuari 1931. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 11 Februari 1920 (Staatsblad n°. 65) 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 30 Juli 1925 (Staatsblad n°. 344). 
tot aanwijzing van bewakingsgebieden, 
als bedoeld in artikel 1 der wet van 10 
J anuari 1920 (Staatsblad n°. 11) . S. 18. 

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

,Justitie, van Onzen Minister van S taat, Mi
L. & S. 19:H . 

nister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en van Onze Ministers van Financiën en van 
Defensie, van den 18 December 1930, 2de 
Afdeeling A , n°. 983, van 20 December 1930, 
n°, 16442, afd. Binnenlandsch Bestuur ; van 
29 December 1930, n° . 96, afdeeling Centrale 
Directie en van 14 Janua ri 1931, Ilde afd. B, 
n° 74 · 

Gezi~n artikel 1 der wet van 10 Januari 
1920 (Staatsblad n°. 11) en Ons besluit van 
llFebruari 1920 (Staatsblad n°. 65 ) tot aan
wijzing van bewakingsgebieden, a ls beçloeld 
in genoemd a rt ikel 1, gelijk dit laatstel ijk is 
gewijzigd bij besluit van 30 Juli 1925 (Staats
blad n°. 344) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
De slotwoorden van artikel 1 onder c. van 

Ons besluit voornoemd van 11 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 65) , luidende: ,,Arnhem, de 
gedeelten der gemeenten Aalten en W inters
wijk, voor zoover niet begrepen onder a, a ls
mede de Vliestroom." , 

worden vervangen door: 
,,de gedeelten der gemeenten Stad- en Anibt

Hardenberg, W interswijk, Aalten, W isch, Doe
tinchem, A 1·nhe1n en Nijrnegen , voor zoover 
niet begrepen onder a, alsmede de Vlie
st1·001n ." . 

Onze voornoemde Ministers zijn, elk voor 
zoover hem aangaat, bel ast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten J a nuari l\J31. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Don n er. 
De M inister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De Ministe,· van Ji'inanciën, D e G e e 1· . 

De Ministe,· van Defensie, L . N. Deck e r s 
( Uitgeg. 16 Febma1·i 1931.) 

24 J anuari 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 18 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 592). laatstelijk gewijzigd 
bij K oninkl ijk besluit van 13 Februari 
1926 (Staatsblad n°. 30), tot uitvoering 
van artikel 13 der Warenwet. S. 19. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 12 Novem
ber 1930, n°. 1316 D, Afdeeling Volksgezond
heid; 

Gezien Ons Besluit van 18 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 592) , laatstelijk gewijzigd bij 
Ons Besluit van 13 F ebruari 1926 (Staatsblad 
n°. 30) , tot uitvoering van artikel 13 der 
Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
6 Januari 1931, n° . 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 16 J anuari 1931, 
n°. 40 D , Afdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
in Ons Beslui t van 18 Maart 1921 (Staats

blad 11°. 592), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
Beslui t van 13 Februari 1926 (Staatsblad n°. 
30) de uaYolgende wijzigingen aan te brengen: 

5 
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Art. I. Artikel 2, 9°., wordt gelezen als 

volgt: 
" 9°. Indien gebouwen of grond worden 

verkooht of niet meer voor den keuringsdienst 
worden gebruikt, wordt aan het Rijk uitge
keerd eenzelfde gedeelte van de boekwaarde 
als het Rijk in de kosten van deze gebouwen 
of van dezen grond heeft bijgedragen; het 
verschil tusschen de boekwaarde en de op
brengst of taxatiewaarde wordt ten bate of 
ten laste van de exploitatie gebracht. De 
taxatie heeft plaats op de wijze, bepaald in 
artikel 5, onder b.". 

Art. II. In artikel 2, 11 °., wordt de punt 
achter " dienst" aan "het slot van de eerste 
alinea vervangen door een komma, waar
achter wordt geplaatst "wel ke staat tevens 
vermeldt den oorspronkelijken kostprijs of 
aanschaffingsprijs dier gebouwen en goede
ren.". 

Art. III. 1. De tweede alinea van artikel 3 
wordt gelezen als volgt: 

" Onze Minister beslist binnen drie maanden 
nadat het verzoek is ingekomen, indien al
thans de Rijkshegrooting voor het betreffende 
jaar binnen dien termijn is vastgesteld en 
anders zoo spoedig mogelijk. Hij stelt tevens 
het bedrag der bijdrage vast, na den betrok
ken inspecteur van de volksgëzondheid te heb
ben gehoord.". 

2. In de derde alinea van artikel 3 wordt 
,,u itgaven" vervangen door "lasten" en "in• 
komsten" door "baten"; u,vens wordt tus
schen "bijdragen" en "der" ingevoegd " der 
centrale gemeente,". 

3. In de vierde alinea van artikel 3 wordt 
de punt achter "gemeente" vervangen door 
een komma, waarachter wordt geplaatst "die 
dit bedrag onmiddellijk ter beschikking van 
den dienst stelt.". 

Art. IV. 1. In artikel 4, onder a., worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

3°. wordt gelezen: ,,3°. instrumenten en 
utensiliën, kosten van aanschaffing en van 
onderhoud· " · 

8°. wmdt gelezen: ,,8°. transportmiddelen, 
de kosten van aanschaffing en van onderhoud, 
alsmede het bedrag der afschrijving, indien 
deze heeft plaats gehad;"; 

9°. wordt gelezen: ,,9°. he1·stel en onder
houd van gebouwen en laboratoriuminrich
ting, van meubilair, tuinen en terreinen, on
derscheiden in : 

onderhoud gebouwen en laboratorium, 
onderhoud meubilair, 
onderhoud tuinen en terreinen, 
schoonhouden van gebouwen.". 
2. Na artikel 4, 18°., wordt een nieuwe 

al inea ingevoegd, luidende: ,,In deze opgave 
wordt tevens vermeld een eventueel nog niet 
verrekend nadeelig saldo van een vorig boek
jaar.". 

3. In artikel 4, onder b. wordt de punt 
achter "keuringsdienst" aan het slot van de 
eerste alinea vervangen door een komma, 
waarachter wordt geplaatst " en een eventueel 
nog te verrekenen batig saldo van een vorig 
boekjaar.". 

Art. V. 1. In artikel 5, onder f. vervalt 
,,pct. ". 

2. Aan het slot van het bepaalde onder b) 
van artikel 5, onder /., wordt de punt-komma 

vervangen dooi· een punt. Daarachter wordt. 
een nieuwe alinea ingevoegd, luidende: ,,In 
bijzondere gevallen, ter beoordeeling van 
Onzen Minister, kan een hooger of lager per
centage wegens waardeve1·mindering als af
schrijving op de exploitatierekening worden 
gebracht.". 

3. In artikel 5, onder h., wordt de punt 
aan het slot vervangen door een punt-komma. 
Daarachter wordt een nieuwe alinea inge
voegd, luidende: ,,i. de aanschaffingskosten 
van transportmiddelen mogen desgewenscht 
over den geschatten levensduur gelijkelijk 
worden verdeeld.". 

Art. VI. In artikel 6 wordt na " van de 
aldus verkregen uitkomst wordt a fgetrokken" 
gelezen "eenzelfde gedeelte van de rente en 
de afschrijving van de kosten van oprichting 
en eerste inrichting als het Rijk oorspronke
lijk in die kosten heeft bijgedragen.". 

Art. VII. In de eerste alinea van artikel 9 
wordt v66r " kringgemeenten" telkens ge
plaatst " der centrale gemeente en"; tevens 
wordt " dezen datum" vervangen door "1 Juni 
van dat jaar". 

Art. VIII. Art ikel 10 wordt gelezen als 
volgt: 

" 10. Een batig of nadeelig saldo van eenig 
exploitatiejaar wordt ten bate of ten laste 
Yan een volgend exploitatiejaar gebracht en 
in de desbetreffende begrooting opgenomen.". 

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

's-Gravenhage, den 24sten J anuari 1931. 
WILHELMINA. 

De M inis te,· -van A1·beid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg. 11 Februari 1931. ) 

24 J anuai·i 1931. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 20 Mei 
1921 (Staatsblad n°. 731 ), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 21 Fe
bruari 1930 (Staatsblad n°. 45) , tot uit
voering van artikel 34 der ·warenwet. 
s. 20. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 Januari 
1931, n°. 40 D, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gezi en Ons besluit van 20 Mei 1921 (Staats
blad n•. 731), laat telijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 21 Februari 1930 (Staatsblad n•. 
45) ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in On besluit van 20 Mei 1921 (Staatsblad 

n°. 731 ) de navolgende wijzigingen aan te 
brengen: 

Art. I . In artikel 4 E. worden tusschen de 
woorden "uitgaven" en "over" ingelascht de 
woorden: ,, ; eventueel de balans en de 
winst-en-verliesrekening,". 

Artikel 4 K. wordt na de woorden: ,, van de 
aldus verkregen uitkomst wordt afgetrokken" 
gelezen als volgt: ,,eenzelfde gedeelte van de 
rente en de afschrijving van de kosten van 
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oprichting en eerste inrichting als het Rijk 
oorspronkelijk in die kosten heeft bijgedra
gen.''. 

Artikel 4, onder N., vervalt. 
Art. II. Aan artikel 5 wordt eene nieuwe 

alinea toegevoegd, luidende: 
"Bij de vaststelling der uitkeering aan het 

Rijk volgens artikel 2, onder 9°., van Ons 
besluit van den 18den Maart 1921 (Staats
blad n°. 592) wordt met de in de voorgaande 
alinea's bedoelde kosten van verbouwing en 
uitbreiding rekening gehouden." . 

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

's-Gravenhage, den 24sten Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en N ijve1·heid, 
T. J . Vers c h nu r. 

( Uitgeg. 11 F ebruari 1931. ) 

26 Januari 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van een nieuw reglement op het verlee
nen van pensioenen aan Europeesche lo
cale ambtenaren in Nederlandsch-lndië en 
van pensioenen en onderstanden aan de 
weduwen en weezen dier ambtenaren. S. 
21. 

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

Koloniën van 8 Januari 1931, Afdeeling Ka
binet n°. 6; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari 1931, n°. 25); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
YOornoemden Minister van 22 J anuari 1931, 
Afdeeling Kabinet n°. 18; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op artikel 70 van de Indische Staats

regeling, zoomede op de wet van 31 Mei 1929 
(N ederlandsc·h Staatsblad n°. 296, I ndisch 
Staats blad n°. 323); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Vast te stellen het bij dit besluit 

behoorend reglement op het verleenen van 
pensioenen aan Europeesche locale ambtena
ren in Nederlandsch-Indië en van pensioenen 
en onderstanden aan de weduwen en weezen 
dier ambtenaren. 

2. Op den dag van inwerkingtreding van 
het in artikel 1 bedoelde reglement worden, 
behoudens voor zoover dat reglement anders 
bepaalt, buiten werking gesteld: 

a. het thans geldende reglement op het 
verleenen van pensioenen aan Europeesche lo
cale ambtenaren in N ederlandsch-Indië en 
aan de weduwen en weezen dier ambtenaren 
(N ederlandsch Staatsblad 1920, n°. 684, In
disch Staatsblad 1920, n°. 836, juncto Neder
landsch Staatsblad 1926, n°. 368, Indisch 
Staatsblad 1927, n°. 72); 

b. Ons besluit van 11 Maart 1921 n° . 30 
(Indisch Staatsblad n°. 360), voor zoover be
treft de eigen pensioenen, waarvan de bedra
gen middellijk of onmiddellijk berekend zul
len worden naar de bepalingen van het in 
artikel 1 bedoelde reglement ; 

c. Ons besluit van 25 April 1927 n°. 106 

(N ederlandsch Staatsblad 11°. 95, I ndisch 
Staatsblad n°. 276) . 

3. H et reglement op het verleenen van pen
sioenen aan Europeesche locale ambtenaren 
in Necle..Zand-sch-lndië en aan de weduwen en 
weezen dier ambtenaren (Nederlandsch Staats
blad 1920, n•. 684, I ndisch Staatsblad 1920, 
n°. 836, juncto Nede1·landsch Staatsblad 1926, 
n°. 368, I ndisch Staatsblad 1927, n°. 72) 
wordt, voor zoover het ingevolge de bepalin
gen van het iri artikel 1 bedoelde reglement 
nog van kracht blijft, gerekend van 1 Ja
nuar i 1925, nader gewijzigd en aangevuld als 
volgt: 

a. artikel 45, lid 3, wordt gelezen : 
,, (3) Het pensioen, als bedoeld in artikel 

,,3, eindigt met het einde van de maand, vol
,,gende op die van overlijden en in de geval
" len, bedoeld in de artikelen 10 en 48, met 
.,het einde van de maand, waarin de oorzaak 
"tot beëindiging is ontstaan. De uitkeeringen 
" aan weduwen en weezen worden uitbetaald 
"tot en met de maand, waarin zij wegens 
,,overlijden of om andere redenen vervallen." 

b. in artikel 25 wordt tusschen de leden 2 
en 3 een nieuw lid 2a ingevoegd, luidende: 

,,( 2a) Bij overlijden van een deelgenoot 
,,zijn van de pensioenen of van de pensioens
"grondslagen, indien de inkomsten van den 
" deelgenoot eindigen na het einde van de 
,,maand, waarin het overlijden plaats vindt, 
"de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde 
"bijdragen slechts verschuldigd tot en met 
,,de maand van overlijden." 

4. Ons besluit ·van 2 Februari 1924 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 30, Indisch· Staats
blad n°. 187) tot tijdelijke verhooging van 
de pensioenen en onderstanden van de we
duwen en weezen der Europeesche locale amb
tenaren in Nederlandsch-Indië is mede van 
toepassing op de bedragen der krachtens het 
in artikel 1 van dit besluit bedoelde reglement 
aan die weduwen en weezen toe te kennen 
pensioenen en onderstanden. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, na dien van afkondiging in het 
Staatsblad van N ederlandsch-Indië. 

Onze Minister van Koloni ën is belast met 
de uitvoering van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Kol oniën, De Graaf f. 
( Uitgeg. 19 Februa,·i 1931.) 

REGLEMENT op het verleenen van pen
sioenen aan Europeesche locale a1nbtenaren 
in Nede,·landsch-lndië en van pensioenen 
en onde1·standen aan de weduw en en wee
zen dier a,nbtenaren. 

EERSTE HOOFDSTUK. 
Van de pensioenen der a1nbtena1·en. 

Art. 1. Dit reglement verstaat: 
A. Onder " Europeesche locale ambtena

ren" , de personen, onderworpen aan de be
palingen voor Europeanen, dan wel ten aan
zien van wie die bepalingen toepasselijk zijn 
verklaard, die door het daartoe bevoegd ge-
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zag zijn aangesteld tot eenig a1nbt, waaL·aan 
een vaste '· ,naandelijksche bezoldiging is ver
bonden ten laste van de begrooting van een 
loca len raad, eene provincie of een a Is zelf
standige gemeenschap aangewezen gedeelte 
van een provincie (in dit reglement verder 
alle aan te duiden als "zelfstandige gemeen
schap" of als "gebiedsdeel") en wier in
dienststelling niet krachtens uitdrnkkelijke be
paling of uit den aard der opgedragen werk
zaamheden als tijdelijk te beschouwen is. 

Voor aanstelling tot Europeesch locaal amb
tenaar wordt vereischt, dat de belanghebben
de heeft voldaan aan de eischen, omschreven 
in het regl ement op de keul'ing van aspirant- 1 

burgerlijke landsdienaren, dan wel uiterlijk 
één jaar vóór de dagteekening van het be
noemingsbeslu it dool' den te 's-Gravenhage 
gevestigden "Geneeskundigen Raad van het 
Departement van Koloniën" voor den dienst 
in Neder! andsch-Indië is goedgekeurd . De 
Gouverneur-G eneraal is bevoegd van dit ver
eischte vrij steil ing te verleenen. 

B. Onder " locale dienst", dienst bij een 
der zelfstandige gemeenschappen. 

C. Onder "locale diensttijd", tijd, doorge
bracht in dienst bij een der zelfstandige ge
meenschappen. 

D. Onder "locaal ambt", een ambt als om
schreven onder letter A van dit artikel. 

E. Onder " bezoldiging", de onder welke 
benaming ook aan de hoofdambten verbonden 
vaste tractementen, zonder bijberekening van 
toelagen, idemniteiten, emolumenten; wissel
vallige inkomsten of andere voordeelen, tenzij 
uitdrukkelijk door Ons of door den Gouver
neur-Generaal ten aanzien van zoodanige bij
berekening anders is bepaald. 

Met bezoldiging worden gelijkgesteld: 
a. de personeele toelagen, die in geval van 

reorganisatie van een diensttak worden toe
gelegd ter vervanging van vroeger genoten of 
in uitzicht gestelde inkomsten, welke voor de 
berekening van pensioen in aanmerking kwa
men· 

b. ' de inkomsten, genoten door Europeesche 
locale ambtenaren, die in het genot zijnde van 
wachtgeld, non-activiteitstraktement of voor
loopige bezoldiging, doorloopende dienstver
richtingen bewijzen, waarvoor zij tevens eene 
toelage of daggeld ten laste van een begroo
ting van eene zelfstandige gemeenschap ge
nieten; 

c. het wachtgeld, genoten d0<;ir Europeesche 
locale ambtenaren, die bij de aanvaarding 
van het Volksraadlidmaatschap uit hunne be
trekking, doch niet uit den localen dienst zijn 
ontslagen, zoomede de maandelijksche toelage 
en de schadeloosstelling voor gederfde inkom
sten, door Europeesche locale ambtenaren ge
noten als lid van het College van Gedelegeer
den van den Volksraad. 

F. Onder "pensioengrondslag" , het bedrag 
dat moet strekken tot grondslag voor de be
rekening van het pensioen. 

G. Onder "deelgenoot", den Europeeschen 
localen ambtenaar of den gewezen Europee
schen localen ambtenaar, die ingevolge di t 
reglement aanspraak op pensioen of onder
stand vool' hem of zijne na te laten weduwe 
en weezen kan doen gelden. 

De deelgenooten wol'den onderscheiden in 

"n·ijwillige" of "verplichte", naar gelang zij 
a l dan niet deelgenooten zijn op den voet van 
het bepaalde in al'tikel 17 van dit reglement. 

H . Onder " deelgenootschap", de hoedanig
heid van deelgenoot. 

Art. 2. Aan de Eumpeesche locale ambte
naren wordt na hun ontslag volgens de be
palingen van dit reglement pensioen ver
leend ten laste van het pensioenfonds voor 
Europeesche locale ambtenaren in Neder
landsch-Indië, dat in dit reglement verder 
wol'dt aangeduid als het fond . 

Art. 3. 1. De locale ambten worden, voor 
zoover daaraan naar de bepalingen van dit 
reglement rncbten of aanspraken op pensioen 
zijn Te1·bonden, door den Gouverneut·-Gene1·aal 
ingedeeld in drie groepen, te onderscheiden 
a ls pensioensgroep A, pensioensgroep B en 
pensioensgroep C. B ij deze indeeling wordt de 
ingevolge artikel 5, eerste lid , van het In
disch burgerlijk pensioenreglement tot stand 
gebrachte rangschikking in pensioensgroepen 
van de burgerlijke landsambten zooveel moge
] ijk tot richtsnoe1· genomen. 

2. Bij wijziging in de indeeling, bedoeld 
in het eerste I iel van dit artikel, waarvan 
overgang van de pensioensgroep B, naar de 
pensioensgroep A of van de pensioensgroep C 
naar een der pensioensgroepen B of A het 
gevolg is, blijven toepasselijk ten opzichte 
van de op het tijdstip van ingang dier wij
ziging in de betrekkelijke ambten dienende 
personen de voorschriften van dit reglement 
betreffende de pensioensgroep, waartoe het 
ambt vóór de wijziging behoorde. 

3. Heeft de wijziging in de indeeling over
gang van de pensioensgroep A naar één der 
penioensgroepen B of C, dan wel van de 
pensioensgroep B naar de pensioensgroep C 
ten gevolge, dan is het bepaalde in artikel 70, 
eerste I id. van toepassing ten aanzien van do 
op het. tijdstip van ingang dier wijziging in 
de betrekkelijke ambten dienende personen. 

4. De niet in locale ambten doorgebrachte 
tijd, voor _zoov01' in aanmerking komend als 
diensttijd, geldig voor pensioen op den voet 
van dit reglement, wordt voor de toepassing 
daarvan beschouwd als te zijn doorgebracht in 
locale ambten, die op de in het eerste lid van 
di t artikel bedoelde wijze eveneens \\'Orden in
gedeeld in de daar genoemde pensioensgroe
pen. 

Art. 4. 1. Eiuopeesche locale ambtenaren, 
die eervol uit den localen dienst zijn ontsla
gen, hebben recht: 

A. op normaal pensioen: 
in de pensioensgroep A na een diensttijd 

van 30 jaar en het bereiken van een leeftijd 
van ten minste 50 jaar in localen dienst; 

in de pensioensgroep B na een diensttijd 
van 25 jaar en het bereiken van een leeftijd 
van ten minste 47 jaar in localen dienst; 

in de pensioensgroep C na een diensttijd 
van 20 jaar en het bereiken van een leeftijd 
van ten minste 45 jaar in localen dienst; 

B. op verminderd pensioen: 
a. indien aan de onder A genoemde dienst

tijden ten hoogste vijf jaar ontbreken en de 
daar genoemde leeftijden in localen dienst 
zijn bereikt; 

b. indien aan de onder A genoemde dienst
tijden meer dan vijf. doch ten hoogste tien 
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jaar ontbreken en de daar genoemde leeftij
den in · local en dien t met mi n tens evenveel 
jaar zijn oversc),reden als er meer dan vij f 
jaa r aan de diensttijden ontbreken; 

C. op 1·enncerde1·d pensioen: 
indien de onder A genoemde dien ttijden 

zijn overschreden en de daar genoemde leef
t ijden in localen dienst zijn bereikt ; 

D . op ve,·h.oogd pensioen: 
ind ien zij ui t hoofde van wonden of gebre

ken. bekom en in of door de u itoefen in g van 
hnn ambt of te r za ke van die uitoefening ten 
gevolge van gewelddadige aanranding of ver
zet of van met gevaar gepaard gaande dienst
verrichtingen, volstrekt ongeschikt zijn ver
klaard I anger te di enen, naar daartoe door 
den Gouverneur-Generaal , of ten aanzien 
va n hen, die buiten N eclerlandsch-Inclië ver
toeven, door den Minister van Koloni ën te 
stellen regelen . 

2. Aan Europeesche locale ambtenaren kan 
na eervol ontslag u it den localen d ienst even
redig pensioen worden verl 'Sencl, indien: 

a. zij een diensttijd hebben van ten minste 
tien jaa r en door den raad van de betrokken 
zelfstandige gemeenschap ongeschi kt worden 
geacht voor vercleren dien t; 

b. zij een di ensttijd hebben van ten minste 
vijf jaar en u it hoofde van welbewezen ziels
of I ichaamsgebreken voor vercleren dienst on
geschikt zijn ve rkl aard, naar daartoe door den 
Gouverneur-Generaa l of, ten aanzien van 
hen, die buiten Nederland ch-Indi ë ve rtoeven, 
dooi· den M inister van K oloni ën te stellen 
regelen; 

r. het eervol ontslag werd verleend wegens 
eene benoeming tot Hoofd van een Departe
ment van Algemeen Bestuur in Nederland. 

3. De Gouvemenr-Generaal is bevoegd om, 
wanneer het ambt b ijzondere e i chen stelt aan 
het gestel van den Enropeeschen localen amb
tenaar, te bepalen, dat de tij d, in zoodanig 
ambt doorgebracht, met eene door H em na der 
aan te ge,-en verhooging voor het pensioen in 
rekening wordt gebracht, in welk geval de in 
het ee,·ste I id rnn d it artikel bedoelde leef
tijdsgrenzen worden Yerl aagd met een t ijds
duur, gel ijk aan die, waarmede de di ensttijd 
in totaa l wordt verhoogd. Deze verhooging 
wordt ee rst toegepast na een voor pensioen 
tellenden diensttij d van t ien jaar en bedraagt 
in totaa l n iet meer clan vijf jaar, zu ll ende 
overigens de diensttijd, om met d ie verhoo
ging in rekening te kunnen worden gebracht, 
tel kens ten minste één jaar onafgebroken in 
bedoelde ambten moeten zij n doorgebracht. 

Art. 5. 1. Als diensttijd komt in aanmer
king de tijd 11a het vervullen van het ach t
t iende levensjaar : 

a. gedurende welken als Europeesch locaal 
ambtenaar bezoldiging, voo1 loopige bezoldi
g ing. wachtgeld of non-activ iteitstractement 
is genoten ten laste van de begrooting van 
ecne zelfstand ige gemeenschap. 

De tijd . doorgebracht onder genot van ver
lofsbezoldiging met bu itenlanclsch verlof we
gens langdurigen di enst of met daarvoo r in 
de plaats tredend binnenlandsch vedof, of 
met buitenlandsch verlof wegens ziekte, telt 
voor de helft van den duur van dat verlof, 
tot een maximum van ,anderhalf jaar voor elk 
verlof, behoudens verlenging van dit maxi-

mum ingevolge het bepaalde in parngraaf d . 
In gelijker voege wol'dt medegeteld de t ijd, 
wa a l'mecle een kort verlof naa r plaatsen, bui
ten N ederland ch-Indië gelegen, wegens ziekte 
is verlengd, onder genot van vcrlofsbezoldi 
g ing. 

De tijd, gedu rende welken wachtgeld of 
non-activiteitstractement is genoten, telt jaar 
voor jaa r, wanneer hij is doorgebrach t binne!"! 
de keerkringen en voor de helft , wanneer htJ 
is doo rgebracht buiten de keerkringen. Di_e 
t ijrl komt in de gevallen, dat wachtge ld ,s 
toegekend om andere redenen clan ontslag 
nit de betrekking a ls gevolg van aanvaarding 
Yan het li dmaatschap va n den Volksraad , dan 
wel wegens intrekking van de betrekking of 
zoodan ige verandering dan wel inkrimping 
van den dienst, waarbij de betrokkene werk
zaam was, dat · di ens diensten door den raad 
van de betrokken zei fstandige gemeenschap, 
met inach tnem ing van daartoe door den Gou
verneur-Generaal te stell en r~ge len, overbodig 
zij n verklaard, telkens voor niet langer dan 
één jaar in aanrnerking, behoudens dat, wan
neer ged urende dien t ijd in . ede rl an cls<?~
Inclië doorloopende clienstverr, cht,ngen ztJn 
bewezen, welke ten minste één maand hebben 
n-eduu rd en waarvoor een toelage of daggeld 
ten laste van de begroot ing van een gebieds
deel is genoten, deze tijd steeds in aanmerking 
komt en niet meclete lt voor de berekening van 
het bedoelde jaar. 

Onder een en ander is echter niet begrepen 
de t,ijcl , gedurende welken Europeesche _locale 
ambtenaren a ls lid van de Tweede K amer 
der Staten-Generaal verlofsbezoldi g ing clan 
wel wachtgeld hebben genoten; 

b. gedurende welken aan Europeesche lo
ca le ambtenaren, die onderstand gen ieten, dan 
wel zonder in komsten ten I aste van de be
groeting van eene zei fstanclige gemeenschap 
zijn . op een toe! age of daggeld ten 1 aste van 
zoodanige begrooting doorloopencle dienstver
richtingen in N ederlandsch-l ndië worden op
ged ragen, welke ten m inste één maand duren ; 

c. gedu rende welken personen, onderwor
pen aan de bepalingen voor Europeanen of 
ten aanzien van wie die bepalingen toepasse
lijk zijn verklaa rcl , zonder Europeesch locaal 
ambtenaar te zijn, in locaal ambtel ijk ver
band voo rl oopige bezoldiging, bezoldiging . toe
lage. daggeld of andere dool'loopende in kom
sten ten I aste van de begroot i ng van eene
zel fstanclige gemeenschap hebben genoten ,. 
mits de onder eene andere benaming dan voor
loopige bezoldiging of bezoldiging genoten in
kom ten niet als bij -inkomsten zij n te be
schouiven, doch het karakter dragen van be
zoldig ing aan een hoofdambt verbonden en 
die tij d onm iddellij k is gevolgcl door een aan
stelling, di e betrokkenen den staat van Euro
pee ch locaal ambtenaar ver!Pend heeft , of, 
wanneer hij n iet onmiddell ij k door zoodanige 
aanstelli ng gevolgd is, ten minste één jaar 
a~htereen heeft geduurd . 

D tijd, gedurende welken Yoorloopige be
zoldiging is genote n door personen, die voor 
den localen dienst zij n uitgezonden , telt van 
den dag van hunne aankomst in Nederlandsch_ 
Indi ë; 

d. gedurende wel ken Europeeschen locale 
ambtenaren als lid Yan de Eerste Kamer der 
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Staten-Generaal buiten Nederlandsch-Indië 
verblijf hebben gehouden of aan Eurnpeesche 
locale ambtenaren, die buiten Nederlandsch
Indië vertoeven wegens een hun verleend bui
tenlandsch verlof of krachtens vergunning van 
den raad van het betrokken gebiedsdeel en 
met ontheffing van het laatstbekleede ambt, 
door dien raad werkzaamheden buiten Neder
landsch-Indi ë zijn opgedragen, onverschillig of 
daaraan al dan niet eenige belooning was ver
bonden, mits de opdracht met goedkeur ing 
van den Gouverneur-Generaal is verstrekt. 

Deze tijd telt jaar voor jaar, wanneer hij 
is doorgebracht binnen de keerkringen en voor 
de helft, wanneer hij is doorgebracht buiten 
de keerkringen. Voor zoover hij mede in aan
merking zou komen krachten het tweede of 
derde lid van paragraaf a, vinden deze bepa
lingen geen toepassing ; 

e. door Europeesche locale ambtenaren als 
1 id van het College van Gedelegeerden van 
den Volksraad do.orgebracht; 

/. gedurende welken in localen dienst door
loopende werkzaamheden zijn verricht door 
personen, niet aan de bepalingen voor Euro
peanen onderworpen of ten aanzien van wie 
die bepalingen niet toepassel ijk zijn verklaard, 
die ingevolge dan wel na toepasselijkverkla
ring op hen van die bepalingen de hoedanig
heid van Europeesch locaal ambtenaar heb
ben verkregen ; 

g. anders dan a ls Eurnpeesch locaal amb
tenaar doorgebracht in eenigerlei dienst, welke 
voor pensioen in aanmerking zou komen, in
dien de betrokkene burgerlijk landsdienaar 
ware in den zin van het Indisch burgerlijk 
pensioenreglement. 

2. Voor pensioen in aanmerking komende 
locale dienst telt van den dag, waarop de 
w01·kzaamheden zijn aangevangen of hervat, 
mits op dien dag door den betrokkene voor 
die werkzaamheden reeds inkomsten zijn ge
noten en anders van den eersten der maand, 
volgende op die, waarin de werkzaamhed0n 
zijn aangevangen of hervat, tot en met den 
dag, waarover aan hem voor het laatst m
kom ten worden betaald. 

3. Onverminderd hetgeen dienaangaande 
l'eeds elders is bepaald, komt de in de vorige 
leden bedoelde tijd slechts in aanmerking, voor 
zoover die niet reeds met pensioen is beloond 
ten laste van het Rijk, van Nederlandsch
Indië, van Suriname of Curaçao dan wel van 
een door het openbaar gezag in een der dealen 
van het Koninkrijk ingesteld pensioenfonds. 

4. Voor de geldi gmaking van diensttijd als 
bedoeld in de paragrafen c, f en g van het 
eerste lid van dit artikel moet de betrokken 
Europeesche locale ambtenaar, onder over
legging van alle op dien diensttijd betrekking 
hebbende bescheiden, binnen één jaar nadat 
hij den staat van Europeech locaal ambtenaar 
heeft verkregen, het verzoek doen aan den 
beheerder. 

Art. 6. Bij de berekenjn;;- van den voor 
pen ioen geldenden diensttijd wordt het eind
cijfer tot jarnn en maanden afgerond. Over
schietende dagen worden voor eene volle 
maand gerekend . 

Art. 7. 1. Zij , aie in het genot van pen
sioen wenschen te worden gesteld, moeten eene 
schriftelijke aanvraag daartoe, door tusschen-

komst van den raad van het gebiedsdeel, 
waarbij zij het laatst in dienst zijn geweest, 
indienen aan den Gouverneur-Generaal, of 
wanneer zij zich buiten Nederlandsch-Indië be. 
Yinden, aan den Minister van Koloniën. 

2. Zij moeten tevens overleggen: 
a. een door den beheerder of de directie 

van het fonds geverifieerden dienststaat, be
vattende a l de gegevens, die voor de bereke
ning van het pensioen noodig zijn. Het model 
van dien staat wordt door den Gouverneur
Generaal vastgesteld; 

b. eene verklaring dat alle archiefstukken 
zoowel oorspronkelijke als afschriften, uittrek
sels of minuten, welke zij onder zich mochten 
hebben, ter beschikking zijn gesteld van het 
gezag, of dat zij geen zoodanige stukken onder 
zich hebben. Deze verklaring kan ook in de 
aanvraag worden opgenomen. 

3. Zoo noodig kan bovendien worden ge
vorderd de overlegging van eene geboorte- of 
doopakte, dan wel , als zoodanig stuk n iet kan 
worden overgelegd, eene akte van bekendheid, 
afgegeven door het Hoofd van plaatselijk be
stuur van de geboorte. of woonplaats van den 
aanvrager of de verklaring van twee getui
gen, zoomede Yan de besluiten van aanstel
ling en van andere bewijsstukken der gedane 
opgaven, of wel gewaarmerkte afschriften 
daarvan. 

Art. 8. 1. H et pensioen wordt verleend 
door den Gouverneur-Generaal, op voordracht 
van den beheerder, na overleg met commi • 
sar issen van het fonds, indien de ambtenaar 
zich op het tijdstip van zijn ontslag in Neder
landsch-Indië bevindt; anders door Ons, op 
voordracht van de directie na overleg met 
commissarissen van het fonds . 

2. In de gevallen, waarin krachtens het 
bepaalde in lid 1 van artikel 4 recht op pen
sioen is verkregen, dan wel omtrent de toe
kenning van pensioen door Ons of door den 
Gouverneur-Generaal is beslist, is de beheer
der, buiten Nederlandsch-Indië de directie 
van het fonds, bevoegd om, met inachtneming 
van de ter zake bestaande voorschriften, pen
sioen te verleenen. Bezwaren ·tegen de door 
den beheerder of door de directie van het 
fonds genomen besluiten kunnen bij den Gou
verneur-Generaal of buiten Nederlandsch
Indië bij den Minister van Kolonjën worden 
ingebracht, die, daartoe termen aanwezig 
achtende, het besluit doen herzien. 

Art. 9. 1. H et maandelijksch pensioen be
draagt: 

a. voor normaal pensioen: 36 % van den 
pensioengrondslag; 

b. voor verminderd pensioen: het voor nor
maal pensioen bepaald percentage van den 
pensioengrondslag, verminderd naar reden van 
2 % van dien grondslag per jaar voor den 
diensttijd, welke aan de in artikel 4, eerste 
lid onder A , van dit reglement genoemde 
diensttijden ontbreekt; 

c. voor vermeerderd pensioen: het voor 
normaal pensioen bepaald percentage van den 
pensioengrondslag, vermeerderd naar reden 
Yan 2 % van dien grondslag per jaar voor 
den diensttij d, waarmede de in artikel 4, eerste 
lid, onder A, van dit reglement genoemde 
diensttijden zijn overschreden tot een maxi
mum van 46 % van den grnndslag; 
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d. voor ve,·hooyd pensioen: 46 % van den 
pensioengrondslag; 

e. voor evenredig pensioen: het percentage 
van den pensioengrondslag, dat tot het voor 
normaal pensioen vastgesteld percentage in 
gelijke verhouding staat, als de voor pensioen 
tellende diensttijd tot de in artikel 4, eerste 
lid, onder A, van dit reglement genoemde 
diensttijden, tot een maximum van 46 % van 
den grondslag. 

2. Als pensioengrondslag geldt een bedrag, 
gelijk aan de hoogste maandelijksche bezoldi
ging, gedurende vier en twintig of zes en 
dertig maanden genoten, al naar gelang die 
bezoldiging f 1000 of minder, dan wel meer 
dan f 1000 heeft bedragen. 

3. Indien de hoogste maandelijksche be
zoldiging niet is genoten gedurende vier en 
twintig of gedurende zes en dertig maanden, 
strekt tot pensioengrondslag een bedrag, ge
lijk aan het gemiddelde van de hoogste en de 
naast daarbij komende maandelijksche bezol
digingen, in het eerste geval berekend over 
vier en twintig maanden en in het laatste ge
yal over zes en dertig maanden. 

4. Wanneer het overeenkomstig het voor
gaand lid berekend gemiddelde over zes en 
dertig maanden lager is dan het bedrag dat 
als pensioengrondslag zou hebben gegolden, 
indien de maandelijksche bezoldiging niet bo
ven f 1000 ware geklommen, strekt het zoo
even omschreven bedrag tot pensioengrond
slag. 

5. Waar de in de leden 2 en 3 van dit 
artikel gestelde maatstaf onthreekt, strekt tot 
pensioengrondslag een bedrag, gelijk aan de 
middelsom der genoten maandelijksche bezol
diging. 

6. Bij de bepal ing van een pensioengrond
slag wordt met de totaalsom der per kalender
maand genoten inkomsten rekening gehouden. 

7. Ingeval een Europeesch locaal ambte
naar, die bereids recht op pensioen kan doen 
gelden, den localen dienst moet verlaten in 
verband met opheffing van de betrekking of 
inkrimping van den dienst, waardoor zijn 
diensten, met inachtneming van daartoe door 
den Gouverneur-Generaal te stellen regelen 
door den raad van het betrokken gebiedsdeel 
overbodig zijn verklaard, strekt tot pensioen
grondslag een bedrag, gelijk aan de laatste 
maandel ijksche bezoldiging, onafhankelijk van 
den duur, waarover deze genoten is, tenzij de 
grondslag, berekend naar de verdere bepalin
gen van dit artikel, hooger mocht zijn. 

8. Voor de Europeesche locale ambtenaren 
die op den voet van artikel 4, eerste lid, on
der D , van dit reglement, wegens volstrekte 
ongeschiktheid voor verderen dienst in of door 
de uitoefening van hun ambt of ter zake van 
die uitoefening ontstaan, recht op verhoogd 
pensioen kunnen doen gelden, strekt tot pen
sioengrondslag de hoogste maandelijksche be
zoldiging, welke zij genoten hebben dan wel 
genoten zouden hebben, indien zij niet ten 
gevolge van de omstandigheden, welke tot die 
ongeschiktheid hebben geleid, verhinderd zou
den zijn geworden tot het t ijdstip, waarop zij 
eervol u it den localen dienst werden ontsla
gen, doorloopende dienstverrichtingen te be
wijzen in de laatstelijk door hen bekleede be
trekking. 

9. Het gezamenlijk bedrag, dat door een 
Europeeschen localen ambtenaar aan pen
sioenen op den voet van dit reglement wordt 
genoten, kan niet meer bedragen dan f 1000 
's maands. 

10. H et pensioen wordt in zijn geheel ge
lijktijdig genoten met de soldij en de toelage, 
verbonden aan de Militaire Willemsorde en 
aan de benoeming tot Broeder der Orde van 
den Nederlandschen Leeuw en aan de Me
dai lle voor Moed en Trouw. 

11. Het maandelijksch pensioen, toegekend 
met medetelling van diensttijd, welke krach
tens de Pensioenwet voor de Spoorwegambte
naren 1925 (N ederlandsch Sta.atsblad n°. 
294) met uitgesteld pensioen of eene daar
mede in karakter overeenstemmende uitkee
ring is of kan worden beloond, wordt met het 
maandelijksch bedrag van het uitgesteld pen
sioen of van bedoelde uitkee.ring verminderd. 
De vermindering gaat in, voor zoover op het 
tijdstip van ingang van het pensioen het uit
gesteld pensioen of de daarmede overeenkc>
mende uitkeering reeds wordt genoten, op dat 
tijdstip en anders gerekend van het tijdstip, 
waarop het uitgestelde pensioen of bedoelde 
uitkeering ingaat. 

Art. 10. 1. Wanneer iemand, in het genot 
van een met toepassing va n dit reglement ver
leend pensioen den staat van Europeesch lo
caal ambtenaar herkrijgt, vervalt dat pen
sioen. 

2. Indien hij den localen dienst daarna 
weder verlaat, wordt hem, voor zoover hij al
thans naar de bepalingen van dit reglement 
alsdan recht of aanspraak op pensioen kan 
doen gelden, een nieuw pensioen toegelegd, 
waarbij zijn gezamenlijke voor pensioen tel
lende dienstjaren in aanmerking worden ge
bracht, met _dien verstande, dat buiten reke
ning wordt gelaten de voor het herkrijgen van 
de hoedanigheid van Europeesch locaal amb
tenaar in local en dienst doorgebrachte tijd, 
waarin naast het vroegere pensioen inkomsten 
zijn genoten ten laste van de begrooting van 
een gebiedsdeel. 

3. Het bepaalde in het vorig lid is mede 
van toepassing op EJ!ropeesche locale ambte
naren, die op den voet van de door dit regle
ment vervangen pensioensvoorschriften een 
pensioen genoten, hetwelk niet langer werd 
uitbetaald, doordat zij weder in vasten loca
len dienst tra<;len. 

Art. 11. 1. Voor het pensioen van ·een 
Europeeschen localen ambtenaar wordt over 
tijd, die voor de berekening daarvan in aan
merking komt, ten behoeve van het fonds 
bijgedragen, De bijdragen worden voor zoover 
betreft anderen tijd, dan die, bedoeld in ar
tikel 5, eerste lid, paragraaf y , van dit regle
ment, opgebracht door het gebiedsdeel of de 
gebiedsdeelen, in welks of welker dienst de 
ambtenaa r is, of geweest is en, voor wat aan
gaat den in genoemde parag raaf omschreven 
tijd, door het gebiedsdeel of de gebiedsdeelen, 
in welks of welker dienst de betrokkene na 

1 }let volbrengen van evenbedoelden diensttijd 

1 
voor het eerst den staat van Europeesch lo
caal ambtenaar verkrijgt. 

1 

2. Wanneer over den voor de berekening 
. van het pensioen in aanmerking komenden 

tij d door twee of meer gebiedsdeelen moet 
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worden bijge'clragen, wordt de bijdrage over 
die geb iedscleelen omgeslagen naar verhouding 
van de inkomsten, welke de betrokkene ten 
laste van elk dier gebiedsdeel en geniet of 
genoten heeft. 

3. W an neer op of na het tijdstip, waarop 
door een Europeeschen localen ambtenaar het 
maximum aantal voor pensioen tellende dienst
jaren wordt bereikt, door hem inkomsten 
worden genoten, waarover, a l naar gelang zij 
f 1000 of minder dan wel meer dan f 1000 
's maands bedragen, met inbegrip van den 
tijd, ged~1rende wel ken te voren dezelfde of 
hoogere inkomsten zijn genoten, nog niet 
vier en twintig of zes en dertig maanden is 
bijgedragen, zal ook over diensttijd , vallende 
na dat tijdstip, moeten worden bijgedragen, 
echter alleen over het bedrag, waarmede die 
inkomsten overtreffen de inkomsten, waar
over te voren gedurende vier en twintig of 
zes en dertig maanden is bijgedragen. Die 
nadere heffing wordt slechts voortgezet, tot
dat over het meerdere vier en tw int ig of zes 
en d rtig maanden is bijgedragen, met inbe
grip van den tijd , gedurende welken is bijge
dragen over de volle inkomsten, waarvan dit 
meerdere deel uitmaakt. 

4. D e bijdrage word t opgebracht: 
a. voor di ensttijd a ls bedoeld in de para

grnfen a, b, d en e van het eerste lid van 
artikel 5, over het bedrag van de bezoldiging 
en wat daarmede volgens dit reglement wordt 
gel ijkgesteld , voorloopige bezoldiging, wacht
geld, non-activiteitstraktement, verlofstrakte
ment en voor zoover zij al thans niet a ls bij 
inkomsten zijn te beschouwen, doch het karak
ter dr agen van bezoldiging aan een hoofd
ambt verbonden, ook over toelage, daggeld of 
andere doorloopende inkomsten, gedu rende 
dien diensttijd genoten ten laste van de be
~rooting van een of meer gebiedsdeelen ; 

b. voor di ensttijd als bedoeld in de para
grafen c, f en !J van het eerste I id van artikel 
5 over de gedurende dien t,ijd genoten in
komsten. 

Voor de toepassing van dit voorschrift ge
schiedt de berekening van de inkomsten, in 
milita iren dienst bij de landmacht in Neder
landsch-I nd ië of el ders genoten, vo lgens een 
door den Gouverneur-Generaal voor de toe
pa sing van het Indisch burgerlijk pensioen
reglement vastgestelden maatstaf. 

Art. 12 . . 1. De in art. 11 bedoelde bijdragen 
bedngen zooveel ten honderd van de in lid 4, 
onder a en b, van dat artikel bedoelde in
komsten als door Ons op grond van het onder
zoek naar den geldelijken toestand van het 
fon ds telkens wordt bepaald. 

2. De aanzuivering van de verschuldigde 
bijdrage, bedoeld onder a van lid 4 van ar
tikel 11, geschiedt in maandelijksche termij
nen. Indien tevens bijdragen, als bedoeld on
der b van lid 4 van artikel 11 , verschuldigd 
zijn, geschiedt de aanzuivering in maandelijk
sche termijnen, waarvan het bedrag gelijk is 
aan dat der eerstbedoelde termijnen. 

Art. 13. 1. T en behoeve van de in het 4de 
lid van artikel 11, onder a, bedoelde bijdrage 
wordt door het betalende gebiedsdeel twee ten 
honderd of een ten honderd van de daar be
doelde inkomsten van den ambtenaar inge
houden van de door hem ten laste van de 
begrooting van dat gebieclsàeel genoten in
komsten, al naar gelang de t ijd, waarop de 
bijdrage betrekking heeft, ten volle dan wel 
voor de helft voor de berekening van den 
pensioengeldigen diensttijd in aanmerking 
komt. 

2. Ten behoeve van de wegens inkoop van 
diensttijd verschuldigde bijdragen wordt bo
vendien van de inkomsten van den Eropee
schen localen ambtenaar ingehouden twee ten 
honderd dan wel een ten honderd van de in 
a1·tikel 11, lid 4, onder b, bedoelde inkomsten, 
naar gelang die diensttijd ten volle of voor 
de helft voor de berekening van het pensioen 
in aanmerking komt, tenzij over de laatstbe
doelde inkomsten reeds pensioensbijdragen 
aan de gelclmiddelen van gebiedsdeelen moch
ten zijn voldaan, in welk geval rneds be
taalde bijdragen in minde1·ing komen van het 
totaal bedrag, dat door het betalende gebieds
deel zou zijn ingehouden, indien de vooraf
gaande voldoening als bedoeld niet mocht heb
ben plaats gehad. 

Voor zooveel door den betrokkene over den 
in te koopen anderen clan localen diensttijd 
nog niet is voldaan, wat voldaan zou moeten 
zijn of worden om dien tijd krachtens de voor 
dien anderen dienst geldende pensioensbepa-
1 ingen te doen mede tellen voor pensioen op 
den voet dier bepal ingen. i de betrokkene 
aan het betalende gebiedsdeel ook dat bedrag 
verschuldigd. Kan dît bedrag niet worden 
vastgesteld, dan wordt het bepaald op twee ten 
honderd van de gedurende dien dienst genoten 
inkom ten, of, indien geen inkomsten genoten 
zijn, op twee procent van de bedragen, waar
naar de in artikel 11, lid 4, onder b, bedoelde 
bijdrage in dit geval berekend wordt. 

3. Het door den ambtenaar ingevolge het 
tweede lid van dit artikel verchuldigde wordt 
aangezuiverd door buitengewone inhoudingen 
op zijn bezold ig ing of andere ten laste rnn de 
begrooting van het gebiedsdeel betaald wor-

Ten aanzien van onbezoldigde N ederland
sche diensten , die voor eclerlandsch pensioen 
in aanmerking zouden komen, wordt, indien 
de betrokkene ambtenaar was in den zin der 
Pensioenwet 1922, de bijdrage opgebracht naar 
een inkomen, dat gesteld wordt op de helft 
der eerste bezoldiging in localen dienst ge- ' 
noten, gerekend over den duur dier onbezol
digde diensten. Als inkomsten bij het bijzon
der onderwijs in Jederlancl worden aange
merkt de bedragen, waarover voo r Neder
lanclsch pensioen is moeten worden bijgedra
gen, of zou moeten of kunnen zijn bijgedragen. 

5. D e bijdrage over tijdvakken, die voor de 
helft Y00r de berekening van den pensioen
geldigen diensttijd in aanmerking komen, be
draagt de helft van de bijdrage, welke be
taald zou moeten worden, indien bedoelde 
tijdvakken ten volle voor die berekening in 
aanmerking zouden komen. 

' dende inkomsten, dan wel op zijn pensioen, 
ten beloope van twee ten honderd van de 
bedragen daarvan, voor zooveel het niet ver
rnkend kan worden met aan hem terug te 
betalen bijdragen. 

4. Indien de aanzuivering op de in het 
vorig lid bedoelde wijze niet meer kan plaats 
vinden door ontstentenis van bezoldiging of 
andere inkomsten ten Ia te ,·an de begrooting 
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van het gebiedsdeel of van pen ioen, blijft in 
elk ander geval clan dat omschreven in artikel 
15, het rncht tot te rngvordering van het niet 
aangezuiverde deel voor het in lid 1 van dit 
artikel bedoelde betalende gebiedsdeel voort
bestaan. 

Art. 14. ' Geen bijdragen zijn verschuldigd 
over tijdvakken, die niet voor de berekening 
van penioen medetellen, behoudens het be
paalde in lid 3 van artikel 11. 

Art. 15. 1. \Vanneer een ambtenaar in lo
calen dienst wegens ongeschiktheid voor de 
verdere vervulling van zijn betrekking, ver
oorzaakt door ziekten . of gebreken, zonder 
aanpraak op pensioen wordt ontslagen, ont
vangt het gebiedsdeel, dat de bijdrage be
taal de, deze terug. De ongeschiktheid moet 
worden vastgesteld op de wijze a ls bedoeld in 
artikel 4, lid 2, onder b, van dit reglement. 

2. H et gebiedsdeel geeft den ambtenaar, 
voor wien het betaalde, terug het deel, dat 
het op hem verhaalde. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van de uitkeeringen aan de weduwen en 
weezen. 

Art. 16. 1. Met uitzonde1·ing van de per
sonen, bedoeld in artikel 19, wordt aan de 
weduwen van deelgenooten pensioen en aan 
hunne we,izen onderstand toegekend ten laste 
van het fonds. Op de uitkeeringen bestaat geen 
recht, indien de door den deelgenoot nage
laten schuld aan het fonds niet wordt aange
zuiverd, hetzij ineens, hetzij in door de directie 
of in Nederlandsch-Indië door den beheerder 
vast te stellen termijnen. 

2. Onder weezen worden in dit reglement 
verstaan minderjarige kinderen van overleden 
deelgenooten, die geboren zijn uit een huwe
lijk, dan wel gewettigd zijn. 

Art. 17. 1. Mannelijke deelgenooten, die 
uit deT\ localen dienst worden ontslagen zon
der toekenning van pensioen, zoomede gepen
sionneerden, wier pensioen vervalt, kunnen 
voor de vrouw, met wie zij gehuwd zijn op het , 
tijdstip , waarop zij ophouden verplicht deel
genoot in het fonds te zijn, voor de kinderen 
uit dat huwelijk, voor hunne kinderen uit 
vroegere huwelijken en voor hunne gewettigde 
kinderen, die op meerbeaoeld tijdstip reeds 
geboren waren, deelgenoot in het fonds blij
ven. Gelijke bevoegdheid hebben vrouwelijke 
deelgenooten, die zonder pen ioen uit den 
dienst worden ontslagen of wier pensioen ver
valt ten opzichte van de wettige kinderen, 
zoowel die, welke zij reeds bezitten, als die, 
welke nog geboren worden uit haar huwelijk 
met den man, met wien zij op het t ijdstip 
van ingang van h aar ontslag gehuwd waren. 

2. Daartoe hebben zij zich , al naar gelang 
hunne bijdrage laatstelijk in Tederlandsch
Indië of in Nederland werd voldaan, schrifte
lijk te wenden tot den beheerder of tot de 
directie van het fonds. 

3. I de in het vorige I id bedoelde kennis
geving niet ontvangen binnen zes maanden 
na het t ijdstip, in lid 1 genoemd, dan worden 
zij geacht van hun deelgenootschap te hebben 
afgezien. 

4. Zoodra de beheerder van het fonds er 
kenni van krijgt, dat een deelgenoot uit den 

localen dienst is ontslagen zonder toekenning
_van pensioen, dan wel dat het pensioen van 
een deelgenoot is vervallen, vestigt hij, indien 
die deelgenoot betrekkingen heeft, als in lid 
1 bedoeld, en in N ederlandsch-Indië verblijf 
houdt, diens aandacht op het voorkomende in 
de vorige dri e leden van dit artikel. Op over
eenkomstige wijze wordt gehandeld door de
directi e van het fonds, indien de betrokkene
buiten N ederlandsch-Indi ë vertoeft. De deel
genooten kunnen er zich echter nimmer op be
rnepen, dat hunne aandacht niet op den in
houd van bedoelde l eden is gevestigd. 

5. Zij, die binnen den in lid 3 genoemden 
termijn overlijden en zich nopens het behoud 
van hun deelgenootschap niet hebben uitge
sproken, worden, indien zij betrekkingen na
laten a ls in lid 1 bedoeld, geacht deelgenoot 
te zijn gebleven. 

6. Deelgenooten, a ls in dit artikel bedoeld, 
die van woonpl aats veranderen, zijn verplicht 
daa rvan kenni te geven: 

a. indien zij .hunne bijdrage in N eder
landsch-Indië voldoen , aan den a lgemeenen 
ontvanger van 's Lands kas, bij wien de laat
ste bijd rage is gestort en bij vertrek naar N e
der! a nd tevens aan den beheerder van het 
fonds; 

b . indien zij hunne bijdrage bu iten Neder
landsch-Indië voldoen , aan de directie van he 
fonds. 

Art. 18. 1. De ve1·plichting tot bijdragen 
ten behoeve van uitkeering aan weduwen en. 
weezen vervalt: 

a. voor den ongehuwden gepensionneerden 
mannelijken ambtenaar, die den leeftijd van 
vijf en zestig jaren heeft berei kt, indien hij 
geen minderjarige, wettige (ook gewettigde) 
kinderen heeft; 

b. voor den gifüuwden gepensionneerden 
mannelijken ambtenaar, die den leeftijd van 
vijf en zestig jaren heeft bereikt, indien zijne
echtgenoote aan haar laatste huwelijk geen 
aanspraak kan ontleenen op pensioen ten 
laste van het fonds en hij evenmin minder
jarige, wettige (ook gewettigde) kinderen be
zit, en zulks met inga ng van de maand, vol
gende op die, waarin het zes en zestigste le 
vensjaar is ingegaan of de deelgenoot heeft 
opgehouden kinderen te hebben a ls vorenbe
doeld; 

c. voor de gepensiom10erde vrouwelijke 
ambtenaar, die den leeftijd van vijftig ja ren 
heeft bereikt en geen minderjarige wettige 
ki nderen heeft , en zulks m et ingang van de 
maand, volgende op die, waarin het een en 
vij ftigste levensjaar is ingetreden of de deel
genoote heeft opgehouden kinderen te hebben 
a ls vorenbedoeld. 

2. De deelgenooten op wie lid 1 van toe
passing wordt. zijn verplich t daarvan kennis 
te geven, in Nederlandsch-Indië aan den be
heerder , buiten Nedel'lanclsch-Indië aan de 
directie van het fonds. Bij verzu im van ken
nisgeving binnen 5 jaren worden de reeds in
gehouden bij dragen niet teruggegeven. 

3. Indien een gepensionneerde ambtenaar, 
voor wien , ingevolge het bepaalde in lid 1 , 
de verplichting tot bijdragen heeft opgehou
den , hertrouwt met een vroegere echtgenoote, 
met wie hij gehuwd is geweest gedurende den 
tijd, waarin di e verpl ichting nog bestond, 
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her_leeft die verplichting voor hem en blijft 
ar~_1kel 19, onder a en b, buiten toepassing. 
H1J is, gerekend van den eersten der maand 
w_':Larin het huwelij k is gesloten, de gewon~ 
b1Jdra!!:e v~rschuldigd. Voor de betaling van 
huwehJksb1Jdragen geldt de bepaling van ar
tikel 2?_, lid 8, en voor de terugbetaling van 
extra-b1J dragen die van artikel 28 lid 8 · 
voor ~~ verplichte kennisgeving ook' van dez~ 
huwehJ ken en de gevolgen van het verzuim 
daarvan gelden de leden 4 5 en 6 van ar-
tikel 27. ' 

Art. 19. Geen recht op uïtkeering ten Jaste 
van het fonds hebben: 

a. de weduwe van een gepens ionneerden 
a_1?1-btenaa1·, ?ie gehuwd is nadat hij den leef
t1Jd van 65 Jaren had bereikt; 

b. de weezen uit een dergelijk huwelijk; 
c. de weezen geboren uit een huwelijk, ge

sloten door een gepensionneerde vrouwelijke 
ambtenaar nadat zij den leeftijd van 50 jaren 
had bereikt; 

d. de door een gepensiönneerden ambte
naar, nadat de bij artikel 18 bedoelde ver
plichting heeft opgehouden, gewettigde kin
deren. 

Art. 20. 1. Het pensioen wordt berekend 
naar het gemiddelde van de maandelijksche 
bezoldigingen, welke door den deelgenoot ge
durende de laatste twee jaren van werkelijken 
dienst zijn genoten. 

2. Indien de overledene nog geen twee ja
ren in werkelij_ken dienst heeft doorgebracht, 
wordt het pensioen berekend naar het gemid
deld bedrag van de genoten maandelijksche 
bezoldigingen. 

3. Bij de berekening der uitkeeringen aan 
de nagelaten betrekkingen van iemand, die 
op den voet van artikel 17 vrijwillig deelge
noot is gebleven, wordt aangenomen, dat deze 
in werkelijken dienst is gewee t tot het tijd
stip, waarop hij is gaan bijdragen over een 
als pensioen aan te nemen bedrag. • 

4. Onder werkelijken dienst als bedoeld · 
in de voorgaande leden, zoom~de in artikel 
.'31, lid 1, is begrepen de dienst onder genot 
van voorloopige bezoldiging doorgebracht als
mede de dienst, doorgebracht als lid var{ den 
Volksraad onder genot van wachtgeld dan 
wel als lid van het College van Gedel~geer
den van den Volksraad. 

Art. 21. Het pensioen bedraagt: 
a. behoudens een bedrag van ten minste 

acht gulden per maand, twintig ten honderd 
van het bedrag, dat tot grondslag voor de be
rekening strekt, wanneer dat bedrag één hon
derd gulden niet te boven gaat; 

b. behoudens een bedrag van ten minste 
twintig gulden ten hoogste honderd zestig 
gulden per maand, zestien ten honderd van 
het bedrag, dat tot grondslag voor de bereke
ning strekt, wanneer dat bedrag één honderd 
gulden te boven gaat. 

Art. 22. 1. Voor de kinderen van een over
leden mannelijken deelgenoot, wier moeder 
pensioen geniet ten laste van het fonds, be
draagt de onderstand: 

1 

p. maand p. maand 
Voor 1 kind. . . . f 8,- f 6,-

2 kinderen . · 1 " 14,- ,, 10,-
3 ,, . . . . ,, 19,- ,, 13,-
4 " . . . · 1 " 22,- " 16,-
5 of meer kinderen " 24,- ,, 18,-

2. Indien de moeder geen aanspraak heeft 
op pensioen ten laste van het fonds of wan
neer zij eveneens overleden is, wordt de onder
stand berekend als volgt: 
. a. bij e,e,n getal van drie of minder krijgt 
ieder het een derde gedeelte van het pensioen, 
berekend op den voet van artikel 21, doch in 
geen geval minder dan het bedrag van den 
onderstand, bedoeld in lid 1; 

b. bij een getal van meer dan drie worden 
de weezen in twee groepen gesplitst; de eene 
groep bestaat uit drie weezen, de andere groep 
uit het overige aantal kinderen. Voor de groep 
van drie weezen geschiedt de berekening van 
d~!"' onderstand op de onder a aangegeven 
w1Jze, voor de andere groep geschiedt die be
rekening naar de schaal van Jid 1. 

Elk der weezen heeft recht op een gelijk 
aandeel van de som der beide op de boven
aangegeven wijze verkregen bedragen. Indien 
het gemiddelde bedrag van den onderstand 
voor iedere wees alsdan meer zou bedragen 
dan gemiddeld per kind zou genoten worden, 
als er slechts drie weezen waren, wordt even
bedoelde som verminderd met een zoodanig 
bedrag, dat de beide middelsommen aan el
kaar gelijk worden. 

3. De regeling van den onderstand, toeko
mende aan kinderen van eene overleden vrou
welijke deelgenoot, geschiedt op den voet van 
het bepaalde bij lid 2, met dien verstande, 
dat in de plaats van het daarin onder a be
doeld pensioen als grondslag voor de bereke
ning wordt genomen het pensioen, waarop aan. 
spraak kan worden gemaakt door de weduwe 
van een deelgenoot, die als ambtenaar in ge
heel dezelfde omstandigheden verkeerde als 
de vrouwelijke deelgenoot. 

4. Volle weezen, wier vader en moeder 
bij hun overl ijden deelgenoot waren, hebben 
aanspraak op onderstand zoowel van vaders
als van moeders-zijde. 

5. Toekenning van onderstand aan weezen, 
die denzelfden vader hebben, doch uit ver
schillende moeders geboren zijn, geschiedt 
voor iedere groep afzonderlijk op den voet 
van het hierboven bepaalde, met dien ver
stande, dat de onderstand van alle groepen 
van alle weezen berekend wordt naar het 
weduwenpensioen, waarvoor de vader bij zijn 
overlijden deelgenoot was. Gewettigde kinde
ren, wier ouders geen huwelijk hebben aange
gaan, zoomede de moederlooze kinderen, die 
de vader bij zijn toetreden als deelgenoot had, 
worden te zamen gerekend als te zijn gespro
ten uit één huwelijk. 
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6. Zool ang de door den deelgenoot nagela

ten weduwe pensioen geniet ten laste van het 
fonds , mag het gezamenlijk bedrag van de 
onderstanden het bedrag van dat pensioen 
niet overtreffen. 

7. Indien ook de door den deelgenoot na
gelaten weduwe is overleden of indien zij 
geen aanspraak heeft op pensioen ten laste 
van het fonds, mag het gezamenlijk bedrag 
van de onderstanden het dubbele van het in 
]id 5 bedoelde pensioen niet overtreffen. 

8. Indien de op den voet van lid 5 bere
kende onderstanden in verband met het be
paalde bij de twee vorige leden moeten wor
den verminderd, geschiedt die vermindering 
op zoodanige wijze, dat de verhouding, die 
volgens de aanvankelijke berekening tusschen 
de onderstanden der verschillende groepen 
van kinderen bestond, dezelfde blijft. 

Art. 23. 1. Eene weduwe, die een nieuw 
huwelijk aangaat, verliest haar pensioen met 
ingang van de maand, volgende op die, waar
in het huwelijk plaats heeft. 

2. Bij ontbinding van het huwelijk treedt 
zij weder in het genot van het vorig pensioen 
of ontvangt zij het pensioen of de pensioenen, 
waarop zij volgens het bepaalde in lid 2 en 
3 van artikel 29 aanspraak zal kunnen doen 
gelden. 

3. Tot de uitbetaling van pensioen wordt 
telkenmale eerst overgegaan, nadat van de 
weduwe is ontvangen eene schriftelijke ver
klaring, dat zij ongehuwd is, ook in den zin 
van ai-tikel 39. Eene weduwe, die eene ver
klaring indient, welke met de waarheid in 
strijd is, verliest voor goed alle aanspraak op 
pensioen. 

Art. 24. 1. De ten behoeve van uitkeerin
gen aan weduwen en weezen door de deelge
nooten aan het fonds verschuldigde bijdragen 
worden onderscheiden in gewone, buitenge
wone, huwelijks- en extra-bijdragen . 

2. Zij worden ten hoogste berekend naar 
een maandelijksche bezoldiging van f 1000. 

Art. 25. 1. De gewone bijdrage bedraagt 
voor mannelijke deelgenooten vijf en voor 
vrouwelijke twee ten honderd van de bedra
gen, als bedoeld onder a van het vierde lid 
van artikel 11 of van de pensioenen. 

2. Bij overlijden van een deelgenoot zijn 
van de in het eerste lid van dit artikel be
doelde inkomsten of van de pensioenen, in
dien deze eindigen na het einde van de 
maand, waarin het overlijden plaats vindt, de 
in dat lid bedoelde bijdragen slechts verschul
digd tot en met de maand van overlijden. 

3. Indien tijdelijk geen inkomsten ten 
laste van de gebiedsdeelen worden genoten, 
is de bijdrage ·verschuldigd over het bedrag, 
dat rot grondslag strekt voor de berekening 
van het weduwenpensioen, dan wel van het 
als pensioen aan te nemen bedrag, bedoeld 
in lid 3 van artikel 22, met dien verstande, 
dat die grondslag niet meer zal bedragen dan 
duizend gulden 's maands. 

4. Bij tijdelijken stilstand van het pen
sioen is de bijdrage verschuldigd naar den 
maatstaf van het toegekende pensioen. 

5. Behoudens het bepaalde bij lid 6 wordt 
voor hen, die op den voet van artikel 17 vrij
willig deelgenoot zijn gebleven, de bijdrage 

geheven van de som die, toen zij ophielden 
verplicht deelgenoot te zijn, rot grondslag 
strekt voor de berekening van het weduwen
pensioen dan wel van het als pensioen aan te 
nemen bedrag, bedoeld in lid 3 van artikel 
22, tenzij zij op dat tijdstip bij eervol ontslag 
uit den localen dienst recht op pensioen zou
den hebben kunnen doen gelden krachtens 
het bepaalde onder A en C van het eel'Ste lid 
van artikel 4, in welk geval de bijdrage wordt 
geheven over het pensioen, dat hun alsdan 
zou zijn toegekend. 

6. Voor hen die vrijwillig deelgenoot in 
het fonds zijn gebleven, kan de bijdrage wor
den geheven van eene lagere som dan die, in 
lid 5 bedoeld. Deze som mag echter niet klei
ner zijn dan veertig gulden 's maands. 

7. Door hen, die de gewone bijdrage vol
doen over het in lid 5 of lid 6 bedoeld be
drag - anders dan over het daar aangegeven, 
als pens ioen aan te nemen bedrag - wordt 
op dien voet aan het fonds bijgedragen tot 
en met de maand, waarin zij, als zij in localen 
dienst waren gebleven en na hun ontslag 
onafgebroken in Nederlandsch-Indië hadden 
gediend, bij eervol ontslag uit den dienst, 
recht op pensioen zouden hebben krachtens 
het bepaalde onder A en C van het eerste lid 
van artikel 4. Daarna wordt de bijdrage ge
heven over het pensioen, dat hun alsdan zou 
zijn toegekend. Dat pensioen wordt berekend 
met inachtnem ing van de onderstelling, dat de 
deelgenoot na zij n ontslag is blijven doordie
nen op eene bezoldiging, gelijk aan het be
drag, waarover door hem na zijn ontslag ge
wone bijdrage is voldaan. 

Art. 26. 1. De buiLengewone bijdrage is 
verschuldigd bij verhooging van de bezoldi
ging. 

2. Zij bedraagt voor mannelijke deelge
nooten eene som gelijk aan de verhooging 
van de bezoldiging over eene maand, voor 
vrouwelijke eene som gelijk aan de helft die r 
verhooging. 

Art. 27. 1. Al s huwelijksbijdrage is ver
schuldigd: 

a. door mannen, die bij den aanvang van 
hun deelgenootschap gehuwd zijn of geduren
de hun deelgenootschap in het huwelijk tre
den, een som gel ijk aan de genoten wo,·dende 
of laatstelijk genoten bezoldiging over eene 
maand, zoo noodig vermeerderd met zooveel 
ten honderd, als de bij dit reglement behoo
rende tabellen aangeven; * 

b. door gehuwde mannen, wier bezoldiging 
verhoogd wordt, eene som gelijk aan de ver
hooging over eene maand, vermeerderd met 
zooveel ten honderd, als de bij dit reglement 
behoorende tabel I aangeeft ; 

c. door vrouwen, die bij den aanvang van 
haar deelgenootschap gehuwd zijn of geduren
de haar deelgenootschap in het huwelijk tre
den, dertig ten honderd van de genoten wor
dende of laatstelijk genoten bezoldiging over 
eene maand; 

d. door gehuwde vrouwen bij verhooging 
van de bezoldiging dertig ten honderd van de 
verhooging over eene maand. 

2. Bij de toepassing van de in het vorig 
lid bedoelde tabellen wordt de leeftijd · der 

* Voor tabell en zie pag. 76. 
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echtgenooten gesteld op het bij het huwelijk 
of den aanvang van het deelgenootschap dan 
wel bij de verhooging van de bezoldiging vol
bracht getal levensjaren. Bezoldigingen van 
meer dan f 1000 per maand worden als f 1000 
berekend. 

3. Voor het huwelijk met een vroegere echt
genoote of met een vroegeren echtgenoot, 
waarvoor aan het fonds reeds huwelijksbij
drage werd voldaan, is niet opnieuw de in lid 
1 onder a of c van dit artikel bedoelde huwe
lijksbijdrage verschuldigd, met dien verstande, 
dat, indien in het tijdvak tusschen de ontbin
ding van het laatste huwelijk van den deelge
noot of de deelgenoote en het aangaan van 
het nieuwe huwelijk de bezoldiging van den 
deelgenoot of van de deelgenoote is vermeer
derd, de onder b en d van lid 1 van dit ar
tikel bedoelde bijdragen alsnog verschuldigd 
worden. Voor de betaling van deze bijdragen 
geldt het bepaalde in lid 10, 11 en 12 van 
artikel 34. 

4. Ieder deelgenoot, die in het huwelijk 
treedt, i verplicht daarvan kennis te geven 
in ederlandsch-Indië aan den beheerder van 
het fonds door tusschenkomst van het gezag, 
dat zijne inkomsten betaalbaar stelt, elders 
aan de directie van het fonds. 

5. Indien aan de in lid 4 bedoelde ver
plichting niet is voldaan binnen een jaar na 
den dag, waarop het huwelijk is voltrokken, 
wordt het bedrag der door den deelgenoot 
verschu ldigde huwelijksbijdrage tien ten hon
derd hooger. Bovendien verbeurt deze eene 
boete van één ten honderd van het oorspron
kelijk verschuldigd bedrag voor elke maand, 
welke hij na het verstrijken van dien termijn 
heeft laten verloopen en zulks tot de maand, 
waarin de schuld in haar geheel wordt aan
gezuiverd of waarin met de aanzuivering der 

· schuld in termijnen een aanvang wordt ge-
maakt. ,vat de wijze van aanzuivering ervan 
betreft, wordt de boete mede als eene verhoo
ging der huwelijksbijdrage aangemerkt. 

6. Indien blijkt dat een deelgenoot bij zijne 
toetreding tot het fonds in st1·ijd met de waar
heid heeft verklaard ongehuwd te zijn , wordt 
het bedrag der dom' hem verschuldigde huwe-
1 ijksbijdrage met tien ten honderd verhoogd. 
Bovendien verbeurt de deelgenoot een boete 
van één ten honderd van het oorspronkel ijk 
verschuldigd bedrag voor elke maand, welke 
na zijne indiensttreding is verloopen, en zulks 
tot de maand, waarin de schuld in haar ge
heel wordt aangezuiverd of waarin met de 
aanzuivering der schuld in tmmijnen een aan
vang wordt gemaakt. Wat de wijze van aan
zuivering ervan betreft, wordt de boete mede 
als eene verhooging der huwelijksbijdrage 
aangemerkt. 

7. Behoudens het bepaalde bij lid 3 en lid 
8 is de huwelijksbijdrage, bedoeld onder a en 
c van het eerste lid, bij elk opvolgend huwe
lijk opnieuw verschuldigd. 

8. Vrouwelijke deelgenooten behoeven aan 
huwelijksbijdrage en extra-bijdrage, als be
doeld in artikel 28, te zamen nooit meer te 
voldoen dan dertig ten honderd van de hoog
ste bezoldiging over eene maand. 

Art. 28. 1. Ongehuwden zijn bij toetreding 
als deelgenoot een extra-bijdrage verschuldigd 
van dertig ten honderd van hun bezoldiging 

over eene maand, indien zij k inderen hebben, 
die bij hun overlijden aanspraak op onder
stand zouden kunnen maken. 

2. Bij wettiging van een of meer kindernn 
op den voet van ai-tikel .275 van het Jeder
landsch-Indische of artikel 330 van het Ne
derlandsche B urgerlijk Wetboek, is een extra
bijdrage verschuldigd van dertig ten honderd 
van de door den deelgenoot genoten wol'dende 
of laatstelijk genoten bezoldiging over eene 
maand. Indien de deelgenoot op het tijdstip 
der wettiging niet meer in leven is, wordt 
deze extra-bijdrage beschouwd als eene door 
hem nagelaten schuld aan het fonds . Bij ver
meerder ing van bezoldiging moet voor die 
kinderen eene extra-bijdrage worden voldaan 
van dertig ten honderd van het bedrag der 
venneerdering ove,· eene maand. De ingevolge 
deze bepaling betaalde bijdrage voor de kin
deren van dezelfde moeder worden bij het 
aangaan van een huwelijk tm,schen den deel
genoot en die moeder in mindering gebracht 
van de door hem alsdan verschuld igde huwe
lijksbijdrage. 

3. Ongehuwde mannelijke deelgenooten met 
wettige of door huwelijk gewettigde kinderen, 
die bij hun overlijden aanspraak op onder
stand zouden kunnen maken, zijn bij vel'meer
dering van hun bezoldiging eene extra-bijdrage 
versqhuldigd van: 

a. dertig ten honderd van het bedrag der 
vermeerdering over eene maand voor de groep 
van kinderen als vorenbedoeld, die zij op het 
oogenblik van hun toetreden als deelgenoot 
bezaten; 

b. dertig ten honderd van het bedrag der 
vermeerdering over eene maand voo,· elk der 
groepen van na de toetreding geboren kinde
ren als vorenbedoeld, die dezelfde moeder heb
ben. 

4. Ongehuwde vrouwelijke deelgenooten met 
kinderen, die bij haar overlijden aanspraak 
op onderstand zouden kunnen maken, zijn bij 
vel'meerder ing van hare bezoldiging eene 
extra-bijdrage verschuldigd van dertig ten 
honderd van het bedrag der vermeerdel'ing 
over eene maand. 

5. Onder ongehuwden worden in de leden 
1, 3 en 4 mede verstaan van echt gescheide
nen, weduwnaars en weduwen. 

6. Gehuwde mannen zijn bij toetreding als 
deelgenoot eene extra-bijdrage verschuldigd 
van dertig ten honderd van het bedrag van 
hun bezoldiging over eene maand, indien zij 
kinderen bezitten, die eene andere moeder 
hebben dan de vl'ouw, met wie zij op het 
oogenblik van hunne toetredjng zijn gehuwd 
en die bij hun overlijden aanspraak op onder
stand zouden kunnen maken. 

7. Bij vermeerdering van hun bezoldiging
zijn gehuwde mannel ijke deelgenooten met 
wettige of door huwelijk gewettigde kinderen, 
die eene andere moeder hebben dan de vrouw. 
met wie zij op het t ijdstip van die vermeer: 
<lering zijn gehuwd en die bij hun overlijden 
aanspraak op onderstand zouden kunnen ma
ken, eene extra-bijlage verschuldigd van: 

a. dertig ten honderd van het bedrag der 
vermeerdering over eene maand voor de groep 
van kinderen a ls vorenbedoeld, die zij op het 
oogenblik van hun toetreding als deelgenoot 
bezaten; 
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b. dertig ten honderd van het bedrag der 

vermeerdering over eene maand voor elk der 
groepen van na de toetreding als deelgenoot 
geboren kinderen als vorenbedoeld, die de
zelfde moeder hebben. 

8. Indien een deelgenoot, voor wien de 
verplichting, bedoeld in artikel 18, nog niet 
heeft opgehouden, hertrouwt met een vroegere 
echtgenoote of eene deelgenoote met een vroe
geren echtgenoot, worden d.:, extra-bijdragen , 
welke zijn voldaan voo1· kinderen, die zijn ge
boren uit het eerste huwelijk met die echtge
noote of dien echtgenoot of bij dat huwelijk 
waren gewettigd, terugbetaafd zonder de bij
berekende rente, verhooging of boete. 

9. Indi en een of m eer kinderen van een 
deelgenoot worden gewettigd op den voet van 
artikel 275 van het Nederlar:.dsch-Indische of 
artikel 330 van het Nederlandsche Burgerlijk 
Wetboek en dientengevolge bij zijn overlijden 
aanspraak op onderstand kunnen maken, moet 
door dien deelgenoot van de wettiging kennis 
worden gegeven: in ederlandsch-Indië aan 
den beheerder van het fonds, door tusschen
komst van het gezag, dat zijne inkomsten be
taalbaar stelt, elders aan de directie van het 
fonds. 

10. ,vanneer aan de in lid 9 bedoelde ver
plichting niet is voldaan binnen een jaar na 
den dag, waarop de brieven van wettiging 
zijn verleend, worden de extra-bijdragen, be
doeld in lid 2, tien ten honderd hooger. Bo
vendien vei·beurt de deelgenoot, eene boete van 
één ten honderd van het oorspronkelijk ver
schuldigd bedrag voor elke maand, welke hij 
na het verstrijken van dien termijn heeft Ia
ten verloopen en zulks tot de maand, waarin 
de schuld in haar geheel wordt aangezuiverd, 
of waarin met de aanzuivering der schuld in 
termijnen een aanvang wordt gemaakt. vVat 
de wijze van aanzuivering en·an betreft, wordt 
de boete mede als eene verhooging der extra. 
bijdrage aangemerkt. 

Art. 29. 1. Indien een man bij zijne toe
tred ing als cl elgenoot gehuwd is met eene 
weduwe, aan wie krachtens een vorig huwelijk 
pensioen is toegekend ten laste van. een der 
onder toezicht van de Regeering gestelde 
Nederlandsch-Indische Weduwen- en vVeezen
fondsen, dan wel na zijne toetreding huwt met 
eene weduwe als vorenbedoeld, kan hij des
gewenscht aan huwelijksbijdrage slechts vol
doen het verschil tusschen de door hem geno
ten wordende of laatstelijk genoten maande
lijksche bezoldiging en de maandelijksche be
zoldiging, waarmede het pensioen, dat aan de 
weduwe vóór haar hertrouwen toekwam, over
eenstemt, zoo noodig verhoogd naar den maat
staf van de bij artikel 27 behoorende tabellen. 
Is dat verschil negatief, dan wordt het ver
rekend met de huwelijksbijdrage, welke bij 
vermeerdering van bezoldiging door den deel-
genoot verschuldigd is. . 

2. De echtgenoote van een deelgenoot. door 
wien op den voet van het bepaalde bij het 
eerste I id van dit artikel geene of eene ver
minderde huwelijksbijdrage is voldaan, heeft, 
indien zij wederom weduwe w01·dt, ingevolge 
haar laatste huwelijk !echts aanspraak op 
pensioen tot een zoodanig bedrag, dat zij , te 
zamen met het pensioen, hetwelk haar krach
tens een v~rig huwelijk toekomt, een inkomen 

heeft gel ijk aan het pensioen , dat overeen
stemt met de door den deelgenoot genoten be
zoldigingen. Aan de kinderen uit het laatste 
huwelijk wordt, indien de moeder in leven is, 
onderstand toegekend op den voet van artikel 
22, 1 id 1. Is de moeder eveneens overleden, 
dan genieten die kinderen onderstand op den 
voet van artikel 22, lid 2. ln beide gevallen 
wordt bij de toepassing van artikel 22 aange
nomen, dat de moeder ten laste van het fonds 
het pens ioen geniet of zou hebben genoten, 
dat overeenstemt met de door den deelgenoot 
genoten bezoldigingen. 

3. De echtgenoote van een deelgenoot, die 
van de bepaling in lid 1 geen gebrui k heeft 
gemaakt, heeft, indien zij wederom weduwe 
wordt, ingevolge haar laatste huwelijk aan
spraak op vol pensioen boven het pensioen, 
dat haar krachtens haar vorig huwelijk toe
komt. 

Bij de toekenning van onderstand aan de 
kinderen uit het laatste huwelijk wordt even
min rekening gehouden met hetgeen aan kin
deren uit een vorig huwelijk wordt uitgekeerd. 

4. Eene vrouw, die gehuwd is met een deel
genoot in het fonds of in eenig ander onder 
toezicht van de Regeering gesteld Weduwen
en Weezenfonds en geen kinderen uit een 
vorig huwelijk heeft, die bij haar overlijden 
aanspraak op onderstand zouden kunnen ma
ken, is bij hare toetreding a ls deelgenoot niet 
verplicht de huwelijksbijdrage. bedoeld onder 
c van artikel 27, eerste lid, te voldoen. 

5. Indien een vrouwelijke deelgenoot huwt 
met een deelgenoot in het fonds of in een ig 
ander onder toezicht van de Regeering ge
steld vVeduwen- en Weezenfonds, is zij niet 
verplicht de huwelijksbijdrage, bedoeld onder 
c van artikel 27, eerste lid , te voldoen. 

6. Indien een vrouwelijke deelgenoot, die 
gehuwd i met een deelgenoot in het fonds, 
of in een ig ander onder Riîkstoezicht gesteld 
vVeduwen. en Weezenfonds, geen kinderen 
uit een vorig huwelijk heeft, die bij haar 
overlijden aanspraak op onderstand zouden 
kunnen maken, is zij bij vermeerdering van 
haar bezoldiging niet verplicht de huwelijks
bijdrage, bedoeld onder d van artikel 27, 
eerste lid , te voldoen. 

7. Kinderen van een vrouwelijke deelge
noot, die ter zake van het huwelijk, waaruit 
zij geboren zijn, geen bijdrage heeft voldaan, 
hebben bij haar overlijden geen aanspraak op 
onderstand, tenzij de moeder van de verplich
ting tot betaling dier bijdrage was vrijgesteld 
ingevolge het bepaalde bij de leden 3 en 8 
van artikel 27. 

Art. 30. 1. Een deelgenoot, wiens bezoldi
ging tijdel ijk is verhoogd, is te dier zake geen 
buitengewone en geen huwelijksbijdrage ver
schuldigd, indien het hoogere inkomen gedu
rende niet meer dan drie maanden is genoten. 
Evenmin behoeven alsdan door hem te worden 
voldaan extra-bijdragen, als bedoeld in artikel 
28. 

2. In het geval , bedoeld bij lid 1, komt het 
bedrag der verhooging bij de berekening van 
het pensioen en den onderstand niet in aan
merking. 

Art. 31. 1. Deelgenooten, wier bezol diging, 
nadat zij gedurende minstens twee jaren van 
werkelijken dienst aan het fonds hebben bij-
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gedragen, eene ve11nindering ondergaat, die 
haar doet dalen beneden het gemiddelde van 
hetgeen de laatste twee jaren van werkelijken 
dienst is genoten, kunnen voor de door hen 
na te laten betrekkingen aanspraak behouden 
op uitkeeringen, berekend naar die middel
som. Zoolang de verm inderde bezoldiging 
lager is dan de evenbedoelde middelsom, 
wordt alsdan bij de heffing van gewone- en 
huwelijksbijdrage·, alsmede van extra-bijd,:a
gen, als bedoeld in artikel 28, aangenomen, 
dat de deelgenoot een bezoldiging geniet, ge
lijk aan die middelsom. 

2. Zij , die van het recht, in lid 1 bedoeld, 
gebruik wenschen te maken, hebben binnen 
den tijd van drie maanden, gerekend van het 
tijdstip, waarop de vermindering van de be
zoldiging is ingegaan, eene daartoe strekkende 
verklaring in te dienen aan den beheerder 
van het fonds, door tusschenkomst van den 
raad van het gebiedsdeel , hetwelk zij dienen. 
Deze verklaring kan niet worden herroepen. 

3. Het bepaalde bij de twee vorige leden 
geldt evenzeer voor gewezen ambtenaren in 
het genot van pensioen en deelgenooten, als 
bedoeld in artikel 17, indien zij opnieuw in 
den dienst worden opgenomen op een bezoldi
ging, welke lager is . dan die, waarover werd 
bijgedragen bij het verlaten van den dienst. 

4. Zij , die binnen den tijd van beraad over
lijden en zich niet hebben uitgesproken, wor
den, indien zij betrekkingen nalaten, die voor 
uitkeering uit het fonds in aanmerking kun
nen komen, geacht deelgenoot over de in lid 
1 bedoelde middelsom te zijn gebleven. 

5. Zij , die van de bevoegdheid, verleend 
bij lid 1 en bij lid 3, gebruik hebben ge
maakt, zijn verplicht, indien zij verlofsbezoldi
ging, non-activiteitsbezoldiging, wachtgeld of 
onderstand genieten, berekend naar het lager 
inkomen, bij te dragen over het bedrag, dat 
hun -zou toegekend zijn, wanneer zij die aan 
te nemen bezoldiging inderdaad hadden ge
noten. 

Art. 32. 1. De buitengewone bijdrage, be
doeld bij artikel 26, behoeft niet te worden 
voldaan, indien vroeger reeds buitengewone 
bijdrage is betaald dan wel uiet verschuldigd 
is geweest, over een bezoldiging gelijkstaande 
met of hooger dan die, welke met inbegrip 
der verhooging wordt genoten. 

2. De onder b en d van art ikel 27, eerste 
lid, bedoelde huwelijksbijdrage behoeft niet 
te worden voldaan, indien ter zake van het
zelfde huwelijk vroeger reeds is bijgedragen 
over een bezoldiging, gelijkstaande met of 
hooger dan die, welke met inbeg1·ip der ver
hooging wordt genoten. 

3. De in artikel 28 bedoelde extra-bijdra
gen bij .verhooging van bezoldiging behoeven 
niet te worden voldaan, indien de deelgenoot 
vroeger een bezoldiging heeft genoten, gelijk
staande met of hooger dan die, welke met in
begrip der verhooging wordt genoten en daar
over toen huwelijksbijdrage of extra-bijdrage 
heeft voldaan. 

Art. 33. De aanwijzing van de stukken, 
die voor de regeling der huwelijks. en extra
bijdragen door de deelgenooten moeten wor
den ingediend, geschiedt in Nederlandsch
Indië door den Gouverneur-Generaal, in Ne
derland door den ,Minister van Koloni ën. 

Art. 34. 1. Van de deelgenooten. die in
komsten genieten ten I aste van een begroo
ting van een of meer gebiedsdeelen of van het 
fonds, worden de gewone en voor zoover mo
gelijk ook de andei-e bijdragen ingevorderd 
door inhoudingen op die inkomsten. 

2. Ingeval de deelgenoot geen inkomsten 
geniet als .in lid 1 bedoeld, moet de verschul
digde bijdrage, zoo noodig verhoogd met de 
rente, gestort worden, in Nederland bij een 
der door den Minister van Koloniën inge
volge het eerste lid van artikel 63 aangewe
zen bankinstellingen of bij den postchèque. en 
girodienst, in Nederl andsch-Indië bij een der 
algemeene ontvangers van 's Lands kas of bij 
een door den Gouverneur-Generaal , ingevolge 
het tweede lid van artikel 63 aangewezen 
bankinstelling of bij den postchèque- en giro
dienst, nadat deze aldaar is ingevoerd. De 
stortingen in Indië geschieden maandelijks, 
die in Nederland drie-maandelijks, met dien 
verstande dat in de laatste maand van elk 
kalenderkwartaal moet worden voldaan het
geen in dat kwartaal invorderbaar is gewor
den. 

3. Wordt aan de in het vorige lid bedoelde 
verplichting niet voldaan, voor zooveel het 
de betaling van gewone of buitengewone bij
dragen betreft, dan ondergaat het te storten 
bedrag eene verhooging naar reden van vijf 
ten honderd ' s jaars, berekend over dat tijd
vak, loopende van het einde der maand of 
van het kwartaal , waarin de betaling moest 
plaats hebben, tot het einde der maand of van 
het kwartaal , waarin de betaling geschiedt. 

4. Zoodra gebleken is dat een deelgenoot 
in gebreke is wat de betaling der door hem 
verschuldigde gewone bijdrage betreft, wordt, 
in Nederland vanwege de directie en in Ne
derlandsch-Indië vanwege den beheerder va n 
het fonds, diens aandacht gevestigd op het 
bepaalde in het volgende lid van dit artikel, 
zullende hij er zich echter nimmer op kun
nen beroepen, dat hij geene ,rnarschuwing al 
bierbedoeld heeft ontvangen. 

5. Wanneer de bijdrage van een deelgenoot, 
die geen inkomsten t en laste van de begroo
ting van een gebiedsdeel geniet, met de ve,·
schenen rente een jaar na het einde van het 
kwartaal , waarover zij verschuldigd is, nog 
niet is voldaan, houdt de nalatige op deelge
noot in het fonds te zijn. Het deelgenootschap 
wordt in dat geval alleen herkregen door het 
in het genot treden van inkomsten als Euro
peesch locaal ambtenaar of als gewezen 
Europeesch locaal ambtenaar. 

6. Overlijdt een deelgenoot, als in lid 2 
bedoeld, dan is de bijdrage verschuldigd tot 
en met de maand, waarin het overlijden plaats 
heeft. 

7. Wordt iemand, die ingevolge het be
paalde bij lid 5 heeft opgehouden deelgenoot 
te zijn, opnieuw deelgenoot, dan wordt de nog 
niet met toepassing van lid 2 van artikel 51 
van hem geïnde bijdrage met de rente aange
zuiverd door een buitengewone inhouding ten 
bed.rage van tien ten honderd van de inkom
sten, waarover gewone bijdrage moet worden 
voldaan. 

8. Ten opzichte van hen, die vrijwillig 
deelgenoot zijn gebleven op den voet van ar
t i kei 17, wordt op de vol gen de _ptmten a fge-
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·weken van · het in de led n 2 tot en met 7 
van d it artikel bepaalde : 

a. de stortingen van d bijdragen geschie
<len ook in Nederlandsch Indië kwartaalsge
-wijze; 

b. de herinnering w gens wanbetaling 
wordt u itgeschreven wann er de bijdrage niet 
voldaan is ééne maand a afloop van het 
kwartaal waarover zij vers huldigd is, en wel 
in Nederlandsch-Indië d r den algemeenen 
ontvanger van 's Lands ka , bij wien de laat
ste bijdrage is gestort. 

9. D e bij adikel 26 bed 
bijdrage wordt ingehoude 
-0ve1· de eerste maand de 
het gedeelte van het inko 
gehouden op den voet va 
paalde, is de gewone bijd 
digd. 

elde buitengewone 
van de inkomsten 
verhooging. Over 
en, dat wordt in
het in dit lid be
age niet verschul-

10. De onder a en c va artikel 27, eerste 
lid, bedoelde huwelijksbij rage wordt ineens 
in haar geheel verschuldi bij de toetreding 
als deelgenoot of het sluite van het huwelij k, 
<loch kan worden voldaa in zes en dertig 
gelijke maandelijksche ter ijnen, aanvangen
<le met de maand, volgend op die, waarin de 
schuld is ontstaan, dan wel, voor zooveel 
aangaat de deelgenooten, d e in Nederlandsch
Indië zonder inkomsten al locaal ambtenaar 
·zijn of pensioen genieten in zestig gelijke 
maandelij ksche termijnen, eveneens aanvan
gende met de m aand, volg nde op die , waar
in de schuld is ontstaan, e voor zooveel aan
gaat de deelgenooten , die b iten Nederlandsch
Iudië zonder inkomsten al locaal ambtenaar 
zij n of pensioen genieten, in twintig gel ij ke 
drie-maandelijksche termij en, aanvangende 
met het kalenderkwadaal volgende op de 
maand, waarin de schuld s ontstaan. Is met 
de aanzuivering der bijd age in termijnen 
-een aanvang gemaakt, da wordt, indien de 
deelgenoot, wat zijne ink msten betreft, in 
andere omstandigheden ge ·aakt, in de wijze 
waarop de aanzuivering ge chiedt, geene ver
a ndering gebracht. 

ll. Indien de onder a e c van artikel 27, 
-eerste lid, bedoelde huwel "ksbijdrage niet is 
voldaan in de maand, waa in zij verschuldigd 
geworden is, wordt van et einde van ge
noemde maand af eene ren bijberekend naar 
reden van vijf ten honderd s jaars. Bij aanzui
vering der schuld in termi nen bedraagt elke 
termijn mitsdien: 

a. bij betaling in zes n dertig maande
lijksche termijnen, het 1/3 van hetgeen ver
chuldigd is bij het begin an de maand, in 

welke de betaling aanvang , v01meerderd met 
7¼ ten honderd ; 

b. bij betaling in zestig maandelijksche of 
t wintig drie-maandelijksche termijnen, onder
sche idenlijk het 1/60 of 1/2 van hetgeen ver
schuldigd is bij het begi van de maand, 
waarin de betaling aanv ngt, ve1mee1·derd 
met 12 ten honderd. 

Wordt artikel 27, lid 5 f lid 6, dan wel 
artikel 28, 1 id 10, op den deelgenoot toege
past, dan heeft bijberekenin van rente alleen 
plaats, indien de schuld i termijnen wordt 
aangezu iverd en wel van h begin der maand 
af, waar in de betaling aan angt. 

12. Indien van de onder a en c van artikel 
27, ee rste l id, bedoelde hm lij ksbijdragen een 

deel in termij nen is betaald , kan het overige 
gedeelte ineens worden voldaan. Op de bedra
gen der nog verschuldigde termijnen wordt 
dan eene rente in mindering gebracht naar 
reden van vijf ten honderd 's jaars. 

13. De onder b en d van artikel 27, eerste 
lid, zoomede de bij artikel 29, eerste lid, be
doelde huwelijksbijdrage wordt, indien de 
deelgenoot locale inkomsten geniet, ingehou
den van die inkomsten over de tweede maand 
der verhooging en zoo noodig mede van de 
inkomsten over de daarop volgende m aand of 
maanden, met dien verstande, dat geen in
houdingen plaats hebben tot een hooger ·be
drag dan dat, waarmede de bezoldiging per 
maand is vermeerderd. Over het gedeelte van 
het inkomen, dat wordt ingehouden op den 
voet van het bepaalde in dit lid , is de ge
wone bijdrage niet verschuldigd. 

14. De extra-bijdragen, welke verschuldigd 
zijn krachtens lid 1 en lid 6 van artikel 28, 
worden aangezuiverd op gelijke wijze als de 
huwelijksbijdrage, bedoeld bij lid 11, terwijl 
bij verzuim van kennisgeving binnen een jaar 
na de toetreding als deelgenoot, van de bij die 
leden 1 en 6 bedoelde omstandigheden, de 
extra-bijdragen overeenkomstig lid 5 van ar
tikel 27 worden verhoogd. 

15. De extra-bijdragen, welke verschuldigd 
zijn krachtens lid 2 van artikel 28, worden 
aangezuiverd: 

a. op gelijke wijze als de huwelijksbijdrage, 
bedoeld onder a van artikel 27, eerste lid, in
dien de bijdrage wegens de wettiging zei f 
moet worden voldaan ; 

b. op gelijke wijze als de huwelijksbijdrage, 
bedoeld onder b en d van artikel 27, eerste 
lid , indien de bijdrage bij vermeerdering van 
bezoldiging moet worden voldaan. Over het 
gedeelte Yan het inkomen, dat op dezen voet 
wordt ingehouden, is de gewone bijdrage niet 
verschuldigd. · 

16. De extra-bijdragen, welke ve1·schuldigd 
zijn krachtens lid 3 en lid 4 van artikel 28, 
worden aangezuiverd op gelij ke wijze als de 
huwelijksbijdrage, bedoeld onder b en d van 
arti kel 27, eerste lid. Over het gedeelte van 
het inkomen, dat wordt ingehouden op den 
voet van het bepaal de in dit lid, is de ge
wone bijdrage niet verschuldigd. 

17. De extra-bijdragen, welke verschuldigd 
zij n krachtens lid 7 van artikel 28, worden 
aangezuiverd op gelijke wijze a ls de huwelijks" 
bijdrage, bedoeld onder b van a1·tikel 27, 
eerste lid. Over het gedeelte van het inkomen, 
dat wordt ingehouden op den voet van het 
bepaalde in dit lid, is de gewone bijdrage niet 
verschuldigd. 

18. Indien de bezoldiging van een deel
genoot tijdelijk is verhoogd, wordt, nadat de 
hoogere bezoldiging gedurende dri e maanden 
is genoten, een aanvang gemaakt met de in
vordering van de verschuldigde buitengewone 
bijdrage, a lsmede van de eventueel verschul 
digde huwelijksbifdrage en extra-bijdrage. 

19. Wordt een dee lgenoot uit den localen 
dienst ontslagen zonder toekenning van pen
sioen of vervalt het hem toegekende pensioen, 
dan wordt het door hem nog aan het fonds 
verschuldigde zooveel mogelijk ingehouden 
van hetgeen hem nog aan bezoldig ing of pen
sioen toekomt. 
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20. Aan een deelgenoot, dié tijdelijk buiten 

Nederlandsch-Indië vel'toeft en die uit hoofde 
van I id 13 van dit artikel of uit anderen 
hoofde nog een bijdrage aan het fonds heeft 
te voldoen, waarvoor geene betaling in ter
mijnen is toegestaan, kan worden vergund 
die bijdrage aan te zuiveren in door de di
rectie vast te stellen termijnen. 

Art. 35. 1. Voor de uitkeer ingen aan de 
door de cleelgenooten na te laten weduwen en 
weezen wordt bovendien, indien zulks door 
Ons in verband met den geldelijken toestand 
van het fonds noodig wordt geacht, door de 
gebiedsdeelen, welke zij dienen of het laatst 
gediend hebben, ten behoeve van het fonds 
bijgedragen. De bijdrage bedraagt zooveel ten 
honderd van de bedragen, welke strekken 
voor de berekening van de · bijdrage als be
doeld onder a van het vierde lid van artikel 
11, of van de pensioenen van de ambtenaren, 
als door Ons op grond van de uitkomsten 
van het onderzoek naar den geldelijken toe-

. stand van het fonds telkens wordt bepaald. 
2. Voor de in lid 1 van dit artikal be

doelde bijdrage gelden de bepalingen, ver
vat in de leden 2 tot en met 7 van artikel 25. 

Art. 36. 1. De regeling van pensioenen en 
onderstanäen geschiedt in Nederlanclsch-Indi ë 
door den beheerder van het fonds , in Neder
land door de directie, nadat de in Neder
landsch-Indië door den Gouverneur-Generaal , 
in Nederland door den Minister van Kolo
niën voo,·geschreven bewijsstukken zijn over
gelegd. 

2. Wanneer de weduwen of de weezen zich 
in Nederlandsch-Indië elders dan op Java en 
Madoera bevinden, kunnen de pensioenen en 
onderstanden, onder nadere goedkeuring van 
den beheerder van het fonds , verleend worden 
door het Hoofd van het gewest, waarin zij 
verblijf houden. 

Art. 37. Geen onderstand wordt uitgekeerd : 
a. aan weezen, die een vast ambt in Rijks-, 

Lands- of Loca len dienst bekleeden, dat wordt 
bezoldigd met minstens twaalf honderd gul
den, dan wel minstens acht honderd guldens 
' jaars, al naar mate het in of buiten Teder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao wordt 
vervuld; 

b. aan officieren van het Nederlandsche of 
N cderlandsch-Indische leger, dan wel in dienst 
van eene vreemde mogendheid ; 

c. aan weezen, die gehuwd zijn. 
Art. 38. 1. De onderstand voor kinderen , 

geboren na het overlijden van den vader, gaat 
in met de maand, volgende op die, waarin de 
geboorte heeft plaats gehad. 

2. De onderstand voor kinderen, gewettigd 
na het overlijden van den deelgerechtigden 
vader of de deelgerechtigde moeder, wordt 
geacht te zijn ingegaan met de maand, vol
gende op die, waarin het overlijden heeft 
plaats gehad. 

Art. 39. Voor de toepassing van artikel 23 
en van artikel 37 onder c wordt een huwelijk, 
wettiglijk voltrokken in een vreemd land, 
doch dat niet van waarde is naar de wetge
ving van Tederland, Nederlandsch-Indië, Su
riname en Curaçao, gelijkgesteld met een wet
tig huwelijk . 

L. & S. 1931. 

DERDE HOOFDS'fUK. 

B e11alingen, welke zoowel gelden voor de 
( eigen) pensioenen der locale a1nbtena.1·en 

als voor de uitkeeringen aan weduwen 
en weezen. 

Art. 40. 1. Het deelgenootschap vangt aan 
met den dag, waarover voor het eerst inkom
sten als Europeesch locaal ambtenaar worden 
genoten. 

2. Met uïtzonclering van de gevallen in het 
tweede hoofdstuk omschreven en het geval 
van overlijden, eindigt het deelgenootschap 
met den dag, waarop voor het laatst inkom
sten als Europeesch locaal ambtenaar of als 
gewezen Eumpeesch locaal ambtenaar worden 
genoten, dan wel , indien geen inkomsten als 
Europeesch locaal ambtenaar worden genoten, 
op den dag, waarop het ontslag uit den lo
calen dienst ingaat. 

Art. 41. Wanneer bij aanvraag van pen
sioen of onderstand niet alle gegevens aan
wezig zijn, welke voor de berekening noodig 
zijn, kan eene voorloopige uitkeering worden 
toegekend, gegrond op de voorhanden gege
vens en onder voorbehoud van nadere rege
ling en verrekening. 

A,·t. 42. Geen pensioen of onderstand wordt 
toegekend dan met vermelding van gronden. 

Art. 43. De pensioenen en onderstanden 
worden in volle guldens verleend; onderdee
l en van een gulden tellen voor een gulden. 

Art. 44. 1. De autoriteit, die ingevolge dit 
reglement een pensioen of onderstand heeft 
toegekend, zal, indien uitsluitend tengevolge 
van een schrijf- of rekenfout het pensioen of 
de on<lerstand op een te hoog bedrag blijkt te 
zijn vastgesteld, haar besluit herzien bij een 
nieuw besluit, dat de gronden voor de her
ziening moet bevatten. Aan de vermindering 
van het pensioen of den onderstand zal geen 
terugwerkende kracht mogen worden toege
kend. 

2. Indien een reeds toegekend pensioen of 
een reeds toegekende onderstand op een te 
laag bedrag is vastgesteld, wordt de uitkee
ring door de autoriteit, die haar heeft toege
kend, verhoogd; het te weinig genotene wordt 
alleen over de laatste vijf jaren aan de recht
hebbenden uitbetaald, zonder bijberekening 
van rente. 

Art. 45. De pensioenen en onderstanden 
worden maandelijks of d,·ie-maandelijks uit
betaald op de wijze, voor Nederlandsch-Indië 
door den Gouverneur-Generaal, voor elders 
dool· den Minister van Koloniën te bepalen. 

A.l"t. 46. 1. Het pensioen, toegekend inge
volge artikel 4, eerste lid of tweede lid , onder 
c. van dit reglement, gaat in met den dag, 
volgende op dien, waarover bij eervol ontslag 
uit den localen dienst door den betrokkene 
voor het laatst inkomsten als Europeesch lo
caal ambtenaar zijn genoten. 

2. Ingeval pensioen wordt toegekend krach
tens artikel 4, tweede lid, onder a of b van 
dit reglement, wordt bij die toekenning tevens 
het tijdstip van ingang van het pensioen be
paald. 

3. Het pensioen, als bedoeld in artikel 4 
van dit reglement, eindigt met het einde van 
de maand, volgende op die van overlijden en 
in de gernllen. bedoeld in de artikelen 10 en 

6 
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49 van dit reglement, met het einde van de 
maand, waarin de oorzaak tot beëindiging is 
ontstaan. 

4. De uitkeeringen aan weduwen en wee
zen gaan in met den eersten der maand, vol
gende op die, waarin het recht is ontstaan. 
Zij worden uitbetaald tot en met het einde 
van de maand, waarin zij wegens overlijden 
of om andere redenen vervallen. 

Art. 47. 1. De pensioenen en onderstanden 
zijn onvervreemdbaar. 

2. Zij , die pensioen of onderstand genie
ten, mogen dit niet verpanden of beleenen, 
noch daarover op andere soortgelijke wijze 
beschikken. 

3. Indien zij lastgeven de uitkeeringen te 
ontvangen, kunnen zij die lastgevingen altijd 
herroepen. 

4. Alle hiermede strijdige overeenkomsten 
zijn nietig. 

5. Onder de in het tweede lid van dit ar
tikel verboden beleeningen is niet begrepen 
het nemen van voorschotten op pensioen of 
onderstand, hetzij renteloos, hetzij tegen een 
matige rente, al dan niet tegen afgifte der 
pensioen- (of onderstands-) akte, bij plaatse
lijke en gemeentebesturen, liefdadige of tot 
algemeen nut werkende instellingen, een en 
ander ter beoordeeling in Nederland van de 
directie, in Nederlandsch-Indië van het be
trokken Hoofd van gewestelijk bestuur, of, in 
provinciën of andere gewesten, ingesteld op 
den voet van artikel 119 der Indische Staats
regeling, van den resident-afdeelingshoofd. 

6. Wanneer een gepensionneerde in een 
gesticht of instelling van weldadigheid, door 
het openbaar gezag erkend, is opgenomen, 
of op welke wijze ook of vanwege een locaal 
bestuur wordt verpleegd, wordt, zoolang dat 
geschiedt, het pensioen uitbetaald aan het be
stuur van dat gesticht, die instelling of dat 
locaal bestuur. 

7. Indien het bedrag van het pensioen dat 
der verpleegkosten overtreft, wordt het ver
schil door het betrokken bestuur aan of ten 
behoeve van den gepensionneerde uitbetaald. 

· Art. 48. 1. Een gepensionneerde, die ver
oordeeld is tot ';'en vrijheidsstraf voor den tijd 
van drie maanden, tot plaatsing in een door 
het openbaar gezag ingestelde werkinrichting 
of tot eenige zwaardere straf, mist gedurende 
den tijd dat hij zijn straf ondergaat of zich 
daaraan onttrekt, het genot van het pensioen 
(den onderstand). 

2. Ten aanzien van hem (haar) die zijn 
(haar) straf in Nederland ondergaat of zich 
aldaar door de vlucht aan de tenuitvoerleg
ging van het vonnis onttrekt, is de Minister 
van Koloniën, en ten aanzien van hem (haar) 
die zijn (hare) straf . in Nederlandsch-Indië 
ondergaat of zich aldaar door de vlucht aan 
de tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt, 
is de Gouverneur-Generaal bevoegd om : 

a. gedurende dien tijd over het pensioen 
van den (de) veroordeelde te beschikken voor 
zijn vrouw of voor zijne (hare) minderjarige 
afstammelingen in de rechte linie, of van zijne 
(hare) bloedverwanten in de opgaande linie ; 

b. voor zoover van de onder a bedoelde 
bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt, 
hem (haar) die de straf heeft ondergaan, in 
het genot te steil en van een ui tkeeri ng, welke 

bij een sti-aftijd van minder dan één jaar de 
helft van het bedrag van het pensioen over 
dien straftijd en bij een straftijd van langeren 
duur de helft van het jaarlijksch bedrag van 
het pensioen niet te boven gaat. 

3. Het eerste lid van dit artikel geldt ook 
voor een wees voor den duur van zijn verblijf 
in eene tuchtschool, indien niet door de ouders 
of door den voogd in de kosten wordt bijge
dragen, of in een door het openbaar gezag 
in het leven geroepen opvoedingsgesticht. 

Art. 49. 1. Een pensioen vervalt wanneer 
de gepensionneerde zich zonder Onze toestem
ming in vreemden krijgsdienst begeeft of eene 
openbare bediening aanneemt, door een 
vreemde Regeering opgedragen. 

2. In bijzondere gevallen kan een verval
len pensioen opnieuw worden toegekend. 

Art. 50. De deelgenooten zijn verplicht aan 
het fonds bij te dragen onder de voorwaarden 
en naar de regelen bij dit reglement bepaald. 

Art. 51. 1. Alle bijdragen, die verschul
digd waren op het tijdstip van hare voldoe- · 
ning, zijn, met uitzondering van het geval in 
artikel 15 bedoeld, onherroepelijk eigendom 
van het fonds . 

2. Bij verlies van het deelgenootschap tij
dens het leven van den deelgenoot, worden 
de nog niet aangezuiverde gedeelten van zijn 
schulden aan het fonds terstond opeischbaar, 
ook in de gevallen, waarin de voldoening dier 
schulden bij voortduring van het deelgenoot
schap in termijnen had kunnen geschieden. 

In deze gevallen wordt bij dadelijke beta
ling over de nog verschuldigde termijnen een 
rente van vijf ten honderd 's jaars in minde
ring gebracht. 

Art. 52. 1. Achterstallige bijdragen zijn 
aan te zuiveren voor de gebiedsdeelen door 
vijf ten honderd van de bezoldigingen, voor 
de ambtenaren door twee ten honderd van 
hunne inkomsten of pensioenen als Euro
peesch locaal ambtenaar of gewezen Euro
peesch locaal ambtenaar en wel boven de 
inhoudingen, die om andere redenen ten he
hoeve van het fonds moeten plaats hebben. 

2. Achterstallige bijdragen van den ambte
naar, die van het eene gebiedsdeel naar een 
ander overgaat of die in dienst van het Land 
treedt, worden op verzoek van het gebieds
deel , waaraan de bijdrage nog ver chuldigd is, 
van zijne inkomsten van het andere gebieds
deel of van het Land ingehouden, een en 
ander op de wijze, aangegeven in het derde lid 
van artikel 13. 

Art. 53. 1. Hetgeen een deelgenoot bij zijn 
overlijden nog aan het fonds schuldi g is, 
wordt, na aftrek van de wegens termijnbeta
ling daarin opgenomen rente, zooveel mogelijk 
voldaan door inhoudingen van tien tot dertig 
ten honde1·d - ter beoordeeling in Nederland 
van de directie, in Nederlandsch-Indië van 
den beheerder van het fonds - van het pen
sioen der weduwe en den onderstand der kin
deren, tenzij de deelgenoot niet binnen een 
jaar na de voltrekking van het huwelijk, 
waaruit de betrekkingen zijn achtergelaten, 
van die voltrekking had kennis gegeven, in 
welk geval de inhoudfogen de1·tig tot vijftig 
ten honderd van het pensioen en den onder
stand bedragen. 

2. De hoogste inhoudingen , onderscheiden-
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lijk van dertig tot vijftig ten honderd, moeten 
worden toegepast, indien de bijdrage zoo noo
dig met inbegrip van de verschuldigde rente, 
niet binnen vijf jaar, nadat het recht op uit
keering is ontstaan, kan worden aangezuiverd. 

3. Indien de bij de leden 1 en 2 bedoelde 
inhoudingen niet vóór het einde van het loo
pend kalenderjaar zijn afgeloopen, wordt, 

. tenzij om een bijzondere reden daarvan wordt 
afgezien, over de dan nog niet aangezuiverde 
gedeelten der schulden van den overleden 
deelgenoot van de maand van het overl ijden 
af, een re~te naar reden van vijf ten honderd 
's jaars bij het restant dier schulden geteld. 
Aan het einde van elk volgend kalenderjaar, 
waarin de inhoudingen niet geheel zijn afge
loopen, wordt over de nog niet aangezu_i_verde 
gedeelten der schulden een rente van v1Jf ten 
honderd over het volle jaar bij de schulden 
geteld. 

Art. 54. 1. De besturen van de gebiedsdee
len, bij welke de deelgenooten in dienst zij~, 
dragen zorg voor de invordering van de b1J
dragen en zijn voor het verschuldigde verant
woordP.l ijk. 

2. H et door gepensionneerden verschuldig
de wordt ingehouden van hunne pensioenen. 

Art. 55. 1. Bij vermoedelijk overlijden van 
een deelgenoot of van een weduwe, te_r be
oordeel ing in Nederland van de d1rect1e, in 

ederlandsch-Indië van den beheerder van 
het fonds, kan tot de regeling van het pen
sioen of den onderstand worden overgegaan, 
tegen afgifte van een verklaring ten genoege 
van het gezag, door hetwelk de 1·egeling der 
uitkeeringen geschiedt, dat de gelden, __ welke 
later mochten blijken ten onrechte te z1Jn ge
noten, zullen worden teruggegeven. 

2. Het tijdstip van ingang der uitkee1·in
gen wordt bepaald door de directie of in 
Nederlandsch-Indië door den beheerder. 

Art. 56. 1. Aan de van Nederlandsch-Indië 
naar Nederland of van Nederland naar Ne
der! andsch-Indië vertrekkende gepensionneer
den kan een voorschot van eene maand op het 
pensioen en den onderstand worden verleend 
boven het toekomende over de maand van 
vertrek. Het voorschot wordt aangezui"erd 
door tilstand der uitkeering. 

2. Voorschot op de uitkeering van een ge
pensionneerde wordt zoonoodig verhaald op 
het pensioen der weduwe of op den onder
stand der kinderen. 

3. De in lid 1 bedoelde gepensionneerden, 
zoomede zij die in Nederlandsch-Indië van 
vaste woonp'laats veranderen, worden voorzien 
van een bewijs van ophouding van betaling. 

Art. 57. Op de pensioenen en onderstanden 
mogen bij administratieven maatregel ge~n 
andere kortingen worden verleend dan die, 
welke uitdrukkelijk bij dit reglement zijn toe
gelaten, met uitzondering, dat de pensioenen 
der deelgenooten aan korting mogen worden 
onderworpen tot ten hoogste tien ten honderd 
der pensioenen, wegens schulden aan den 
Lande of aan eenige zelfstandige gemeen
schap. 

Art. 58. 1. De vorderingen van het fonds 
wegens gewone bijdrage, als bedoeld in ar
ti kel 25, zoomede de vorderingen op het 
fonds wegens pensioen of onderstand, verjaren 
door vedoop van vijf jaren. 

2. De vorderingen van het fonds wegens 
buitengewone bijdrage, huwelijksbijdrage en 
extra-bijdrage verjaren door verloop van der
tig jaren. 

Art. 59. Behalve in het geval, dat een 
verplicht deelgenoot zijn deelgenootschap in
gevolge artikel 34, lid 6, heeft verloren en 
in het geval , dat aan een uit den localen 
dienst ontslagen Europeesch ambtenaar pen
sioen wordt toegekend, dat niet onmiddellijk 
aansluit aan het verleende onts]ag, wordt, in• 
dien een gewezen deelgenoot opnieuw tot het 
fonds toetreedt, bij de toepassing der bepalin
gen van dit reglement met zijn vorig deel
genootschap geen rekening gehouden. 

Art. 60. Tijdel ijk gemis van het genot van 
pensioen ingevolge artikel 48 van het regle
ment heeft niet tengevolge het verloren gaan 
van het deelgenootschap in het fond . 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Van het beheer van het fon<Ls en het toezicht 
op dat beheer. 

Art. 61. 1. Het Pensioenfonds voor Euro
peesche locale ambtenaren in Nederlandsch
Indië heeft ten doel het toekennen van pen
sioenen en onderstanden volgens de bepal in
gen van dit reglement. 

2. Het fonds wordt in stand gehouden: 
a. door de op grond van de vorenbedoelde 

bepalingen betaalde bijdragen ten behoeve 
van de in !ia 1 bedoelde pensioenen en uit-
keeringen; · 

b. door de renten, verkregen uit de beleg
ging van die bijdragen, voor zoover deze niet 
noodig zijn voor het beheer van het fonds, en 

c. door toevallige baten. 
3. Uit het fonds worden betaald: 
a. de in lid 1 bedoelde pensioenen en on

derstanden; 
b. de kosten van het beheer van het fonds. 
Art. 62. 1. Het fonds is gevestigd te 's-Gra

venhage en is rechtspersoon. 
2. Het wordt, gezamenlijk met andere 

fondsen voor koloniale landsdienaren, onder 
het oppertoezicht van den Minister van Ko
loniën en onder het toezicht van commissa
rissen, beheerd door een directeur. De Minis
ter van Koloniën stelt de dienstvoorschriften 
voor den directeur vast. 

3. De directeur wordt bijgestaan door een 
tweeden directeur, die hem bij verhindering, 
afwezigheid of ontstentenis vervangt. 

4. Bij verhindering, afwezigheid of ont
stentenis van den directeur en den tweeden 
directeur beiden, voorziet de Minister van 
Koloniën in hunne tijdelijke vervanging. 

5. De directeur of degene, die hem ver
vangt, vertegenwoordigt het fonds in en bui
ten rechten, behalve in Nederlandsch-Indië, 
waar die vertegenwoordiging geschiedt door 
eenen beheerder, die, overeenkomstig hem 
door den directeur te geven voorschriften, het 
beheer voor het fonds en andere fondsen ge
zamenlijk voert. 

6. De directeuren worden door Ons be
noemd, de beheerder in Nederlandsch-Indië 
door den Gouverneur-Generaal. 

7. Bij afzonderlijk besluit wordt door Ons 
vastgesteld welke ambtenaren en bedienden 
bij de directie der in lid 2 bedoelde fondsen 
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zullen werkzaam zij n en worden de bezoldi
gingen dier ambtenaren en bedienden, zoo
mede die der directeuren, geregeld. 

8. De bezoldiging van den beheerder in 
Nederlandsch-Indië, zoomede het aantal, de 
bezoldiging en de wijze van benoeming van 
de verdere ambtenaren en bedienden bij de 
fondsen a ldaar, worden geregeld door den 
Gouverneur-Generaal. 

9. Het aandeel in de sommen, waarover de 
directeur en de beheerder ten laste van het 
fonds voor maand- en dag-gelders, kantoor
huur en andere uitgaven mogen beschikken, 
wordt in de jaarl ij ks op te maken begrooting 
van ontvangsten en uitgaven van het fonds 
opgenomen . 

10. De commissarissen in Nederland, ten 
getale van ten hoogste vijf, worden door Ons, 
op voordracht van den Minister van Koloniën, 
benoemd en ontslagen. Zoo mogelijk bestaat 
de meerderheid der commissarissen uit deel
genooten in het fonds. Zij ontvangen voor 
hunne bemoeiingen eene door den Minister 
van Koloniën te bepalen vergoeding. 

ll. De Minister van Koloniën stelt de 
voorschriften voor het toezicht vast. 

12. De commissarissen in Nederlandsch
Indië, ten getale van terr hoogste vijf, wOl'den 
door den Gouverneur-Generaal benoemd en 
ontslagen. 

13. Zij ontvangen voor hunne bemoeiingen 
eene door den Gouverneur-Generaal vast te 
stellen vergoeding. 

14. De Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië stelt de voorschriften voor het 
toezicht vast. 

15. Ten laste van het fonds wordt ge
bracht een aandeel in de kosten van de be
zoldigingen en andere kosten van beheer en 
toezicht over de in lid 2 bedoelde fondsen, 
zoomede een aandeel in de kosten van de 
pens ioenen, anderstanden, wachtgelden, voor
loopige bezoldigingen, non-activiteits- en ver
lofsbezoldigingen, kosten van overtocht en 
uitrusting en andere tegemoetkomingen, welke 
aan de ambtenaren en de bedienden der 
fondsen en hunne weduwen en weezen worden 
toegekend . 

16. Voor de venekening der uitgaven mei 
de andere fondsen, welke onder deze lfde di
rectie staan, zoomede van de uitgaven, welke 
ten laste van de Staatsbegrooting of van de 
Indische begrooting worden gedaan, doch door 
de fondsen moeten worden vergoed, of welke 
door het fonds voor den Staats- of den Indi
schen dienst worden gedaan, worden in Ne
derlandsch-Indië door den Gouverneur-Gene
raal de noodige regelen gesteld. 

17. De gelden, die voor belegging beschik
baar komen, worden zoo spoedig mogelijk op 
een der volgende wijzen belegd: 

1 °. in schuldbewijzen, als yoorkomende op 
de laatst openbaar gemaakte lijst der schuld
bewijzen, waarin de J avasche Bank haar kapi. 
taal en haar reservefonds mag beleggen, of 
op die van fondsen, welke in aanmerking ko
men voor de belegging van gelden der Rijks
verzekeringsbank; 

2°. in andere dan de onder 1 °. bedoelde 
schuldbewijzen, onder voorbehoud van vooraf
gaande goedkeuring van · den Minister van 
Koloniën: 

3°. in schuldvorderingen, gewaarborgd door 
het recht van eerste hypotheek op onroerende 
goederen, in 1ederland of Nederlandsch-Indië 
gelegen, met inachtneming van de algemeene 
voorwaarden en waarborgen, welke voor Ne
derland door den 1inister van Koloniën en 
voor Nederlandsch-Indië door den Gouverneur
Generaal zullen worden vastgesteld. 

18. De Minister van Koloni ën bepaalt op . 
welke wijze het aankoopen en te gelde maken 
van effecten zal geschieden en de geldswaar
dige papieren, eigendom van het fonds, wor
den bewaard. 

· Art. 63. 1. In Nederland wordt voor de 
ontvangsten en betalingen van het fonds ge
bruik gemaab.-t van een of meer door den 
Minister van Koloniën aan te wijzen bank
instellingen of van den postchèque. en giro 
dienst. 

2. In ederlandsch-Indië zijn de algemeen( 
ontvangers van 's Lands kassen belast met het 
ontvangen en betalen voor het fonds of kan 
daarvoor van eene door den Gouverneur
Generaal aan te wijzen bankinstell ing worden 
gebruik gemaakt, of van den postchèque- en 
girodienst, nadat deze aldaar is ingevoerd. 

3. De regelen, bij het ontvangen en beta
len in acht te nemen, zoomede de voorwaar
den, waaronder eene rekening bij eene bank
instelling of bij den postchèque- en girodienst 
kan worden geopend, worden vastgesteld in 

1ederland door den Minister van Koloniën , 
in Nederlandsch-Indië door den . Gouverneur
Generaal. 

4. De wijze van verantwoording aan de 
directie van de in ederlandsch-Indië gedane 
uitgaven en ontvangsten voor het fonds wordt 
do01· den Minister van Koloniën geregeld. 

5. De directeur is uitsluitend rekenplichtig 
aan den Minister van Kolon iën. 

Art. 64. Van de ontvangsten en uitgaven 
voor het volgend jaar wordt telkenjare een 
begrooting opgemaakt, welke den Minister 
van Koloni ën ter goedkeu1·ing wordt aange
boden. 

Art. 65. Vóór het einde van elk jaar zendt 
de directie door tusschenkomst van de com
missarissen van het fonds aan den Minister 
van Koloniën een omstandig verslag van den 
staat van het fonds en van haar werkzaam
heden in het afgeloopen jaar, met de alge
meene verantwoordingsstukken . 

Art. 66. Om de vijf jaren, den eerstvolgen
den keer in het jaar 1931, stelt de directie 
van het fonds een nauwkeurig onderzoek in, 
in hoeverre de op het fonds rustende ver
plichtingen door de inkomsten en bezittingen 
van het fonds worden gedekt en wordt in 
verband daarmede eene wetenschappelijke ba
lans opgemaakt. 

Art. 67. 1. In het belang van het in ar
t ikel 66 bedoelde onderzoek zijn de deelgenoo
ten verplicht om de vijf jaren, op 31 Decem
ber 1935, 31 December 1940, enz., vragenlijs
ten in te vullen en in te dienen, in N eder
landsch-Indië aan den beheerder, in Neder
land aan de directie van het fonds. Boven
dien zijn de deelgenooten gehouden tusschen
tijds vragenlijsten in te vullen en in te dienen , 
telkens wanneer zulks door de directie of den 
beheerder van het fonds noodig wordt geoor
deeld. 
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2. Aan de deelgenooten, die verzuim en 

hunne opgaven in te zenden, wordt in de 
maand, vol gen de op di e, waarin de lij sten 
moesten worden ingevuld, door de directie 
dan wel den beheerder van het fonds een 
termijn gesteld , b innen welken zij al snog aan 
hunne verpl ichting hebben te voldoen. Wordt 
hieraan dan nog niet voldaan, dan wordt in 
Nedel"l andsch-Indië door den beheerder van 
het fonds, in Nederl and door de directie, aan 
den nalatigen deelgenoot, indien hij bezoldi
ging of pensioe n geniet, ten bate van het 
fonds eene boete opgelegd van één ten hon
derd van het bedrag van dri e maanden be
zold iging of pensioen. D eze boete wordt in
gehouden bij de eerstvol gende u itbeta ling van 
bedoelde inkomsten. Gel ij ke boete wordt 
iedere drie m aanden van die inkomsten in
gehouden , zoolang de deelgenoot in gebreke 
blijft de opgave in te zenden. Door de vrij
willige deelgenooten. di e den in het vorige 
lid bedoelden termijn hebben laten voorbij
gaan zonder de opgaven in te dienen, is eene 
boete ten bate van het fonds verschuldigd van 
tien ten honderd van hun gewone bijdrage 
over drie m aanden ten bedrage van minstens 
vij ftig cent. Hun wordt een termij n voor de 
betaling di er boete gesteld. Bij niet-betal ing 
binnen dien term ijn gaat het deelgenootschap 
verloren. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 
Algemeene en overgangsbepalingen. 

Art. 68. 1. Zij , die m eenen, dat dit regle
ment ten onrechte of niet op de jui te wijze 
op hen wordt toegepast, of dat ten onrechte 
op grond van dit reglement van hen een be
taling wordt gevorderd , kunnen binnen zes 
maanden, nadàt die toepass ing is aangevangen 
of die betaling is gevorderd, onder uiteen
zetting hunner bezwaren, op Ons een beroep 
doen bij een door tusschenkomst van den 
:\'1:inister van Koloniën in te dienen verzoek
schrift, waarop Wij een met r edenen omkleede 
bes! iss i ng nemen. 

2. Door de indiening van het in lid 1 be
c1oelde verzoekschrift wordt de toepas i ng van 
dit reglement en de verplichting tot betaling 
van hetgeen op grond van dit reglement wordt 
gevorderd, niet opgeschort, doch , hetgeen vol
gens Onze be li ssing aan het fonds onverschul
cligd is betaal d, wordt aan de rechthebbenden 
teruggegeven met bij telling van enkel voudige 
rente naar reden van vij f ten honderd 's jaars. 

Art. 69. 1. Wij behouden Ons voor, voor 
elk bijzonder geval , waarin dit reglement niet 
voorziet, bij een met redenen omkleed besluit 
eene afzonderlijke regering te maken. 

2. Ook behouden Wij ons voor bij een met 
redenen omkleed besluit ten gunste van be
langhebbenden van dit reglement af te wij
ken, indien in bijzondere gevallen daartoe 
aanle iding bestaat. 

Art. 70. 1. Bij overgang in een locaa l 
ambt, behoorende tot eene andere pensioens
groep clan die , waarbij het tevoren bekleed 
locaal ambt is ingedeeld, wordt, indie n voor 
het verkrijgen van recht op pensioen voor de 
pensioensgroep, waarin het nieuwe ambt is 
gerangschikt, een kortere d iensttijd is gesteld 
rlan voor de pensioensgroep, waartoe het vroe
gere ambt behoorde, de tijd, welke de Euro-

peesche loca le ambtenaar in laatstbedoeld 
ambt voor pensioen in aanmerking. kan bren
gen, naar gelang de overgang plaats heeft 
van een locaal ambt in de groep A naar een 
locaal ambt in de groep B, of in de groep C, 
clan wel van een locaal ambt in de groep B 
naar een locaal ambt in de groep C, voor de 
laatste vijfzesden, de laatste tweederden of de 
laatsten viervijfde n daa r van a ls d iensttijd in 
aann1e 1·king gebracht. 

2. Ind ien voor het verki-ijgen Yan recht op 
normaal pens ioen voor de pensioensgroep , 
waarin het nieuwe ambt is gera11gsch ikt, een 
langere diensttij d is gesteld dan voor de pen
sioensgroep, waartoe het vroegere ambt be
hoorde, wordt de t ijd , welke de Europeesche 
locale ambtenaar in laatstbedoeld ambt voor 
pensioen in aanmerking kan brengen, naar ge
lang de overgang plaats heeft van een locaal 
a mbt in de groep B naar een locaal ambt in 
de groep A, clan wel van een locaal amb t in 
dè groep C naar een locaal ambt in de groep 
B of in de groep A, voor zesv ijfden, vijfvier
clen of clrietweeden daarvan als diensttijd in 
aanm erking gebracht. 

Art. 71 . 1. De vjwr den dag yan inwer
kingtreden van dit reglement voor de Euro
peesche locale ambtenaren van kracht zijnde 
pensioensvoorschriften blijven van toepassing 
op hen, aan wie op den voet van deze voor
chriften pensioen is verleend, voor zoover zij 

den staat van Europeesch locaal ambtenaar 
niet herkrijgen , behoudens het bepaalde in 
het vij fde lid van d it artikel. 

2. Zij , wier rechten of aanspraken op pen
sioen tot den dag van inwerkingtreding van 
dit reglement worden geregeld b ij het Euro
peesch locaal pensioenreglement (N ederlandsch 
Staatsblad 1920, n°. 684 , Indisch Staatsblad 
1920, n° . 836) en wier betrekking wordt in
gedeeld bij een der pensioensgroe pen A of B, 
worden ten aanz ien van deze rechten of aan
spraken beschouwd eene betrekking te beklee
clen, welke is ingedeeld bij de pensioens
groep C. 

3. Ten aanzien van hen, wier rech ten of 
aanspraken op pensioen vóór den dag van in 
werkingtreding van dit reglement waren ge
regeld bij het Europeesch locaal pensioen
reglement (Nede,·landsch Staatsblad 1920, n° . 
684, Indisch Staatsblad 1920, n°. 836) wordt 
de tijd, welke door hen vóór bedoelden dag 
in localen dienst is doorgebracht, aangemerkt 
als diensttijd in eene betrekking, welke is in 
gecleel d in de pens ioensgroep C. 

4. Voor hen , die ingevolge dan wel na toe
passelijkverklaring te hunnen aanz ien van de 
bepalingen voor Europeanen de hoedanigheid 
van Europeesch locaal ambtenaar hebben 
verkregen vóór den dag van inwerkingtreding 
van dit reglement, geschiedt de mecletelling 
voor pensioen van diensttijd, al bedoeld in 
artikel 5, eerste lid, paragraaf /, van dit 
reglement, in dezer voege, dat die tijd slecht 
voor de laatste tweederde gedeelten in reke
ning kom t , tot een maximum van twint ig jaar. 

5. De pensioenen van hen , die vóór den 
dag van inwerkingtreding van dit reglement 
den dienst hebben verlaten met recht of aan
spraak op pensioen, ingaande op of na 1 
Februari 1925, blijven clan wel worden be
paald op de bedra!l'e n, volgens de ten tijde 
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hunner pensionneering bestaande pensioens
voorschriften den betrokkene toekomend, ten
zij van herziening naar of vaststelling vol
gens de voorschriften van dit rnglement ver
meerdering van inkomsten voor den betrok
kene het gevolg is. 

6. Op hen, die binnen den termijn van 
drie jaren na den dag van inwerkingtreding 
van dit reglement uit den localen d ienst wor
den ontslagen met recht of aanspraak op pen
sioen, zoomede op hen, die na dien termijn 
den Iocalcn . dienst verlaten, àoch bereids bin
nen dien termijn recht op pensioen hadden 
kunnen doen gelden, blijven van toepassing de 
vóór den dag van inwerkingtreding van dit 
reglement geldende pensioensvoorschriften, in-· 
dien zij daartoe het verlangen te kennen ge. 
ven in de bij artikel 7 bedoelde aanvraag. 

Art. 72. 1. Ten aanzien van hen, die op 
den dag van inwerkingtreding van dit regle
ment reeds Europeesch locaal ambtenaar wa
ren in den zin van het Europeesch locaal pen
sioenreglement, nemen de in artikel 13 om
schreven inhoudingen over diensttij d, die 
krachtens laatstbedoeld reglement niet, doch 
ingevolge de bepalingen van dit reglement 
wel voor pensioen in aanmerking komt, een 
aanvang op 1 F ebruari 1925, onverminderd 
hunne gehoudenheid tot betaling van de tot 
dat tijdstip verschuldigde bijdragen over 
diensttijd, die krachtens het Europeesch lo
caal pensioenreglement wel, c!och volgens dit 
nieuwe reglement niet voor de berekening van 
het pensioen in aanmerking komt. 

2. Voor de op den dag van inwerkingtre- · 
ding van dit reglement in dienst zijnde Euro
peesche locale ambtenaren geschiedt de vast
stelling van den voor pensioen geldenden 
diensttijd volgens de tot dat oogenblik op 
hen toepasselijke bepalingen, voor zoover zulks 
voor hen voordeeliger is dan toepassing van 
de bepalingen van dit reglement. 

3. De termijn van één jaar, bedoeld in het 
vierde lid van artikel 5 van dit reglement, 
vangt ten aanzien van de op den dag van 
inwerkingtreding van dit reglement in dienst 
zijnde Europeesche locale ambtenaren aan met 
dien dag, wanneer zij op dat tijdstip in Neder
landsch-Indië vertoeven en a nders op den dag 
van hun terugkeer daar te lande. 

Art. 73. 1. De bepalingen, vervat in ar
tikel 72, eerste en tweede lid, van dit regle
ment, zijn mede van toepa sing op hen, die op 
den dag van inwerkingtreding daarvan, zon
der Europeesch locaal ambtenaar te zijn, in 
het genot zijn van bezoldiging, toelage, dag
geld of andere doorloopende inkomsten ten 
laste van de begrooting van een gebiedsdeel 
en in onmiddellijke aansluiting aan het genot 
van die inkomsten eene aanstelling bekomen, 
die hun den staat van Europeesch locaal amb
tenaar verleent. 

2. Op hen die, in het geval verkeerend, 
omschreven in het vorig lid, de hoedanigheid 
van Europeesch locaal ambtenaar verkrijgen 
na toepasselijl--verklaring te hunnen aanzien 
van de bepalingen voor Europeanen op een 
tijdstip vallende vóór den dag van inwerking
treding van di t reglement, is het bepaalde in 
artikel 71, vierde lid, mede van toepassing. 

Art. 74. 1. In afwijki ng in zoover van het 
bepaalde bij artikel 1, § E , van dit regie-

ment, wordt tot den laatsten dag van de 12de 
kalendermaand, na die van inwerkingtreding 
van dit reglement, als bezoldiging in den zin 
van dit reglement aangemerkt hetgeen onder 
,,bezoldiging" wordt verstaan volgens het be
paa lde in artikel 2, § B, van het Europeesch 
locaal pensioenreglement (N ederlandsch Staats
blad 1920, n°. 684, I ndisch Staatsblad 1920. 
11° . 836). 

2. Vóór het tijdstip van inwerkingtreding 
van di t reglement genoten inkomsten, welke 
voor de berekening van pens ioenen en onder
standen in aanmerking moeten worden ge
bracht, worden voor de toe_passing van dit 
reglemen t als bezoldiging aangemerkt, voor 
zoover zij geacht moeten worden het karakter 
te dragen van bezofdiging in den zin van het 
bepaalde in artikel 2, § B, van het Euro
peesch locaal pensioenreglement (Nederlandse!, 
Staatsblad 1920, n°. 684, I ndisch Staatsblad 
1920, n°. 836). 

Art. 75. 1. De wedmyen en weezen, die 
vóór den dag van inwerkingtreding van dit 
reglement in het genot waren van pensioen 
of onderstand ten laste van het fonds, alsmede 
zij, die op dat tijdstip reeds recht hadden op 
een zoodanig pensioen of een zoodanigen on
derstand, blijven uitkeering genieten of recht 
op uitkeering behouden op den voet vàn het 
Europeesch locaal pensioenreglement (N ede1·. 
landsch Staatsblad 1920, n°. 684, Indisch 
Staatsblad 1920, n°. 836). 

2. Indien een weduwe, die pensioen geniet 
op den voet van het Europeesch locaal pen
sioenreglement (N ederlandsch Staatsblad 1920, 
n°. 684, Indisch Staatsblad 1920, n° . 836) , 
hertrouwt, wordt dit reglement op haar en 
hare kinderen van toepassing. 

Art. 76. 1. Op de deelgenooten of gewezen 
deelgenooten in het fonds, die reeds vóór den 
dag van inwerkingtreding van dit reglement 
een huwelijk hebben aangegaan met een vroe
gere echtgenoote of een vroegeren echtgenoot, 
zullen de bepalingen van dit reglement als
nog worden toegepast, alsof zij reeds vóór het 
huwelijk van kracht waren geworden. 

2. De weduwen van deelgenooten in het 
fonds, die bij de inwerkingtreding van di t 
reglement in het genot zijn van half pensioen 
wegens hertrouwen onder de vóór dien be
staande bepalingen, behouden dat pensioen 
totdat het huwelijk ontbonden wordt, tenzij zij 
binnen zes maanden na den dag van inwer
kingtreding van dit reglement den wensch te 
kennen geven om het verlies van haar half 
pensioen, den onderstand harer kinderen ge
regeld te zien naar het bepaalde in lid 2 van 
artikel 22 van dit reglement. 

3. Bij ontbinding van het huwelijk geldt 
ook voor haar het tweede !iel van artikel 23 
van dit reglement. 

4. Aan de kinaeren van de in lid 2 van dit 
artikel bedoelde weduwen wordt, zoolang deze 
zelve half pensioen genieten, de helft van den 
onderstand van volle weezen uitgekeerd, tenzij 
die helft kleiner is dan de onderstand, bere
kend op den voet van het eerste lid van ar
tikel 22 van dit reglement. 

Art. 77. Dit reglement kan worden aange
haald onder den titel van "Europeesch locai.l 
pensioenreglement 1931". 
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26 Januari 1931. BESLUIT tot nadere wijzi

ging van het Werktijdenbesluit voor fa
brieken of werkplaatsen 1923 (Koninklijk 
besluit van 11 September 1923, Staatsblad 
n°. 442, laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 13 December 1929, Staats
blad n°. 532) . S. 22. 

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

A1·beid, Handel en Nijverheid van 19 Decem
ber 1930, n°. 3681, Afdeeling Arbeid ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken het Werktijdenbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1923, zooals dat laatstelijk ge
wijzigd is bij Ons besluit van 13 December 
1929, Staatsblad n° . 532, nader te wijzigen ; 

Gelet op de artikelen 22, tweede en derde 
lid, 23 en 25, eerste, tweede, derde, vierde, 
vijfde en zesde lid, der Arbeidswet 1919 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 J anuari 1931, n° . 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 J anuari 1981, n°. 
129, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 31 van het Werktijdenbe

sluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 
wordt gewijzigd als volgt: 

In den aanhef van het tweede lid wordt 
in plaats van "eene vrouwelijke arbeider van 
15 jaar of ouder, die geene huishouding te 
verzorgen heeft, en een jongen van 15 jaar 
of ouder" gelezen: ,,eene vrouw, die geene 
huishouding te verzorgen heeft, of een jongen 
van 16 jaar of ouder" . 

In het tweede lid, onder aa, wordt achter 
,,textielfabrieken" ingevoegd: ,,met uitzonde
ring van katoenspinnerijen". 

Aan het artikel worden drie nieuwe leden 
toegevoegd, luidende: 

,,4. In eene katoenspinnerij mag eene vrou
welijke arbeider van 16 jaar of ouder, die 
geene huishouding te verzorgen heeft, of een 
jongen van 16 jaar of ouder in één van twee 
afwisselende ploegen of in één van twee ploe
gen, welker werktijd gedeeltelijk samenvalt, 
.arbeid verrichten op de eerste vijf werkdagen 
<ler week tusschen 5 en 7 uur des voormid
dags en tusschen 6 en 10 uur des namiddags 
en op Zaterdag tusschen 5 en 7 uur des voor
middags en tusschen 1 en 6 uur des namid
dags, onder voorwaarde, dat haar of zijn ar
beid op twee achtereenvolgende dagen wordt 
afgewisseld door een rusttijd van ten minste 
elf uren achtereen, dat zij of hij in twee ach
tereenvolgende weken op niet meer dan zes 
dagen vóór 7 uur des voormiddags en op niet 
meer dan vijf dagen na 6 uur des namiddags 
arbeid verricht en dat tusschen begin en einde 
van haar of zijn dagelijksohen arbeid niet 
meer dan tien uren zijn gelegen, tenzij deze 
wordt onderbroken door een onafgebroken 
rusttijd van ten minste vier uren. 

5. In de in het tweede lid genoemde fa
brieken of werkpl aatsen mag: 

in het tijdvak van 1 April 1931 tot 1 April 
1932 een jeugdig persoon, die op 1 April 1931 
<len leeftijd van 16 jaar had bereikt, 

in het tijdvak van 1 April 1932 tot 1 April 
1933 een meisje, dat op 1 April 1932 den 
leeftijd van 16 jaar had bereikt, 

in het tijdvak van 1 April 1933 tot 1 April 
1934 een meisje, dat op 1 April 1933 den 
leeftijd van 17 jaar had bereikt, 

arbeid verrichten als in dat lid aangegeven. 
6. In eene katoenspinnerij mag in het tijd

vak van 1 April 1931 tot 1 April 1932 een 
jeugdig persoon, die op 1 April 1931 den 
leeftijd van 15 jaar had bereikt, arbeid ver
richten als in het vierde lid aangegeven.". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 April 1931. 

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

's-Gravenhage, den 26sten Januari 1931. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 5 Februari 1931.) 

26 Janttm·i 1931. BESLUIT, houdende WIJZl· 

si.!!_g van het Organiek Besluit P.T.T. 
1!128. s. 23. 

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

Waterstaat dd. 22 Januari 1931 n°. 1, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in den 
staat, behoorende bij het Organiek Besluit 
P.T.T. 1928 (Koninklijk Besluit van 11 Maart 
1929, Staatsblad n°. 74) een aanvulling aan 
te brengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in den "Staat van de ran

gen, waarin het vaste ambtenaarspersoneel bij 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie is ingedeeld", behoorende bij het 
Organiek Besluit P.T.T. 1928, onder "B. 
Ambtenaren, benoemd en ontslagen door den 
Minister": 

1 °. na " 6. Opzichters" wordt opgenomen: 
"7. Buitengewoon geëmployeerde bij den 
Postchèque- en Girodienst." 

2°. de nummers "7" en "8" onderscheiden
lijk worden gewijzigd in "8" en "9". 

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

's-Gravenhage, den 26sten Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
( (Uitgeg. 6 Februari 1931.) 

28 Januari 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 22, eerste 
lid, der Ziektewet. S. 24. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 31 October 
1930, n°. 3411, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 22, eerste lid, der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies vau 
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16 Dec mber 1930, n°. 26); 
Gelet op het nader rapport ,·an Onzen voor 

noemden Minister van 23 J anuari 1931, n° 
129, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als rnlgt: 
Art. 1. Personen, niet werkzaam in eeh 

onderneming, die echter krachtens het eer te 
lid van artikel 21 der Ziektewet verzekerd 
zouden zij n, indien zij in dienst waren van 
een onderneming, zijn verzekerd overeenkom
stig de bepalingen der Ziektewet in de na-
vo l gen de geva Il en: · 

a. indien zij in loondienst werkzaam zijn 
aan inrichtingen, staande onder beheer van 
een natuui·lijk of een rechtspersoon, en zij 
niet ingevolge het bepaalde in artikel 3 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) onder 
ambtenaar worden verstaan en zij evenmin in
gevolge het bepaalde in artikel 4, eerste lid, 
onder h, i, j, k, l en n dier wet al ambtenaar 
worden beschouwd ; 

b. indien zij in loondien t werkzaam zijn 
van per onen, die een vrij beroep uitoefenen, 
zooals advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, 
geneesheeren, notarissen, architecten, accoun
tants, ten behoeve van de uitoefening van 
dat beroep; 

· c. indien zij in loondienst werkzaam zijn 
van rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni
gingcn of tichtingen, met uitzondering van 
degenen, die werkzaam zijn in dienst van in
stellingen van weldadigheid, voorkomende op 
de lijst, bedoeld in artikel 3 der Armenwet, 
of van in tellingen van maatschappelijk nut, 
welke door Onzen Minister van Arbeid, Han
d I en Nijverheid gelijk zijn gesteld met in
stellingen van weldadigheid, mits de voren
bedoelde instellingen zijn aangesloten bij eene 
organisatie, welke in het bijwnder ten behoeve 
van personen, in dienst van zoodanige instel
lingen, voorziening beoogt voor het geval van 
ziekte en invaliditeit, al of niet in vereeni
ging met andere voorzieningen, indien het 
reg) ment dier organisatie, krachtens hetwelk 
zij verzekerd zijn, door Ons is goedgekeurd; 

d. indien zij in loondienst werkzaam zijn 
als tuinman, boschwachter of in een soortge-
lijke betrekking; .. 

e. indien zij in loondienst werkzaam z1Jn 
voor de verwrging van dieren of voor de be
diening van rijtuigen, motorrijtuigen, vlieg
tuigen en pleiziervaartuigen ; 

/. indien zij in loondienst werkzaam zijn bij 
in aanbouw, aanleg, onderh:md, herstelling of 
slooping zijnde bouw-, water_ of grondwerken, 
uitgevoerd in eigen beheer. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den eersten J ui i 1931. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Januari 1931. 

WILHEL H A. 
De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Ver c hu u r. 
(Uitgeg. 16 Februari 1931.) 

29 Januari 1931. WET tot verhooging van 
den accijn op ged i til leerd. . 25. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk i , ter versterking van 
's Rijks middelen, den accijns op het gedistil
leerd en in verband daarmede de belasting 
op houtgeest te verhoogen en het tarief van 
invoerrechten te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State enz. 
Art. 1. In artikel 1, § 2, der wet van 20 

Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), houdende be
palingen omtrent den accijns op binnenlandsch 
gedist illeerd, wordt in de plaats van "een
honderd en tachtig ~ulden" gelezen: twee
honderd gulden. 

Het eerste I id werkt ten aanzien van den 
accijns van gedistilleerd, na het in werking 
treden van deze wet uitgeslagen uit eene 
branderij, eene di tilleerderij der eerste klasse, 
eene bergplaat tot op lag van gedistilleerd 
onder doorloopend krediet voor den accijns of 
uit entrepot, of wel na gemeld tijdstip ten in
voer aangegeven of ingevoerd. 

De verhooging van den accijns wordt boven
dien nagevorderd voor het overige gedistil
leerd, dat op het tijdstip van in werking tre
den van deze wet aanwezig is in, en in ver
voer is naar, eenige opslagplaats, niet be
hoorende tot de entrepots en de panden, be
doeld in artikel 118, § 1, van de wet van 20 
Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), voor zoover dit 
gedistilleerd voor een zelfde opslagplaat meer 
bedraagt dan 100 1 iter, ongeacht de sterkte. 

Onder opslagplaats i te verstaan ieder ge
bouw, erf of besloten terrein. 

Indien iemand in dezelfde gemeente meer 
dan één opslagplaats heeft, worden deze voor 
de toepassing van deze wet als één opslag
plaats beschouwd. 

2. De gebruiker of hoofdgebruiker van een 
opslagplaats, waarin gedistilleerd in zoodanige 
hoeveelheid aanwezig is, dat deze voor na
vordering van accijnsverhooging in aanmer
king komt, moet hiervan den eerstvolgenden 
werkdag na de inwe1·kingtreding van deze wet 
en zoo de voor navordering vereischte voor
raad door lateren inslag wordt, bereikt of ver
hoogd, telkens den eerstvolgenden werkdag, 
na dien inslag, teg n gedagteekend ontvang
bewijs, chriftelijk aangifte doen ten kantore 
van den ontvanger der accijuzen. 

De aangifte moet onderteekend zijn en be
halve de vennelding van den naam en de 
woonplaats van den aangever en van de hoe
veelheid, soort en terkte van al het gedistil
leerd , ene nauwkeurige aanwijzing inhouden 
van de plaats of de plaat en waar het ged is
ti lleerd in voorraad was of ingeslagen is. 

3. Voor het gedistilleerd, bedoeld in het 
vorig artikel, mo t de verhooging van den 
accijns binnen twee maanden na het in wer
king treden van deze wet worden betaald door 
dengene die volgens dat artikel tot aangifte 
gehouden is. 

4. De ambtenaren der accijnzen zijn be
voegd om binnen veertien dagen na het in 
werking treden van deze wet, met inachtne
ming van de in de arti kelen 181 en 183 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) voorgeschreven vormen, overigens 
niet aan peiling onderworpen panden, tegen 
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den wil dec bewone1'S -of ·gebruikers bimien te 
treden en al daar eene peiling te verrichten. 

Alle gedistilleerd dat binnen dien termijn 
wordt aangetroffen buiten de entrepots en 
buiten de panden bedoeld in artikel 118, § 1, 
d~r wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) 
wordt, indien niet het tegendeel aannemel ijk 
wordt gemaakt, geacht reeds bij het in wer
king treden van deze wet terzelfder plaatse 
aanwezig of daa rheen onderweg te zijn ge
weest. 

5. De afgifte van geleibiljetten op de qui 
tantiën, vervoerb iljetten en peilbewijzen, af
gegeven vóór het in werking treden van deze 
wet, blijft voor iederen belanghebbende be
perkt: 

a. tot ten hoogste 100 1 iter, na herleiding 
tot de sterkte van 40 percent, indien hij geen 
aangifte heeft gedaan als bedoeld in a rtikel 
2, eerste I id; 

b. tot ten hoogste de hoeveelheid gedistil
leerd, na herleiding tot de sterkte van 50 per
cent, waarvan hij aangifte heeft gedaan, over
eenkomstig artikel 2, eerste lid. 

Met ingang van den vijftiébden dag na het 
in werking treden van deze · wet leveren qui
tantiën, vervoerbiljetten, geleibiljetten en pe iL 
bewijzen, afgegeven vóór de inwerkingtreding 
van deze wet, nog slechts dekki_ng op tot ten 
hoogste de hoeveelheid waarvoor daarop in
gevolge het vorig lid geleibiljetten kunnen 
w01·den afgegeven, verminderd met de sedert 
de inwerkingtreding van deze wet u itgeslagen 
hoeveelheden. · 

6. Overtreding van artikel 2 wordt gestraft 
met eene boete van ten hoogste duizend gu l
den. 

Als overtreding wordt niet aangemerkt een 
,·erschil in minder, en evenmin een versch ii 
in meer van ten hoogste vijf ten honderd van 
de volgens artikel 2 aangegeven hoeveelheid 
gedistilleerd, na herleiding tot de sterkte var, 
Yij ftig percent. 

7. De fe iten, strafbaar volgens deze wet, 
worden beschouwd als misdrijven, behalve 
voor de toepassing van de artikelen 57 en 58 
van het Wetboek van Strafrecht, in de plaats 
waarvan wordt toegepast hetgeen bij artikel 
62, eerste en tweede lid, van dat Wetboek 
,·oor overtredingen is bepaald. 

De in zake van invoerrechten en accijnzen 
thans geldende bepal ingen voer het geval van 
wanbetaling van geldboete, zijn ook bij de 
toepassing van deze wet van kracht. 

8. In artikel 2, eerste I id, der wet van 30 
December 1910 (Staatsblad n°. 377) , houden
de bepalingen omtrent het belasten van hout
gee t, wordt voor "driehonderd zes en negen
tig gulden" gelezen: vierhonderd en veertig 
g ulden. 

Het eerste lid werkt ten aanzien van den 
accijn , die na het in werking treden van deze 
wet vorderbaar wordt. 

9. § 1. In het tarief, behoorende bij de 
Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568), worden 
de volgende wijzigingen gebracht: 

a. in onderdeel I van post 2 wordt in de 
kolom " Rechten" voor f 505 gelezen: f 560 
en voor f 403 gelezen: f 447; 

b. in onderdeel I van po t 30 wordt in de 
kolom " Rechten" voor f 5.05 telkens gelezen: 
f 5.60; 

c. in onderdeel V van post 41, alsmede in 
onderdeel I van post 94 wordt in de kolom 
" R echten" voor f 2.80 gelezen: f 3.15 en voor 
f 4 gelezen: f 4.45. · 

§ 2. Bij het in werking treden van deze 
wet v indt a r t ikel 42 van de genoemde Tarief
wet overeen komstige toepassing. 

10 . Deze wet treedt in werking met ingang 
van den eersten F ebruar i 1931. 

Lasten en bevelen, enz. ; · 
Gegeven te 's-Gravenhage, de n 29sten J a

nuari 1931, 
WILHELMINA. 

De Mi"nister van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 30 Januari 1931.) 

29 Janua,·i 1931. · WET tot verklaring van 
• het algemeen nut der onteigening van een 

tuk duinterrein in de gemeente 's-Gra
ven hage. S. 26. 

29 J anuari 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
-Generaal van Nederlandsch-l ndië tet 
nadere wijziging en aanvulling van Af
deeling III van de begrooting van Nede,·
landsch- l ndië voor het dienstjaar 1930. 
S. 27. 

29 Janua,·i 1931. vVET, houdende goedkeu
r ing van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nede,·landsch- l ndië tot 
nadere wijz iging en aann1lling van Af
deeling III A van de begrooting van 
N ederlandsch- l ndië voor het dienstjaar 
1930. S. 28. 

29 Januari 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-I ndië tot 
vaststell ing va,n Afdeeling III B (Opium
fabr iek) van de begrooting van Nede,·
lanclsch-lndië voor het dienstjaar 1930. 
S. 29. 

29 Januai·i 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndië tot 
vaststell ing van Afdeeling III C (Pand
huisdienst) van de begrooting van Nede,·
landsch-lndië voor het dienstjaar 1930. 
s. 30. 

29 Januari 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van àen Gouverneur
Generaal van N ede,·landsch-lndië tot 
nadere wijziging en aanvulling van Af
deeling VI van de begrooting van Neder
landsch-lndië voor het di enstjaar 1930. 

31. 

29 Januai·i 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nede1-fondsch- l ndië tot 
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vaststelling van Afdeeling VIA 's Lands 
Kina. en Thee-onderneming) van de be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstj aar 1930. S . 32. 

29 Januari 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot 
nadere wijziging en aanvulling van Af
deeling IX van de begrooting yan Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1930. 
s. 33. 

29 Januari 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling IX A (Mili
taire graslanden) van de begrooting van 
Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1930. S. 34. 

29 Janua,·i 1931. WET, houdende goedkeu-
1·ing van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling IX B (Reproduc
tiebedrijf van den Topografi schen Dienst) 
van de begrooting van N 6derlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1930. S. 35. 

29 Januari 1931. WET tot vaststelling van 
de begrooting van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het dienstjaar 1931. S. 36. 

De begrooting wordt vastgesteld als volgt : 
Titel A. Gewone dienst . f 248,511,272.-
Titel B. Kapitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst f 248,511,272.-

29 Januari 1931. WET tot wijziging en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 
s. 37. 

29 Januari 1931. WET tot wijziging van ar
tikel 6 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 en van de artikelen 5 en 6 der Wet 
op de Dividend- en 'l'antièmebelasting 
1917. s. 38. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1929/1930, no. 408, 
1-3; 1930/1931 n°. 60, 1-3. 

Hand. 2• Kamer 1930/1931, bladz. 1245- 1248. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1930/1931 n°. 60. 
Hand. id. 1930/1931, bladz. 159-162. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging van artikel 6 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 en van de artikelen 
5 en 6 der Wet op de Dividend. en Tantième
belasting 1917 wenschelijk 1s; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. I . Het tweede en het derde lid van 

artikel 6 van de Wet op de Inkomstenbelas
ting 1914 worden vervangen door: 

Aandeelbewijzen en obligatiën, die aan aan
deelhouders anders dan tegen storting van de 
volle nominale waarde worden uitgereikt, 
worden als dividenden beschouwd tot het be
drag, ten aanzien waarvan niet blijkt, dat 
storting heeft plaats gevonden of zal plaats 
vinden. Bijschrijving op aandeelbewijzen wordt 
met uitreiking van zoodanige bewijzen gelijk
gestflld. 

Geheele of gedeeltelijke teruggave van 
hetgeen op aandeelen is gestort wordt als 
dividenduitkeering aangem erkt, indien en 
voorzoover er zuivere winst is, tenzij tevoren 
het maatschappelijk kapitaal van het lichaam 
dat de teruggave doet, door wijziging in de 
akte van oprichting, dienovereenkomstig is 
verminderd. 

Art. II. Artikel 6 van de Wet op de Divi
dend- en Tantièmebelasting 1917 wordt ge
lezen : 

Als uitdeeling van winst worden, onder 
meer, beschouwd: 

a. bijschrijvin_B' op of uitreiking van aan
deelen of obligatiën - aandeelen in afzonder
lijke fondsen daaronder begrepen - en bij 
verzekeringmaatschappijen verhooging der ver
zekerde som, een en ander tot het bedrag, ten 
aanzien waarvan niet blijkt, dat storting heeft 
plaats gevonden of zal plaats vinden, voor
zoover dit bedrag door winst is gedekt; 

b. terugbetaling van kapitaal, indien en 
voorzooverre er winst is. 

Indien en voorzoover eene uitdeeling - uit
reiking van of bijschrijving op aandeelen of 
obligatiën daaronder begrepen - door winst 
wordt gedekt eerst nadat zij heeft plaats ge
vonden, wordt zij beschouwd als uitdeeling 
van winst over het boekjaar of over de boek
jaren, waarin de uitdeeling door winst wordt 
gedekt. 

Niet als uitdeeling wordt aangemerkt: 
a. terugbetaling van gestort kapitaal, voor

zoover die niet volgens het eerste lid, letter b, 
als uitdeeling van winst wordt beschouwd, 
alsmede uitdeeling van winst aan aandeel
houders tot het bedrag, dat te voren tot dek
king van een geleden verlies op de aandeelen 
is afgeschreven ; 

b. betaling door eene vereeniging of ven
nootschap aan hare leden of aandeelhouders, 
voor geleverde goederen of verrichten arbeid. 

Afzonderlijke fondsen, die door aandeelen 
worden vertegenwoordigd, worden tot het ka
pitaal gerekend. 

Art. III. Artikel 6 van de Wet op de 
Dividend- en Tantièmebelasting 1917 wordt 
gelezen : 

Bij liquidatie geldt als uitdeeling de ver
deeling van het batig saldo, tot het bedrag, 
waarmede dit het nog niet terugbetaalde ka
pitaal overtreft. H et kapitaal, bedoeld in ar
tikel 6, eerste lid, letter b, wordt geacht nog 
niet te zijn terugbetaald. 

Art. IV. Artikel I van deze wet treedt in 
werking met ingang van den l sten Mei 1931 ; 
het is niet van toepassing op aanslagen over 
belastingjaren welke vóór dien datum zijn 
geëindigd. 
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De artikelen II en III van deze wet treden 
in werking met ingang van den eersten Fe
bruari 1931; zij zijn niet van toepassing op 
uitdeelingen welke vóór dien datum hebben 
plaats gehad. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Ja

nuari 1931. 
WILHELMINA. 

D e 1':linis t er van Financiën, De Geer. 

( Uitgeg. 30 Januari 1931.) 

29 Jani,ari 1931. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 157 der Hooger
onderwijswet van de afdeeling gymnasium 
van het Lorentz-lyceum te Eindhoven van 
de vereeniging "Het Neutrale Lyceum" 
te Eindhoven. S. 39. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
December 1930, n° . 13936 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Januari 1931, n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Januari 1931, n°. 
609, afdeeling Voorbereidend Hooger en Mid
del baar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1931 de afdee

ling gymnasium van het Lorentz-lyceum te 
Eindhoven van de vereeniging "Het Neutrale 
Lyceum" gevestigd te Eindhoven voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorschriften, aan haar leer
lingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 
11 der Hooger-onderwijswet vermeld wordt 
gelijkgesteld. ' 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad- zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Januari 1931. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . Ter p s t r a. 
( Uitgeg. 6 Februari 1931.) 

30 Januari 1931. WET tot verklaring van he~ 
algemeen nut der onteigening van onroe
rend goed onder de gemeente Arnhem ter 
bewaring van natuurschoon, gevormd door 
bosschen en andere houtopstanden. S. 40. 

31 Januari 1931. WET tot herziening van de 
Gemeentewet. S. 41. 

Bijl. Hand. 2• Kamer1928/1929n°. 235, 1-3; 
1929/1930 no. 45, 1-27. 

Hand id. 1929/1930, bladz. 1943- 1964, 
1966-1989, 1993- 2040, 2042-2078, 2080-
2103, 2106-2130. 

Bijl. Hand. l • Kamer 1929/1930 en 1930/1931 
no. 45. 

Hand. id. 1930/1931, bladz. 175-208. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk' is de Gemeentewet te her
zien; 

Zoo is het,, dat Wij, den Raad van State, enz. : 
Art. I. In art,ikel 1 van de Gemeentewet 

worden de woorden "Burgemeeeter en Wet
houders" vervangen door: college van Burge
meester en Wethouders en een Burgemeester. 

Art. II. Het tweede lid van artikel 2 wordt 
vervangen door de volgende voorschriften : 

In gemeenten van 5000 zielen en daar be
neden kunnen, onder Onze goedkeuring, de 
bediening van Burgemeester en die van Secre
taris door denzelfden persoon worden bekleed. 

Indien het zielental van een gemeente, waar 
de bediening van Burgemeester en die van 
Secretaris door denzelfden persoon worden be
kleed, boven 5000 stijgt, mogen zij, onder Onze 
goedkeuring, in dien persoon vereer>igd blijven. 

Art. III. Het tweede lid van artikel 3 wordt 
artikel 3a. De woorden "De bevolking eener ge
meente wordt" worden vervangen door: Voor 
de toepassing van deze wet wordt de bevolking 
eener gemeente. 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Onder ingezetenen worden in deze wet ver
staan zij, die gedurende de laatste twaalf maan
den hunne werkelijke woonplaats binnen de ge
meente hebben gehad. 

Art. IV. In het eerste lid van artikel 16a 
wordt het woord "vier" vervangen door : drie. 

Art. V. In het eerste lid van artikel 17 
wordt voor het woord "woonplaats" ingevoegd 
het woord : werkelijke. 

Art. VI. In het tweede lid van artikel 18 
worden de woorden "totdat de geloofsbrieven 
hunner opvolgers zijn goedgekeurd" vervangen 
do_or : totdat de goedkeuring van de ge loofs
bneven hunner opvolgers onherroepelijk zal zijn 
geworden of totdat het hoofdstembureau, aan
gewezen in het tweede lid van artikel 34 der 
Kieswet, heeft beslist, dat geen opvolger kan 
worden benoemd. 

Art . VII. . Het tweede lid van artikel 19 
vervalt. 

Art. VIII. In het tweede lid van artikel 21 
worden voor het woord "zwagerschap" inge
voegd de woorden~ bloedverwantschap of. 

In het derde lid worden de woorden "het 
overlijden van wie" vervangen door : de ont
binding of de nietigverklaring van het huwelijk, 
dat. 

Art. IX. Artikel 23 wordt vervangen door 
het volgende voorschrift : 

Het lidmaatschap van den Raad is onver-
eenigbaar met de betrekking van : . 

a. hoofd van een departement van algemeen 
bestuur; 

b. commissaris der Koningin in de provincie; 
c. lid der Gedeputeerde Staten ; 
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d. griffier der taten ; 
e. hoofdcommi saris en commissaris van 

politie; , 
/. ambtenaar, van wege het ,gemee~tebe

stuur aangesteld, of daaraan ondergeschikt, be
houdens àe bevoegdheid van den Burgemeester, 
die Secretaris der gemeente is, om tevens lid 
van den Raad te zijn ; . 

g. ambtenaar, met het ontvangen of uitgeven 
der gelden van de gemeente belast, of aan eenige 
aan het gemeen~ebestuur onderge chikte ad
minist.ratie rekenplichtig ; 

h. onderwijzer van het lager of middelbaar 
onderwijs; 

i. krijgsman in werkelijken dienst. . 
De bepaling der zmsnede / is met van toe

passing op de Ambtenaren van den burgerlijken 
stand, noch op artsen en vroedvrouwen, die met 
de armenpraktijk belast zijn. 

De echtgenoot van de in_ dit artikel van het 
lidmaatschap uitgeslotenen kan evenmin lid 
van den Raad zijn . 

In gemeenten, waar de invordering van eenige 
p)aat,selijke 'belasting geschiedt door Rijksamb
tenaren, is op dezen het onder letter g bepaalde 
niet van toepassing. 

Onder krijgsman in werkelijken d;enst wor
den voor de toepassing van deze wet niet ver
staan zij, die hetzij krachtens wettelijke ver
plichting, hetzij krachtenR vTijwill'ge verbin
tenis, gehouden zijn tot het met tusschenpoozen 
vervullen van werkelijken dienst. 

Art. X. De tweede zinsnede van artikel 24 
wordt vervangen door de woorden : 

over de vaststelling of goedkeuring der reke
ning van een lichaam, tot welks bestuur zij be
hooreP, met uitzondering van de gemeentereke
ning, niet medestemmen ;. 

Art. XL In den eersten zin van hei; eerste 
lid van artikel 25 worden achter het woord 
"raad", ingevoegd de woorden: van wien na 
zijne toelating blijkt, dat hij ; worden de woor
den "verliezende, of" veTvangen door: niet be
zit, of die ; en werdt het woord "aannemende" 
vervangen door : vervult of aanneemt. 

In het derde lid worden achter het woord 
,, beslis ing" ingevoegd de woorden : , difl ter
stond aan Gedep. Staten wordt medegedeeld,. 

Tusschen het derde en vierde lid worden twee 
nieuwe leden ingevoegd, luidende : 

Gedeputeerde Staten kunnen ambtshalve, na 
het betrokken raadslid en Blll'gemeester en 
W'ethouders te hebben gehoord, de waarschu
,ving doen, in het tweede lid bedoeld. Zij geven 
hiervan tegelijkertijd kennis aan den Raad. 

De Raad of de belanghebbende kan gedurende 
veertien dagen te rekenen van den· dag. waarop 
de wa.arschu·~inl! van Geel. Staten is medt>ge
deeld of gedaan, bij Ons in beroep komen. Daar
bij geldt de bepaling van artikel 37. 

In het vierde (oud; nieuw zesde) lid worden 
de woorden ., vorig lid" vervangen door : derde 
of in het vijfde lid ; en worden achter h et woord , 
,,raad" ingevoegd de woorden : of aan Ons. 

Art. XII. In het eerste lid van artikel 26 
worden de woorden "wordt in zijne betrekking 
geschorst" vervangen door : kan in zijne be
trekking worden geschorst . 
. In het tweede lid worden de woorden "den 
geschorste oproepen om zijne verdediging te 
hooren, en hem, zoo zij hem schuldig bevinden", 
vervangl'n door : , na den geschorste in de ge-

Jegeuheid te hebben gesteld, zich mondeling te 
verd~digen, hem ; en wordt tusschen de woorden 
"vervallen" en "vetklarèn" ingevoegd het 
woord: kunnen. Aan het lid worden twee zir.
sneden toegevoegd, luidende : Indien zij daar
toe geen aanleiding vinden, heffen zij de schor
sing op. Hunne beslissing wordt terstond aan 
den belanghebbende en den Raad medegedeeld. 

In het derde. lid worden de woorden "in zijn 
belang te hebben gehoord" vervangen door : 
in de gelegenheid te hebben gesteld, zich mon
deling te ·verdedigen. 

In het vierde lid worden tusschen de woorden 
,,De" en "bdanghebbende" ingevoegd de woor
den : Raad of de ; en vervalt het woord : hem. 

Art. XIII. In artikel 36 worden de woorden 
"de dagteekening dier uitspraak" vervangen 
door : áen dag, waarop hem de uitspraak van 
Ged. Staten is medegedeeld. 

Art. XIV. Aan artikel 38c worden twee 
nieuwe leden toegevoegd, luidende als vol~t : 

"Indien de bovenbedoelde toepassing van 
artikel 102, tweede lid, der Kieswet, of va11 
artikel 100, tweede lid, der Kieswet tot eene 
beslissing door het lot aanleiding geeft, zal de 
loting plaats hebben in eene zitting van het 
hoofdstembureau, aangewezen in artikel 34, 
tweede lid, der Kieswet. 

Artikel 38a, tweede en vierde lid, dezer wet 
en de artikelen 80, eerste en tweede lid, 81 en 
93, derde en vierde lid, der Kieswet zijn op deze 
zitting van toepassing." 

Art. XV. Artikel 41 wordt vervangen door 
het vol~ende voorschrüt : . , 

l\fet machtneming van hetgeen hieromtrent 
in het reglement van orde voor de vergadering 
van den Raad is voorzien, bepaalt de Burge
meester dag en uur der vergadering. 

Indien de vergadering is gevraagd door het 
vereischte getal leden, wordt zij door den Bur
gemeester binnen veertien dagen belegd. 

De Blll'gemeester roept de leden schriftelijk 
tot de vergadering op. Hij zorgt, dat, tegelijk 
met deze oproeping, dag en uur van de ver
gadering ter openbare kennis worden gebracht. 

Art. XVI. In het tweede lid van artikel 42 
worden tusschen de woorden "steeds", en "be
houdens" ingevoegd de woorden : behoudens 
het bepaalde in het reglement van orde voor 
zijne vergadering en; in plaats van "de. slotbe
paling van art. 49" wordt gelezen : in het geval, 
bedoeld in de slotbepaling van art. 48. 

Art. XVII. Het laatste lid van artikel 43 
wordt vervangen door de volgende voorschrif
ten: 

De Raad kan omtrent het in besloten ver
gadering behandelde en omtrent den inhoud 
van stukken, welke aan den Raad worden over
gelegd. de geheimhouding opleggen. Zij wordt 
zoowel door de leden, die bij de behandeling 
tegenwoordig waren, als door de leden, die op 
andere wijz~ van het behandelde en van de 
stukken kennis nemen, in acht genomen, tot
dat de Raad haar opheft. De verplichting tot 
geheimhouding geldt mede voor den Burge
meester. 

Burgemeester en Wethouders kunnen om
trent den inhoud van stukken, als bedoeld in 
het vorige lid, voorloopige geheimhouding op
leggen. Zij geven hiervan terstond kennis aan 
den Raad. 

De voorloopige oplegging van gs1heünhouding 
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vervalt, zoo zij niet aan den Raad in diens eerst 
volgende vergadering, waarin meer dan de helft 
van het getal zitting hebbende leden tegen
woordig is, ter bekrachtiging wordt aangeboden. 

In geval van niet. bekrachtiging vervalt de 
voorloopige oplegging. 

Art. XVIII. Het eerste lid van artikel 44 
wordt vervangen door de volgende voor
achriften: 

In eene beslotene vergadering kan niet be
raadslaagd, noch een besluit genomen worden 
over: 

a. de toelating van nieuw benoemde leden; 
b. de plaatselijke begrooting en rekening ; 
c. het invoeren, wijzigen of afschaffen van 

plaatselijke belastingen ; 
d. het aanleggen en opheffen van inrio-tingen 

van openbaar nut. 
In eene beslotene vergadering kan geen be

aluit genomen worden over: 
a. het doen van uitgaven op de begrooting 

niet voorkomende, of de daarop uitgetrokken 
posten te boven gaande ; 

b. het aanwijzen der middelen tot dekking 
van zoodauige uitgaven; 

c. het aangaan van geldleeningen, het uit
leenen van gelden en het aangaan van rekening
courant-overeenkomsten ; 

d. het geheel of gedeeltelijk vervreemden 
en het bezwaren van de eigendommen der ge
meente; 

e. het onderhands verhuren, verpachten of 
in gebruik geven van gemeente-eigendommen ; 

/. het onderhands aanbesteden van werken 
of leverantiën. 

Art. XIX. In artikel 45 vervallen de woor
den "elk volgens eed en geweten,". 

Art. XX. In het eerste lid van artikel 46 
worden achter het woord "zaken", ingevoegd 
de woorden : benoemingen, schorsingen en ont
slagen inbegrepen,. 

Art. XXL Artikel 47 wordt vervangen door 
het volgende voorschrift : 

Zij zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor 
hetgeen zij in de vergadering hebben gezegd 
of aan haar schriftelijk hebben overgelegd. 

Het in het vorige lid bepaalde geldt mede 
voor den Burgemeester. 

Art. XXII. De artikelen 48, 49, 50, 51 en 52 
worden vervangen door de volgende artikelen. 

Art. 48. De vergadering van den Raad 
worrlt niet gehouden, indien niet meer dan de 
helft van het getal zitting hebbende leden is 
opgekomen. 

Wanneer het vereischte getal leden niet is 
opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering 
belegd, op de in artikel 42 vo · rgeschreven wijze. 
Evenwel behoeven er slechts vier en twintig 
uren tusschen de rondzending der oproepings
briefjes en het uur der vergadering te verloopen. 

Wanneer ook dan het vereischte getal niet 
is opgekomen, geschiedt het bele~gen der ver
gadering andermaal op dezelfde wtjze, met aan
haling in de oproepingsbriefjes der bepalingen 
van dit artikel. 

Deze laatste vergadering wordt gehouden, 
ongeacht het getal leden, dat is opgekomen. 

Art. 49. Over alle zaken wordt mondeling 
en bij hoofdelijke op·oeping gestemd, doch bij 
het doen van keuzen, voordrachten of aanbe
velingen van personen, bij gesloten en onge
teekende briefjes. 

Indien bij het nemen van een besluit over 
eene zaak door geen der leden stemming wordt 
gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn 
aangenomen. 

Art. 50. Eene stemming is nietig, indien 
niet meer dan de helft van het getal leden, dat 
zitting heeft en zich niet van medestemmen 
moet onthouden, aan de stemming heeft deel
genomen. 

Bij het doen van keuzen, voordrachten of 
aanbevelingen van personen, worden leden, 
die blanco briefjes ingeleverd hebben, voor de 
toepassing van dit artikel geacht aan de stem
ming te hebben deelgenomen. 

In eene vergadering, als bedoeld in het laatste 
lid van artikel 48, is eene stemming geldig, on
geacht het getal leden, dat aan de stemming 
heeft deelgenomen. 

Art. 51. Voor het tot stand komen van een 
besluit bij stemming, wordt de volstrekte meer
derheid vereischt van de leden, die aan de stem. 
min!?; hebben deelgenomen. 

Bij het doen van keuzen, voordrachten of 
aanbevelingen van personen worden leden, die 
blanco briefjes ingeleverd hebben, voor de toe
passing van dit artikel geacht niet aan de stem
ming te hebben deelgenomen. 

Art. 52. Bij staking van stemmen, wordt 
het nemen van het besluit tot eene volgende 
vergadering uitgesteld, waarin de beraadsla
gingen kunnen worden heropend. 

In deze, en evenzoo in eene voltallige ver
gadering, wordt, bij staken van stemmen, het 
voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

Ingeval omtrent het benoemen, voordragen 
of aanbevelen van personen de stemmen bij 
herstemming staken, beslist terstond het lot. 

Art. XXIII. Aan het eerste lid van artikel 
54 wordt eene zinsnede toegevoegd, luidende : 
De Burgemeester kan, ook indien hij niet lid 
van den Raad is, tot voorzitter van deze com
missiën worden benoemd. 

In het tweede lid wordt het woord "Hij" ver
vangen door : De Raad. 

In het derde lid worden de woorden "altijd 
de Burgemeester of een der Wethouders" ver
vangen door : een der leden van het college van 
Burgemeester en Wethouders, door dit college 
uit zijn midden aangewezen, 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

De voorzitter van een commissie, als bedoeld 
in dit artikel. heeft daarin stem. Dit is niet het 
geval, indien de Burgemeester, niet lid van den 
Raad zijnde, voorzitter is. 

Art. XXIV. In artikel 55 worden achter 
het woord "deelen" ingevoegd de woorden : en 
ter openbare kennis te brengen. 

Art. XXV. In artikel 58 worden achter het 
woord "waar" ingevoegd de woorden : en voor 
zoover ; en worden de woorden "zijner zittingen 
een presentiegeld, welks" vervangen door : van 
zijne vergaderingen, van vergaderingen van de 
afdeelingen van den Raad of van vergaderingen 
van door den Raad benoemde commissiën, als 
bedoeld in de artikelen 54, 57 of 166, eene ver
goeding, waarvan het. 

Art. XXVI. Artikel 61 wordt vervangen 
door het volgende voorschrift : · 

Tot Burgemeester is alleen benoembaar hij, 
die Nederlander is, niet krachtens onherroepe
lijke rechterlijke uitspraak wegens krankzinnig-
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heid of zwakheid van vermogens, de beschik
king of het beheer over zijne goederen heeft ver
loren, noch van de verkiesbaarheid is ontzet 
en den ouderdom van vijf en twintig jaar heeft 
vervuld. 

Art. XXVII. In het tweede lid van artikel 
62 worden achter het woord "eenig" ingevoegd 
de woordev: kantongerecht of. 

Art. XXVIII. In artikel 63 worden de 
woorden "geneesheer, heel- of vroedmeester" 
vervangen door : arts. 

Art. XXIX. In artikel 64 wordt het woord 
,,schutterlijke" vervangen door: militairen. 

Art. XXX. In het eerste lid van artikel 65 
vervallen de woorden ,, , op de wijze zijner 
godsdienstige gezindheid,". 

Art. XXXI. Aan artikel 66 worden twee 
leden toegevoegd, luidende : 

Hij kan den Raad voorstellen, aan een lid, 
dat door zijne gedragingen.den geregelden gang 
van zaken belemmert, voor de eerste maal voor 
den dag, waarop het besluit genomen wordt, en 
bij herhaling voor een bepaalden tijd, doch niet 
langer dan voor vijf vergaderingen, den toegang 
tot de vergaderingen te ontzeggen. Over dit 
voorstel wordt niet beraadslaagd. Bij aan
neming moet het lid devergadering onmiddellijk 
verlaten. Bij weigerachtigheid doet de Burge
meester hem verwijderen. 

Indien aan een lid de toegang tot de ver
gaderingen is ontzegd, wordt hij van de pre
sentielijst afgevoerd. 

Art. XXXII. Aan artikel 69 wordt een lid 
toegevoegd, luidende : 

Onder goedkeuring van Ged. Staten, kan de 
Burgemeester, onder eigen verantwoordelijk
heid en behoudens de beperkingen, die, wat de 
stukken betreft, welke van Burgemeester en 
Wethouders uitgaan, door dit college mochten 
worden gesteld, het teekenen van bepaalde 
stukken, welke van Burgemeester en Wet
houders of van hem uitgaan, bij een ter open
bare kennis te brengen besluit, opdragen aan 
een of meer door hem aangewezen ambtenaren. 

Art. XXXIII. Artikel 71 wordt vervangen 
door het volgende voorschrift : 

Hij vertegenwoordigt de gemeente in alle 
rechtsgedingen. 

Zoo het geding wordt gevoerd tusschen ge
meenten, waarvan dezelfde persoon Burgemees
ter is, wordt eene dier gemeenten vertegenwoor
digd door dengeen, die volgens artikel 77 den 
Burgemeester vervangt. 

Art. XXXIV. Achter art. 71 wordt inge
voegd een artikel 71a, luidende: 

,,De Burgemeester vertegenwoordigt de ge
meente bij alle buitengerechtelijke rechtshande
lingen, die voor baar moeten worden gedaan. 

Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen 
aan een door hem aangewezen gemachtigde. 

H et laatste Jid van het vorig artikel vindt 
daarmede overeenkomstige toepassing.". 

Art. XXXV. In artikel 72 wordt het woord 
,,ingezeten" vervangen door: inwoner. 

Art. XXXVI. In het derde lid van artikel 74 
wordt het woord "eenmaal" vervangen door : 
twee malen, en het woord "ingezetenen" door : 
inwoners. 

Art. XXXVI I. Artikel 78 wordt vervangen 
door het volgende voorschrift : 

Hij, die ingeval van ongesteldheid, afwezigheid 
of ontstentenis van den Burgemeester met de 

waarneming gedurende meer dan eene maand 
onafgebroken is belast geweest, geniet voor dien. 
tijd eene vergoeding uit de gemeentekas tot 
het bedrag van de helft van de aan het ambt 
verbonden wedde. 

I ndien voor de wedde een minimum en een 
maximum is vastgesteld, wordt ten aan.zien van 
hem, die het ambt waarneemt, onder wedde in 
dit artikel verstaan de minimum-wedde. 

Art. XXXVIII. Aan artikel 79 wordt een 
lid toegevoegd, luidende : 

Van het bepaalde in het vorige lid kan bij 
besluit van den Raad, onder goedkeuring van 
Ged. Staten, worden afgeweken, met dien ver
stande, dat er niet minder dan twee wethou
ders zullen zijn. 

Art. XXXIX. Aan artikel 3 wordt een 
lid toegevoegd, luidende : 

Indien vermeerdering of vermindering van 
het aantal Wethouders met het oog op het 
zielental der gemeente noodig is, treedt deze 
eerst in met de eerstvolgende aftreding, in 
artikel 80, tweede lid, bedoeld. 

Art. XL. In het tweede lid van artikel 84 
worden achter het, woord "toegelaten" ingevoegd 
de woorden : of van dien, waarop het hoofd
stembureau, aangewezen in het tweede lid van 
artikel 34 der Kieswet, heeft beslist, dat geen 
opvolger kan worden benoemd. 

Art. XLI. In artikel 85 wordt "24 uren" 
vervangen door : drie da~en ; en wordt het 
woord "drie" vervangen door : acht. 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder het af
leggen van de verklaring voorbij gaan, geacht 
de benoeming niet aan te nemen. 

Art. XLII. ln het eerste lid van artikel 89 
worden de woorUen "die in de 5de alinea ge
noemd" vervangen door : de betrekking van 
ambtenaar bij het bestuur van 's Rijks directe 
belastingen. 

Art. XLIII. In het eerste lid van artikel 90 
worden de woorden "De Wethouder, die onge
steld, of afwezig, of" vervangen door de woor
den : Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontsten
tenis van een Wethouder, of indien een Wet
houder: wordt achter het woord "wordt" inge
voegd het woord : hij ; en worden de woorden 
,,te benoemen" vervangen door: aangewezen. 

Het tweede lid wordt vervangen door de 
volgende voorschriften : 

Hij, die ingeval van ongesteldheid, afwezig
heid of ontstentenis van een Wethouder of in
geval een Wethouder met de t\jdelijke waar
neming van het burgemeesterschap belast is, 
gedurende meer dan eene maand onafgebroken 
met de waarneming van het wethouderschap 
is belast geweest, geniet voor dien tijd eene 
vergoeding uit de gemeentekas tot het bedrag 
van de helft van de aan het ambt verbonden 
wedde. 

Het tweede lid van artikel 78 ,indt daarbij 
overeenkomstige toepassing. 

Art. XLIV. Art. 91 wordt gelezen : 
"De Burgemeester vormt met de Wethouders 

het college van Burgemeester en Wethouders. 
Op de leden van dit college, waarvan de Bur

gemeester voorzitter is, zijn de artikelen 46 en 
47 van toepassing.". 

Art. XLV. In het eerste lid ya,n artikel 92 
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wordt het woord "collegie" verv_angen door: 
college. 

Het derde lid wordt gelezen : 
"Indien bij benoemingen, voordrachten of 

aanbevelingen van pe ~sonen bij herstemming 
de stemmen staken, beslist het lot, bij staken 
van stemmen in alle andere zaken de stem van 
den voorzitter.". 

Aan het artikel worden twee leden toege
voegcl, luidende : 

Indien het bij het eerste lid vereischte getal 
leden niet is opgekomen, belegt de voorzitter 
eene nieuwe vergadering. Tot deze vergadering 
worden de leden opgeroepen bij briefjes, die de 
te behandelen zaken vermelden. 

In deze vergadering wordt over de in de op
roepingsbriefj es vermelde zaken een besluit ge
nomen door de tegenwoordige leden of het 
tegenwoordige lid. 

Art. XLVI. In artikel 93 wordt het woord 
"collegie" vervangen door : college, en worden 
de woorden "de goedkeuring van den Raad 
onderworpen'' vervangen door: den Raad mede
gedeeld. 

Art. XLVII. Het eerste, tweede en derde lid 
van artikel 94 worden vervangen door de vol
gende voorschriften : 

De Wethouders genieten eene jaarwedde, 
welke door Ged. Staten, den Raad gehoord, 
onder Onze goedkeuring wordt vastgesteld. 

Voor den Wethouder, die wegens tijdelijke 
waarneming van het burgemeesterschap de aan 
die waarneming verbonden wedde of vergoeding 
geniet en die in zijn wethouderschap wordt ver
vangen, wordt de aan het wethouderschap ver
bonden wedde verminderd met de aan zijn 
plaatsvervanger uit te keeren vergoeding. 

Art. XLVIII. Achter artikel 94 wordt een 
artikel ingevoegd, luidende : 

Art. 94a. Aan hem, die ophoudt Wethouder 
te zijn, alsmede aan weduwen en weezen van 
Wethouders of gewezen Wethouders kan pen
sioen worden verleend ten laste der gemeente
kas, volgens regelen, door den Raad onder 
goedkeuring van Ged. Staten te stellen. De 
artikelen 196, 197, 198, 200, 201, en 202 zijn 
ien deze van toepassing. 

Indien hij, die pensioen geniet, als in het 
vorige lid bedoeld, weder het wethouderschap 
aanvaardt, wordt het pensioen gedurende den 
tijd van dat wethouderschap geschorst. 

Art. XLIX. Artikel 96 wordt vervangen 
door het volgende voorschrift : 

Tot Secretaris is alleen benoembaar hij, die 
Nederlander is, niet krachtens onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid 
of zwakheid van vermogens, de beschikking l f 
het beheer over zijne goederen heeft verloren, 
noch van de verkiesbaarheid is ontzet en den 
ouderdom van drieentwintig jaar heeftvervuld. 

Art. L. Het eerste lid van artikel 97 wordt 
vervangen door het volgende voorschrift : 

Bloedvt-rwantschap of zwagerschap in den 
eersten of tweeden graad of huwelijk mag niet 
bestaan tusscheP den Secretaris en den Burge
meester. 

In het tweede lid van artikel 97 worden de 
woorden "het overlijden der vrouw, die" ver
vangen door de woorden: de ontbinding of de 
nietigverklaring van het huwelijk, dat. 

Art. LI. In het eerste lid van artikel 98 
worden de woorden "die, welke in alinea 5 van 

dat artikel en" vervangen door: de betrekking 
van ambtenaar bij het bestuur van 's Rijks 
directe belastingen en de betrekkingen, welke. 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Het bepaalde in artikel 2, derde lid, vindt 
overeenkomstige toepassing. 

Art. LII. In de artikelen 100 en 108 ver
vallen de woorden ,, , op de wijze zijner gods
dienstige gezindheid,''. 

Art. LIII. In het tweede lid van artikel 115 
worden de woorden "Ged. Staten, onder Onze 
goedkeuring" vervangen door : Ons, Ged. Staten 
gehoord, . 

Art. LIV. In het tweede lid van artikel 116 
en in het laatste lid van artikel 118 wordt het 
woord "ambtenaar" vervangen door : deskun
dige. 

In art. 116, al. 3, worden geschrapt de woor
den: ,,of de ambtenaar, met de opneming be
last". 

Art. LV. De artikelen 121 en 122 worden 
vervangen door de volgende artikelen : 

Art. 121. Besturen van twee of meer ge
meenten kunnen te zamen eene regeling treffen 
ter gemeenschappelijke behartiging van be
langen, waaronder mede wordt begrepen de 
voorzienin~ in zaken, inrichtingen of werken, 
bij welke zij betrokken zijn. Voor de toepassing 
van dit artikel en de artikelen 122 tot en met 
122q worden onder bestui-en van gemeenten 
verstaan de Raden en de colleges van Burge
meester en Wethouders van die gemeenten. 

De regeling houdt bepalingen in omtrent hare 
wijziging, hare verlenging, indien zij voor een 
bepaalden tijd is vastgesteld, en hare opheffing. 

Art. 122. Bij eene regeling, als bedoeld in 
het vorige artikel, kan voor de behartiging van 
de gemeenschappelijke belangen 

a. eene commissie worden ingesteld ; 
b. een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam 

worden gevormd en een orgaan van dat lichaam 
worden ingesteld. 

Voor de commissie of het orgaan wordt daar
bij de plaats van vestiging aangewezen. 

Ged. Staten van de provincie, waarin de 
plaats van vestiging is gelegen, oefenen het toe
zicht op de commissie of het orgaan uit. . 

Art. 122a. Indien voor de behartiging van 
de gemeenschappelijke belangen eene commissie 
wordt ingesteld, houdt de regeling bepalingen 
in omt-rent de inrichting en samenstelling van 
de commissie en hare bevoegdheden. 

Art. 122b. In dè commissie zijn de onder
scheidene gemeentebesturen vertegenwoordigd, 
tenzij in de regeling anders is bepaald. 

Art. 122c. De bevoegdheden van de com
missie kunnen geen andere zijn dan die van de 
gemeentebesturen, welke de regeling hebben 
getroffen. 

Aan de commissie kan niet worden toegekend 
cle bevoegdheid om verordeningen te maken, 
door strafbepaling of politiedwang te hand
haven, of belastingen te heffen. 

Bij de uitoefening van de bevoegdheden vin
den de bij de wet voor de gemeentebesturen 
gestelde regelen voor zooveel mogelijk daar
mede overeenkomstige toepassing. 

Met afwijking van de bepalingen dezer wet 
kunnen bij de regeling voorschriften worden 

-gegeven omtrent de uitvoering van de door de 
commissie getroffen maatregelen. 
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Art. 122d. Indien voor de behartiging van 

de gemeenschappelijke belangen een rechtsper
soonlijkheid bezittend lichaam wordt gevormd 
en een orgaan voor dat lichaam wordt inge
steld, is het in de vorige drie artikelen bepaalde 
van toepassing, behoudens dat aan het orgaan 
van een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, 
door Raden van twee of meer gemeenten ge
vormd, de bevoegdheid kan worden toegekend 
vero rdeningen te maken, door strafbepaling of 
politiedwang te handhaven, en d ~ belastingen, 
bedoeld in artikel 240 b en k, te heffen. 

Art. 122e. Eene gemeenschappelijke rege
ling behoeft, evenals hare wijziging en opheffing, 
de goedkeuring van Geel. Staten of, indien de 
gemeenten in verschillende provinciën liggen, 
van Ons. 

Indien Geel. Staten de goedkeuring weigeren, 
kan het bestuur van elke der gemeenten binnen 
dertig dagen, nadat de beslissing van Ged . 
Staten te zijner kennis is gekomen, bij Ons 
voorziening vragen. 

Art. 122/. Geschillen betreffende de uit
voering van eene gemeenschappelijke regeling 
worden door Ons beslist, zoover z~j niet be
hooren tot die, vermeld in artikel 154 der 
Grondwet of tot die, waarvan de beslissing 
krachtens artikel 155 der Grondwet is opge
dragen, hetzij aan den gewonen rechter, hetzij 
aan een college met administratieve rechtspraak 
belast. 

Art. 122g. Eene gemeenschappelijke rege
ling, zoomede hare wijziging of opheffing, worgt 
bekend gemaakt in de Ne,derlandsche Staats
courant en ingeschreven in een register ter 
griffie van elke der provinciën, waarin de daarbij 
betrokken gemeenten liggen. 

De regeling werkt niet dan nadat de bekend
making heeft plaats gehad. 

Ieder kan de in het eerste lid bedoelde re
gisters kosteloos inzien en daarvan tegen be
taling der kosten uittreksel verkrijgen. 

Art. 122h. Indien het bestuur van eene ge
me~nte een" gemeenschappelijke regeling wen
schelijk acht, en het bestuur van eene andere 
gemeente zijne medewerking niet verleent, kan 
het tot Ons het v!)rzoek richten, eene i-egeling 
op te leggen. · 

Art. 122i. Het verzoek wordt, onder bij
voeging van het ontwerp van eene regeling, door 
het gemeentebestuur gezonden aan Ged. Staten. 

Geel. Staten geven terstond van het verzoek 
kennis aan het bestuur van de andere gemeente, 
onder toezending van een afschrift van de ont
worpen regeling. 

Indien die gemeente in eene andere provincie 
gelegen is, geschieden de kewisgeving en toe
zending door tusschenkomst van Ged. Staten 
dier provincie. 

Art. 122i. Ged. Staten onderzoeken het ver
zoek en de ontworpen regeling. Zij kunnen de 
besturen der daarbij betrokken gemeenten 
hooren. Zij zijn hiertoe verplicht ten aanzien 
van besturen, welke dit schriftelijk hebben ver
zocht. 

Indien zij de wenschelijkheid overwegen, dat 
in de samenwerking andere gemeenten worden 
betrokken dan in het verzoek zijn begrepen, 
hooren zij ook de besturen dier gemeenten. 

Indien de gemeenten in meer da.n één pro-. 
vincie liggen, geschiedt het in dit artikel be-

paalde door eene commissie, uit de Geel . Staten 
dier provinciën. 

Art. 122k. Geel. Staten of de commissie, be
doeld in het laatste lid van het vorige artikel, 
brengen binnen twee maanden hun gevoelen 
ter kennis van Onzen met de uitvoering dezer 
wet belasten Minister. 

Art. 1221. Na kennisneming van het ge
voelen, in het vorig artikel bedoeld, kan Onze 
met de uitvoering dezer wet belaste Minister 
aan de besturen van de door hem aangewezen 
gemeenten opdragen nader over eene gemeen
schappelijke regeling in overleg te treden. 

Art. 122m. Indien binnen een door Onzen 
met de uitvoering dezer wet belasten Minister 
bepaalden tijd de regeling niet is tot stand ge
komen en het in artikel 122h bedoelde verzoek 
niet is ingetrokken, zenden Geel. Staten of de 
commissie, bedoeld in het laatste lid van ar
tikel 122i, zoo spoedig mogelijk hun met redenen 
omkleed advies aan Ons in, door tusschenkomst 
van Onzen voornoemden Minister, onder bij
voeging van een ontwerp der op te leggen regeling. 

Wij beslissen, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

De afdeeling brengt aan Ons advies uit dnder 
daarmede overeenkomstige toepassing van de 
regelen, bedoeld in artikel 35 van de wet van 
den 2lsten December 1861 (Staatsblad n°. 129), 
houdende regeling der samenstelling en de be
voegdheid van den Raad van State, gelijk deze 
bij latere wetten is gewijzigd. 

Indien het advies aanleiding geeft te over
wegen, in de samenwerking andere gemeenten 
te betrekken dan die, welke ingevolge artikel 
1221 zijn aangewezen, geven Wij, alvorens te 
beslissen, aan Ged. Staten opdracht, de besturen 
dier gemeenten, evenals die der andere bij de 
samenwerking betrokken gemeenten, alsnog te 
hooren en nader adv!es aan Ons uit te brengen. 

Art. 122n. Op eene door Ons op te leggen 
regeling vindt het in de artikelen 121 tot en 
met 122d en 122/ en 122g bepaalde daarmede 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 1220. Indien het bestuur van eene ge
meente wenscht toe te treden tot eene regeling, 
als bedoeld in artikel 121, en het bestuur van 
eene andere gemeente zijne medewerking niet 
verleent, vinden de artikelen 122h tot en met 
122n daarmede overeenkomstige toepassing. 

Art. 122p. Eene gemeenschappelijke rege
ling mag niet geschieden in den vorm van eene 
stichting, naamlooze vennootschap of andere 
burgerrechtelijke overeenkomst, dan indien 
deze vorm in verband met den aard van het te 
regelen belang daarvoor in het bijzonder aan
gewezen moet worden geacht. 

De artikelen l 22e en 122/ en het eerste en 
derde lid van artikel 122g zijn van toepassing. 
Bij gebreke van een bekendmaking, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 122g, kan het be
staan van de regeling aan derden niet worden 
tegengeworpen. 

Door Ons kan geen regeling worden opgelegd, 
waarbij eene stichting, naarnlooze vennootschap 
of andere burgerrechtelijke verbintenis in het 
leven wordt geroepen. 

Art. LVI. Art. 122a wordt artikel 122q. 
Art. LVII. In artikel 12ö worden achter het 

woord "provincie" ingevoegd de woorden: , wa
terschap, ,eenschap of veenpolder. 
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Art. LVIII. In het eerste lid van artikel 126 

vervallen de woorden "inwendig" en ,, , van 
Onze daartoe betrekkelijke bevelen,"; en wor
den achter het woord "Wethouders" ingevoegd 
de woorden : , voor zoover niet de medewerking 
bepaaldelijk van den Raad of van den Burge
meester wordt gevorderd. 

In het tweede lid vervalt het woord" bevelen,". 
Art. LIX. Achter artikel 126 worden vier 

artikelen ingevoegd, luidende : 
Art. 126a. Tot de medewerking aan de uit

voering van wetten, algemeene maatregelen van 
bestuur en provinciale reglementen en veror
deningen behoort de bevoegdheid tot het op 
kosten der overtreders doen wegnemev, be
letten, verrichten of in vorigen toestand her
stellen van hetgeen in strijd met de bepalingen, 
tot uitvoering waarvan wordt medegewerkt, is 
of wordt gemaakt of gesteld, ondernomen, na
gelaten, beschadigd of weggenomen. 

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, wordt 
van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, 
dan nadat de belanghebbende schriftelijk is 
gewaarschuwd. 

Art. 126b. Om aan het vorige artikel uit
voering te kunnen geven, kan, onverminderd het 
te dien aanzien in andere wetten bepaalde, door 
het orgaan, waaraan de in artikel 126 bedoelde 
medewerking is opgedragen, aan bepaald aan
gewezen personen schriftelijke last worden ver
strekt tot het binnentreden in eene wonÎilg tegen 
den wil van den bewoner. 

De last moet, buiten de gevallen van dringend 
of dreigend gevaar, de woning of woningen aan
wijzen, van ~elke het binnentreden tegen den 
wil van den bewoner kan geschieden. 

Art. 126c. De last kan, uitgezonderd bij 
dringend of dreigend gevaar, niet anders worden 
uitgevoerd dan tusschen zonsop- en -ondergan~ 
en in bijzijn hetzij van den kantonrechter, hetzij 
van den Burgemeester of van den Hoofdcom
missaris, en zoo er geen Hoofdcommissaris is, 
van den Commissaris van politie. 

Van het binnentreden en van de redenen, die 
daartoe geleid hebben, wordt door hem, die 
krachtens het eerste lid van dit artikel daarbij 
tegenwoordig is geweest of deze handeling heeft 
verricht, binnen tweemaal vier en twintig uren 
proces-verbaal opgemaakt, en aan hem, wiens 
woning is binnengetreden, in afschrift mede
gedeeld. 

Art. 126d. Het orgaan, waaraan de in ar
tikel 126 bedoelde medewerking is opgedragen, 
kan bij dwangbevel de ingevolge artikel 126a 
verschuldigde kosten invorderen. 

Het dwangbevel wordt op kosten van den 
schuldenaar bij deurwaarders-exploit beteekend 
en ten uitvoer gelegd op de wijze, bij het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aan
zien van vonnissen en authentieke akten voor
geschreven. 

Binnen 30 dagen na de dagteekening staat 
verzet tegen het dwangbevel open door dag
vaarding van de gemeente. 

Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. 
Art. LX. In artikel 127 worden achter het 

woord "Wethouders" ingevoegd de woorden: 
-0f de Burgemeester ; en worden de woorden "het 
vorig artikel " vervangen door : artikel 126. 

Art. LXI. De artikelen 128 tot en met 133 
worden vervangen door de volgende artikelen : 

Art. 128. Een voorstel van wet tot vereeni-
L. & S. 1931. 

ging of splitsing van gemeenten of andere wijzi
ging van hare grenzen wordt aan de Staten
Generaal niet gedaan dan nadat het gevoelen 
is ingewonnen van Ged. Staten of op dezer 
voordracht. 

Art. 129. Alvorens hun gevoelen over eene 
vereeniging of splitsing van gemeenten of andere 
wijziging van hare grenzen te doen kennen of . 
een daartoe strekkend voorstel van wet voor 
te dragen, vragen Ged. Staten het oordeel van 
de Raden der daarbij betrokken gemeenten en 
in elk der betrokken gemeenten van eene, door 
de kieiers ran den Raad te kiezen, commissie 
uit de ingezetenen, waarin de Burgemeester 
voorzit. 

Het oordeel wordt gevraagd onder bijvoeging 
van eene uiteenzetting van de beweegredenen 
en, behalve in geval van vereeniging van ge
meenten, eene zoo nauwkeurig mogelijke om
schrijving van de nieuwe grenzen, welke op een 
kaart worden aangeduid. 

Art. 129bia. De leden der commissie, be
doeld in het eerste lid van artikel 129, worden 
buiten de leden van den Raad en ten getale als 
bepaald in artikel 4 dezer wet gekozen, toege
laten en eventueel vervangen op de wijze, als 
voor de leden van den gemeenteraad is bepaald. 

De tijd der candidaatstelling wordt door Bur
gemeester en Wethouders bepaald. 

De commissie vergadert in het openbaar. 
Art. 130. De Raad van iedere dier gemeenten 

en de commissies, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 129, doen binnen een door Ged. Staten 
bepaalden termijn dezen schriftelijk hun mee
ningen kennen. 

Ged. Staten deelen, na afloop van den in het 
vorige lid bepaalden termijn, de daarin bedoelde 
meeningen in afschrift mede aan de Raden en 
aan de commissies, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 129, van de andere gemeenten, onder 
bijvoeging van een afschrift van alle ter zake 
dienende stukken. 

De Raden worden in de gelegenheid gesteld 
om in eene openbare vergadering van Gede
puteerde Staten door gemachtigden hun mee. 
ning toe te lichten. 

Van deze vergadering geschiedt ten minste 
veertien dagen te voren aankondiging in een 
of meer nieuwsbladen, welke in de gemeente 
vei:spreiding vinden. 

Art. 131. Indien Ged. Staten na toepassing 
van het derde lid van het vorige artikel ver
eeniging of splitsing van gemeenten of andere 
wijziging van hare grenzen wenschelijk achten, 
maken zij het ontwerp eener regeling op. 

Zij zenden dit ontwerp aan de Raden der 
daarbij betrokken gemeenten, die binnen twee 
maanden hunne opmerkingen schriftelijk te 
hunner kennis brengen. 

Art. 132. Indien het gevoelen van Ged. 
Staten is gevraagd, brengen deze het binnen een 
jaar ter kennis van Onzen met de uitvoering 
van deze wet belasten Minister, onder bijvoeging 
van alle ter zake dienende stukken. Deze ter
mijn kan door Onzen voornoemden Minister 
met ten hoogste vier maanden worden verlengd. 

Indien Ged. Staten besluiten een voorstel 
van wet, als bedoeld in artikel 128, voor te 
dragen, zenden zij deze voordracht binnen zes 
maanden na de openbare vergadering, bedoeld 
in het derde lid van artikel 130, aan Onzen 

7 
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voornoemden Minister, onder bijvoeging van 
alle ter zake dienende stukken. 

Art. 133. Indien Ged. Staten vereeniging of 
splitsing van gemeenten of andere wijziging 
van hare grenzen niet wenschelijk achten en 
Wij Ons met clit gevoelen niet vereenigen, kun
nen Wij hun opdragen binnen een door Ons te 
bepalen termijn het ontwerp eener regeling op 
te maken. 

Op dit ontwerp is het tweede lid van artikel 
131 van toepassing. 

Indien in de regeling andere gemeenten zijn 
betrokken dan die, waarop het gevoelen van 
Ged. Staten betrekking had, zijn artikel 130 
en het tweede lid van artikel 131 van toepassing. 

Art. 133a. Indien de Raad van eene gemeen
te wenschelijk acht, dat een voorstel van wet, 
als bedoeld in artikel 128, aan de Staten
Generaal wordt gedaan, richt hij tot Ons een 
daartoe strekkend verzoek. 

Bij dat verzoek worden de beweegredenen 
uiteengezet en, behalve in geval van vereeniging 
van gemeenten, de nieuwe grenzen zoo nauw
keurig mogelijk omschreven en op eene kaart 
aangeduid. 

Onze met de uitvoering dezer wet belaste 
Minister stelt het verzoek onverwijld in handen 
van Ged. Staten, ten einde hun gevoelen te ver
nemen. 

De artikelen 129 tot en met 133 vinden, voor 
·zooveel noodig, daarmede overeenkomstige toe
passing. 

Art. 133b. Indien de gemeenten in meer dan 
één provincie liggen, treedt voor de toepassing 
van de artikelen 128 tot en met 133a in de plaats 
van Ged. Staten eene commissie uit Ged. Staten 
van elke dier provinciën. 

Art. 133c. De wet, die vereeniging of split
sing van gemeenten of andere wijziging van hare 
grenzen beveelt, bepaalt tevens, of en in hoe
ver, totdat door het bevoegd gezag eene andere 
regeling is getroffen, de bestaande besluiten, 
ambtenarep en machten zullen voortduren. 

Indien ten gevolge van vereeniging of split-
8ing van gemeenten of andere wijziging van 
hare grenzen een nieuwe Raad moet worden 
gekozen, verordent, de wet, bedoeld in het vorige 
lid, de noodige maatregelen daartoe. 

Art. LXII. Achter art. 135 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel 135a, luidende : 

"Hij kan in die verordeningen Burgemeester 
en Wethouders bevoegd verklaren nadere regels 
te stellen nopens bepaalde, in die verordening 
aangewezen, onderwerpen.". 

Art. LXIII. In het eerste lid van artikel 136 
worden achter het woord "geldleeningen" in
gevoegd de woorden:, het uitleenen van gel
den, het aangaan van rekening-courant-over
eenkomsten. 

Art. LXIV. In artikel 137 wordt het woord 
"daaromtrent" vervangen door : of het opdragen 
van een bestaand geschil aan de beslissing van 
scheidsmannen, en worden achter het woord 
,,gemaakte" ingevoegd de woorden : erfstel
lingen of. 

Art. LXV. Aan artikel 143 wordt een lid 
toegevoegd, luidende: 

Burgemeester en Wethouders besluiten, zoo
ver de Raad niet anders bepaalt, tot het voeren 
van rechtsgedingen door de gemeente betreffen
de het ontruimen van woningen, het invorderen 
van woninghuren en de ontbinding van over-

eenkomsten ter zake van de huur van woningen. 
Art. LXVI. In het vijfde lid van artikel 149 

worden de woorden "bij rechterlijke uitspraak" 
vervangen door : krachtens onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid 
of zwakheid van vermogens. 

In het zesde lid, onder 1°, in plaats van "en 
!i,--k" te lezen : h en i. 

Achter het zesde lid wordt een lid ingevoegd, 
luidende: 

Het bepaalde in artikel 2, derde lid, vindt 
overeenkomstige toepassing. 

In het vijfde lid van artikel 149 wordt ge
schrapt het woord "mannelijk". 

Art. LXVII. Achter het opschrift "Tweede 
Hoofdstuk" wordt geplaatst de letter : A. 

Art. LXVIII. In het eerste lid van artikel 
150 vervallen de woorden,,, waaronder alle voor
schriften en beschikkingen van den Raad en 
van Burgemeester en Wethouders worden ver
staan,". 

In het tweede lid van artikel 150 wordt "art . 
153" vervangen door "art. 149b". 

Art. LXIX. In artikel 151 vervallen de 
woorden "inwendig" en ·,,of" en worden achter 
het woord "verordening" ingevoegd de woor
den : of eene verordening van een commissie of 
orgaan, bedoeld in artikel 122. 

Art. LXX. De artikelen 152 tot en met 160 
worden artikelen 149a tot en met 149i en ge
plaat~t achter artikel 149, onder het opschrift: 

TWEEDE HOOFDSTUK. 
Van het schorsen en vernietigen van de besluiten 
van den Raad en van Burgemeester en Wethouders. 

In de artikelen 152 (oud; nieuw 149a) en 
153 (oud; nieuw 149b) worden de woorden 
,,plaatselijke verordeningen" vervangen door : 
besluiten van den Raad en van Burgemeester 
en Wethouders. 

In het tweede Hd van artikel 156 (oud; nieuw 
149e) worden de woorden "eene afgekondigde 
verordening" vervangen door : een afgekondigd 
besluit. 

In artikel 159 (oud; nieuw 149h) wordt het 
woord "verordeningen" vervangen door : be
sluiten; en wordt het cijfer "155" veranderd 
in ·: 149d; en "158" in: 149g. 

In artikel 160 (oud; nieuw 149i) worden de 
woorden "eener verordening" vervangen door : 
van een besluit. 

Art. LXXI. In artikel 161 vervalt het woord 
"inwendig" worden de woorden "zes da~en of 
geldboete van ten hoogste vijf en twintig ' ver
vangen door : twee maanden of geldboete van 
ten hoogste driehonderd ; en worden achter het 
woord "toebehooren" ingevoegd de woorden: 
, en openbaarmaking van de rechterlijke uit
spraak. 

Art. LXXII. In artikel 162 vervallen de 
woorden "of daarvoor vrijwillig de geldboete 
is betaald". 

Art. LXXIII. Aan art. 166 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende : 

"Ook indien de Burgemeester niet lid van 
den Raad is, heeft hij in deze commissie stem.". 

Art. LXXIV. In het eerste lid van artikel 
167 worden de woorden "tweemaal vier en twin
tig uren" vervangen door: acht aagen; en ver
vallen de woorden "den Burgemeester en". 

Art. LXXV. In het eerste lid van artikel 173 
vervalt het woord "De". 
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. In ?~t laa~~te lid vervallen de woorden 
,,magt1gmg en . 

Art. LXXVI. Artikel 176 vervalt. 
Art. LXXVII. In artikel 179 wordt onder 

letter a het woord "verordeningen" vervangen 
door : besluiten. 

Onder letter b worden achter het woord "be
slissing" ingevoegd de woorden : bij wettelijk 
voorschrift. 

Onder letter c worden de woorden "in art. 
166 bedoelde verordeningen" vervangen door: 
besluiten, waarvan de afkondiging door de wet 
of bij besluit van den Raad is voorgeschreven. 

Onder letter e worden achter het woord "niet" 
ingevoegd de woorden : bij of krachtens de wet. 

Het bepaalde onder letter n wordt gelezen : 
"de zorg voor de doeltreffende verdeeling en 

den goeden staat van voldoende brandblusch
middelen, alsmede voor de deugdelijke voorbe
reiding van hun onmiddellijk gebruik in ge
val van brand, benevens het toezicht op al wat 
brandgevaar zou kunnen opleveren ; ''. 

Art. LXXVIII. Artikel 180 wordt vervan
gen door het volgende voorschrift : 

Tot de uitvoering der verordenrngen van den 
Raad behoort de bevoegdheid tot het op kosten 
van de overtreders doen wegnemen, beletten, 
verrichten of in vorigen toestand herstellen van 
hetgeen in strijd met die verordeningen is of 
wordt gemaakt of gesteld, ondernomen, nage
laten, beschadigd of weggenomen. 

De artikelen 126a, tweede lid, en 126d vinden 
daarmede overeenkomstige toepassing. 

Art. LXXIX. Achter artikel 180 worden 
drie artikelen ingevoegd, luidende : 

Art. 180a. De Raad kan Burgemeester en 
Wethouders machtigen de uitvoering van één 
of meer bepalingen van een Raadsbesluit, naar 
door den Raad te stellen regels, op te dragen 
aan door den Raad of, krachtens machtiging van 
den Raad, door hen aan te wijzen gemeente
ambtenaren. In deze regels wordt bepaald, op 
welke wijze van deze uitvoering beroep op Bur
gemeester en Wethouders openstaat. 

Art. 180b. Burgemeester en Wethouders 
oefenen, indien de Raad daartoe besluit en naar 
de door dezen te stellen regelen, de in de ar
tikelen 137, 138, 139, 140, 141 en 143 bedoelde 
macht van den Raad uit. 

Behoudens het bepaalde in de artikelen 104, 
107 en 149, regelen Burgemeester en Wethou
ders onder de voorwaarden, bedoeld in het 
vorige lid, de bezoldigingen van plaatselijke 
ambtenaren en bedienden en het bedrag der 
door die ambtenaren te stellen zekerheid. 

Indien bij de wet aan het gemeentebestuur, 
hetzij een recht van beroep tegen administra
tieve beslissingen, hetzij een recht van reclame 
tegen handelingen der administratie is toege
kend, wordt dit recht, onder de in het eerste 
lid bedoelde voorwaarden, door Burgemeester 
en Wethouders uitgeoefend. 

Art. 180c. De besluiten van den Raad met 
·de door dezen te stellen regelen, bedoeld in het 
vorig artikel, behoeven de goedkeuring van Ged. 
Staten. De artikelen 196, 197, 198, 200, 201 en 
202 zijn ten deze van toepassing. 

Art. LXXX. Artikel 182 wordt vervangen 
door het volgende voorschrift : 

Burgemeester en Wethouders doen over elk 
vijfjarig tijdsbestek aan den Raad een berede
neerd verslag van den toestand der gemeente. 

De Raad heeft de bevoegdheid een jaarlijksch 
verslag te doen uitbrengen. 

Overigens kunnen door Ons gemeenten wor
den aangewezen, voor welke het vijfjari~ tijds
bestek w01:dt teruggebracht tot een van éen jaar. 

Het verslag wordt uitgebracht uiterlijk in de 
maand October van hot kalenderjaar, volgende 
op de verslagperiode en wordt aan Ged. Staten 
medegedeeld. 

Het wordt ingericht in den vorm, door Onzen 
met de uitvoering van dezewet belasten Minister. 
Ged. Staten gehoord, te bepalen, op do secretarie 
der gemeente voor een ieder ter lezing nederge
legd en hetzij in druk, hetzij in afschrift, tegen 
betaling der kosten algemeen verkrijgbaar ge
steld. 

Door Ons kan worden bepaald, welke statis
tische gegevens door Burgemeester en Wet
houders jaarlijks aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek zullen worden toegezonden. Door 
Ons wordt tevens de vorm voor deze gegevens 
vastgesteld. 

Art. LXXXI. Artikel 183 wordt vervangen 
door het volgende voorschrift : 

De leden van het college van Burgemeester 
en Wethouders zijn, ieder afzonderlijk en te 
zamen, voor het door het college gevoerd bestuur 
van de huishouding der gemeente, aan den 
Raad verantwoording schuldig, en geven hem 
te dien aanzien alle verlangde inlichtingen. 

Art. LXXXII. In het eerste lid van artikel 
184 worden achter het woord "orde" ingevoegd 
de woorden : of van ernstige vrees voor het ont
staan daarvan ; en worden de woorden "der 
schutterij en van het in de gemeente aanwezige 
of naastbij zijnde" vervangen door het woord: 
van. 

Tusschen de twee leden van het artikel wordt 
een lid ingevoegd, luidende : 

De vordering wordt gericht tot het door 
Onzen Minister van Defensie aan te w~jzen gezag. 

In het tweede (oud; nieuw derde) lid worden 
de woorden "Hij geeft hiervan'' vervangen door : 
De Burgemeester geeft van de vordering. 

Art. LXXXIII. Art. 185 wordt vervangen 
door de volgende bepaling : 

Het gezag, bedoeld in het tweede lid van het 
vorige artikel, voldoet terstond aan de vordering. 

De Burgemeester bepaalt, zooveel mogelijk 
in overleg met het gezag, tot hetwelk de vor
dering moet worden gericht, de sterkte en de 
soort van het krijgsvolk. Bij gemis aan overeen
stemming beslist de Burgemeester, behoudens 
beroep van het gezag, tot hetwelk de vordering 
is gericht, op Onzen met de uitvoering van deze 
wet belasten Minister. 

Hangende de beslissing van Onzen voornoem
den Minister wordt, voor zoover zulks slechts 
eenigszins mogelijk is, aan de vordering van den 
Burgemeester gevolg gegeven. 

Art. LXXXIV. Het derde en vierde lid van 
artikel 187 worden vervangen door de volgende 
bepalingen: · 

De voorschriften vervallen, zoo zij niet aan 
den Raad in diens eerstvolgende vergadering, 
waarin meer dan de helft van het getal zitting 
hebbende leden tegenwoordig is, ter bekrach
tiging worden aangeboden. 

Ten aanzien van een besluit tot niet-bekrach
tiging kan de Burgemeester binnen vier en twin
tig uren bij Onzen Commissaris in de provincie 
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voorziening vragen. Deze beslist binnen twee
maal vier en twintig uren. 

Hangende diens beslissing, blijven de voor
schriften van kracht. 

Bij twijfel, of de in het eerste lid bedoelde toe
stand aanwezig was, verbinden de daar be
doelde voorschriften, tot zij zijn geschorst, ver
vallen of ingetrokken. 

Art. LXXXV. In art. 188, al. 1, wordt de 
komma achter "samenkomsten" vervangen 
door : ,, , benevens over" en worden geschraft 
de woorden "en openlijke huizen van ontucht '. 

Art. LXXXVI. In het eerste !iel van artikel 
190 worden de woorden "commissarissen en 
dienaren vap politie of" vervangen door : Hoofd
commissaris, de Commissarissen, de overig:e 
ambtenaren der gemeentepolitie en de; en 
worden achter het woord "tevens" ingevoegd 
de woorden : , op den bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen voet,. 

In het tweede lid vervallen de woorden "en 
bevelen". 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Onverminderd het bepaalde in artikel 191 
worden de verordeningen, regelende de rangen, 
het aantal, de samenstelling, de eischen van 
benoembaarheid en de bezoldiging der gemeente
politie, zoomede de verordeningen, regelende de 
eischen van benoembaarheid en de bezoldiging 
der veldwachters, aan Onze goedkeuring onder
worpen. 

Art. LXXXVII. In het eerste lid van ar
tikel 191 worden de woorden "Commissaris van 
politie wordt" vervangen door : Hoofdcom
missaris en de Commissarissen van politie 
worden. 

In het tweede lid wordt het woord "Zijne" 
vervangen door : Hunne. 

Het derde lid wordt vervangen door de vol
gende bepaling : 

De overige ambtenaren van politie worden 
op aanbeveling van den Hoofdcommissaris, en, 
zoo er geen Hoofdcommissaris is, van den Com
missaris, benoemd door den Burgemeester ; zij 
worden door den Burgemeester, gehoord den 
Hoofdcommissaris, en, zoo er geen Hoofdcom
missaris is, den Commissaris, geschorst en ont
slagen. De Burgemeester geeft, na overleg met 
den Hoofdcommissaris, en, zoo er geen Hoofd
commissaris is, met den Commissaris, hun de 
noodige ambtsinstructies. 

In het vierde lid wordt achter het woord 
,,geen" ingevoegd: Hoofdcommissaris of. 

Het laatste lid wordt vervangen door de vol
gende bepalingen: 

In de door. Ons aan te wij zen gemeenten wordt 
een, na overleg met den Burgemeester, door 
Onzen Commissaris in de provincie vast te 
stellen getal veldwachters aangesteld. Zij wor
den, op aanbeveling van den Burgemeester, be
noemd door Onzen Commissaris ; zij worden 
door Onzen Commissaris, den Burgemeester 
gehoord, geschorst en ontslagen. Onze Com
missaris stelt hunne instructie vast, met inacht
neming van de gemeentelijke verordeningen. 

Art. LXXXVIII. Achter artikel 191 wordt 
een artikel ingevoegd, luidende : 

Art. 191a. Naar regelen, te stellen bij alge
meenen maatregel van bestuur, kan door Ons 
worden bepaald, dat in eene gemeente beneden 
5000 zielen, indien de Raad een daartoe strek-

kend verzoek tot Ons zal hebben gericht, tegen 
eene bijdrage van die gemeente in de kosten, 
in den politiedienst door rijkspolitie zal worden 
voorzien. 

De rijkspolitie, die in den politiedienst der 
gemeente voorziet, voldoet aan de vorderingen 
van den burgemeester aan<>'aande de uitoefe
ning van de gemeentelijke politiezo.rg, daaronder 
begrepen de toepassing van de artikelen 188 
en 189, voor zooveel de belangen der verdere 
politiezor!!:, welke aan die rijkspolitie is opge
dragen, dit to'i'laten. 

Art. LXXXIX. In artikel 194 worden onder 
letter a achter het woord "geldleeningen" inge
voegd de woorden . , het uitleenen van gelden 
en het aangaan van rekening-courant-overeen
komsten. 

Onder letter c worcit het woord "Nederland
sche" vervangen door: Nationale; en worden 
de woorden "schuldbrieven of vorderingen" 
vervangen door: bewijzen van aandeel, schuld
brieven of andere vorderingen. 

Onder letter d worden achter het woord "ge
maakte" ingevoegd de woorden : erfstellingen of. 

Achter het bepaalde onder letter f wordt een 
letter ingevoegd, luidende: g. het deelnemen 
in stichtingen of naamlooze vennootschappen ; 

Letter g (oud) wordt letter h. Onder deze 
letter worden achter het woord "dadingen" inge
voegd de woorden : of het opdragen van een 
bestaand geschil aan de beslissing van scheids
mannen. 

Letter h ( oud) wordt letter i. Onder deze letter 
worden achter het woord "cassatie" ;ngevoegd 
de woorden: met uitzondering van de besluiten, 
bedoeld in het laatste lid -van artikel 143. 

Letter i ( oud) wordt letter j. 
Art. XC. In artikel 195 vervalt het woord 

,,inwendig". 
Art. XCI. Achter artikel 199 wordt een 

artikel ingevoegd, luidende : 
Art. 199a. De goedkeuring op de besluiten 

der gemeentebesturen betreffende het deelnemen 
in stichtingen of naamlooze vennootschappen, 
wordt niet verleend, dan indien deze vorm van 
behartiging van het gemeentelijk belang daar
voor in verband met den aard van dat belang 
bijzonder aangewezen moet worden geacht. 

Art. XCII. In artikel 200 worden achter het 
woord "dagteekening" ingevoegd de woorden : 
van de verzending. 

Art. CXIII. In artikel 202 wordt een nieuw 
eerste lid opgenomen, luidende: 

Een besluit van Ged. Staten, waarbij een be
sluit van een gemeentebestuur, als bedoeld in 
art. 194, is goedgekeurd, kan niet worden ~e
schorst of vernietigd, indien twee maanden zijn 
verstreken, nadat het is genomen, zonder dat 
een dier middelen is toegepast en kan, zoo het 
geschorst is geweest, niet worden vernietigd, 
indien binnen den voor de schorsing bepaalden 
tijd de vernietiging niet is uitgesproken. 

In artikel 202 (nieuw tweede lid van dit ar
tikel) wordt het cijfer .,159" veranderd in : 149h. 

Art. XCIV. In het eerste lid van artikel 
203 worden achter het woord "jaarlijks", inge
voegd de woorden : ten minste. 

Art. XCV. In artikel 204 worden achter het 
woord "vermeldt" ingevoegd de woorden : , b~
houdens het bepaalde bij artikel 216a,. 

Art. XCVI. In artikel 205 worden achter het 
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woord "die " ingevoegd de woorden : , behou
dens het bepaA.Tde bij artikel 216a, . 

Onder hitter v worden de woorden "de in art. 
122 bedoelde kosten" vervangen door: de kos
ten voor de gemeente uit eene gemeenschappe
lijke regeling voortvloeiende. 

Art. XCVII. In artikel 206 worden de woor
den "Ged. Staten, onder Onze goedkeuring" 
vervangen door : Ons, Ged. Staten gehoord. 

Art. XCVIII. In het eerste lid van artikel 
211 worden de woorden "tot op de helft der 
aangevraagde sommen uitgaven te doen uit die 
posten der begrooting, waartegen" vervangen 
door : uit de posten der begrooting uitgaven te 
doen, voor zoover daartegen. 

Art. XCIX. Aan artikel 214 wordt een lid 
toegevoegd, luidende : 

In de voorschriften, bedoeli in artikel 206, 
worden de gevallen geregeld, waarin een be
sluit van den Raad, waarbij machtiging tot af
en overschrijving op posten der begrooting 
wordt verleend, de goedkeuring van Ged. Staten 
niet behoeft. 

Art. C. Achter artikel 216 worden ingevoegd 
twee nieuwe artikelen, luidende : 

Art. 216a. Ten aanzien v.an de door den Raad 
onder goedkeuring van Ged. Staten aangewezen 
takken van dienst worden behalve de ontvang
sten en uitgaven, welke een gevolg zijn van de 
geldelijke verhouding tusschen deze takken en 
den algemeenen dienst der gemeente, in de be
grooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven 
alleen opgenomen de geraamde voor- of na
deelige saldo's. 

De in het eerste lid bedoelde takken van 
dienst worden beheerd volgens door den Raad, 
onder goedkeuring van Ged. Staten, vastge
stelde regelen. De artikelen 196, 197, 198, 200, 
201 en 202 zijn ten deze van toepassing. 

Art. 216b. Voor de uik)ren van dienst, ten 
aanzien van welke artikel 216a is toegepast, 
wordt eene afzonderlijke begrooting vastge
steld; de artikelen 203, 207, 208 en 209 zijn op 
zoodanige begrooting van toepassing. 

Af- en overschrijving op de posten van de 
uitgaven dezer begrooting kan niet geschieden 
dan voor zoover daartoe bij de begrooting zelve 
of bij afzonderlijk door Ged. Staten goedgekeurd 
besluit van den Raad machtiging is verleend. 

In de regelen, bedoeld in artikel 216a, worden 
de gevallen gere$eld, waarin een besluit van 
den Raad, waarbij machtiging tot af- en over
schrijving op posten dezer begrooting wordt 
verleend, de goedkeuring van Ged. Staten niet 
behoeft. 

Art. CI. In artikel 218 wordt achter het 
woord "geme!lnte" ingevoegd de woorden : 
, niet behoorende tot een tak van dienst, ten 
aanzien van welken artikel 216a is toegepast; 

Art. CII. In het eerste lid van artikel 222 
worden itchter het woord "bewijsstukken" 
ingevoegd de woorden : , of andere onregel
matigheden. 

Art. CIII. Achter artikel 227 wordt inge
voegd een nieuw artikel, luidende : 

Art. 227a. Met betrekking tot de takken 
van dienst, ten aanzien van welke artikel 216a 
is toegepast, doen Burgemeester en Wethouders 
telkenjare, binnen den bij verordening door den 
Raad bepaalden termijn, aan dezen verant
woording van het gevoerde beheer in het afge
loopen dienstjaar onder overlegging van eene 

rekening met de daarbij behoorende toelichtende 
bescheiden, van welke rekening de cijfers door 
een buiten den tak van dienst staanden boek
houdkundige, door den Raad aan te wijzen, 
deugdelijk zijn verklaard. 

De Raad onderzoekt voormelde stukken en 
stelt vóór de voor!oopige vaststelling van de 
inkomsten en uitgaven der gemeente, het be
drag der baten en Jasten van den tak van dienst 
voor!oopig vast, bij een besluit, waarvan hem 
het ontwerp tegelijk met de rekening wordt 
aangeboden. 

De artikelen 219, tweede en derde lid, 220, 
tweede lid, 221, 222, 223 en 227 vinden over
eenkomstige toepassing. 

Art. CIV. In artikel 239 wordt het woord 
,,gemeentewerken" vervangen door de woorden : 
aan de gemeente toebehoorende werken. 

Art. CV. In het tweede lid van artikel 276 
worden de woorden "een Commissaris" ver
vangen door : den Hoofdco=issaris of een 
Commissaris. 

In het derde lid worden de woorden "een 
Cominissaris" vervangen door : den Hoofdcom
inissaris of een Commissaris ; en de woorden 
"de Cominissaris" door: de Hoofdcommissaris 
of de Cominissaris. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Art. CVI. Het bepaalde in het derde lid 
van artikel 2, het vierde lid van artikel 98 en 
het zevende lid van artikel 149 vindt overeen
komstige toepassing, indien in de betreffende 
gemeente bij het in werking treden dezer wet 
het zielental boven het in die artikelen genoemde 
zielental is gestegen. 

Art. CVII. Ten aanzien van alle bij het in 
werking treden van deze wet in functie zijnde 
burgemeesters blijft artikel 64 buiten toepassing. 

Art. CVIII. Bepalingen van andere wetten, 
dan de Gemeentewet, welke bij het inwerking
treden van deze wet bestaan, waarin gesproken 
wordt van plaatselijke of gemeentelijke ver
ordeningen of besluiten of van verordeningen 
of besluiten van den Raad of van Burgemeester 
en Wethouders, behouden de beteekenis, welke 
zij vóór het inwerkingtreden van deze wet 
bezaten . 

Art. CIX. Alle bij het in werking treden 
van deze wet bestaande gemeenschappelijke 
regelingen van twee of meer gemeenten blijven 
gelden, totdat zij door andere worden vervangen. 

Art. CX. De tekst der Gemeentewet wordt 
vóór den dag van de inwerkingtreding dezer 
wet op Onzen Jast in het Staatsblad geplaatst, 
in eene doorloopend genummerde reeks van 
artikelen, met wijziging dienovereenkomstig 
van de aanhalingen daarin van artikelen en 
onder inachtneming : a. van de wijze van aan
duiding van artikelen en onderdeelen van ar• 
tikelen in deze wet gevolgd; en b. van de in van 
Reg~eringswege uitgaande stukken gevolgde 
spelling. 

Art. CXI. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen dag, met 
dien verstande, dat de bepaling van het derde 
lid van artikel 23 ten aanzien van de echtge
nooten van de in het eerste lid van dat artikel 
onder a tot en met i genoemde personen in 
werking zal treden met ingang van den eersten 
Dinsdag in September van het jaar 1931. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten Janu

ari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Min. van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouok. 
(Uitge,g. 17 Febr. 1931.) 

31 Januari 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 3 Januari 1930 
(Staatsblad n°. 3) tot vaststelling van de 
premiën voor de verplichte ziekteverzeke
ring. S. 42 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 26 Januari 
1931, n°. 122, afd. Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 59, eerste lid, 60, eerste 
. en tweede lid, 64 en 65, eerste en derde lid, der 
Ziektewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 3 Januari 1930 

(Staatsblacl n°. 3) en te beP.alen als volgt : 
Eenig artikel. 

Het tweede lid van artikel 1 van Ons besluit 
van 3 Januari 1930 (Staatsblad n°. 3) wordt ge
w~jzigd als volgt : 

In het onder letter A bepaalde worden tus
sohen de woorden "vervaardiging van kandij ; " 
en "3,4 % van het loon" ingevoegd de woorden : 

"29°. het hoogovenbedrijf, daaronder al of 
niet begrepen het vervaardigen van cokes en 
het vervaardigen en distribueeren van licht
gas;" 

De woorden "3°. het hoogovenbedrijf, daar
onder al of niet begrepen het vervaardigen van 
cokes en het vervaardigen on distribueeren van 
lichtgas;", voorkomende onder letter B, ver
vallen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 3lsten Januari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Verso huur. 

(Uitge,g . 16 Febr. 1931.) 

2 Feb,·uari 1931. WET tot voorziening in 
het tekort van het Spoorwegpensioenfonds. 
S. 43. 

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

dat het noodig is ingevolge artikel 107, tweede 
lid , der Pensioenwet voor de Spoorwegambte
naren 1925 (Staatsblad n°. 294) voorz ieningen 
te tre ffen, en dat daartoe eene overeenkomst, 
welke door Onze Ministers van Waterstaat en 
van Financiën met de N. V. Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en met 
de N . V. Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij is gesloten, bij de wet bekrach
tigd behoort te worden; 

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

Wordt bekrachtigd de in afschrift bij deze 

wet gevoegde overeenkomst, door Onze Mi
nisters van Waterstaat en van Financiën met 
de N. V. Maat ohappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en met de N. V. Holland
sche IJzeren Spoorweg-Maatschappij onder 
dagteekening van 6 April 1930 gesloten. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Fe

bruari 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Wate,·staat, P.J. Re y me r. 
De Minister van Financiën, De Ge e 1·. 

( Uitgeg. 23 Februari 1931.) 

Afschrift. 

T ussohen den Staat der Nederlanden, ver
tegenwoordigd door den Minister van Water
staat en den Minister van Financiën, tot het 
aangaan van deze overeenkomst door de Ko
ningin gemachtigd, 

ter eenre 
en de . V. Maatschappij tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen en de N. V. Holland
sche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, beide 
gevestigd te Utrecht en vertegenwoordigd door 
hare Directie, tot het aangaan van deze over
eenkomst door de Algemeene Vergadering van 
Aandeelhouders gemachtigd, 

ter andere zijde . 
is, behoudens bekrachtiging bij de wet, het 

volgende overeengekomen: 
Art. 1. 1. Het tekort, dat de in artikel 107 

der P ensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 
1925 (Staatsblad. n°. 294) bedoelde weten
schappelijke balans aangeeft, zal gedekt wor
den door extra-bijdragen aan het spoorweg
pensioenfonds, ten bedrage van: 

a. f 8,160,000, te betalen op 1 Juli 1930 ; 
b. f 9,825,000, verminderd met hetgeen het 

fonds in het voorafgaande kalenderjaar aan 
rente van zijne gelden meer ontvangen heeft 
dan 4 ten honderd, jaar! ijks te betalen op 1 
Juli , voor de eerste maal op 1 Juli 1931 en 
voor de laatste maal op 1 Jul i 1990. 

2. H et in het vorige lid onder b vermelde 
bedrag zal in gemeen overleg tusschen par
tijen verlaagd worden, indien en _naar mate 
eene wetenschappelijke balans, als bedoeld in 
artikel 11 der Pensioenwet voor de Spoor
wegambtenaren 1925 (Staatsblad. n°. 294) , 
dat gedoogt. 

Art. 2. De extra-bijdrage, in het eerste lià 
van artikel 1 onder a vermeld, zal worden be
taald door de beide Maatschappijen gezamen
lijk ; die, in voornoemd lid ,mder b aangege
ven, eveneens door de beide Maatschappijen 
gezamenlijk, zoolang hare eigendommen niet 
genaast zijn en slechts indien e_n voorzoov~~l 
het in het voorafgaande boekjaar mogelijk 
was het bedrag ten laste van hare rekening 
van gemeenschappelijke baten en lasten te 
brengen zonder het voordeelig saldo te doen 
dalen beneden f 2,025,000, en overigens door 
den Staat. 

Art. 3. Hetgeen de Staat in eenig jaar in
gevolge het bepaalde in artikel 2 aan he_~ 
spoorwegpensioenfonds heeft betaald, zal hij 
voor 5/8 gedeelten mogen inhouden op het
geen hij in dat jaar ingevolge artikel 8, 
tweede lid, der overeenkomst 1928 S.S. aan 
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<Ie Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen en voor 3/8 gedeelten op hetgeen 
hij in dat jaar ingevolge artikel 8, tweede 
lid, der overeenkomst 1928 H .S. aan de Hol" 
1andsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij voor 
afschrijving zou moeten uitkeeren. 

Art. 4. Artikel 63 der overeenkomst 1890 
S.S. en artikel 63 der overeenkomst 1890 
H.S. worden gelezen als volgt: 

,, In geval van naasting zal de Staat: 
,,1°. de belangen behartigen van het per

,,soneel der Maatschappij in dier voege, dat, 
" hetzij de exploitatie aan den Staat of aan 
" eene andere onderneming overga, aan het 
"personeel der Maatschappij de gelegenheid 
. ,,zal worden gegeven om in dienst van den 
" Staat of van die andere onderneming over 
"te gaan op de dienstvoorwaarden, welke ten 
,, tijde van de in artikel 26 bedoelde mede
" deeling voor ieder hunner zijn neergelegd 
"in de door den Minister van Waterstaat 
,,goedgekeurde of vastgestelde reglementen, 
. ,als bedoeld in artikel 96 van het Algemeen 
,,Reglement Dienst en in artikel II der over
"gangsbepalingen van de wet van 13 J uli 
,,1907 (Staatsblad n°. 193), met dien ver
,,stande, dat zij zullen overgaan en gehand
"haafd blijven in de door ieder hunner ten 
" tijde van den overgang bij de Maatschappij 
,,bekleede of in eene, ook wat de bevorde
" ringskans betreft, daarmede gelijkwaardige 
"betrekking en dat zij niet vóór hun 65ste 
"jaar anders dan om geldige redenen, als 
,,daar zijn die, welke bij de Maatschappij ont
" slag als straf, volgens de hierboven bedoelde 
"dienstvoorwaarden, met inachtneming van de 
"daarin vervatte waarborgen, ten gevolge 
,,konden hebben, alsmede wegens onbekwaam
,,heid of wegens ziekten of lichaamsgebreken, 
" welke hen voor de verdere uitoefening van 1 
" hunnen dienst ongeschikt maken, tegen hun 
,, wil kunnen worden ontslagen; 

"2° . zorg dragen, dat met de toekenning 
"van de pensioenen op den voet van de bij 
,,de naasting geldende wet betreffende pen
" sioenregeling voor de spoorwegambtenaren 
,,en hunne weduwen en weezen wordt voort
" gegaan ten behoeve van het in zijnen dienst 
"of in dienst van eene andere onderneming 
"overgegane personeel, zoomede ten behoeve 
,, van hen, die vóór de naasting op de toe
" kenning van een pensioen aanspraak hebben 
,,verkregen. 

"Ten aanzien van het personeel, dat van de 
"onder 1 °. bedoelde gelegenheid tot overgang 
,,gebruik maakt, zal voor de toepassing zoo
,,wel van de aldaar bedoelde dienstvoorwaar
,,den als van de onder 2°. bedoelde wet wor
"den aangenomen, dat door den overgang de 
,,dienstbetrekking, welke tus&chen dat perso
,,neel en de Maatschappij bestond, niet ein
" digt, doch met den Staat of met de onder 
" 1°. bedoelde andere onderneming wordt 
,,voortgezet.'' 

Art. 5. De overeenkomsten, door den Staat 
den 10 Februari 1912 en den 12 Januari 1914 
met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij aangegaan, 
waarvan die van 1912 bekrachtigd zijn bij de 
wet van 15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 251) en 
die van 1914 door de Ministers van Water-

staat en van Financiën aangegaan zijn in
gevolge machtiging, verleend bij de wet van 
1 December 1913 (Staatsblad n°. 434), met de 
in deze overeenkomsten aangebrachte wijzi
g ingen, zijn vervallen. 

Art. 6. Deze overeenkomst kan worden aan
gehaald onder den titel "overeenkomst 1930 
N.S.". 

Art. 7. De kosten, op deze overeenkomst 
vallende, worden gedragen door de Maat
schappijen. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 's-Gra
venhage en te Utrecht den 5 April 1930. 

De Minister va" Waterstaat, 
(get.) P.J. Reymer . 

De Minister van Financiën, 
(get.) De Geer. 

De N. V. Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, 

. De Directie, 
(get.) H. van Manen . 

De Secretaris, 
(get. ) E. L. E J• ia s. 

De N. V. Hollandsche IJzeren 
Spoo,·weg-Maatschappij, 

De Directie, 
(get.) H. van Manen. 

De S ecretaris, 
(get.) E. L. E 1 ia s. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal 

van het Depa,·tement van Waterstaat, 
G. v a n d e r Me u I e n. 

4 Februari 1931. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk Besluit 
van 21 Februari 1923 (Staatsblad n°. 48) , 
tot regeling van de toekenning van wacht
geld aan officieren behoorende tot de 
l andmacht, zooals dit besluit laatstelijk is 
gewijzigd en aangevuld bij besluit van 31 
Maart 1927 (Staatsblad n°. 66). S. 44. 

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

Defensie en van Financiën van 3 December 
1930, VIIIe Afd., n°. 27, en van 12 Decem
ber 1930, n°. 33, Afdeeling Pensioenen en 
Eerediensten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Januari 1931, n°. 16) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
ni ters van Defensie en van Financiën dd. 22 
Januari 1931, VIIIe Afd., n°. 38, en van 30 
Januari 1931, n°. 57, afdeeling Pensioenen en 
Eerediensten; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van den 21sten Februari 1923 (Staats
blad n°. 48), houdende regeling van de toe
kenning van wachtgeld aan officieren behoo
rende tot de landmacht, zooals dit besluit 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij Ons 
besluit van den 31sten Maart 1927 (Staats
blad n°. 66), nader te wijzigen en aan te 
vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. I. In Ons aangehaald besluit worden 
de volgende wijzigingen en Ei anvullingen aan
gebracht: 
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a. Het derde lid van artikel 5 wordt ge

rekend van 1 Juni 1930 af gelezen als volgt: 
"Indien in de bezoldiging, de baten en de 

,,tijdelijke kindertoelage, in het eerste lid be
,,doeld, uit anderen hoofde dan wegens pe
,,riodieke verhoogingen, wijzig ing zou zijn ge
,, kom en, wanneer de betrokkene op de laat
"stelijk genoten bezoldi g ing in dien t ware 
,,gebl even, geldt van den datum van inwer
,, kingtreding dier wijziging af het aldus ge
,,w_ij~igd}edrag a ls laatstelijk genoten bewl
,, d ,gmg. 

b. Artikel 10 wordt gerekend van 1 Juni 
1930 gewijzi gd en aangevuld als volgt: 

De laatste volzin van het eerste lid vervalt. 
Tusschen het eerste en tweede I id worden 

dri e nieuwe leden ingevoegd, luidende: 
"2. Bij overl ijden wordt het wachtgeld niet 

" langer uitbetaald dan tot en met den dag 
,,van het overlijden." 

"3. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
"van een wachtgelder wordt aan zijne weduwe 
"een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met het 
,,wachtgeld van den overledene over een tijd
" vak van zes weken. Laat de overledene geen 
" weduwe na, dan geschiedt àe uitkeering ten 
" behoeve van de minderjarige kinderen van 
"den wachtgelder. Ontbreken ook zoodanige 
,,kinderen, dan geschiedt de uitkeering, in
"dien de overledene kostwinner was van 
" ouders, broeders, zusters of meerderjarige 
.,kind~ren, ten behoeve van deze betrekkin
,,gen. 

"4. Indien een overleden wachtgelder geen 
,,betrekkingen als bedoeld in het derde lid, 
"nalaat, kan het daarbedoelde bedrag door 
.,het bevoegd gezag geheel of ten deele wor
" den uitgekeerd voor de betaling van de 
,,kosten der laatste ziekte en der begrafenis, 
.,zoo de nalatenschap van den overledene voo1· 
,,de betaling dier kosten ontoerei kend is." 

H et tweede lid "2" wordt vijfde lid "5". 
c. In de artikelen 6, 7, 8 en 11 wordt voor 

" Minister van Oorlog" gelezen: ,,Minister van 
Defensie". 

Art. II. H et bepaalde bij Artikel I onder 
b van dit besluit is, van a f den dag van het 
in werking treden dier bepalingen mede van 
toepass ing ten aanzien van hen, die vóór dien 
dag op wachtgeld zijn gesteld. 

Onze Ministers van Defens ie en van Finan
ciën zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

Het Loo, den 4den Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. Deck e r s. 
De Minister van Financiën, D e G e e 1-. 

(Uitg eg. 24 Februari 1931.) 

4 Februari 1931. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk Besluit van 
30 December 1922 (Staatsblad n°. 774) 
tot regeling van de toekenning van wacht
geld aan militairen der landmacht bene
den den rang van officier , zooals di t be
sluit laatstelijk is gewijzigd en aangevuld 
bij besluit van 31 M aart 1927 (Staatsblad 
n°. 67 ). S. 45. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht v11n Onze Ministers van 

Defensie en van Financiën van 3 December 
1930, VIIIe Afd., n°. 27, en van 12 Decem
ber 1930, n°. 33, Afdeeling Pensioenen en 
Eerediensten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Januari 1931, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Defens ie en van Financiën van 
22 J anuari 1931, VIIIe Afd., n°. 38, en van 
30 J anuari 1931, n°. 57, afdeeling Pensioenen 
en Eerediensten; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van den 30sten December 1922 (Staats
blad n°. 774), houdende regeling van de toe
kenning van wachtgeld aau militairen der 
landmacht beneden den rang van officier, zoo
als dit besluit laatstelijk is gewijzigd en aan
gevuld bij besluit van den 31sten M aart 1927 
(Staatsblad n°. 67), nader te wijzigen en aan 
te vull en; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I . In Ons aangehaald besluit worden 
de volgende wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht: 

a. In het tweede lid van Artikel 3 wordt 
gerekend van 1 Juni 1930 in plaats van "twee 
1naanden" en "één maand" gelezen "drie 
maanden" respectievelijk "anderhalve maand". 

b. H et tweede lid van Artikel 5 wordt ge
rekend van 1 Juni 1930 gelezen als volgt: 

" Indien in de bezoldiging, de baten en 
"tijdelijke kindertoelage, in het eerste lid 
" bedoeld, uit anderen hoofde dan wegens 
"periodieke verhoogingen, \\ijziging zou zijn 
,,gekomen, wanneer de betrokkene op de laat
"stel ijk genoten bezoldiging in dienst ware 
,,gebl even, geldt van den datum van inwer
,, kingtreding . dier wijziging af het aldus ge
,,wijzigd bedrag als laatstelijk genoten bezol
,,diging." 

c. Artikel 10 wordt gerekend van 1 Juni 
1930 gewijzigd en aangevuld als volgt: 

De l aatste volzin van het eerste li d verval t. 
Tusschen het eerste en tweede lid worden 

drie nieuwe leden ingevoegd, luidende: 
,,2. Bij overlijden wordt het wachtgeld niet. 

" langer uitbetaald dan t-0t en met den dag 
.,van het overlijden." 

" 3. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
,,van een wachtgelder wordt aan zijne we
"duwe een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande 
"met het wachtgeld van den overledene over 
,,een tijdvak van zes weken. Laat de over
" ledene geen weduwe na, dan geschiedt de 
" uitkeering ten behoeve van de minderjarige 
" kinderen van den wachtgelder. Ontbreken 
"ook zoodanige kinderen, dan geschiedt de 
"uitkeering, indien de overledene kostwinner 
., was van ouders, broeders, zusters of meer
"derjarige kinderen, ten behoeve van deze 
.,betrekkingen." 

" 4. Indien een overleden wachtgelder geen 
,,betrekkingen, als bedoeld in het derde lid, 
"nalaat, kan het daar bedoel de bedrag door 
.,het bevoegd gezag geheel of ten deele wor
"den uitgekeerd voor de betaling van de 
,,kosten der laatste ziekte en der begrafenis, 
"zoo de nalatenschap van den overledene voor 
,,de betaling dier kosten ontoereikend is." 
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Het tweede lid " 2" wordt vijfde lid "5". 
d. In de artikelen 4, 6, 7, 8 en 11 wordt 

voor "l\llinister van Oorlog" gelezen "Minister 
van D efensie" . 

Art. II. H et bepaalde bij Artikel I onder 
c van dit besluit is, van af den dag van het 
in werking treden dier bepalingen mede van 
toepassing ten aanzien van hen, die vóór dien 
dag op wachtgeld zijn gesteld. 

(Overgangsbepaling.) 
Art. III. De op het tijdstip van inwerking

treding van het bepaalde onder a van Artikel 
I van dit besluit nog niet verstreken duur van 
den in het tweede lid van artikel 3 van Ons 
besluit dd. 30 December 1922 (Staatsblad, n°. 
774), zooals dat luidde vóór de wijziging bij 
dit besluit, bedoelden wachtgeldtermijn der 
loopende wachtgelden wordt met 50 pct. ver
lengd. 

Onze Ministers van Defens ie en van Finan
ciën zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 4den Februari 1931. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Defensie, L. N. Deck e r s. 
De Minister van Financ-iën, De Ge e r. 

(Uitgeg. 24 Februari 1931.) 

4 Februari 1931. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk Besluit van 
30 M aart 1927 (Staatsblad n°. 64) , t-01 
regeling van de toekenning van wacht
geld aan het militaire personeel der zee
macht. S. 46. 

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

Defensie en van Financiën Yan 3 December 
1930, VIIIe Afd., n°. 27, en van 12 Decem
ber 1930, n°. 33, Afdeeling P ens ioenen en 
Eerediensten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 J anuari 1931, n°. 16) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Defensie en van Financiën van 
22 J anuari 1931, VIIIe Afd., n°. 38, en van 
30 J anuari 1931, n°. 57, afdeeling Pensioenen 
en Eerediensten; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van den 30sten Maart 1927 (Staats
blad n°. 64), houdende regeling van de toe
kenning van wachtgeld aan het militaire per
soneel der zeemacht, te wijzigen en aan te 
vullen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In Ons aangehaald besluit worden 
de volgende wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht: 

a. het tweede lid van Artikel 4 wordt ge
rekend van 1 Juni 1930 af gelezen als volgt: 

. ,Indien in de bezoldiging, de inkomsten, 
"de baten en de t ijdelijke kindertoelage, in 
" het eerste lid bedoeld, uit anderen hoofde 
,, dan wegens periodieke verhoogingen, wijzi
,,ging zou zijn gekomen, wanneer de betrok
"kene op de laatstelijk genoten bezoldiging in 
"dienst ware gebleven, geldt van den datum 

"van inwerkingtreding dier w1Jz1gmg af het 
,,aldus gewijzigd bedrag als laatstelijk ge
,,noten bezoldiging." 

b. In het tweede lid van artikel 5 wordt 
gerekend van 1 Juni 1930 in plaats van "twee 
maanden" en "één m aand" gelezen "drie 
maanden" en repectievelijk "anderhalve 
maand". 

c. Artikel 13 wordt gerekend van 1 Juni 
1930 gewijzigd en aangevuld als volgt: 

Aan h et begin van het artikel wordt het 
cijfer "l." geplaatst. 

De laatste volzin van het artikel vervalt, 
terwijl aan het artikel drie leden worden toe
gevoegd, 1 uidende: 

"2. Bij overlijden wordt het wachtgeld niet 
" langer uitbetaald dan tot en met den dag 
,,van het overlijden." 

"3. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
"van een wachtgelder wordt aan zijne weduwe 
"een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met 
" het wachtgeld van den overledene over een 
"tijdvak van zes weken. Laat de overledene 
,,geen weduwe na, dan geschiedt de uitkee
,,ring ten behoeve van de minderjarige kinde
" ren van den wachtgelder. Ontbreken ook 
,,zoodanige kinderen, dan geschiedt de uit
" keering, indi en de overledene kostwinner 
,, was van ouders, broeders, zusters of meer
" derjarige kinderen, ten behoeve van deze 
,,betrekkingen." 

"4. Indien een overleden wachtgelder geen 
,,betrekkingen als bedoeld in het derde lid, 
"nalaat, kan het daarbedoelde bedrag door 
,,het bevoegd gezag geheel of ten deele wor
,,den uitgekeerd voor de betaling van de kos
"ten der .laatste ziekte en der begrafenis, zoo 
" de nalatenschap van den overledene voor de 
,,betal ing dier kosten ontoereikend is." 

d. In het eerste I id van artikel 6 wordt 
voor "artikel 43" gelezen: ,,artikel 45". 

e. In de artikelen 7, 8, 10 en 14 wordt 
voor "Minister van l\1arine" gelezen "Minis
ter van Defensie" . 

Art. II. H et bepaalde bij Art. I onder c 
van dit besluit is, van af den dag van het in 
werking treden dier bepalingen mede van 
toepassing ten aanz ien van hen, die vóór dien 
dag op wachtgeld zijn gesteld. 

( Overgangsbepaling.) 
Art. III. De op het tijdstip van inwerking

treding van het bepaalde onder b van Artikel 
I van di t besluit nog niet verstreken duur 
van den in het tweede lid ven Artikel 5 van 
Ons besluit dd. 30 Maart 1927 (Staatsblad, 
n°. 64), zooals dat luidde vóór de wijziging 
bij dit besluit, bedoelden wachtgeldtermijn der 
loopende wachtgelden wordt met 50 pct. ver
lengd. 

Onze Ministers van Defens ie en van Finan
ciën zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
last met de u itvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State . 

Het Loo, den 4den Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L . N. Deck ers. 
De M iniste,· van Financiën, De Geer. 

(Uit_geg. 24 Februari 1931. 
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7 Februari 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijd:;!\

1
7an de inwerkingtreding 

van het Ko · 'j k Besluit van den 18den 
Juli 193~ (Staatsblad n°. 281) tot toepassing 
van artikel 8 der Landbouwuitvoerwet 
1929 met betrekking tot melkproducten 
en tot gepasteuriseerde en gesteriliseerde 
melk en room. S. 47. 

Bepaald op 15 Maart 1931. 

7 Februari 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 12 December 
1922 (Staatsblad n°. 672), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld bij artikel 11, tweede lid, der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 
s. 48. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen l\!Iinister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 29 December 
1930, n°. 3948, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 11, tweede lid, der Land- en 
T uinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Januari 1931, no. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Micister van 3 Februari 1931, n°. 312, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 12 December 

1922 (Staatsblad n°. 672) en te bepalen als volgt: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons vorenaange

haald besluit wordt aan de opsomining onder II 
toegevoegd: ,,9°. het houden en fokken van 
pelsdieren ; " . 

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

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

's-Gravenhage, den 7den Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Vers c huur. 

(Uitgeg . 23 Febr. 1931.) 

7 Febrnari 1931. BESLUIT tot bekrachtiging 
van eene wijziging van artikel 7 van de 
bij Koninklijke besluiten van 2 Mei 1905 
(Staatsblad n°. 131 ) en 17 Maart 1910 
(Staatsblad n°. 87) bekrachtigde politie
bepalingen op het vervoer van petroleum 
en hare distillatieproducten in tanksche
pen op den R ijn. S. 49. 

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

Waterstaat van 9 J anuari 1931, La. G, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen en van Bui
tenlandsche Zaken van 16 December 1930, 
Directie van Economische Zaken n°. 39702; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in hare zitting van 8 November 
1930 vastgestelde wijziging van artikel 7 der 
politiebepalingen op het vervoer van petro
leum en hare distillati~producten in tank
schepen op den Rijn; 

Gelet op de herziene akte omtrent de Rijn
va art van 17 October 1868, sedert gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 J anuari 1931, n°. 22} ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 30 Januari 1931 n°. 
486 II, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen en 
van 3 Februari 1931, Directie van Economi
sche Zaken, n°. 3551; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat met ingang van 1 · Maart 

1931 van kracht zal zijn de hierna te noemen 
wijziging van de bij Ons besluit van 2 Mei 
1905 (Staatsblad n°. 131) bekrachtigde politie
bepalingen op het vervoer van petroleum en 
hare distillatieproducten in tankschepen op 
den Rijn, ten aanzien van welke bepalingen 
eene wijziging van kracht is verklaard bij 
Ons besluit van 17 Maart 1910 (Staatsblad 
n°. 87). 

Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
Indien geladen tankschepen deel uitmaken 

van een sleepkonvooi, moeten zij achter aan 
het konvooi worden geplaatst. De afstand 
tusschen sleepboot en tankschip moet ten 
minste 50 M. bedragen. 

Onze Ministers van Waterstaat en van Bui
tenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den F ebruari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y m e r. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e 1 a e r t s v a n B I o k I a n d. 
( Uitgeg . 26 Februari 1931. ) 

9 Februari 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het K oninklijk besluit van den l 7denJuli 
1920 (Staatsblad n°. 612), tot vaststelling 
van de inrichting van den Rijkswaterstaats
dienst, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van den 22sten Juni 
1929 (Staatsblad n°. 328A). S. 50. 

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

Waterstaat van 23 December 1930, La. Q.Q., 
Directie van den Waterstaat ; 

Gezien artikel 5, tweede lid der wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176), hou
dende algemeene regels omtrent het Water
staats bestuur ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 J anuari 1931, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat van 4 Februari 1931, 
n°. 367, Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
artikel 6 van Ons besluit van 17 Juli 1920 

(Staatsblad n°. 612), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 22 Juni 1929 (Staatsblad no. 
328A), te ,~jzigen als volgt : 

I. Het derde lid wordt vervangen door twee 
nieuwe leden, luidende : 

"3. Van de bepaling van het tweede lid van 
dit artikel kan in bijzondere gevallen worden 
afgeweken, doch uitsluitend ten aanzien van 
hen, die: 
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a. in het bezit zijn van het in genoemd lid 
vermelde diploma ; 

b. als beroepsofficier bij het Wapen der Ge
nie dienen of hebben gediend in het Nederland
sche leger of het Nederlandsch-Indische leger; 

c·. aan eene buitenlandsche inrichting van 
onderwijs een diploma hebben verkregen, dat, 
naar het oordeel van Onzen Minister van Water
staat, kan worden gelijkgesteld met het in ge
noemd lid vermelde diploma. 

4. Het vorig lid geldt zoowel voor benoe
ming tot ingenieur als voor benoeming tot hoofd
ingenieur of hoofdin~enieur-directeur.'' 

IL Het vierde, v:iJfde en zesde lid worden 
vijfde, zesde en zevende lid. 

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

's-Gravenhage, den 9den Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
(Uitgeg. 18 Febr . 1931.) 

11 Febma,·i 1931. BESLUI'l' tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1928, Staats
blad 1929, n° . 72, gewijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten van 26 April 1930, 
Staatsblad n°. 147, 8 Mei 1930, Staatsblad 
n°. 158 en 16 October 1930, Staatsblad 
n°. 405. S. 51. 

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

Staat, Voorzitter van den Raad van Minis
ters, van 3 J anuari 1931, n° . 3, Kabinet 
M.R. ; 

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

27 J anuari 1931, n°. 20); 
Gezien het nader 1·apport van Onzen Minis

ter voornoemd van 7 Februari 1931, n°. 31, 
Kabinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelij k is, het 
Bezoldigiugsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vul
lèn; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigingsbe

sluit de navolgende wijzigingen en aanvull in
gen aan te brengen: 
· I. Gerekend van 1 November 1928: 
In bijl age A I : 
In schaal 59 vervalt onder de afdeeling 

"Defensie" het onderdeel "Staatsbedrijf der 
Artillerie- Inrichtingen" met het daaronder 
vermeld ambt van Opzichter . 

In schaal 68 wordt onder de a fdeeling 
"Defensie", na de inschrijvingen, vermeld 
onder het onderdeel " Rijkswerven en Marine
Etablissement", opgenomen: 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
Opzichter. 

In schaal 99 wordt onder de afdeeling 
"Defensie", vóór het onderdeel "Staatsbedrijf 
der A ,·tille,-ie-l nrichtingen", opgenomen: 

Rijkswe,·ven en Marine-Etablissement . 
Commandeur l e klasse bij de vakken. 

· In schaal 114 vervalt de afdeeling "Defen• 
sie" met hetgeen daaronder is vermeld. 

In schaal 122 wordt onder de afdeeling 
"Defensie", vóór het onderdeel "Staatsbedrijf 
der A rtillerie-l nrichtingen", opgenomen: 

Rijkswerven en Marine-Etablissement. 
Baas bij de vakken. 

In schaal 140 wordt onder de afdeeling 
,,Defensie", vóór het onderdeel "Hydrogra
fie", opgenomen: 

Rijkswerven en Marine-Etablissement. 
Hoogbootsman te Willemsoord. 
Baas le klasse bij de vakken. 

In schaal 150 verval t onder de afdeeling 
,,Defensie", onderdeel "Rijkswerven en Ma
rine-Etabliss.ement", het ambt van Meester
knecht te Willemsoord. 

Schaal 151 komt, met hetgeen daaronder 
vermeld is, te vervallen. 

In schaal 163 wordt voor de afdeeling 
,,Waterstaat" opgenomen: 

Defensie. 
Staatsbedrijf der A,·tillerie-lnrichtingen. 

Werktuigkundige 2e klasse. 
In schaal 187 vervalt de afdeeling "Defen

sie" en hetgeen daaronder is vermeld. 
In schaal 192 wordt onder de afdeeling 

,,Defensie" opgenomen: 
a. na de inschrijving, vermeld onder het 

onderdeel " Rijkswerven en Marine-Etablisse
me11st", het ambt van: . 
Werktuigkundige. 

b. na de inschrijvingen, vermeld onder het 
onderdeel "Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen", het ambt van: 
Werktuigkundige. 

II. Gerekend van 16 October 1930: 
In bijlage A II: 
Na de inschrijvingen, vermeld onder "f 3000 

vast", wordt het volgende opgenomen: 
f 3100 vast. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
N ederlandsch I nstituut voor geschiedkundig 

en kunsthistorisch onderz_oek te Rome. 
Geschiedkundig medewerker. 

III. Gerekend van 1 Januari 1931: 
In bijl age A I : 
In schaal 84 vervalt onder de afdeeling 

,,Waterstaat" het onderdeel "Koninklijk Ne
derlandsch Meteorologisch Instituut" met het 
daaronder vermeld ambt van l en R ekenaar, 
terwijl onder · die afdeeling nieuw wordt op
genomen: 

Hijksstudiedienst voo,· de Luchtvaart. 
Rekenaar. 

In schaal 96 vervalt onder de afdeeling ,, ,v aterstaat", onderdeel "Rijksstudiedienst 
voor de Luchtvaa,·t", het ambt van teekenaar
waarnemer. 

In schaal 111 wordt onder de afdeel ing 
,,Waterstaat", vóór het onderdeel " Staats
toezicht op de mijnen", opgenomen: 

Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart . 
Teekenaar-waarnemer. 
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terwijl nà de inschrijving onder hllt onder
deel "Staatstoezicht op d,e mijnen" wordt op
genomen: 

Koninklijk N ederlandsch ltfeteorologisch 
I nstituut . 

Assistent. 
In schaal 146 wordt onder de afdeeling 

"Waterstaat", vóór het onderdeel " Toezicht 
op de Spoorw egen", opgenomen: 

R ij ksstudiedienst voor de Luchtvaart. 
Technisch ambtenaar. 

In schaal 223 komt onder de afdeeling 
,, Waterstaat" het onderdeel " Rijksstudie
dienst voor de Luchtvaart" met het daar
onder vermeld ambt van onderdirecteur te 
vervallen. 

In schaal 243 wordt onder de a fdeeling 
"Waterstaat", vóór het onderdeel "Toezicht 
op de Spoorwegen" , opgenomen: 

R ijksstudiedienst voor de Luchtvaart. 
Onderdirecteur. 

In schaal 258 wordt onder de afdeeling 
,,Arbeid, Handel en Nijverheid", na de in
schrijvingen onder het onderdeel " A rbeids
inspectie en inspectie Havenarbeid", opge
nomen: 

Oontróle van sera en vaccins. 
Geneeskundige-controleerend-seroloog. 

In bij lage C: 
In Hoofdstuk V, Inrichtingen voor lager 

onderwijs, § 1. Gewoon lager en uitgebreid 
lager onderwijs, wordt artikel 3 aangevuld 
met een nieuw derde lid, luidende als volgt: 

3. Ook wordt als diensttijd aangemerkt de 
tijd, dien de onderwijzer als assistent volgens 
artikel 9bis der L ager-onderwijswet 1920, zoo
als dit heeft geluid ingevolge arti kel IV der 
Wet van 30 Juni 1924, Staatsblad n•. 319, 
werkzaam is geweest, terwijl hij in het bezit 
was van de akte van bekwaamheid als onder
wijzer, mits hij eene schriftelijke verklaring 
van den inspecteur van het lager onderwijs 
overlegt, dat die werkzaamheid zich geregeld 
c ver alle schooltijden heeft uitgestrekt. 

IV. 
In bijlage A I : 
In schaal 11 wordt na de inschrijvingen on

der de afdeeling ,,Justitie", onderdeel "Rijks
tucht- en opvoedings:wezen", opgenomen: 
Machineschrijver bij de Voogdijraden. 

In chaal 11 wordt na de inschrijvingen on
der de afdeeling ,,Justitie", onderdeel " R ijks
tucht- en opvoedingswezen", opgenomen: 
Schrijver 2e klasse bij de Voogdijraden. 

In schaal 53 wordt na de mschrijvingen on
der de afdeeling "Justitie", onderdeel " Rijks
tucht- en opvoedingswezen", opgenomen: 
Schrijver l e klasse bij de Voogdijraden. 

In schaal 121 komt onder de a fdeeling 
,,Justitie" het onderdeel " Gevangeniswezen" 
met het daaronder vermeld ambt van Com
mies-boekhouder bij de Rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen te vervallen. 

In schaal 150 komt onder de afdeeling 
,,Justitie", onderdeel "Gevangeniswezen" , de 
in chrijving Hoofdcommies ter directie bij 

idem te vervallen, terwij l daaronder wordt 
opgenomen de inschrijving: 
Commies-boekhouder bij idem. 

In schaal 154 wordt vóór de afdeeling 
,,Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen" 
ingelascht: 

Justitie, 
Gevangeniswezen. 

Hoofdcomm ies ter directie bij de Rijkswerk
inrichtingen Veenhuizen. 

In bijl age A II: 
Onder "f 600 ten hoog te" vervalt: 

Justitie. 
R ijkstucht- en opvoedingswezen. 

Secretaris van den Voogdijraad te Tiel. 

Onder "f 800 ten hoogste" vervalt onder 
de afdeeling ,,Justitie": 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te Middel-

burg. · 
Secretaris van den Voogdijraad te Roermond. 

Onder "f 900 ten boogste" vervalt : 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingsweun. 
Secretaris van den Voogdijraad te Almelo. 

Onder "f 1000 ten hoog te" wordt in plaats 
van de inschrijving, vermeld onder de afdee
ling ,,Justitie", onderdeel "Rijkstucht- en op
voedingswezen", opgenomen: 
Secretaris van den Voogdijraad te Almelo, 

Middelburg, Roermond, Tiel, Winschoten. 

Onder "f 1200 ten hoogste" komt te ver
vallen: 

Justitie. 
Rijkstucht- en opvoed,ingswezen. 

Secretaris van den Voogdijraad te Breda, 
Leeuwarden, Zutphen. 

Onder "f 1300 ten hoogste" komt te ver
vallen: 

Justitie. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Secretaris van den Voogdijraad te 's-Herto
genbosch, Tilburg, Zwolle. 

Onder "f 14.00 ten boogste" wordt in de 
inschrijving, vermeld onder de afdeeling ,,Ju, 
stltle", onderdeel "Rijkstucht- en opvoedings
wezen", de plaatsnaam Groningen vervangen 
door Leeuwarden. 

Onder "f 1500 ten hoogste" verval t onder 
de afdeeling ,,Justitie", onderdeel ,,Rijks
tucht- en opvoed,ingswezen", de inschrijving: 
Secretaris van den Voogdijr~ad te Alkmaar. 

Onder "f 1600 ten hoogste" wordt in de 
inschrijving, vermeld onder de afdeeling ,,Ju
stitie", onderdeel " Rijkstucht- en opvoedings
wezen", de plaatsnaam Arnhem vervangen 
door Breda en de plaatsnaam Leiden vervan
gen door Zutphen. 

H et bezoldigingsbedrag "f 1700 ten hoog
ste" komt, met hetgeen daaronder is vermeld, 
te vervallen. 
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Tusschen "f 1600 vast" en "f 1800 vast" 
wordt ingelascht: 

f 1800 ten hool,l"ste. 
Justitie. 

Rijk$tucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te Groningen, 

's-Hertogenbosch, Tilburg, Zwolle. 
Onder "f 2000 ten hoogste" wordt de in

schrijving "Secretaris van den Voogdijraad te 
Haarlem", opgenomen onder de afdeeling 
,,Justitie", onderdeel "Rijk$tucht- en opvoe
dingswezen", vervangen door de inschrijving: 
Secretaris van den Voogdijraad te Alkmaar, 

Arnhem, Assen, Leiden. 
Onder "f 2600 ten hoogste" komen de beide 

inschrijvingen, vermeld onder de afdeeling 
,,Justitie", onderdeel "Rijk$tucht- en opvoe
dingswezen", te vervallen, terwijl daarvoor in 
de pi aats wordt gesteld : 
Secretaris van den Voogdijraad te Haarlem. 

Onder "f 3000 ten hoogste" wordt de in
schrijving vermeld onder de afdeel ing ,,Ju
stitie", onderdeel "Rijkstucht- en opvoedings
wezen", vervangen door de volgende inschrij
ving: 
Secretaris van den Voogdijraad te Dordrecht, 

Utrecht. 
Onder "f 3500 ten hoogste" wordt vóór de 

afdeeling "Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen" opgenomen: 

Justitie. 
Rijk$tucht- en opvoedingswezen. 

Secretaris van den Voogdijraad te Amster
dam I , Amsterdam II, 's-Gravenhage I, 
's-Gravenhage II, Maastricht, Rotterdam I, 
Rotterdam II. 

In bijlage B I: 
Onder Groep 2a wordt onder de afdeeling 

,,Justitie", na de inschrijvingen, vermeld on
der het onderdeel "Burgerlijke en M ilitaire 
Gerechten, alsmede Centrale Raad en Raden 
van Beroep (0.)" opgenomen: 

Rijhtucht- en opvoed-ingswezen. 
Bode bij de Voogdijraden. 

In bijlage C: 
In Hoofdstuk V, Inrichtingen voor lager 

onderwijs, § 1. Gewoon lager en uitgebreid 
lager onderwijs, wordt in artikel 3 de eerste 
al inea genummerd met 1, terwijl in den 
achtsten regel van die alinea voor "welken" 
wordt gelezen "welke" . 

2. Te bepalen, dat het slot van artikel 1 
van Ons besluit van den 16den October 1930, 
Staatsblad n°. 405, aldus wordt aangevuld, 
dat achter de woorden "Onder de afdeeling 
,,Waterstaat" vervalt" wordt gelezen: gere
kend van 1 November 1928. 

3. Te bepalen, dat in artikel 3 van Ons 
besluit van den 16den October 1930, Staats
blad n°. 405, vóór de woorden "te bepalen" 
worden ingelascht de woorden: gerekend van 
1 November 1928. 

Onze Ministers, Hoofden der Departemen
ten van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 

worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den Uden Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 23 Februa.ri 1931.) 

11 F ebruari 1931. BESLUIT tot vervroeging 
in 1931 van den wettelijken tijd, bedoeld 
in artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 
(Staatsblad n°. 236). S. 52. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 7 Februari 1931, n°. 1216, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staats
blad n° . 165), gewijzigd bij de wet van 22 
Maart 1922 (Staatsblad n°. 130) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat in 1931 de vervroeging met 

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

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad en in de 
N ederlandsche Staatscourant zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den Uden Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· va.n Staat. 
Minister van Binnenlanilsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 23 Februari 1931.) 

11 Februari 1931. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den Raad der ge
meente Doetinchem d.d. 15 J anuari 1931, 
tot het verleenen van bouwvergunning. 
s. 53. 

Geschorst tot l Sept. 1931. 

12 F ebruari 1931. BESLUIT tot ongegrond
verklaring van · het beroep, ingesteld door 
het Bestuur der Veraeniging "Zonne
straal", gevestigd te 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Roosendaal en Nispen van 6 
April 1930, houdende eene afwijzende be
schikking op het verzoek van het ge
noemde Bestuur om toestemming tot het 
houden van eene collecte. S. 54. 

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

het Bestuur der Vereeniging "Zonnestraal", 
gevestigd te 's- fJravenhage, tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Roosen
daal en Nispen van 5 April 1930, houdende 
eene afwijzende beschikking op het verzoek 
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van het genoemde Bestuur om toestemming 
tot het houden van eene collecte; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 23 Juli 1930, n°. 487 en 11 November 
1930, n°. 487/148; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 10 Februari 1931, n°. 3921, af
deeling Armwezen; 

Overwegende: dat het Bestuur der Vereeni
ging "Zonnestraal", Nederlandsche Vereeni
ging tot het oprichten van arbeidskolonies 
voor tuberculoselijders in Nederland, geves- . 
tigd te 's-Gravenha{le, bij schrijven van 24 
Maart 1930 aan Burgemeester en Wethouders 
van Roosendaal en Nispen, in verband met 
artikel 15 der Armenwet, tnestemming heeft 
gevraagd tot het, ten behoeve van die ver
eeniging, op 21 Juni 1930 in de genoemde 
gemeente houden van eene openbare inzame
ling van gelden, bij wege van collecte; 

dat Burgemeester en Wethouders van Roo
sendaal en Nispen bij besluit van 5 April 
1930 het vorenvermeld verzoek hebben afge
wezen uit overweging, dat door het inwilligen 
van dit verzoek de belangen van de in hunne 
gemeente bestaande instellingen van weldadig
heid zullen worden ge chaad; 

dat van dit besluit het Bestuur der Ver
eeniging bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat bij de toepassing van artikel 
15 der Armenwet, waartoe Burgemeester en 
Wethouders ter uitvoering van die wet te 
dezen aanzien geroepen zijn en welke wetsbe
paling niet raakt de zorg voor de huishou
ding der gemeente, richtsnoer behoort te zijn 
het algemeen belang, zooals dit in de Armen
wet erkenning vindt; dat met de in de Armen
wet neergelegde vrijheid van uitoefening van 
taak door instellingen van weldadigheid en 
met name de vrijheid dezer instellingen tot 
het houden van openbare inzamelingen van 
gelden bij wege van collecte en voorts met het 
door de Armenwet, blijkens hare bepalingen, 
gehuldigde beginsel van gel ijkelijke vrijheid 
in de uitvoering van haar taak voor alle in
steil ingen van weldadigheid, zonder onder
scheid, niet vereenigbaar is eene weigering 
van de toestemming voor eene collecte van 
zoodanige instelling om een beweegreden, als 
bovengenoemd College aanvoert; dat het bo
vendien aan gerechten twijfel onderhevig is, 
of door de onderhavige collecte schade ge
vreesd moet worden voor plaatselijke instel
lingen van weldadigheid; dat, indien Bur
gemeester en Wethouders in principe hunne 
toestemming aan eene collecte van eene in
stelling van weldadigheid mogen onthouden 
uit oogmerk om andere instellingen van wel
dadigheid te beschermen tegen, als gevolg 
dier collecte, gevreesde schade, dan toch in 
elk geval eene behoorlijke a fweging van be
langen en belangrijkheid der onderscheid.en 
betrokken instellingen zou moeten plaats vm
den, en daarvan ten deze niet is gebleken; 
dat in dit verband zij opgemerkt, dat het 
,, Zonnestraal " -werk, ten bate waarvan de col
lecte is voorgenomen, staat ten dienste van 
tuberculoselijders, zonder onderscheid van ge
zindte en uit heel ons land, alzoo voor een 
werk ten algefneenen nutte; dat dit werk, om 

zijne taak te lmnnen volvoeren, is aangewezen 
op de liefdadigheid van het algemeen en het 
niet zonder collecten in heel het land kan 
stellen; 

dat Burgemeester en Wethouders van Roo
sendaal en Nispen nader gehoord, tot staving 
hunner meening, dat de belangen van de 
plaatselijke instellingen van weldadigheid 
door het inwilligen van het verzoek zouden 
worden geschaad, hebben aangevoerd, dat 
door de groote werkloosheid in hunne ge
meente, welke bijzondere maatregelen tot le
niging van den nood van Rijk, provincie en 
gemeente vorderde, de plaatselijke instellin
gen van weldadigheid voortdurend een be
roep moeten doen op de liefdadigheid der in
gezetenen en dat het in strijd zou zijn met de 
belangen dier instellingen en met die van de 
gemeente, indien werd toegelaten dat op de 
liefdadigheid der ingezetenen bovendien een 
beroep werd gedaan door eene vereeniging, 
welker werkzaamheid voor de gemeente Roo
sendaal en Nispen door Burgemeester en Wet
houders van weinig beteekenis wordt geacht; 

Overwegende: dat artikel 15 der laatstelijk 
bij de Wet van 22 Juni 1929, Staatsblad n°. 
326, gewijzigde Armenwet voor het houden 
van eene openbare inzameling van gelden ten 
behoeve van instellingen van weldadigheid 
bij wege van collecte de toestemming van 
Burgemeester en Wethouders eischt; 

dat derhalve Burgemeester en Wethouders 
bevoegd zijn het collecteeren in de gemeente 
te beperken door weigering van eene ge
vraagde toestemming tot het houden van eene 
openbare inzameling, wanneer daartegen ge
gronde bezwaren rijzen; 

Overwegende, dat alzoo te beslis en valt, of 
de redenen, welke Burgemeester en Wethou
ders hebben geleid to't hun bestreden bes! uit, 
gegrond moeten worden geacht; 

0. daaromtrent, dat moet worden aangeno
men, dat in verband met den ongunstigen 
oeconomischen toestand in de gemeente Roo
sendaal en Nispen, van inwilliging van het 
verzoek van appellant de pl aatselijke instel
lingen van weldadiglvûd nadeel zouden heb
ben ondervonden; 

dat dit nadeel niet zou wurden opgewogen 
door de voor appellant's vareeniging daar
tegenover staande voordeel en; 

dat deze omstandigheden de afwijzende be
schikking wettigden; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat tegelijk met de in hoofde dezes 
vermelde voordracht van Onzen genoemden 
Minister in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
vuor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 12den .Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minisie1· van Staat. 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbo·uw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 26 Februari 1931.) 
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N°. 3921. (1930) 

ARMWEZEN. 

Artikel 15 der Armenwet. 

's-Gravenhage, 10 Februari 1931. 

Aan de Koningin . 
Het behaagde Uwer Majesteit bij Kabinets

beschikking van 2 Mei 1930, n°. 65 t/m 57, 
in mijne handen te doen stellen o. a. het 
hiernevens eerbiedig weder aangeboden be
roepschrift van het bestuur der Vereeniging 
,, Zonnestraal", gevestigd te ':;-Gravenhage, be
treffende het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Roosendaal en Nispen van 5 
April 1930, houdende eene afwijzende beschik
king op het verzoek van het genoemd be
stuur, om toestemming t,ot het houden van 
eene coll ecte. De overweging, welke Burge
meester en Wethouders tot hunne afwijzende 
beschikking leidden, was deze, dat door het 
inwilligen van het verzoek de belangen van 
de in hunne gemeente bestaande instellingen 
van weldadigheid zouden worden geschaad. 

Krachtens de algemeene machtiging van 
Uwe Majesteit van 12 April 1922, n°. 55, 
heb ik de overweging van het beroep aan
hangig gemaakt bij den Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, welke 
Afdeeling bij haar advies van 23 J uli 1930, 
n° . 487, heeft aangeboden een ontwerp-besluit, 
daartoe strekkende, dat met vernietiging van 
het bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Roosendaal en Nispen, worde 
bepaald, dat Burgemeester en Wethouders 
voornoemd ten onrechte de gevraagde toestem
ming hebben geweigerd. Bedoeld ontwerp
besluit is van den volgenden inhoud: l. 

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

het Bestuur der Vereeniging "Zonnestraal", 
gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Roosen
daal en Nispen van 5 April 1930, houdende 
eene afwijzende beschikking op het verzoek 
van het genoemde Bestuur om toestemming 
tot het houden van eene collecte; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
23 Juli 1930, n°. 487; 

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

1. Overwegende: dat het Bestuur der Ver
eeniging "Zonnestraal", Nederlandsche Ver
eeniging tot het oprichten van arbeidskolonies 
voor tuberculoselijders in ederland, geves
tigd te 's-Gi-avenhage, bij 8Chrijven van 24 
Maart 1930 aan Burgemeestar en Wethouders 
van Roosendaal en Nispen, in verband met 
artikel 15 der Armenwet, toestemming heeft 
gevraagd tot het, ten behoove van die ver
eeniging op 21 Juni 1930 in de genoemde ge-

1 De overwegingen van het ontwerp-besluit 
zijn dezerzijds genummerd, ten einde de lezing 
van den verderen inhoud van dit rapport te 
vergemakkelijken. 

meente houden van eene openbare inzameling 
van gelden, bij wege van collecte; 

2. dat Burgemeester en Wethouders van 
R oosendaal en Nispen bij besluit van 6 April 
1930 het vorenvermeld verzoek hebben afge
wezen, uit overweging, dat door het inwilligen 
van dit verzoek de belangen van de in hunne 
gemeente bestaande instellingen van weldadig
heid zullen worden geschaad; 

3. dat van dit besluit het Bestuur der Ver
eeniging bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat bij de toepassing van artikel 15 
der Armenwet, waartoe Burgemeester en Wet
houders ter uitvoering van die wet te dezen 
aanzien geroepen zijn en welke wetsbepaling 
niet raakt de zorg voor de huishouding der 
gemeente, richtsnoer behoort te zijn het alge
meen belang, zooals dit in de Armenwet er
kenning vindt; dat met de in de Armenwet 
neergelegde vrijheid van uit.oefening van taak 
door instellingen van weldadigheid en met 
name de vrijheid dezer instellingen tot het 
houden van openbare inzamelingen van gel
den bij wege van collecte, en voorts met het 
door de Armenwet, blijkens hare bepalingen, 
gehuldi gde beginsel van gelijkelijke vrijheid in 
de uitvoering van haar taak voor alle in
stellingen van weldadigheid, zonder onder
scheid, niet vereenigbaar is eene weigering 
van de roestemming voor eene collecte van 
zoodanige instelling om een beweegreden, als 
bovengenoemd College aanvoert; dat het bo
vendien aan gerechten twijfel onderhevig is, 
of door de onderhavige collecte schade ge
vreesd moet worden voor plaatselijke instel
! ingen van weldadigheid; dat, indien Burge
meester en Wethouders in principe hunne roe
stemming aan eene copecte van eene instel
ling van weldadigheid mogen onthouden uit 
oogmerk om andere instellingen van weldadig. 
heid te beschermen tegen, als gevolg dier 
collecte, gevreesde schade, dan roch in elk 
geval eene behoorlijke afweging van belangen 
en belangrijkheid der onderscheiden betrokken 
instellingen zou moeten plaats vinden, en 
daarvan ten deze niet is gebleken; dat in dit 
verband zij opgemerkt, dat het " Zonnestraal". 
werk, ten bate waarvan de collecte is voorge
nomen, staat ten dienste van tuberculoselijders, 
zonder onde1·scheid van gezindte en uit heel 
ons land, alzoo voor een werk ten algemeenen 
nutte; dat dit werk, om zijne taak te kunnen 
volvoeren, is aangewezen op de liefdadigheid 
van het algemeen en het niet zonder collecten 
in heel het land kan stellen; 

4. Overwegende: dat artikel 15 der laat
stelijk bij de Wet van 22 Juni 1929 (Staats
blad n°. 326) gewijzigde Armenwet voor het. 
houden van eene openbare inzameling van 
gelden ten behoeve van instellingen van wel
dadigheid bij wege van collecte de toestem
ming van Burgemeester en Wethouders eischt; 

5. dat bij de roepassing van deze wetsbe
paling, welke ter uitvoering van de Armen
wet te dezen aanzien de medewerking van het 
Gemeentebestuur vordert, en niet raakt de 
zorg voor de huishouding der gemeente, richt
snoer behoort te zijn het algemeen belang, 
zooals dit in de Armenwet erkenning vindt; 

6. dat de Armenwet, blijkens hare bepa
lingen, als beginsel huldigt gelijke vrijheid in 
de uitoefening van haar taak voor alle instel-
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lingen van weldadigheid zonder onderscheid; 
7. dat daarmee uiet vereenigbaar is het 

weigeren van toestemmmg voor eene door 
eene instelling van weldadigheid voorgenomen 
collecte om beweegredenen, ontleend aan de 
belangen van andere instellingen van wel
dadigheid aan welke Burgemeester en Wet
houders voorrang meenen te moeten toeken
nen, in het onderhavige geval van plaatselijke 
instellingen van weldadigheid; 

8. dat weliswaar Burgemeester en Wethou
ders van meening zijn dat de redactie van 
artikel 15 der Armenwet, zooals die thans na de 
wijziging luidt ruimte laat voor het doen gel
den van motieven als vorenbedoeld, doch ten 
onrechte, vermits de wijziging in de strekking 
dezer wetsbepaling geen verandering heeft ge
bracht en enkel een technisch karakter draagt; 

9. dat mitsdien, nu ook overigens geen 
aanleiding bestond de gevraagde toestemming 
te weigeren, zij had behooren te zijn verleend; 

10. Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Roo
sendaal en Nispen van 5 April 1930 te be
palen, dat Burgemeester en Wethouders van 
Roosendaal en Nispen ten onrechte de toe
stemming tot het houden van de vorenbe
doelde collecte hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur. 

Met dit ontwerp-besluit heb ik mij niet kun
nen vereenigen, weshalve ik met dé Afdee
ling voor de Geschillen van Bestuur, in over
leg ben getreden, waarbij ik het volgende 
opmerkte: . 

" Blijkens de in het ontwerp-besluit aan het 
dictum voorafgaande overwegingen is Uwe 
afdeeling van oordeel, dat de wijziging - bij 
de wet van 22 Juni 1929 (Staatsblad n°. 
326) - van artikel 15 der Armenwet, in de 
strekking dezer wetsbepaling geen verande
ring heeft gebracht en enkel een technisch 
karakter draagt. Tegen het inzicht, dat de 
bedoelde wetswijziging de strekking van ar
tikel 15 onveranderd heeft gelaten, heb ik 
aanvankelijk bedenking. 

Onder vigueur van het oude artikel 15 was 
het houden van eene collecte door eene in
stelling van weldadigheid niet afhankelijk 
van eene vooraf verkregen toestemming, doch 
was slechts noodig eene kennisgeving te zen
den aan Burgemeester en Wethouders, behou
dens de beperkte bevoegdheid van dat Col
lege, om de desbetreffende collecte te stuiten, 
b.v. wanneer daarvan misbruik werd gevreesd. 
Ingevolge het nieuwe artikel moeten echter 
Burgemeester en Wethouders elk verzoek om 
eene collecte te mogen houden, afzonderlijk in 
overweging nemen en daaromtrent beslissen, 
of het verzoek al dan niet zal worden inge
willigd. Daarmede is ongetwijfeld de positie 
van het gemeentebestuur t,e dezen gewijzigd. 
Die positie, welke onder de oude regeling 
slechts een meer lijdelijke kon zijn, is omge
zet in een meer actieve. 

Dat de Regeering deze werkelijke w11z1gmg 
van artikel 15 ook binnen de grenzen eener 

technische herziening van de Armenwet toe
laatbaar achtte, moge hieruit worden ver
klaard, dat reeds onder de werking van de 
oude regeling, door instellingen van weldadig
heid die wilden collecteeren, zij het onver
plicht, vergunning daartoe werd gevraagd, 
zooals deze in plaatselijke verordeningen veelal 
is voorgeschreven voor in tellingen, die niet 
zijn instellingen van weldadigheid. Bij deze 
praktijk heeft het gewijzigde artikel zich aan
gesloten; wat steunde op gebruik, kwam te 
steunen op de wet. 

Waar aldus de tegenwoordige redactie van 
artikel 15 naar mijne meening ruimte laat tot 
het weigeren van eene gevraagde toestemming 
om redenen van formeelen en van materieelen 
aard, zal mijns inziens in een geval van be
roep tegen eene weigering, zijn te beslissen, 
of de redenen, welke Burgemeester en Wet
houders tot de weigering hebben geleid, al 
dan niet gerechtvaardigd moeten worden ge
acht. 

Eene weigering op grond van de overwe
ging, dat de collecte die m en wenscht te hou
den, de belangen van de plaatselijke instel
lingen van weldadigheid zoude schaden, kan 
mijns inziens alleszins gerechtvaardigd zijn. 
N aar het mij voorkomt, is dit inderdaad het 
geval - gezien de nadere toelichting door 
Burgemeester en Wethouders van Roosendaal 
en Nispen gegeven in hun schrijven van 23 
Mei j.l. aan Gedeputeerde Staten van Noord
brabant -, met de afwijzende beschikking van 
Burgemeester en Wethouders op het verzoek 
van " Zonnestraal". 

In verband met vorenstaande beschouwin
gen, welke, naar mij bleek, overeenstemmen 
met de inzichten te dezen van de Algemeene 
Armencommissie, ben ik aanvankelijk van 
meening, dat in het ontwerp-besluit, na de 
derde overweging, zou kunnen worden inge
voegd eene overweging van deze bewoordin
gen: 

,,,,dat Burgemeester en Wethouders van 
Roosendaal en Nispen, nader gehoord, tot 
staving hunner meening, dat de belangen 
van de plaatselijke instellingen van weldadig
heid door het inwilligen van het verzoek zou
den worden geschaad, hebben aangevoerd, 
dat door de groote werkloosheid in hunne ge
meente, welke bijzondere maatregelen tot le
uiging van den nood van Rijk, provincie en 
gemeente vorderde, de plaatselijke instellingen 
van weldadigheid voortdurend e,m beroep 
moeten doen op de liefdadigheid der ingezete
nen en dat het in strijd zou zijn met de be
langen dier instellingen en met die van de 
gemeente, indien werd toegelaten, dat op de 
liefdadigheid der ingezetenen bovendien een 
beroep werd gedaan door eene vereeniging, 
welker werkzaamheid voor de gemeente Roo
sendaal en Nispen door Burgemeester en Wet
houders van weinig beteekenis wordt geacht.'"' 

De tegenwoordige, vierde, overweging van 
het ontwerp-besluit ware te behouden, doch 
verder ware het ontwerp-besluit mijns inziens 
te lezen als volgt: 

,,,,dat de bewoordingen van het artikel 
ruimte laten tot het weigeren van de toestem
ming om redenen van formeelen en van ma
terieelen aard; 

Overwegende, dat alzoo te be lissen valt, of 
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de redenen , welke Burgemeester en Wethou
ders hebben geleid tot hun bestreden besluit, 
gegrond moeten worden geacht; 

Overwegende daaromtrent, dat moet worden 
aangenomen, dat in verband met den ongun
stigen oeconomischen toestan<l in de gemeente 
R oosendaal en Nispen, van inwilliging van 
het verzoek van appellant Je plaatselijke in
stellingen van weldadigheid nadeel zouden 
hebben ondervonden; 

dat dit nadeel niet zou worden opgewogen 
door de voor appellant's vereeniging daarte
genover staande voordeelen; 

dat deze omstandigheden de afw ijzende be
schikking wettigden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren.'"' 
Daarop deelde de Afdeeling bij haar advies 

van 11 November j.L, n°. 487/148, mede, met 
mij te erkennen, dat door de wijziging van 
artikel 15 de positie van Burgemeester en 
Wethouders, welke onder de oude regeling 
slechts een meer lijdelijke kon zijn, is omge
zet in een meer actieve. De Afdeeling bleef 
intusschen van oordeel, dat, waar de her
ziening van de Armenwet een technisch ka
rakter droeg, de wijziging van artikel 15 
slechts mag worden aangemerkt als eene van 
zuiver formeelen aard. Niettemin heeft de 
Afdeeling bij haar laatstbedoeld adv ies een 
nieuw ontwerp-beslµit overgelegd, dat in zoo
verre afweek van het oude, dat in de achtste 
overweging waren vervallen de slotwoorden 
"vermits de wijziging in de strekking dezer 
wetsbepaling geen verandering heeft gebracht, 
en enkel een technisch karakter draagt" , ter
wijl daarna een nieuwe overweging werd in
gevoegd 1 ui den de: ,,dat immers, a l zou moe
ten worden aangenomen, J at de gewijzigde 
redactie aan Burgemeester en Wethouders eene 
ruimere vrijheid van beslissing laat, daaruit 
geenszins voortvloeit, dat bij de beslissing van 
Burgemeester en Wethouders de gelijkheid 
van alle instellingen van weldadigheid, die 
de Armenwet voorschrijft, niet zou moeten 
worden geëerbiedigd". 

Overigens handhaafde de Afdeeling haar 
advies, ten slotte nog opmerkende, dat, ook 
indien door de wijziging van artikel 15 meer 
vrijheid van beslissing aan Burgemeester en 
Wethouders is toegekend, dit toch geen aan
leiding kan zijn om, in strijd met de begin
selen der Armenwet en in strijd met de con
stante jurisprudentie, de toestemming tot eene 
collecte te weigeren op grond, dat deze de 
belangen van plaatselijke instellingen van 
weldadigheid zou schaden. 

Ook de nadere beschouwingen van de Af
deeling hebben mij niet van zienswijze doen 
veranderen, weshalve ik mij ook met het ge
wijzigde ontwerp-besluit niet kon vereenigen. 

Ik moge hieraan nog het volgende toevoegen. 
De Afdeeling voor de Geschillen van Be

stuur geeft toe, dat door de wijziging van 
artikel 15 aan Burgemeester en Wethouders 
meer vrijheid van beslissing is toegekend, 
doch handhaaft daarnaast de meening, dat 
die wijziging slechts van zuiver formeelen 
aard is geweest. Ik vermag niet in te zien , 
dat in dezen gedachtengang de aan Burge- 1 

meester en Wethouders verleende grootere 
L. & S. 1911 . 

vrijhe id practische beteekenis zou kunnen heb
ben. Hadden onder het oude stelsel de instel-
1 ingen van weldadigheid in beginsel vrijheid 
om te collecteeren, thans zijn zij gebonden 
aan een vooraf verkregen toestemming, welke 
in banden is gelegd van Burgemeester en Wet
houders. Gaf het oude artikel aan Burgemees
ter en Wethouders slechts de beperkte macht 
tot stuiting, het nieuwe artikel verleent aan 
Burgemeester en Wethouders een ordenende 
bevoegdheid. 

Reeds dit essentieele verschil tusschen het 
thans geldende recht en het vroegere, moet 
mijns inziens er toe leiden, de op dit stuk 
bestaande jurisprudentie nader te overwegen. 

Daartoe noopt echter tevens de omstandig
heid , dat het collecteeren in vele gemeenten 
allengs een zoodanigen omvang aanneemt, dat, 
wanneer Burgemeester en Wethouders niet be
voegd zouden zijn op dit gebied, waar noodig 
ordenend op te treden, hier een maatschappe
lijk euvel zou dreigen te ontstaan. 

Overigens is de jurisprudentie van de Kroon 
ten aanzien van het collecte-artikel niet im
mer dezelfde geweest. De regeling, welke de 
Armenwet vóór hare wijziging bij de wet van 
1929 bevatte in artikel 15, kwam reeds voor 
in artikel 13 van de Armenwet van 1854. 
Onder de werking van laatstgenoemde wet nll 
werd meermalen door de Kroon een ruime 
opvatting gehul'digd ten aanzien van de stui
tingsbevoegdheid van Burgemeester en Wet
houders. Zoo werd bij Koninklijk besluit van 
24 Augustus 1897, n°. 19 , onder meer over
wogen, dat stuiting mocht . plaats hebben op 
grond van verschillende omstandigheden, 
waarvan de beoordeeling was overgelaten aan 
het gemeentebestuur, behoudens nadere beoor
deel ing door de Kroon in bE:roep. 

R eeds onder het vroegere stelsel - zij het 
niet in de latere jaren - werd dus in de 
jurisprudentie aangenomen, dat Burgemeester 
en Wethouders bij de beoordeeling van de 
vraag, of al dan niet aanleiding bestond, eene 
voorgenomen collecte te stuiten, eene ruime 
mate van vrijheid bezaten. 

Waar thans de wet een nieuwe regeling .be
vat, welke, naar ook de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur toegeeft, aan de ge
meentebesturen meer vrijheid van beslissing 
toekent, dan zij onder het vroegere stelsel be
zaten, wil het mij voorkomen, dat aan Bur
gemeester en vVethouders thans zeker niet de 
bevoegdheid mag worden ontzegd om, wan
neer zij over een collecteverzoek hebben te 
bes) issen, in bijzondere gevallen mede reke
ning te houden met plaatselijke omstandig
heden en belangen, behoudens nadere beoo,·
deel ing door Uwe Majesteit in beroep. 

De door Burgemeester en Wethoude,·s van 
Roosendaal en Nispen in het onderhavige ge
val als redenen voor hunne afwijzende be
schikking aangevoerde omstandigheden maak
ten m ijns inziens die beschikking gewettigd. 

E en ontwerp-besluit, strekkende tot onge
grondverklaring van het beroep, moge ik 
Uwer Majesteit hiemevens eerbiedig ter be
krachtiging aanbieden. 

De Minister van Staat, 
Minist er van Binnenlandse/ie Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b ,. o u c k. 

8 
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13 Februari 1931. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 12 April 1930 te 's-Gravenhage tus
schen N ederland en Polen gesloten ver
drag tot beslechting van geschillen door 
rechtspraak, arbitrage en verroening 
(Staatsblad 1930, n°. 434). S. 55. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 29 November 1930 

(Staatsblad n°. 434) , houdende goedkeuring 
van het op 12 April 1930 te 's-Gravenhage 
tusschen N ederland en Polen gesloten verdrag 
tot beslechting van geschill en door recht
spraak, arbitrage en verzoening, van welk 
verdrag een afdruk en eene vertaling bij d it 
Besluit zijn gevoegd; 

Ovenvegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 27 J anuari 1931 te 
Warschau zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Z'aken van den 6den Februari 
1931, Directie van het Protocol, n°. 3686; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, H oofden Yan Departemen
ten van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze ,yordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 13den Februari 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buitenlandsche Za ken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 26 F e"bruari 1931.) 

Ver t a I ing. 

VERDRAG tusschen Nederland en Polen tot 
beslechting van geschillen door recht
spraak, arbitrage en verzoening. 

Hare Majesteit de K oningin der Nederlan.den 
en 

de President van de Republiek Polen, 
bezield met het verlangen de vriendschaps

banden, die Nederland en Polen vereenigen, 
nauwer aan te halen en in alle gevallen de 
vreedzame beslechting te bevorderen van de 
geschillen en conflicten, van welken aard 
ook, die de twee landen mochten verdeelen, 

hebben besloten daartoe een Verdrag te 
sluiten en hebben tot Hunne wederzijdsche Ge
volmachtigden benoemd, te weten: 

Hal'e Majesteit de Koningin der Nederlan
den: 

Jonkheer Fran Beelaerts van Blokland, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken· 

De President van de Republiek Polen: 
den H eer Stanislaw Ketrzynski, Buitenge

woon Gezant en Gevolmachtigd Minister; 
den H eer Professor Dr. Juljan Makowski, 
Chef der Afdeeling Tractaten van het Mi
nisterie van Bui tenlandsche Zaken; 

die, na elkander mededeeling te hebben ge
daan van hun wederzijdsche volmachten, 
welke in goeden en behoorlijken vorm zijn be-

1 Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche tekst Staatsblad n°. 434 
van 1930. 

vonden, omtrent de volgende bepal ingen zijn 
overeengekomen. 

Art. 1. De Hooge verdragsluitende P ar
t ij en verbinden zich wederzijds om in geen 
enkel geval anders dan langs vreedzamen weg 
de oplossing te zoeken van geschillen of con
flicten van welken aard ook, die tusschen 

1ederland en Polen mochten ontstaan en die 
niet binnen redelijken t ijd mochten kunnen 
worden opgelost langs de gewone diploma
t ieke wegen. 

Art. 2. Alle geschill en van welken aard 
ook, die tot voorwerp hebben een recht, waar
op een der Hooge verdragsluitende Partijen 
zich beroept en dat door cie andere betwist 
wordt, en die niet op vriendschappelijke wijze 
langs de gewone diplomatieke wegen moch
ten kunnen worden geregeld, zullen, ter be
rechting worden voorgelegd aan · het P e1ma
nente Hof van Internationale Justitie. In bui
tengewone gevallen en om l'edenen van bij
zonderen aard, zal elk der Partijen het recht 
hebben te vragen, dat die geschi llen zullen 
worden voorgelegd aan een schei dsgerecht, 
zooals hierna is voorzien. Men is het er over 
eens dat de hierboven bedoelde geschilpunten 
met name die omvatten, welke vermeld wor
den in artikel 13 van het handvest van den 
Volkenbond. 

Deze overeenkomst is slechts van toepassing 
op geschillen, die mochten ontstaan na de be
krachtiging van dit Verdrag, ten aanzien van 
feiten die zich hebben voorgedaan na die be
krachtiging. 

De geschillen, voor welker oplossing een 
speciale procedure is of zal worden voorzien 
in andere verdragen, die tusschen de Hooge 
verdragsluitende Partijen van kracht zijn, zul
len worden geregeld volgens de bepalingen 
van die verdragen. 

Art. 3. Vóór eenige procedure voor het 
Permanente H of van Internationale J ustitie 
en vóór eenige arbitrale procedure, zal het 
geschil , in overeenstemming tusschen de Par
tijen, ter verzoening kunnen worden voorge
legd aan een permanente internationale Com
missie, genaamd Permanente Verzoeningscom
missie, die is gevormd overeenkomstig de be-
palingen van dit Verdrag. · 

Art. 4. Wanneer, in geval van een der ge
schi llen als bedoeld in artikel 2, de twee 
P artijen niet hun toevlucht hebben gezocht bij 
de P ermanente Verzoeningscommissie, of wan
neer deze laatste er niet in geslaagd is de • 
Partijen te verzoenen, dan zal het geschil in 
gemeenschappelijk overleg, bij wege van een 
compromis worden onderworpen hetzij aan het 
Permanente H of van Internationale J ustitie, 
dat zal beslissen onder de voorwaarden en 
volgens de procedure vastgesteld door zijn 
Statuut, hetzij in de bijzondere gevallen, be
doeld in artikel 2, en wanneer één der Hooge 
verdragsluitende Partijen het vraagt aan een 
scheidsgerecht, dat zal beslissen onder de voor
waarden en volgens de procedure vastgesteld 
door het Haagsche Verdrag van 18 Octoher 
1907 voor de vreedzame beslechting van in
ternationale geschillen. 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de P artijen, in geval van een procedure voor 
een scheidsgerecht, over de aanwijzing der 
scheidsrechters, zal den President van den 
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Zwitserschen Bond door de twee Partijen of 
door een van haar verzocht worden tot de 
noodige aanwijzingen over te gaan. 

\Vanneer binnen een t ijdsverloop van drie 
maanden na de samenstelling van het scheids
gerecht, geen compromis is gesloten, zal het 
geschil bij verzoekschrift van een der Partijen 
voor dat scheidsgerecht worden gebracht. 

Indien geen der twee Hooge verdragsluiten
de Partijen gevraagd heeft dat de vraag zou 
worden voorgelegd aan een scheidsgerecht en 
bij gebreke aan overeenstemm ing tusschen de 
Partijen over de bewoordingen van het com
promis, zal de een of de andere van haar, na 
een mededeeling die twee maanden van te 
voren moet zijn gedaan, de bevoegdheid heb
ben de vraag bij verzoekschrift rechtstreeks 
voor het Permanente Hof van Internationale 
Justitie te brengen. 

Art. 5. Wanneer het een geschil betreft, 
waarvan het voorwerp, voigens de interne 
wetgeving van een der Partijen, val t onder de 
bevoegdheid van haar nationale rechtbanken, 
dan zal het geschil niet aan de procedure, 
waarin door dit Verdrag wordt voorzien, kun
nen worden onderworpen dan na een vonnis 
dat in kracht van gewijsde is gegaan en dat 
b innen redelijke termijnen is gewezen door de 
competente nationale rechterlijke autoriteit. 

Art. 6. De Partijen komen overeen dat, 
wanneer het rechterlijk of arbitraal vonnis 
mocht verklaren, dat een besli ss ing of eer. 
maatregel, die door een rechterlijke of welke 
andere autor iteit ook van een der Partijen 
in het geschil genomen of voorgeschreven is, 
geheel of gedeeltelijk in strijd is met het 
internationale recht en wanneer het grond
wettelijk recht van die Partij niet of slechts 
onvoldoende toelaat dat de gevolgen van die 
beslissing of van die maatregel te niet worden 
gedaan, er door het rechterlijke of arbitraal 
vonnis, aan de benadeelde Partij een billijke 
genoegdoening moet worden toegekend. 

Art. 7. Alle vragen waarover de Hooge 
verdragsluitende Partijen verdeeld mochten 
,,ijn, zonder die op vriendschappelijke wijze te 
kunnen oplossen volgens de gewone diploma
tieke wegen, zullen, wanneer het vragen be
treft waarvan de oplossing niet zou kunnen 
worden gezocht door een uitspraak als voor
zien in artikel 2 van dit Verdrag, en wanneer 
daarvoor niet reeds een procedure tot oplos
sing is voorzien door een verdrag of overeen
komst, tusschen Partijen van kracht, worden 
onderworpen aan de Permanente Verzoenings
commissie die belast zal zijn om aan de P ar
t ijen een aannemelijke oplossing voor te stel
len en in ieder geval om haar een verslag 
aan te bieden. 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de Partijen omtrent het verzoek tot de Com
missie te richten, zal de een of de andere van 
haar de bevoegdheid hebben de vraag recht
streeks aan die Commissie voor te leggen, na 
daarvan een maand van te voren kennis te 
hebben gegeven. 

In alle gevallen zal, wanneer er strijd tus
schen de Partijen is over de vraag of het 
geschil al of niet de natuur heeft van een 
geschil als bedoeld in artikel 2 en derhalve 
zou kunnen worden opgelost door een uit
spraak, die strijd, vóó1· elke procedure vo01· 

de Permanente Verzoeningscommissie, worden 
voorgelegd aan de beslissing van het Perma
nente Hof van Internationale Justitie, krach
tens onderling overleg tusschen de Hooge 
verdragsluitende Partijen of bij gebreke van 
overeenstemming op het verzoek van een van 
haar. 

Art. 8. De Permanente Verzoeningscom
missie waarin door dit Verdrag voorzien 
wordt, zal zijn samengesteld uit vijf leden, 
die als volgt zullen worden aangewezen, te 
weten: De Hooge verdragsluitende Partijen 
zullen elk een Commmissaris benoemen, ge
kozen uit haar wederzijdsche onderdanen en 
zullen de drie andere Commissarissen volgens 
een gemeenschappel ijke overeenkomst aanwij
zen onder de onderdanen van derde Mogend
heden; die drie Commissarissen zullen van 
verschillende nationaliteiten moeten zijn en 
de Hooge - verdragsluitende Partijen zullen 
onder hen den Voorzitter van de Commissie 
aarwijzen, 

De commissarissen worden voor drie jaar 
benoemd ; hun opdracht {mandaat) kan her-

, nieuwd worden. Zij zullen in functie blijven 
tot hun vervanging en, in ieder geval, tot het 
voleindigen van hun werk, dat onderhanden 
is genomen op het oogenblik waarop de tijd 
van hun mandaat verstrijkt. 

Er zal zoo spoedig mogelijk en binnen een 
tijdsverloop, dat drie maanden niet te boven 
mag gaan, worden voorzien in de vacatures 
die zich mochten voordoen tengevolge van 
overlijden, ontslagneming of eenige voort
durende of tijdelijke verhindering en wel op 
de wijze die voor de benoemingen is vastge
steld. 

Art. 9. De Permanente Verzoeningscom
missie zal worden samengesteld binnen een 
jaar volgende op de uitwisseling der bekrach
tigingsoorkonden van dit Verdrag. 

Wanneer de benoeming van de leden die 
gemeenschappelijk moeten worden aangewe
zen, niet binnen dat tijdsverloop tot stand 
komt, of in geval van vervanging binnen drie 
maanden te rekenen na het openvallen van 
den zetel, dan zal, bij gebreke van een andere 
afspraak, aan den President van den Zwit
serschen Bond worden verzocht, tot de noo
dige aanwijzingen over te gaan. 

Art. 10. Men zal zich tot de Permanente 
Verzoeningscommissie richten door een ver
zoekschrift, gericht tot den Voorzitter op de 
wijze voorzien in de artikelen 3 en 7, al naar 
den aard der zaak. 

Het verzoekschrift zal, na het voorwerp van 
het geschil kortelijks te hebben uiteengezet, 
de uitnoodiging tot de Commissie bevatten 
om over te gaan tot alle maatregelen, die ge
eigend zijn om tot een verzOP.ning te geraken. 

\;vanneer het verzoekschrift uitgaat van 
slechts één der Partijen, zal het door deze 
onmiddellijk ter kennis van de tegenpartij 
worden gebracht, 

Art. 11. Binnen een tijdsverloop van 14 
dagen te rekenen van den dag, waarop een 
der Hooge verdragsluitende Partijen een ge
schil voor de Permanente Verzoeningscom
missie mocht hebben gebracht, zal elk der 
Partijen, voor het onderzoek van dat geschil, 
haar Commissaris kunnen vervangen door 
iemand, die speciaal ter zake kundig is. 
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De P a rtij die van dat recht gebruik mocht 

maken zal daa rvan dadelijk kennis geven aan 
de andere Partij ; deze cal alsdan de bevoegd
heid hebben om op gelijke wijze te handelen 
binnen een t ijdsverloop van 14 dagen te reke
nen van den dag, waarop die kennisgeving 
haar zal hebben bereikt. 

Art. 12. De Permanente Verzoeningscom
missie zal tot taak hebben om de geschilpun
ten tot een oploss ing te brengen, daartoe alle 
inlicht ingen die nuttig kunnen zijn verzame
len, hetzij door een onderzoek hetzij op an
dere wijze, en zich inspannen om de P artij en 
te ve rzoenen. Zij zal, na onderzoek van de 
zaak, aan de Partijen kunnen uiteenzetten op 
welken voet eene schikking haar redelijk zou 
voorkomen en aan de Partijen een termijn 
kunnen stell en om zich uit te spreken, als 
daartoe aanl eid ing bestaat. 

Aan het einde van haar werkzaamheden zal 
de Commissie een verslag opstellen dat het 
resultaat zal bevatten en waarvan aan elk. der 
Partij en een exemplaa r zal worden overhan
di gd. 

De Partijen zullen nooit gebonden zijn door 
de feitelijke-, rechts- of andere overwegingen, 
die de Commissie mocht hebben aangenomen. 

Onder voorbehoud van het bepaalde bij ar
tikel 7, lid 3, zullen de werkzaamheden van 
de Commissie, tenzij de Part ijen anders over
eenkomen, moeten worden beëindigd binnen 
een t ijdsverloop van zes maanden te rekenen 
van den dag, waarop de eerste zitting van de 
Comm iss ie is gehouden. 

Art. 13. Behoudens bij zondere bepalingen in 
tegengestelden zin zal de Permanente Verzoe
ningscommissie zelve haar procedure regelen, 
die in alle geval len zal moeten p laats hebben 
op tegen8praak. Wat betreft het onderzoek zal 
de Com ,'nissie, als zij niet eenstemmig a nders 
beslist, zich houden aan de bepalingen van 
Ti tel III (internationale Commi sie van on
derzoek) van het H aagsche Verdrag van 18 
October 1907 voor de vreedzame beslechting 
van internationale geschillen. 

Art. 14. De P ermanente Verzoeningscom
missie zal , tenzij de P artijen anders mochten 
zijn overeengekomen, samenkomen op de 
plaats die door den Voorzitter is aangewezen. 

Art. 15. De werkzaamheden van de P erma
nente Verzoeningscommissie zij n slechts open
baar krachtens een be luit van de Commissie 
genomen met instemming van de P ar tijen. 

De H ooge verdragsluitende Partijen komen 
overeen om het resultaat van de werkzaam
heden van de Comm issie niet openbaar te 
maken, zonder el kaar eerst geraadpleegd te 
hebben. 

Art. 16. De Partijen zullen bij de Perma
nente Verzoeningscommissie vertegenwoordigd 
zijn door agenten, die tot taak hebben als 
tusscbenpersoon te dienen tusschen haar en d1> 
Commissie; zij zullen zich bovendien kunnen 
doen bijstaan door raadslieden en deskundi
gen daartoe door haar benoemd en het ver
hoor vragen van alle personen, wier getu ige
nis haar nuttig mocht lijken. 

Van haar kant zal de Commissie de be
voegdheid hebben om mondelinge uiteenzet
t ingen te vragen aan de agenten, raadslieden 
en deskundigen der twee Partijen, evenals aan 
alle personen waarvan zij het nuttig mocht 

oordeelen om met toestemming van hunne 
Regeering voor zich te laten verschijnen. 

Art. 17. Behoudens bepalingen, die het 
tegendeel behelzen en die in dit Verdrag zij n 
opgenomen, zullen de beslissingen van de P er
manente Verzoeni ngscommissie met mee,·der
heid van stemmen worden genomen. 

De Commissie zal geen beduit kunnen ne
men omtrent de kern van het geschil dan 
wanneer a lle leden behoorl ijk zijn opgeroepen 
en aanwezig zijn. 

Art. 18. De Hooge verdragsluitende P ar
t ijen verbinden zich om de werkzaai;nheden 
van de Permanente Verzoeningscommissie te 
vergemakkel ijken en bijzonderlijk, om aan 
haar de bijstand te verzekel'e n van haar be
voegde overheden, om haar in de ruimst mo
gel ijke mate a lle ter zake dienende stukken 
en inlichtingen te verschaffen en om de noo
dige maatregelen te nemen om de Commissie 
in staat te stellen op haar grondgebied ove,· 
te gaan tot het oproepen en hooren van ge
tuigen of deskundigen even,ils tot een onder
zoek ter plaatse. 

Art. 19. Tijdens den duur der werkzaam
heden van de Permaqente Verzoeningscommis. 
sie zal elk der Commissari ssen eene vergoe
ding ontvangen, waarvan het bedrag zal wor
den vastgesteld in gemeen overleg tusschen 
de Hooge verdragsluitende Partijen, die er 
elk een ge lijk deel van zullen dragen. 

Art. 20. In alle gevallen en met name a ls 
de vraag, waaromtrent de P a rtijen verdee ld 
zij n, voortvloeit uit daden die reeds zijn ver
r icht of op het punt zijn dat te worden, zal 
het P ermanente Hof van Internationale Ju
stitie handelende ingevolge artikel 41 van zijn 
Statuut of, naar omstandigheden; het scheids
gerecht, zoo spoedig mogel ijk aangeven, welke 
voorloopige maatregelen genomen moeten 
worden; de P ermanente Verzoeningscommis
sie zal, als daartoe aanleiding bestaat, op de
zelfde wijze kunnen handel en, nadat Partijen 
het daaromtrent eens zijn geworden. 

Elk der Hooge verdragsluitende Partijen 
verbindt zich om zich te onthouden van het 
nemen van eiken maatregel, die een nadee
ligen terugslag zou kunnen hebben op de ten
uitvoerlegging van de beslissing of op de 
schikkingen, die mochten worden voorgesteld 
door de Permanente Verzoemngscommissie en, 
in het algemeen, om niet over te gaan tot het 
verrichten van eenige daad, die het geschil 
zou kunnen verergeren of uitbreiden. 

Art. 21. Dit Verdrag blijft toepasselij k tus
schen de Hooge verdragsluitende Partijen ook 
wanneer andere mogendheden eveneens een 
belang bij het geschil hebben. 

A rt. 22. Wanneer eenig geschil tusschen de 
Hooge verdragslui tende P artijen mocht rijzen 
betreffende de uitlegging van dit Verdrag, 
zal dat geschil, tenzij anders is overeengeko
men, gebracht worden voor het Permanente 
Hof van Internationale Just.itie bij verzoek
schrift van beide Partijen of van een harer. 

Art. 23. Dit Verdrag zal bekrachtigd wor
den. De acten van bekrachtiging zull en zoo 
spoedig mogelijk te Warschau worden uitge
wisseld. 

Art. 24 . Dit Verdrag zal in werking treden 
den dertigsten dag na de uitwissel ing der be
krachtigingsoorkonden en zal een duur . heb-
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ben van vijf jaren, te rekenen van af zijn in
werkingtreding .. Wanneer het niet is opge
zegd zes maanden · vóór het verstrijken van 
àien termijn , zal het beschouwd worden a ls 
stilzwijgend te zijn verlengd voor een nieuw 
tijdvak van vijf jaren en zoo vervolgens. 

,vanneer ten tijde van de buitenwerkingtre
ding van dit Verdrag eene procedure, krach
tens dit Verdrag hangende n..1ocht zijn voor de 
Permanente Verzoeningscom1nissie, voor het 
Permanente Hof van l;nternationale J ustitie 1 
of voor de arb itrale rechtbank, dan zal die 
procedure tot het einde worden vervolgd. . 

Ter oorkonde, waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben getee
kend en er hunne zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, 12 
April 1930. 

(L.S.) ' Beelaeris van Blokland. 
(L.S.) Stanislaw Ketrzynski. 
(L.S.) Dr. J . l\lakowski. 

14 F ebruari 1931. BESLUIT tot vrijstelling 
van wegenbelasting voor in B elgië wonen
de of gevestigde houders van motorrij
tuigen. S. 56. 

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

Financiën van 12 December 1930, n°. 93, Di
recte Belastingen; 

Gezien art. ·6, Se lid, der Wegenbelasting
wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1930, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Februari 1931, n° . 
172, Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan in B elgië wonende of geves
t igde houders van motorrijtuigen die binnen 
Nederland geen domicilie of woonplaats of 
vaste inrichting hebben, wordt voor de in 
België thuis behoorende automobielen en mo
torrijwielen , waarmede zij op openbare wegen 
in Nederland rijden of doen rijden, te dier 
zake geheele vrijstelling van wegenbelasting 
verleend, zoolang aan in Nederland wonende 
of gevestigde houders van r.i.otorrij tuigen die 
in België geen domicilie of woonplaats of 
vaste inrichting hebben, voor de in Nederland 
thu is behoorende automobiel en en motorrij
wielen in B elgië gel ijke vrijstelling wordt ver
leend van de taxe op de automobielen en an
dere stoom- of motorvoertuigen en van de 
verblijftaxe op de motorvoertuigen van vreem
deli ngen. 

2. De vrijstelling bedoeld in art. 1 wordt 
slechts verleend voor de motorrijtuigen, die 
in België zijn ingeschreven a ls toebehoorende 
aan houders die daar te lande wonen of ge
vestigd zijn. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van di t besluit. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbl'.Ld, waarin het is 
geplaatst. 

Met ingang van dien dag vervalt Ons be-

sluit van 21 December 192'l (Staatsblad n°. 
497). 

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

' s-Gravenhage, den 14den Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 3 Maart 1931.) 

16 Februa1·i 1931. BESLUIT tot vernietiging 
wegens strijd met de wet van het bes! uit 
van den Raad der gemeente Didam, van 
29 Augustus 1930, n°. 14, waarbij be
noemd is tot onderwijzeres aan de open
bare lagere school te Didam-Kom Mejuf
frouw J. C. M. Sto,·k. S. 57. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
. Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
13 J anuari 1931, n° . 8410/2, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, en van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw , van 17 Januari 1931, n°. 
684, afdeeling Binnenlandsch B estuur, tot 
vernietiging wegens strijd met de wet van het 
besluit van den Raad der gemeente Didam, 
van 29 Augustus 1930, n°. 14, waarbij be
noemd is tot onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Didam-Kom. Mejuffrouw J . 
C. M. Stork; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 36, acht
ste lid , der Lager-onderwijswet 1920 de be
noeming van andere onderwijzers dan van den 
onderwijzer, aan het hoofd der school ge
plaatst, geschiedt uit eene voordracht van zoo 
mogelijk ten m inste drie bevoegden, opgemaakt 
door burgemeester en wethouders na overleg 
met den inspecteur, na ingewdnnen bericht van 
het hoofd der school, waaraan de benoeming 
geschieden moet: 

dat aan den Raad eene overeenkomstig de 
wettelijke voorschriften opgemaakte voordracht 
van drie bevoegden, onder wie Mejuffrouw J. 
C. M. Stork niet voorkwam , is aangeboden, 
waaruit de R aad de benoem ing had behooren 
te doen ; 

dat derhalve de benoeming van Mejuffrouw 
J . C. M. Stork, buiten de voordracht om, is 
geschied in strijd met de wet; 

0. ·dat bovenvermeld besluit van den Raad 
der gemeente Didam, van 29 Augustus 1930, 
n°. 14, bij Ons besluit van 20 September 1930 
(Staatsblad n° . 391) tot 1 Maart 1931 is ge
schorst; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet en 
op artikel 36, achtste I id , der Lager-onderwijs
wet 1920; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
3 :Februari 1931, n°. 14; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van 9 Februari 1931, n°. 
1231/1, afdeel ing Lager Onderwijs Algemeen, 
en van 12 Februari 1931, n°. 1967, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente Dhiam , van 29 Augustus 1930, n°. 
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14, te vernietigen wegens strijd met de wet . 
Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 

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

's-Gravenhage, den 16den Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Te r p s t r a. 
De Minister van Staat. 

M inister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R uys de B eerenbrouck. 
(Uitg eg. 6 Maart 1931.) 

17 F ebruari 1931. BESLUIT tot onteigening 
voor de verbetering van de Maasdijken 
(dijkvak Velp-Ravenstein), in de gemeen
ten Velp, Reek, Her-pen en Ravenstein. S. 58. 

19 F'ebruari 1931. WET, !i.oudende goedkeu
ring van de handelsovereenkomst van 
Genève van 24 Maart 1930 met bijbehoo
rend protocol. S. 59. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweg ing genomen hebben, 

dat de vanwege Ons te Genève op 24 Maart 
1930 geteekende handelsovereenkomst met bij
behoorend protocol , alvorens te kunnen wor
den bekracht igd, volgens artikel 58 der Grond, 
wet de goedkeuring der St.iten-Generaal be
hoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De in afdruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Genève op 24 Maart 
1930 onderteekende hande lsovereenkomst met 
bijbehoorend protocol wordt voor het Rijk in 
Europa goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging .. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Fe

bruari 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenland.sche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B l o k I a n d. 

De Ministe,· van Staat. 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw. 
Ruys d e B eereubro uck. 

D e Minister van F'inanciën,, De Ge e r. 
De M inister van Arbeul, H andel en Nijverheid, 

T. J. Ver s c huur. 
( Uitgeg. 27 Februari 1931.) 

Fransche tekst. 

CONVENTION COMMERCIALE. 

Le Président du R eich allemand; Ie Pré
sident fédéral de la R épublique d ' Autriche; 
Sa Majesté Ie Roi des Bel ges; Sa Majesté Ie 
Roi de Grande-Bretagne, d' Irlande et des 
Territoires au delà des mers, Empereur des 
Indes; Sa Majesté Ie Roi du Danemark Ie 
Gouvernement de la R épublique d'Estonie Je 
Président de la Républ ique de Finlande Ie 

Président de la République française; le P ré
sident de la République hallénique ; Sa Ma
jesté Ie Roi d'Italie ; Ie Prés ident de la Répu
blique de Lettonie; Son Altesse Royale la 
Grande-Duchesse de Luxembourg; Sa Ma
jesté Ie Roi de Norvège; Sa M ajesté la Reine 
des Pays-Bas; Ie Prés ident de la République 
de Pologne ; Sa Majesté Ie Roi de Roum anie; 
Sa Ma jesté Ie Roi de Suède; Ie Consei l fé
déra I suisse, 

Désireux d'assure,· aux rc,so lutions de la 
Conférence économique internationale de 1927 
une application rapide et e fficace et de créer, 
pour l 'action concertée envisagée par l' As
semblée de la Soc iété des N atio ns au cours de 
sa dixième sess ion, des bases stables et une 
atmosphère de cónf iance, ont décidé de con
clure entre eux un accord à eet effet et out 
désigné pour leurs plénipotentia ires, savoir : 
L e Président du R eich allemand: 

M. R. Schmidt, M inistre de )' Economie du 
Reich. 
L e Président fédéral de la R épublique d' Au

triche : 
lVI. E. Pfliigl, Envoyé extraordinaire et Mi

nistre plénipotentiaire; Delégué permanent 
auprès de Ia Société des -ations. 
Sa Majesté le Roi des B el gcs: 

M. J. Brunet, Envoyé extraordi naire et Mi
nistre plénipotentiaire; Membre du Com ité 
économique de la Société des Nations; 

M. A. L . J . J anssen, Directeu r général des 
Douanes et Accises. 
Sa Majésté l e R oi de G-rande-Bretagne, dJ Ir

lande et des T enitoires b1·itanniques au delà 
des 1ners, Empereur des l ndes: 
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 

Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire 
britannique non membres séparés de la So
ciété des Nations: 

Sir Sydney Chapman, K .C.B ., C.B.E., Prin
cipal Conseiller économique àu Gouvernement 
de Sa Majesté en Grande-Bretagne. 
Sa Majesté l e Roi de Danernark: 

M. W. Borberg, Délégué permanent près de 
la Société des ations . 
L e Gouvernement de la R épublique d'Estonie: 

M. A. Schmidt, Ministre adjoint des Af
faires étrangères. 
L e Président de la R épublique de F'inlande: 

M . K. Järvin"en, ancien Ministre du Com
merce et de l 'Industrie; Député; Professeur 
à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales. 
L e Président de la République française: 

M. P. E. Flandin, Ministre du Commerce 
et de l 'Industrie; 

M. R. Serot, Sous-Secrétaire d'Etat à l'Ag ri. 
culture. 
Le Président de la République hellénique: 

M. R. R aphaël, Délégué permanent auprès 
de la Société des Nations; Chargé d'affaires 
à Berne. 
Sa Majesté le Roi tr [tal ie : 

M. G. de Michelis, Sénateur; Ambassadeur. 
L e Président de la République de L ettonie: 

M. C. Duzmans, Délégué permanent auprès 
de la Société des ations; Ehvoyé extraordi 
nai re et Ministre plén.ipotentiaire près Sa Ma
jesté Ie Roi de Yougoslavie. 



119 19 FEBRUARI (S. 59) 1931 
Son Altesse Royale la. Gr!lnde-Duchesse de 

Liixernbourg: 
M. A. Calmes, Membre du Conseil supé

rieur de l'Union économique belgo-l uxem
bourgeoise. 
Sa Majesté le Roi de Norv~ge: 

M. Hersleb Birkeland, Délégué permanent 
près la Société des Nations. 
Sa Majésté la R eine des Pays-Bas: 

Le Docteur L . J . A . Trip, ancien Trésorie r 
général du Département des Finances ; an
cien Président de la Banque de Java. 
Le Président de la R épublique de Pologne: 

M. F. Sokal, Envoyé extraordinaire et Mi
nistre pléni potentiaire; Délégué permanent 
auprès de la Société des Nations. 
Sa Majesté le Roi de Roumanie : 

M. C. Antoniade, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire près la Société des 
N ations. 
Sa Majesté le Roi de Suède: 

M. K. I. Westman, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral su isse. 
L e Conseil fédéral suisse: 

M. E. Schulthess, Conseiller fédéral ; Chef 
du Département de !'Economie publique ; 

M. W. Stucki, Directeur àe la Division du 
Commerce au Département fédéral de !'Eco
nomie publique; 

M. A. Gassmann, Directeur général des 
Douanes, 

Lesquels, après avoir communiqué leurs 
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions suivan
tes: 

Art. I. Les Hautes P arties contractantes 
s' engagent à ne pas faire usage, avant Ie ler 
avril 1931, de la faculté de dénonciation des 
traités de commerce bilatéraux que chacune 
d'elles a conclus avec l'une quelconque des 
autres Hautes Parties contractantes et qui 
sont en vigueur à la date de ce jour. 

Art. II. Si l'une des Hautes Parties con
tractantes, autre que celles visées à l'article 
IV, se trouve dans l'obligation de procéder, 
.avant l'expiration de la présente Convention, 
à des augmentations de droits de douane au
dessus du niveau des droits existants à la date 
de ce jour ou à l'établissement de droits de 
douane non existants à la date de ce jour qui 
soient de nature à porter une atteinte sérieuse 
aux intérêts de l'une quelconque des autres 
Hautes Parties contractantes, la Partie qui 
s'estime lésée aura la faculté, dès la notifi
cation prévue à l'article III, et dans les deux 
mois que suivent cette notification, de deman
der !'ouverture de négociations amiables pour 
rétablir l'équilibre ainsi rompu. 

Au cas ou, dans un délai de deux mois à 
dater de la demande, ces négociations n'au
raient pas abouti, la Partie qui en a deman
dé !'ouverture· aura la faculté de dénoncer la 
présente Convention, sans délai, pour lui faire 
prendre fin, en ce qui la concerne, un mois 
après notification au Secrétaire général de la 
Société des Nations. Cette dénonciation pourra 
intervenir soit à l'égard. de toutes les Hautes 
Parties contractantes, soit seulement à l'égard 

de celle qui aura procédé à l' augmentation de 
droits ou à la création de drnits nouveaux. 

Les modifications de ,droits de douane faites 
en vertu de lois ou de circonstances urgentes 
qui imposent l'application immédiate de ces 
modifications ne sont pas soumises aux dis
positions ci-dessus relatives aux négociations. 
Toutefois, la faculté de dénonciation prévue 
au deuxième alinéa du présent article demeure 
acquise à la H aute Partie contractante qui 
s'estimerait lésée. 

Art. III. Chacune des .Hautes Parties con
tractantes auxquelles s'applique l'article II 
s'engage à donner communication aux autres 
Hautes Parties contractantes des augmenta
tions de droits de douane existant ou des nou
veaux droits de douane qu'elle serait amenée 
à établir ving.t jours avant l'application de ces 
mesures dans tous les cas ou ce sera possible, 
ou, à défaut, au moment ou les mesures en 
question seront publiées en vue de leur ap
plication. · 

Il demeure entendu que les lois qui pré
voient l'application immédiate des modifica
tions de droits de douane autorisent à ne pas 
donner Ie prévis visé ci-dessus. 

Art. IV. Les Hautes Parties contractantes 
qui n.e pratiquent pas ou ne pratiquent que 
da ns des cas exceptionnels la consolidation 
contractuelle des droits de douane s'engagent 
à ne pas procéder, avant l' expiration de la 
présente Convention, à des augmentations de 
droits protecteurs au-dessus du niveau des 
droits protecteurs existants à la date de ce 
jour ou à l'établissement de clroits protecteurs 
non existants à la date de ce jour. 

Art. V. Au cas ou l'une des Hautes Par
ties contractantes visées à l 'article IV procé
derait, avant l'expiration de la présente Con
vention, à des augmentations de droits f iscaux 
ou à l'établissement de droits fiscaux non 
existants à la date de ce jour qui seraient de 
nature à porter une atteinte sérieuse aux in
térêts de l'une quelconque des aut1·es H autes 
Parties contractantes, la Partie qui s'estime 
lésée aura la faculté de dénoncer, sans délai , 
la présente Convention pour lui faire prendre 
fin, en ce qui la concerne, •1n mois après noti
fication au Secrétaire général de la Société 
des Nations. 

Art. VI. Sans préjudice <les obligations plus 
étendues qui résulteraient pour chacune des 
Hautes Parties contractantes de la mise en 
vigueur de la Convention internationale du 8 
novembre 1927 sur l'abolition des prohibitions 
et restrictions à l'importation et à l'expor. 
tation, les Hautes Parties contractantes n' ag
graveront pas Ie régime en vigueur en cette 
matière à la date de ce jour, faute de quoi la 
procédure prévue aux articles II et III de la 
présente Convention serait applicable. 

Art. VII. Au cas ou l'une quelconqu13 des 
H autes Parties contractantes ferait usage de 
la faculté de dénonciation prévue aux articles 
II, V. VI de la présente Convention, et au 
Protocole de signature, ad article I-G, 5me 
alinéa, toute autre ·H aute Partie contractante 
qui estimerait que la dénonciation ainsi inter
venue est de nature à modifier profondément, 
à son égard, l'équilibre de la présente Con
vention, pourra dénoncer celle-ci, sans délai, 
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pour lui faire prendre fin, en ce qui la con
cerne, un mois après notification au Secré
taire général de la Société des ations. 

Art. VIII. a. Les traités de commerce bi
latéraux dénoncés avant la date de ce jour 
sont exceptés de la disposition de l'article I. 

Les relèvements tarifaires qui pourraient 
ré ulter de cette dénonciation ne feront pas 
l'objet de la procédure prévue à l'article II. 

b. Les traités de commerce bilatéreaux 
signés avant la date de ce jou r, mais qui ne 
sont pas encore en vigueur, pourront 'tre 
substitués, pendant la durée de la présente 
Convention, aux traité existant ; ils tombe
ront dans ce cas sous l'application de l'ar
t icle I. 

Le relèvements tarifaire qui pourraient 
résulter de la substitution visée à l'alinéa pré
cédent ne feront pas l'objet de la prncédure 
prévue à l 'article II. 

c. Les accords provi oires subs~itués à des 
traités de commerce dénoncé avant la date 
de ce jour et en vigueur à ladite date pour
ront être remplacés, pendant la durée de la 
présente Convention, par des traités définitifs 
ou d'autres accords provisoires. L'article I 
sera appl icable à ces derniers traités ou ac
cords. 

Toutefois s'il résultait de ces nouveaux trai
tés ou accords des rnlèvements tarifaires, 
ceux-ci pourront faire l'objet de la procédure 
prévue à l'article II. 

d. Le traités de commerce bilatéraux aux
quels s'applique l'articl e I pourront être mo
difiés ou remplacés, en tout ou en partie, pen
dant la durée de la présente Convention, par 
de nouveaux accords. 

Toutefois, pour qu'il puis e être tenu compte 
des intérêts des autres Hautes Parties con
tractantes, notamment de celle visées à l'ar
ticle IV, il est convenu que, s'il résultait de 
ces nouveaux accords des relèvements tari
faires, ceux-ci pourraient faire l'objet de la 
procédure prévue à l'article II. 

Art. IX. La présente Convention est con
clue pour une durée d'un an à partir du ler 
avril 1930 . 

Avant Ie ler février 1931, chacune des Hau
tes Parties contractantes pourra notifier au 
Secrétaire général de la Société des Nations 
son intention de se retirer de la Convention à 
la date du ler avril 1931. 

A défaut d'une notification de l'espèce, la 
Convention restera en vigueur pour une nou
velle période de ix mois ; et ain i de suite de 
six en six mois. Deux mois avant l'expiration 
de chacune de ces périodes de six mois, cha
cune des Hautes Parties contractantes pourra 
notifier au Secrétaire général de la Société 
des ations son intention de se retirer de la 
Convention à l'expiration <:ie la période en 
cours. 

Art. X. Si l'une d s Hautes Parties con
tractantes faisait usage de la facul té de se 
retirer de la Convention prévue aux articles 
précédents, chacune des Hautes Parties con
tractantes pourrait provoquer, en s'adressant 
à c t effet au Secrétaire général de Ia Société 
des N ations, une consultation de toutes les 
Hautes Parties contractantes à l'effet de sta
tuer su·r Ie sort de la Convention. Si Ie Secré-

taire général Ie juge néce s'.lire, il convoquera 
une réunion des Hautes Parties contractantes, 
lesquelles 'engagent à y participer. 

Art. XI. Les Hautes Parties contractantes, 
décidées à appliquer la présente Convention 
dans un esprit de loyale collaboration, s'enga
gent à s'abstenir de toute mesure, quelle 
qu'ell e oit, qui tendrait à éluder les obliga
t ions 1·é ultant de ladite Convention. 

Art. XII. La présente Convention, <lont Ie!> 
textes français et anglais font également foi, 
portera la date de ce jour et pourra être 
signée jusqu'au 15 avril 1930 par tout Membre 
de la Société des Nations et tout Etat non 
me1nbre, représentés à l a Conférence. 

Elle sera ratifiée et les instruments de ra
tification eront dépo és avant Ie ler novem
bre 1930 auprè du ecrétaire général de la 
Société des N ations, qui en notifiera immé
diatement la réception à tous les Membres de 
la Société, ain i qu'aux Etats non membres 
représentés à la Conférence qui a établi la 
présente Convention ou qui auront adhéré à 
celle-ci . 

Art. XIII. Le Secrétaire général de la 
Société des Nations convoquera, entre Ie l er 
et Ie 15 novembre 1930, une réun ion des Hau
tes Parties contractantes qui auront ratifié la 
Convention et _de celles qui aura ient introduit 
une demande d'adhésion conformément aux 
dispo ition de l'article XIV. 

Au cours de cette réunion, sera fixée la date 
de la mise en vigueur de la Convention et, 
s'il y a lieu, sera établie la li te de Membres 
de Ia ociété des ations et des Etats non 
membres <lont l'adhés ion serait considérée 
comme nécessaire à la mise en vigueur de 
ladite Convention. 

Le Secrétaire général de la Société des Na
tions pourra convoquer à cette réunion tous 
les signataires de la présente Convention et, 
sur Ja demande d'une des Hautes Parties con
tractantes ayant ratifié ladit Convention, tout 
autre Membre de la Société des Nations ou 
Etat non membre ayant praticipé à la pré
sente Conférence. 

Art. XIV. Tout Membre de la Société des 
ation et tout Etat non membre pourra in

troduire auprès du Secrétaire général de la 
Société des ations une demande cl'adhésion 
à la présente Convention. 

Cette demande sera immédiatement notifiée, 
par Je soins du Secrétaire général, aux 1em
bres de Ia Société des at,ons et Etats non 
membres au nom desquels la signature de la: 
présente Convention ou I 'adhésion à celle-ci 
aura été effectuée. 

Le Membre de la Société des Nations ou 
l'Etat non membre d'sirant adhérer à la Con
vention indiquera dans a demande d'adhé
sion s'il désire se voir appliquer les stipula
tions de l'article II ou de l'article IV. Dès 
que la Convention aura été mise en vigueur 
conformément aux stipulations de l'article 
XIII, Ie Secrétaire général consul tera à ce 
sujet Ie Hautes Parties contractantes qui 
auront ratifié la présente Convention. L'adhé
sion ne deviendra définitivo que de l'assen
timent de toute les Hautes Parties contrac
tantes. Elle produira ses effets un mois après 
la date de la notification, par Ie Secrétaire 
général, de l'accord int.ervenu. 
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Art. XV. Chacune des Hautes Parti!:Os _con
trnctantes peut déèlai-er, au moment de la 
signature, de la ratification ou de l'adhésion, 
que, par son acceptation de la présente Con
vention, elle n'entend assumer aucune obliga
tion en ce qui concerne !'ensemble ou toute 
partie de ses colonies, protectorats ou terri
toi res placés sous sa suzeraineté ou mandat; 
dans ce cas, la présente Convention ne sera 
pas applicable aux territoires faisant l'objet 
de pareille déclaration. . 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
pourra, dans la suite, notifier au Secrétaire 
général de la Société des Nations qu'elle 
entend rendre la présente Convention appli
cable à ]'ensemble ou à toute partie de ses 
territoi.res ayant fait l'objet de la déclaration 
prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la 
procédure prévue à l'article XIV sera suivie. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
peut, à tout moment, déclarer qu'elle entend 
voir cesser l 'application de la présente Con
vention à !'ensemble ou à toute partie de ses 
colonies, protectorats ou territoires placés sous 
sa suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la 
Convention cessera d'être applicable aux ter
ritoires faisant l'objet de pareille déclaration, 
un mois après la réception de cette déclara
tion par Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont 
signé Ia présente Convention. 

Fait à Genève, Ie vingt-quatre mars mil 
neuf cent trente, en simple expédition qui 
sera déposée dans les arch ives du Secrétariat 
de la Société des Nations; copie conforme en 
sera transmise à tous les Membres de la So
ciété des N ations et à tous les Etats non mem
bres représentés à Ia Conférence. 

Allemagne: 
Autriche: 

Schmidt. 
E. Pflügl. 

B elgique: 
Conjointement avec Ie Grand-Duché de 

Luxembourg, pour l'Union Economique Belgo
Luxembourgeoise. 1 

J . Brunet. 
A. Janssen. 

Grande-B,·etagne et lrlande du N ord: 
ainsi que toutes parties de !'Empire britan

nique non. membres séparés de l a Société des 
Nations. 

Danemark: 
Estonie: 
Finlande: 
F1·ance: 

S. J . Chapman. 
William Borberg. 
A. Schmidt. 
Kyösti Jàrvinen. 

En signant la présente convention, les sous
signés déclarent: 

1°. que Jes dispositions de l'article II, troi
sième alinéa, et de l'article III, deuxième 
al inéa, s'appliquent aux produits visés par les 
lois françaises du 13 décember 1897 et du ler 
décembre 1929 , 

['l'raduction - Translation.] 
1 Jointly with the Grand Duchy of Luxem

. burg, for the Economie Union of Belgium 
and Luxemburg. 

2°. que Ie Gouvernement français n'assu
me, du fait de ladite Convention, pour les 
colonies, protectorats et pays sous mandat de 
la France, aucune obligation autre que celles 
résultant des traités de commerce en vigueur. 1 

]talie : 

Pierre Etienne Ji'landin. 
R. Serot. 

En signant la présente Convention, Ie plé
nipotentiaire de Sa Majesté Ie Roi d'Italie 
déclare que l es articles II , al inéa 3, et III de 
la Convention et ad article III du Protocole, 
visant les "circonstances urgentes", s'appli
quent, pour ce qui concerne l'Italie, à tous 
les cas ou les modifications des droits de 
douane sont adoptées d'urgence par Ie Gou
vernement au moyen d'un acte ayant. carac
tère législ atif. 2 

Lcttonie : 
Grèce : 
Luxem bo·urg: 

De Micheli E. 
Charles Duzmans. 
R. Raphaël. 

Conjointement avec l a Belgique, pour 
l'Union Econornique Belgo-Luxernbourgeoise. ~ 

Albert Calmes. 
No,·vège: 
Pays-Bas: 
P ologne: 4 

Hersleb Birkeland. 
Trip. 
F. Sokal. 

[Traduction 'l'ranslation .. ] 
1 In signing the present Convention, the 

undersigned deel are: 
1. That the provisions of Article II, para

grnph 3, and- of Article Hl, paragraph 2, 
apply to -the products covered by the French 
laws of December 13th, 1897, and December 
1st, 1929 ; 

2. That the French Government does not 
assume, as a result of the said Convention, as 
regards its Colonies, Protectorates or coun
tries under French mandate, any obi igation 
other than those ar ising out of the commer
cial treaties in force. 

2 In signing the present Convention, the 
Plenipotentiary of His Majesty the King of 
Italy deel ares that Article II, paragraph 3, 
and Articl e III of the Convention and ad 
Article III of the Protocol, referring to "ur
gent circumstances", apply, so far as Italy 
is concerned, to all cases in which modifica
tions of Customs duties are adopted as emer
gency measures by the Government by means 
of an Act having a legislative character. 

3 Jointly with Belgium, for the Economie 
Union of Belgium a nd Luxemburg. 

4 Le délégué de la République de Pologne 
près la Société des N ations au Secrétaire 
général, Ie 12 avril 1930 : 

,,En signant aujourd'hui la Convention com
merciale et Ie Protocole de ladite Convention, 
a insi que Ie Protocole relatif au programme 
de négociations ultérieures, adoptés à Genève 
en date du 24 mars 1930, j'ai l'honneur, 
d'ordrn de mon Gouvernement, de porter à 
votre connaissance ce qui snit: 

,,Le Gouvernement polonais ne pourra sou
mettre la Convention commerciale du 24 mars 
1930 à la procédure de ratification et Ja 

, mettre en vigueur qu'à la 1Jondition que les 
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.Rou1nanie: C. Antoniade. 
Suède: 

Sous réserve de ratification de Sa Majesté 
le Roi de Suède avec l'approbation du Riks
dag. 1 

Suisse: 
K . I. Westman. 
Schulthess. 
Stucki. 
Gassmann. 

PROTOCOLE DE LA CONVENTION 
COMMERCIALE. 

Au moment de procéder à la signature de 
la Convention co=erciale ~,0nclue à la date 
de ce jour, les- soussignés dûment autorisés 
s~>nJ co!'lvenus des dispositions suivantes, des
tmees a assui-er l'application de cette Con
vention: 

Ad Article I. A. Le terme traités de 
commerce" s'.applique, au sens de 'ia présente 
Convent.on, a toutes espèces de traités con
v.entions, acc?r~s ou arrangements - défini
t!fs ou prov1s<:>1res - contenant des stipula
t.10ns commerciales, ainsi qu'à tous a rrange
ments annexés. 

B. Il est entendu que led traités de com
merce bilatéraux à échéance fixe sans clause 
de dénonciation conclus entre deux quelcon
ques .des Hautes Parties contractantes restent 
en v1gu~ur pendant la durée de la présente 
Convent10n, sous réserve des dispositions de 
l'article VIII, d). 

C. En signant la présente Convention 
I' Aut_rich~ .déclare ne pas pouvoir applique; 
les d1spos1t10ns de ladite Convention aux trai
tés de commerce a?tue119ment en vigueur 
entre e.lle et la Hongne et la Tchécoslovaquie. 

En s1gnant Ie présente Couvention la Tché
coslo~aqui.e. déclare ne pas pouvoir 'appliquer 
les d1spos1t10ns de ladite Convention au traité 
de commerce actuellement en vigueur entre 
elle et la Hongrie. 

En signant la présente Convention la 
Hongrie, pour rendre possible la signatu~e à 
l'Autriche et à la Tchécoslovaquie, déclare 
a?cepter les 1·éserves faites aux alinéas 1 et 2 
c1-dessus par ces deux Etats. 

D~ même, . la Tchécoslovaquie, pour rendre 
poss,ble la s1gnature à l'Autriche déclare ac
cepter la réserve faite au premi~r alinéa ci
dessus par eet Etat. 

Au cas ou une augmentation de droits ré
sul ~rai t des négociations entre les trois pays 
susv,sés ou d'une . dénonciation d'un des traités 
actuellement existants, il est convenu que 
chacune des Hautes Parties contractantes aura 
Ie droit de dénoncer, avec un préavis d'un 

[ Traduction - Translation.] 
tarifs appliqués par les autres Etats exis
tants à la date du ler avril 1930 ne s~biront 
pasi jusqu'à la ~ate de la mise e~ vigueur de 
lad,te Convent10n, de modifications impor
tantes, défavorables aux exportations de la 
Pologne. 

,,Veuillez agréer ......... " 
~ Subject to ratification by His Majesty the 

Kmg of Sweden with the approval of the 
Riksdag. 

mois, la préserite Convention à l'égard de 
\'une o~ des deux Parties qui ont demandé 
a pouvo,r exclure de l'application de la Con
vention les traités ci-dessus mentionnés ou à 
l'égard de toutes les Hautes P arties dintrac
tantes, ·sans que les dispositions de l'article II 
soient applicables. 

Il est entendu que les dispositions du para
graphe C ne s'appliquent qu'à la revision 
a?t?e llement envisagée des trois traités sus-
v1ses. . 

D. Les Hautes Parties contractantes, tenant 
comp~ de la situat!on spéciale existant pour 
la Gr_ece en ce qu, concerne ses principaux 
produ1ts d'exportation, reconnaissent à ce pays 
la faculté d'user d.u droit de dénonciation 
prévu par ses traités de commerce dans Ie cas 
ou des mesures prises par l'une quelconque 
des H autes Parties contractantes signataire de 
l'un ou l'autre desdits traités viendraient à 
compromettre sérieusement l' équilibre des 
échanges au détriment dudit pays, sans que 
l'exercice de ce droit de dénonciation soit 
considéré comme contrevenant aux ol:>ligations 
de l'article I. 

Ad Article II. A. Les dispositions de l'ar
ticle II ne s'appliquent pas aux modifications 
éventuelles de droits de douane expressément 
prévues ou autorisées dans les accords signés 
au plus tard à la date de ce jour. Elles ne 
s'appliquent pas non plus au cas ou un droit 
provisoirement abaissé au-dessous du taux 
fixé par Ie tarif autonome serait ramené à ce 
taux. 

B . Il est entendu que les dispositions de la 
présente Convention ne sont pas applicables 
dans Ie cas ou les droits conventionnels pré
vus dans un traité de commerce avec un Etat 
n'étant pas partie à la présente Convention 
cessent d'être en vigueur à la suite de la dé
nonciation dudit traité de commerce. 

Aux droits conventionnels du traité dénoncé 
pourront être substitués dans ce cas soit les 
droits du tarif autonome, soit les droits con
ventionnels résultant d'autres traités en vi
gueur. 

Ad Articles II et V . Il demeure entendu 
que les Hautes Parties contractantes, en pré
voyant au troisième alinéa de l'article II et 
à l'article V la dénonciation éventuelle de la 
Convention, n'ont nullement · eu l'intention 
d'interdire des ententes amiables, dans la me
sure ou Ie permettent la situation et la légis
lation des Etats intéressés. 

Ad Article III. Les Hautes Parties con
tractantes déclarent qu'elles s'engagent à oh
server Ie délai de préavis de vingt jours fixé 
à l' article III dans tous les cas ou leur légis
lation n'y met pas obstacle et dans tous Jes 
cas ou des circonstances urgentes ne ren
draient pas nécessaires une application im
médiate des augmentations de droits de douane 
existants ou des nouveaux droits de douane. 

Ad Article IV. Les Hautes Parties con
tractantes visées à l'article IV sont: la Grande
Bretagne, Je Danemark, la Norvège, les Pays. 
Pas et Ie Portugal. 

Ad Article V. Les Hautes P arties contrac
tantes visées à l'article IV déclarent qu'elles 
n'interprètent pas Ie terme de "droits fiscaux" 
dans un sens large et que notamment elles 
n'appliqueront pas ce terme à des droits ayant 
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pour objet de protéger la productiori nationale 
contre Ja concurrence étrangère. 

Ad Article VIII (d). Les Hautes Parties 
contractantes sont d'accord pour admettre que 
les dispositions de l'article VIII d) ont es
sentiellement pour but de rendre possibles des 
réductions de droits qui constituent l'objet 
normal des négociations commerciales, sans 
-0ependant faire obstacle à des majorations de 
droits par voie d' accords bilatéraux en vue 
d'ajustements de détail. 

Ad Article XV. La présente Convention 
s' appliquera aux îles de la Manche et à l'île 
cle Man comme si elles étaient des colonies. 

Le présent Protocole · aura les mêmes force, 
valeur et durée que la Convention conclue à 
1a date de ce jour et dont il doit être consi
déré comme faisant partie intégrante. 

En foi de quoi , les soussignés ont dressé Ie 
présent Protocole. 

Fait à Genève, Ie vingt-quatre mars mil 
neuf cent trente, en simpte expédition qui 
sera déposée dans les archives du Secrétariat 
de la Société des Nations; copie conforme en 
sera transm ise à tous les Membres de la So
-0iété des Nations et à tous les Etats non mem
bres représentés à la Conférence. 
Alle,nagne: Schmidt. 
Autriche: E. Pflügl. 
Belgique: 

Conjointement avec Ie Grand-Duché de 
Luxembourg, pour l 'Union Economique Belgo. 
Luxembourgeoise. 1 

J. Brunet. 
A. Janssen. 

Grande-Bretagne et lrlande du N ord: 
ainsi que toutes parties de l'Empire britan

nique non membres séparés de la Société des 
N ations. 

Danemark : 
Estonie: 
Finlande: 
France: 

Grèce: 
]talie: 
L ettonie : 
Luxembourg: 

S. J. Chapman. 
William Borberg. 
A. Schmidt. 
K yösti Jàrvinen. 
Pierre Etienne Flandin. 
R. Serot. 
R. Raphaël. 
De Michelis. 
Charles Duzmans. 

Conjointement avec la Belgique, pour l'Union 
Economique Belgo-Luxernbourgeoise. 2 

Norvège: 
Pays-Bas: 
Polvgne : 
Roumanie : 
Suède: 
Suisse: 

Albert Calmes. 
Hersleb Birkeland. 
Trip. 
F. Sokal. 
C. Antoniade. 
K. r. · westman. 
Schul thess. 
Stucki. 
Gassmann. 

[Traduction Translatio n.] 
1 Jointly with the Grand Duchy of Luxem

burg, for the Economie Union of Belgium 
and Luxemburg. 

2 Jointly with Belgium, for the Economie 
Union of Belgium and Luxemburg. 

Engelsche tekst. 
COMMERCIAL CONVENTION. 

The President of the German Reich ; the 
F~deral _President of the Austrian Republic ; 
H,s_ MaJesty the King of the Belgians; His 
MaJesty the King öf Great Britain, Ireland 
and the British Dominions beyond the Seas, 
Emperor of India ; His Majesty the King of 
Denmark; the Government of the Estonian 
Re pub! ic; the President of the Republic of 
Finland; the President of the French Repu
blic; th~ President of the Hellenic Republic ; 
H,s MaJesty the King of Italy; the President 
of the Latvian Republic; Her Royal Highness 
~he Grand Duchess of. Luxemburg; His Ma
Jesty the King of Norway; Her Majesty the 
Queen of the Netherlands; the President of 
the Polish Republic; His Majesty the King 
of Roumania ; His Majesty the King of Swe
den; the Swiss Federal Council. 

Being desirous of providing for a rapid and 
effective application of the resolutions of the 
World Economie Conference of 1927 and of 
creating a stable basis and an atmosphere of 
conf1dence for the concerted action contem
plated by the Assembly of the League of 
Nations at its Tenth Session, have decided to 
conclude among themselves an agreement for 
this purpose and have appointed as their Ple
nipotentiaries: 
1'he P,·esident of the Gerrnan Reich : 

M. R. Schmidt, Minister for Economie Af. 
fairs of the Reich . 
1'he Federal President of the Austrian Re
p·ublfo: 

M. E. Pflügl , Envoy Extraorclinary and 
Minister Plenipotentiary, Permanent Dele
gate accredited to the League of Nations. 
His Majesty the K ing of the Belgians: 

M. J. Brunet, Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary, Member of the Eco
nomie Committee of the League of Nations; 

M . A. L. J. Janssen, Director-Genera! of 
Customs and Excise. 
His Majesty the King of Great Britain, Ire
land and the British Dominions beyond the 
Seas, Ernperor of India: 

For Great Britain and Northern Ireland 
and all parts of the British Empire which are 
not seperate Members of the League of Na• 
tions: 

Sir Sydney Chapman, K.C.B., C.B.E., Chief 
Economie Adviser to His Majesty's Govern
ment in Great Britain. 
His Majesty the King of Denrnark: 

M. W. Borberg, Permanent Delegate accre
dited to the League of Nations. 
The Govern1nent of the Estonian Republic : 

M. A. Schmidt, Deputy-Minister for Fo
reign Affairs. 
The P,·esident of the Republic of Finland: 

M. K . Järvinen, Former Minister of Com
merce and Industry, Deputy, Professor at the 
School of Higher Commercial Studies. 
The President of the F,·ench R epublic: 

M. P . E. Fl andin, Minister of Commerce 
and Industry ; 

M. R. Serot, Under-Secretary of State for 
Agriculture. 
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The P,·esident ~t the H ell en.ic R epubl ic: 
M. R._. Raphaël , Permanent Delegate accre

dited of the L eague of Nations, Chargé d'Af
faires a t Berne. 
R is Majcsty the K ing of ltaly: 

M. G. de Michelis, Senator, Ambasador. 
'l'he P,·esident of the Latvian R epublic: 

M. C. Duzmans, P ermanent Delegate accre
cl ited to the League of Nations, Envoy Ex
traordinary and Mi nister Plenipotentiary ac
creditecl to His M a jesty the King of Yugo
slavi a. 
H er R oyal H ighness the Grand Duchess of 
Luxernburg: 

M. A. Calmes, Member of the "Conseil Su
pér ieur" of the Economie U nion of Belgium 
a nd Luxemburg. 
R is Majesty th"e K ing of No,·way: 

M . Hersleb Birkel and, Permanent Delegate 
accredited to the League _pf Nations. 
H er M ajesty the Queen o / the N etherlands : 

Dr. L. J . A . Trip, Former Treasurer-Gene
ral of the Department of Finance, farmer 
Pres ident of the Bank of J ava. 
The President of the P olis!, R e-publ ic : 

F . Sokal, Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotenti a ry, Permanent Delegate accre
ditecl to the League of N ations. 
H is Majesty the K ing of Rott1n-an.ia : 

M. C. Antoniade, Envoy Extraordinary and 
Minister P lenipotentiary accredited to the 
.League of ations. 
R is Majesty the King of Sweden: 

M . K. I. Westman, Envoy Extraordinary 
and Minister Pl enipotentiary accredited to the 
Swiss Federal Council. 
The wiss Federal Council: 

M. E. Schulthess, F ederal Councillor, Head 
of the Department of Pub] ic E conomy; 

M. W. Stucki , Director of the Commercial 
D iv is ion at the F ederal Department of Public 
Economy; 

M . A . Gassmann, Director-Genera! of Cus
toms. 

, vho having commun icatecl the ir full powers 
fo uncl in good and due form , have agreed upon 
the fol lowing provisions: 

Art. I. The High Contracting P arties un
clertake not to avai l themselves before April 
1st, 1931, of the right to clenounce the bila
teral commercial treaties which any one of 
them has concluded with any other of the 
High Contracting P arties and which are in 
force on this day's date. 

,Art. II. Shoulcl any of the High Contrac
t ing P arties other than those referred to in 
Article IV be obi iged to proceed, before th e 
ex pi rat ion of the present Convention, to make 
increases of hi s Customs duties above the 
level ex isting on to-day's date, or to impose 
Customs duties not ex isting on to-day's date 
such as are likely to a ffect seriously the in
terests of any of the other High Contracting 
Parties, the P arty who regards himself as 
being injured thereby shall be entitled, as 
soon as notice has been given as provided in 
Article III, and within two months of such 
notice being given, to ask for the opening of 
friendly negotiat ions between the Govern-

mènts concemed in order to restore the equili
brium so disturbed. 

Should these negotiations not lead to a 
resu lt within a period of two months from 
the date of the request, the Party who has 
requested the openi ng of the negotiations, 
sha ll be entitl ed to denounce the present Con
vention forthwith, such demmciation to take 
effect, so far as he is concerned, one month 
a fter notification to the Secretary-General of 
the League of N ations. Such denunciation may 
be e ither in respect of all the H igh Contrac
ting Parties or in respect only of that P arty 
who has increased his duties or imposed new 
du ties. 

Al terations in Customs duties made in virtue 
of laws, or of circumstances of urgency, which 
make necessa ry the immed iate appl ication of 
such al terations, shall not be subject to the 
above provisions regarding negotiations. Ne
vertheless, the High Contracting Party who 
considers that his in terests are injured shall 
retain the power of denunciation provided for 
in the second paragraph of thi s Article . 

Art. III. E ach of the H igh Contracting 
P arties to whom Art icle II appl ies underta
kes to notify to the other High Contracting 
Part ies, wherever poss ible, twenty days before 
the application of these measures, or, if this 
is impossibl e, at the time when the measures 
in question are published wi th a view to their 
app lication, the increases in ex isting Customs 
du ti es or the new du ties witich he may fi nd 
it necessary to impose. 

It is understood that the laws which provide 
for the immedi ate application of alterations in 
Customs duties entitle the Parties not to g ive 
the previous not ice provided for above. 

Art . IV. Those High Contracting P arties 
who do not consolidate their Customs du t ies 
by treaty, or do so only in exceptional cases, 
undertake not to proceed, during the term of 
the present Convention, to make increases of 
any protective duties above the level of t he 
protective du t ies ex isti ng on to-da y's dat.e, or
to impose protective duties not existing on 
to-day's date. 

Art. V. If a ny of the High Contracting 
Part ies referred to in Article IV should, be
fore the expiration of the present Convention, · 
proceed to make increases in his ex isting fi s
cal duties or to impo e f isca l duties not exis
t ing at k>-day's date, such as are l ikely to 
interfe re ser iously with the interests of any 
of the other Hi gh Contraéting P arties, the 
l;'arty who cons iders himseif injurecl shall 
have the right to denounce the present Con
vention forthwi th, such denunciation to take 
effect, as far as he is concerned, one month 
after notification tü the Secretary-General of 
the League of ations. 

Art. VI. Without prejudice to such more 
extens ive obligations as would be imposecl on 
each of them bij the putting into force of the 
International Convention of November 8th, 
1927, concerning the Abolition of Im port and 
Export Prohibitions and Restrictions, the 
High Contracting Parties will not aggravate 
the situation ex isting in this matter at th is 
day's date, failing which the procedure pro
vided for in Articles II and III of the pre
sent Convention would be applicable. 
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Art. VII. Should any of the High Con
tracting Parties ava il himself of the right of 
denunciation provided for in Articles II, V 
and VI of the Convention, and in the Proto
col of Signature ad Article I - C, paragraph 
5, any other High Contracting Party who 
may regard such denunciation as calculated 
to disturb seriously, in his case, the equili
brium of the present Convention, may de
nounce the Convention forthwith , such denun
,c iation to take effect, so far as· he is concer
ned, one month after notification to the 
Secretary-General of the League of ations. 

Art. VIII. a. Bilateral commernial trea
ties denounced before this day's date shail be 
excepted from the provisions of Article L 

Any increases of duties resulting from such 
denunciation shall not be subject to the pro
cedu,·e laid down in Article II. 

b. Bilateral commercial treaties signed be
fore this day's date, but not yet in force, may 
be substituted during the period of the pre
sent Convention for existing treaties; in uch 
case they shal I be subject to the provisions of 
Articie L 

Any ,ncreases of duties resulting from the 
substitution of treaties referred to in the pre
vious paragraph shall not be subject to the 
procedure laid down in Article II. 

c. Provisional agreements substituted for 
commercial treaties denounced before this 
day's date and in force at that date, may be 
replaced, during the period of the present 
Convention, by definitive treaties or by other 
provisional agreements. Article I shal I apply 
to these Jatter treaties or agreements. · 

If, however, increases in àuties should re
sult from these new treatie~ or agreements, 
such increases may be made the subject of 
the procedure laid down in Article II. 

d. Bilateral commercial treaties to which 
Article I applies may be modif ied or replaced 
wholly or in part by new agreements during 
the period of the present Co11vention. 

everthele , in order that, account may be 
taken of the interests of the other High Con
tracting Parties, and especially of those re
ferred to in Article IV, it is agreed that, if 
these new agreements should involve increases 
of duties, the Jatter may be made the subject 
of the procedure laid down in Article II. 

Art. IX. The present Convention is conclu
ded for a period of one yea1· from April 1st, 
1930. 

Before February 1st, 1931, any of the High 
Contracting Parties may inform the Secretary
General of the League of Nations of his in
tention to withdraw from the Convention on 
April 1st, 1931. 

In the absence of any such notification, the 
Convention shall remain in force for a further 
period of six months, and similarly for suc
cessive periods of six months. Two months 
before the expiration of each of these periods 
of six months, any of the High Contracting 
Parties may notify the Secretary-General of 
the League of N ations of h is intention to 
withdraw from the Convention on the expi
ration of the current period. 

Art. X. Should one of the High Contrac
ting Parties avail himself of the right to 
withdraw from the Convention, as provided in 

the preoeding Articles, any of the High Con
tracting Parties may, by making application 
to the Seoretary-General of the League of 
Nations , require all the High Contracting 
Pa1:ties to be consul'ted for the purpose of 
taking a decision with regard to the Conven
tion. If the Secretary-General th inks it neces
sary, he shall convene a me~ting of the High 
Contracting Parties, who undertake to partici
pate therein. 

Art. XL The High Contracting Parties, 
be ing determined to apply the present Con
vention in a spirit of loyal co-operation, un
derta ke to refrai n from any measure of any 
kind calculated to evade the obligations re
sulting from the said Convention. 

Art. XII. The present Convention, the 
French and Eng! ish texts of which are bath 
authentic, shall bear this day's date and can 
be signed up to April 15th, 1930, by any 
Member of the League and any non-member 
State represented at the Conference. 

It shall be ratified, and the instruments uf 
ratification shal I be depositad before Novem
ber 1st, 1930, with the Secretary-General of 
the League of Nations, who shall at once 
notify the receipt thernof to all Members of 
the League, as well as to the non-member 
States which were represented at the Confe
rence which drew up the present Convent ion, 
or which have acceded to the Convention. 

Art. XIII. The Secretary-General of the 
League of Nations shall convene, between 
November 1st and 15th, 1930, a meeting of 
the High Contracting Parties who have rati
fied the Convention, and of those who have 
submitted a request to accede thereto, in ac
oordanoe with the provisions of Article XIV. 

During this meeting, the date of the co
ming into force of the Convention shall be 
fixed and, if necessary, a list drawn up of 
the Membe.rs of the League of Nations and 
non-member States whose accession is consi
dered indispensable for the com ing into force 
of the said Convention. 

The Secretary-General of the League of 
Nations may convene to this meeting all the 
signatories of the present Convention and, at 
the request of one of the High Contracting 
Parties who have ratified the said Convention, 
any other Member of the League of Nations 
or non-member State which has participated 
in the present Conference. 

Art. XIV. Any Member of the League of 
Nations or any non-member State may lodge 
with the Secretary-Gene,·al of the League of 
N ations a request to accede to the present 
Convention. 

This request shall immediately be notified 
by the Secretary-General to those Members 
of the League of Nations and non-member 
States on · who e behalf signature of, or ac
cession to, the present Convention has been 
effected. 

The Member of the League of Nations or 
non-member State wishing to accede to the 
Convention sha ll indicate in his request to 
accede whether he desires the provisions of 
Articie II or of Article IV to apply to him. 
In this regard, the Seoretary-General shall, 
as soon as the Convention has been brought 
into force in accordance with the provisions 
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of Article XIII, consult the High Contrac-
ting Parties on whose behalf ratification of 
the present Convention has been effected. The 
accession shall become final only with the 
consent of all the High Contracting Parties. 
It shall take effect one month after the date 
on which the Secretary-General notifies the 
agrnement reached. 

Art. XV. Any High Contracting Party 
may, at the time of signature, ratification, or 
accession, deciare that he does not by his ac
ceptance of this Convention assume any obli
gation in regard to all or any of his colonies, 
protectorates, or terri tori es under suzerai nty 
or mandate ; and the present Convention shall 
not apply to any territories named in such 
declaration. 

Any High Contracting P arty may give no
tice to the Secretary-General of the League 
of Nations at any time subsequently desires 
that the present Convention shall apply to 
all or any of his territories whîch have been 
made the subject of a declaration under the 
preceding paragraph. In such case the proce
dure laid down in Article XIV shall be fol
lowed. 

Any High Contracting Party may at any 
t ime deci are that he desires that the present 
Convention shall cease to apply to all or any 
of his colonies, protectorates or territories 
under suzerainty or mandate, and the Con
vention shall cease to apply to the territories 
named in such declaration one month after 
its receipt by the Secretary-General of the 
League of Nations. 

In fait whereof, the Plenipotenti aries have 
signed the present Convention. 

Done at Geneva, the twenty-fourth day of 
March one thousand nine hundred and 
thirty,' in a single copy, which shall_ be depo
sited in the archives of the Secretariat of the 
League of Nations, and of which authenti
cated copies shall be delivered to all Mem
bers of the League of ations and non
member States represented at the Conference. 
Germany: Schmidt. 
Austria: E . Pflügl. 
B elgium: J . Brunet. 

A. Janssen. 
Great Britain and N orthern /rel and: 

and all parts of the British Empire which 
are not separate 1embers of the League of 
.Nations. 

I decla1·e that my signature does not include 
any of His Britannic Majesty's Colonies, Pro
tectorates or Territories under suzerainty or 
mandate. 1 

Denmark: 
Estonia: 
Finland: 
France: 

S. J. Chapman. 
William Borberg. 
A. Schmidt. 
Kyösti Jàrvinen. 
Pierre Etienne Flandin. 
R. Serot. 

[Traduction Tmnslation. 1 
Je déclare que ma signature ne ~ou_vre 

pas les colonies, protectorats ou territo1res 
placés sous la suzeraineté ou Ie mandat de 
Sa Majesté britannique. 

l taly: 
Latvia: 
Greece : 
Luxemburg: 

De Miohelis. 
Charles Duzmans. 
R. Raphaël. 
Albert Calmes. 

No,·way: Hersleb Birkeland. 
The N etherlands: 

I deciare that my signature does not in
clude the Dutch East Indies, Surinam and 
Cm·açao. 1 

Poland: 2 

Roun,ania: 
Sweden : 
Switzerland: 

Trip. 
F. Sokal. 
C. Antoniade. 
K. I. Westman. 
Schulthess. 

Stucki. 
Gassmann. 

PROTOCOL TO THE COMMERCIAL 
CONVENTION. 

At the moment of signing the Commercial 
Convention of today's date, the undersigned, 
duly authorised, have agreed on the follo
wing provisions, which are iniended to ensure 
the application of the Convention: 

Ad Article I. A. The term "commercial 
treaties" applies, for the purpo es of the pre
sent Convention, to every kind of treaty, con
vention, agreement or arrangement- definite 
or provisional-which contains commercial sti
pulations, as well as to any arrangements 
annexed thereto. 

B. It is understood that bilateral commer
cial treaties concluded for a fixed period, and 
without denunciation clause, between any two 
of the High Contracting P arties, shall remain 
in force during the currency of the present 
Convention, subject to the provisions of Ar
ticle VIII (d). 

C. In signing the present Convention, Au8-
tria declares that she is unable to apply the 
provisions of the said Conven:tion to the trea
ties of commerce at present ID force between 
herself and Hungary and Czechoslovakia. 

[Traduction - Translation.] 
1 J e déclare que ma signature ne couvre pas 

les Indes Orientales néerlandaises, Surinam 
et Curaçao. 

2 The Delegation of the Polish Republio 
accredited to the League of Nations to the 
Secretary-General April 12th, 193~: · 

,,In signing to-day the Comm~rc,al Con".en
tion and the Protocol to the sa1d Convent10n, 
as also the Protocol regarding the programme 
of the future negotiations, adopted at Geneva 
on March 24 th, 1930, I have the honour, by 
order of mij Government, to br1Dg the follo-
wing to your notice : . . 

The Polish Government w1II only be ID a 
po';ition to submit the Commercial Convention 
of March 24th, 1930, to the procedure of ra
tification and thereafter put it into force on 
the condition that the tariffs in existence on 
April 1st, 1930, applied by the other States, 
shall not be subject, until the entry mto 
force of the said Convention, to any impor
tant modifications which could be unfavoura
ble to Polish exports. 

,,Please accept, etc." 
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In signing the present Convention, Czecho

slovakia declares that she is unable to apply 
the provisions of the said Convention to the 
treaty of commerce at present in force 
between he1-self and Hungary. 

In signing the present Convention, Hun
gary, in order to make it possible for Austria 
and Czechoslovakia to give their signaturea, 
declares that she accepts the reservations made 
by these two States in paragraphs 1 and · 2 
abo ve . . 

Similarly, Czechoslovakia, in order to make 
it possible for Austria to give her signature, 
clecla1·es that she accepts the reservation made 
by that State in paragraph 1 above. 

Should an increase of duties result from the 
negotiations between the above three coun
tries, or from the denunciation of any of the 
trea ties now in force, it is agreed that any 
High Contracting Party shall have the right, 
on giving one month's notice, to denounce 
the present Convention in respect of one or 
both of the Parties who have · asked leave to 
exclude the abovementioned treaties from the 
scope of the Convention, or in respect of all 
the High Contracting Parties, without the 
provisions of Article II being applicable. 

It is understood that the provisions of pa
rngraph C apply only to the revision of the 
three above-mentioned treaties which is at 
present contemplated. 

D. The High Contracting Parties, taking 
into account the special position of Greece in 
regard to her principal exports, recognise 
that that country is entitled to avail herself 
of the right of denunciation stipulated in her 
commercial treaties, should measures taken by 
any one of the High Contracting Parties who 
is a signatory of any of the sai d treaties 
seriously disturb the bal ance of trade to the 
detriment of that country; and in such case 
the exercise of that right of denunciation shall 
not be deemed to infringe the obligations laid 
down in Article I. 

Ad Article II. A. The provisions of Ar
ticle II do not apply to any possible modifi
cittions of Customs duties expressly prov1ded 
for or authorised in agreements signed on or 
before this day's date, or to cases in which a 
cluty provisionally lowered below the rate spe
cified in the autonomous tariff is restored to 
that rate. 

B. It is agreed that the provisions of the 
present Convention shall not be applicable 
in cases in which the conventional rates of 
duty provided for in a treaty of commerce 
with a State not party t-0 the present Conven
tion cease to be in force as a result of the 
clenunciation of the said treaty of commerce. 
The conventional duties of the treaties thus 
denounced may be replaced either by the du
ties of the autonomous tariff or by the con
ventional du ties I aid down in other treaties in 
force. 

Ad Articles II and V. It is understood that 
the High Contracting Parties, in making pro
vision in the third paragraph of Article II, 
and in Article V , for the possible denun~ia
tion of the Convention, in no way intend to 
preclude amicable understandings, in so far 
as the situation of the States concerned, or 
their legislation, permit. 

Ad Article III. The High Contracting Par
ties deciare that they undertake to apply the
twenty-day period of notice in all cases in 
which their legislation permits and in air 
cases in which urgent circumstances do not 
necessitate an immediate application of in
creases in existing duties or of new duties. 

Ad Article IV. The High Contracting P ar
ties referred to in Articl e IV are: Great Bri
tain, Denmark, the Netherlands, Norway ancl 
Portugal. 

Ad Article V. The High Contracting P ar
tie referred t-0 in Article IV deciare that they 
do not g ive a wide interpretation to the term 
" fiscal du ties", and that, in particular, they 
will not apply this term to duties which have
as their object the protection of national pro
duction against foreign competition. 

Ad Article VIII (d.) The High Contrac
ting Parties agree in recognising that the pro
visions of Article VIII (d) are essentially de
signed to make possibl e reductions of duties 
such as constitute the normal purpose of com
mercial negotiations, without, however, pre
cluding increaes of duties under bilateral 
agreement with a view to adjustments of 
detail. 

Ad Article XV. The present Convention 
shall apply in relation to the Channel Islands 
and the Isle of Man as if they were colonies. 

The present Protocol will have the same
force, effect and duration as the Convention 
of to-day's date, of which it is to be conside
red as an integral part. 

In faith whereof, the undersigned have 
drawn up the present Protocol. 

Done at Geneva, the twenty-fourth day of 
March, one thousand nine hundred and thirty, 
in a single copy, which shall be deposited in 
the archives of the Secretariat of the League 
of N ations, and of which authenticated copies 
shall be delivered to all Members of the 
League of Nations and non-member States 
rep1·esented at the Conference. 

Germany: 
Aust,·ia: 
B clgium: 

Schm idt. 
E. Pflügl. 
J. Brunet. 
A. J anssen. 

G,·eat Britain And N orthern lreland: 
and all parts of the British Empire which 

are not separate Members of the League of 
Nations. 

I deciare that my signature does not include 
any of His Britannic Majesty's Colonies, Pro
tectorates or Territories under suzerainty or 
mandate. 1 

Denmark: 
Estonia: 
Finland : 
France: 

S. J. Chapman. 
William Borberg. 
A. Schmidt. 
Kyösti Jàrvinen. 
Pierre Etienne Flandin. 
R. Serot. 

[ Traduction Translation. ] 
1 Je déclare que ma signature ne couvre 

pas les colonies, protectorats ou territoires pla
cés sous la suzeraineté ou Ie mandat de Sa 
Majesté britannique. 
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Greece: 
ltaly: 

R. Raphaël. 
De Michelis. 

Latvia: Charles Duzmans. 
Luxemburg: Albert Calmes. 
1Vo11way: He1·sleb Birkeland. 
2'he N ethe,·land.s: 

I deciare that my signature does not include 
the Dutch East Indies, Surinam and Cul'Uçao. 1 

Trip. 
Polcwcl: F. Sokal. 
Rou111ania: 
Swed,en: 
Switze,·land: 

C. Antoniade. 
K. I . Westman. 
Schulthess. 
Stucki. 
Gassmann. 

19 Pebruari 1931. WE'f tot wijziging van 
de Motor- en Rijwielwet. S. 60. 

Bijl. Hand. 2° Kam er 1930/1931 no. 186, 1-5. 
H and. id. 1930/1931, bladz. 1567. 
hidf. Hand. l " Kam er 1930/193 1 no. 186. 
Hand. id. 1930/1931 , blah 242- 24-3. 
Wij WILHEL1"1I A, enz .... -doen te weten: 
Alzo~ _":ij in ovenveging genomen hebben, 

-dat w1Jz1gmg van eenige bepalingen van de 
Motor_ en Rijwielwet wenschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Tusschen het derde en vierde lid 

van artikel 3 der Motor- en Rijwielwet wordt 
een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt: 

"Indien het adres van beroep bij Ons mocht 
zij n ingediend, wordt het geacht bij Onzen 
Commissaris te zij n ingediend op den dag, 
waarop het bij Ons is ingeko:nen." 

Art. II. In het eerste lid van artikel 19 
der Motor- en Rijwielwet wordt in den derden 
regel het woord je "en" vervangen door "of". 

Art. III. Artikel 20 der Motor- en Rijwiel
wet wordt gelezen als volgt: 

"Op den in het buitenland woonachtigen 
eigenaar of houder van een motorrij tuig, die 
als rechthebbende gebruik maakt van een gel
dig i nternationaàl bewijs voor motorrijtuigen, 
afgegeven in het buitenland ingevolge artikel 
4 van het internationaal verdrag betreffende 
het verkeer met motorrijtuigen, op 24 April 
1926 te Parijs gesloten en op den in het bui
tenland woonachtigen bestuurder van dat mo
torrij tuig, waarvoor een geldig internationaal 
bewijs als vorengenoemd is afgegeven, zij n 
artikel 9, eer te lid, sub 1°. en 2°. dezer wet 
niet van toepassing, mits de ingevolge de ar
t ikelen 3 en 6 van dat verdrag op of aan het 
motorrijtuig aangebrachte kenteekens behoor-
1 ijk zichtbaar zijn. 

Op den in het buitenland woonachtigen be
stuurder van een motorrijtuig, die als recht
hebbende gebruik maakt van een geldig in
ternationaal rijbewij , afgegeven in het bui
tenland ingevolge artikel 7 van het in het 
eerste I id bedoelde internat ionaal verdrag, is 

[Tmdi,ction - Tmnslation.] 
1 Je déclare que ma signature ne couvre pas 

les Indes Orientales néerlandaises, Surinam et 
Cul'Uçao. 

artikel 9, eerste lid, sub 3°., dezer wet niet 
van toepa ing. 

Indien 
a. de iu het buitenland woonachtige eige

naar of houder ~an een motorrijtuig a ls recht
hebbende gebruik maakt van een geldig in
ternationaal bewijs voor motorrijtuigen, afge
geven m het buitenland ingevolge artikel 4 
van het in het eerste lid bedoelde internatio
naal verdrag en tevens de iu het buitenland 
woonachtige bestuurder van dat motorrijtuig, 
als rechthebbende gebruik maakt van een 
geldig internationaal rijbewijs, afgegeven in 
het buitenland ingevolge arti kel 7 van dat 
Yerdrag, 

b. de in Nederland woonachtige eigenaar 
of houder van een motorrijtuig als rechtheb
ben~!l gebruik maakt van een geldig nummer
bew1Js, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
sub 2, dezer wet, en tevens de in het buiten
land woonachtige bestuurder van dat motor
rijtuig als rechthebbende gebruik maakt van 
een geldig internationaal rijbewijs, a fgegeven 
in het buitenland ingevolge artikel 7 van het 
in het eerste lid bedoelde internationaal ver
drag, 

c. de in het buitenland woonachtige eige
naar of houder van een motorrijtuig als recht
hebbende gebruik maakt van een geldig in
ternationaal bewijs voor motorrijtuigen, a fge
geven in het buitenland ingevolge artikel 4 
van het in het eerste lid bedoelde internatio
naal verdrag en tevens de in Nederland woon
achtige bestuurder van dat motorrijtu ig als 
r~_chth~bbende gebruik maakt van een geldig 
r11bew1Js als bedoeld in artikel 9 eerste l id 
sub 3 dezer wet 

is artikel 19 dezer wet niet van toepassing, 
mits in de gevallen bedoeld onder a en c de 
ingevolge de artikelen 3 en 5 van het daar 
vermelde verdrag en in het geval , bedoeld 
onder b de ingevolge artikel 9 eerste lid sub 
1 dezer wet op of aan het motorrijtuig aange
brac~te kenteekens behoorlijk zichtbaar zijn. 

W1J behouden ons de bevoegdheid voor om 
in de gevallen en voor den tijd , door Ons aan 
te geven, te bepalen, dat op den in het bui
tenland woonachtigen eigenaar, houaer of be
stuurder van een motorrij tuig, die als recht
hebbende gebruik maakt van een internatio
naal rijbewij , ten aanzien waarvan de tijd 
voor welken het is uitgereild, nog niet ver
streken is, dat is afgegeven in het buitenland, 
en dat voldoet aan de voorschriften, vervat 
in het internationaal verdrag betreffende het 
verkeer met automobielen, op 11 October 1909 
te Parijs gesloten, artikel 9, eerste lid, sub 
1°. , 2°. en 3°. en artikel 19 dezer wet niet 
van toepassing zijn, mits de ingevolge artikel 
4 van dat verdrag op of aan het motorrijtuig 
aangebrachte kenteekens behoorlijk zichtbaar 
zijn. 

Onze Minister is bevoegd besturen van als 
rechtspersoon erkende, behartiging van ver
keersbelangen ten doel hebbende vereenigin
gen te machtigen tot het afgeven van interna
tionale bewijzen voor motorrijtuigen en inter
nationale rijbewijzen als bedoeld bij het in het 
eerste lid bedoelde internationaal verdrag, ten 
behoeve van het verkeer met motorrijtuigen in 
het buitenland." 
Art. IV. In artikel 27, eerste lid, van de 
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Motor- en Rijwielwet wordt in plaats van: 

"of het in artikel 19 of in artikel 20, eerste 
lid, bedoelde rijbewijs" gelezen: 

"het rijbewijs in artikel 19 of de bewijzen 
in artikel 20, eerste, tweede en vierde lid, 
bedoeld". 

Art. V. In artikel 31, vierde lid, der 
Motor- en Rijwielwet wordt in plaats van: 

"zoodra de veroordeeling onherroepelijk is 
geworden" gelezen: 

"zoodra de rechterlijke uitspraak voor wat 
betreft de bijkomende straf van ontzegging 
van de bevoegdheid, motorrijtuigen te bestu
ren, voor tenuitvoerlegging vatbaar is ge
worden". 

Art. VI. In artikel 31, vijfde lid, der 
Motor- en Rijwiel wet wordt in plaats van: 

,,een ingevolge artikel 20, eerste lid, afge
geven rijbewijs" gelezen: 

"een internationaal rijbewijs, als bedoeld in 
het tweede, of als bedoeld in het vierde lid 
van artikel 20". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Fe

bruari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P.J. Re y me r . 
(Uitgeg. 4 Maart 1931.) 

19 Februari 1931. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923. s. 61. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 16 Februari 1931, Directie van 
den Landbouw, n°. 26 J .W., Afdeeling II ; 

Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De fazanten zullen worden gere

kend te behooren tot het wild in het geheele 
Rijk met uitzondering van de navolgende ge
bieden, te weten de gemeenten Castricum, 
Egmond,.B innen en Egmond aan Zee. 

2. Dit besluit wordt herzien vóór 1 Maart 
1932. 

3. Door dit besluit vervalt Ons besluit van 
-30 Januari 1930 (Staatsblad n°. 31) ter uit
voering van artikel 1, derde lid, der J acht
wet 1923. 

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

's-Gravenhage, den 19den Februari 1931. 
. WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 3 Maart 1931.) 

20 ]l'ebruari 1931. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 
s. 62. 

L. & S. l!l31. 

20 Februari 1931. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk Besluit van 11 Juli 
1921 (Staatsblad n°. 918), gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 23 Maart 1926 
(Staatsblad n°. 101), zooals dit besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk Be
sluit van 10 April 1929 (Staatsblad n°. 
147), houdende voorschriften inzake de 
bevoegdheden tot het geven van nijver
heidsonderwijs en de daarmede verband 
houdende examen s. S. 63. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 December 1930, n°. 10795, afdeeling Nij
verheidsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in de 
voorschriften, regelende de bevoegdheden tot 
het geven van nijverheidsonderwijs en de daar .. 
mede verband houdende examenprogramma's, 
vastgesteld bij Ons besluit van 11 Juli 1921 
(Staatsblad n°. 918), gewijzigd bij Ons be
sluit van 23 Maart 1925 (Staatsblad n°. 101), 
zooals deze werden gewijzigd en aangevuld bij 
Onze besluiten van 21 November 1925 (Staats
blad n°. 449), 13 J anuari 1927 (Staatsblad 
n°. 4) en 10 April 1929 (Staatsbfod n°. 147), 
enkele wijzigingen aan te '.:irengen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Februari 1931, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Februari 1931, n°. 
396, afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 
· Art. I. In de lijst van bevoegdheden, welke 

aan het bezit van ingevolge andere wetten 
verkregen graden, akten van bekwaamheid 
of getuigschriften worden verbonden voor het 
geven van onderwijs aan nijverheidsscholen, 
behoorend bij Ons besluit van 23 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 101), zooals dit besluit uader 
is gewijzigd, worden <Ie volgende wijzigingen 
aangebracht. 

Bevoegdheden voor het geven van middelbaar 
en lager nijverheidsonderwijs . 

De woorden: ,,hoofdofficier Marine-Mtoom
vaartdienst (scheepswerktuig kunde)" en de 
achter deze woorden p-eolaatste punt-komma 
vervallen. 

B evoegdheden voor het geven van lager 
nijverheidsonderwijs. 

De woorden: ,,diploma C. voor machinist 
ter koopva-ardij (scheepswerktuigkunde)" en 
de achter deze woorden geplaatste punt wor
den vervangen door de volgende woorden en 
leesteekens: 

diploma's B en C voor machinist ter koop
vaardij (scheepswerktuig kunde). 

Art. II. Hoofdofficieren van den Marine
Stoomvaartdienst, die ten tijde van het in 
werking treden van dit besluit belast zijn met 
het onderwijs in scheepswerktuigkunde aan 
door het Rijk gesubsidieerde middelbare nij
verheidsscholen, behouden de bevoegdheid om 
dit onderwijs aan zoodanige scholen te geven. 

Art. III. Het programma voor de akte N 
XIII (scheepswerktuigkunde), behoorend bij 
Ons voornoemd besluit, vervalt en wordt ver
vangen door het volgend programma : 

9 
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Prog,·amma voor de akte N XIII. 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
van onderwij in de scheepswerktuigkunde aan 
de opleidingen tot alle machinisten en stuur
mansrangen ter koopvaardij, zoowel op zich 
zelfstaande als die, verbonden aan scholen, 
als bedoeld in artikel 11 , eerste en tweede lid, 
der Nijverheidsonderwijswet. 

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

Om tot het examen te worden toegelaten, 
moet de candidaat aan de commissie overleg
gen zijn diploma B (Schipperswet) als machi
nist en het bewijs van vier jaren dienst als 
zelfstandig wachtdoend machinist, óf het bewijs 
van vier jaren dienst als officier 2de klasse of 
in hoogeren rang bij den Marine-stoomvaart
dienst. 

1. De vereisch ten voor het eerste gedeelte 
zijn: 

a. kennis van de meetkunde der ruimte, de 
beschrijvende meetkunde, de coördinatenleer, 
en van de beginselen der hoogere wiskunde, 
voor zoover deze kennis noodig is bij een 
doel treffende studie voor deze akte; 

b. de kennis - in ruimeren en dieperen 
zin - van de natuurkunde, de technische 
warmteleer inbegrepen, de mechanica, de 
sterkteleer inbegrepen, en de electrotechniek, 
welke wordt geëischt van de koopvaardij
mach inisten, die zich onderwerpen aan het 
examen voor de diploma's B en C als machi
nist; 

c. kennis van de beginselen der chemie, 
voor zoover noodig voor het begrip van do 
chemische technologie, als bedoeld onder 2c; 

d. kennis van de vaklitteratuur in de Ne
derlandsche, Engelsche en Hoogduitsche talen. 

2. De vereischten voor het tweede gedeelte 
zijn: 

a. grondige kennis van de scheepswerktuig
kunde, waaronder is begrepen kennis van de 
inrichting, samenstelling, werking, behande
ling, het onderhoud en de bepaling van de 
hoofdmaten van: stoomketels en hun toebe
hooren, zuiger-stoommachines, stoomturbines, 
verbrandingsmotoren, pompen en andere hulp
en bijwerktuigen, pijpleidingen; kennis van 
het herstellen en keuren van stoomketels en 
van het stellen en herstellen van zuiger
stoommachines, stoomturbimis, verbrandings
motoren, pompen en andere hulp- en bijwetk
tuigen, pijpleidingen; kennis van het bedrijf 
van koelmach ines en -installaties; 

b. eenige kennis van scheepsbouw, waar
onder is begrepen een algemeen begrip van 
de samenstelling en den bouw van het stalen 
schip; kennis van de verbindingen van de 
onder a genoemde scheepswerktuigen met het 
schip; kennis van de samenstelling van olie
en kolenbergplaatsen, van de waterdichte in
deel ing en de ventilatie; kennis van de voort
stuwing; 

c. eenige kennis van de mechanische en 
chemische technologie, voor zoover die voor 
den scheepswerktuigkundige van belang zijn; 
wat de laatste betreft, meer in het bijzonder 
van brandstoffen, rookgassen, water, smeer
middelen en van aantasting van metalen ; 
kennis van pakkingstoffen; 

d. grondige kennis van de factoren, welke 
de economie van een machine-installatie be
ïnvloeden, bepaling en beoordeeling van de 
rendementen van stoomketels, -machines, -tur
bines, verbrandingsmotoren en pompen; ken
nis van de gebruikelijke meetmethoden; 

e. vaardigheid in het maken van werktee
keningen en in het lezen van werktuig- en 
scheepsbouwkundige teekeninyen; 

/. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in scheepswerktuigkunde aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid geeft, 
waaronder het schetsen op het bord; ge
schiktheid om de verkregen kennis aan ande
ren mede te deelen, een en ander in verband 
met het bepaalde in artikel 38 der wet. 

Toelichting: 
Het onderdeel la wordt onderzocht bij het 

examen in de overige deelen, genoemd onder 
1 ; zoo noodig kan het examen, voor een 
speciaal onderzoek naar de kennis van het 
onderdeel la worden verlengd. 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag, waarop de examens voor 
de akte N XIII in het jaar 1931 aanvangen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit beslu it, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. Te r p s t r a. 
(Uitgeg. 9 Maart 1931.) 

20 Feb1-uari 1931. BESLUIT tot aanw1Jzmg 
overeenkomstig artikel 133, vijfde lid, der 
hooger-onderwijswet van in N ederlandsch
Indië in 1931 behaalde getuigschriften. 
S. 64. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
Februari 1931, n°. 508, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet; 

Gezien Onze besluiten van 21 November 
1929 (Staatsblad n°. 496), 12 Februari 1930 
(Staatsblad n°. 43) en 17 Mei 1930 (Staats
blad n°. 196) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
de in 1931 afgegeven getuigschriften van de 

afdeeling gymnas ium en vau de afdeeling 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus B 
van het B ataviaansch lyceum, uitgaande van 
de Carpentier Altingstichting te Batavia, van 
de hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus 
B voor meisjes te W eltevreden, uitgaande van 
de Carpentier Altingstichting te Batavia, van 
de afdeeling hoogere burgerschool met vijf
jarigen cursus B van het Christelijk lyceum te 
Bandoe,~g, van de afdeeling B van de 
Roomsch-Katholieke Algemeene Middelbare 
school der Strada-vereeniging te Weltevreden 
en van de afdeeling B van de Salemba Alge
meene Middelbare school te Weltevreden wor-
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den gelijkgesteld met het getuigschrift, be. 
doeld in artikel 11 der hooger-onderwijswet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten Februari 1931. 

WILHELM! A. 
De Ministe1· van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Te r pst ra. 

(Uitgeg. 16 Maart 1931.) 

21 Februari 1931. WET, houdende bepalin
gen in het belang van de inheemsche 
tarweteelt. S. 65. 

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

dat het wenschelijk is bepalingen vast te stel
len in het belang van de inheemsche tarwe
teelt; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
"tarwemeel" en "tarwebloem": alle meel 

en bloem, geheel of gedeeltelijk van tarwe 
afkomstig; 

,,Onze Minister": Onze Minister met de za
ken van den Landbouw belast. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan: 

a. worden verboden of niet dan voorwaar
del ijk toegestaan het vervoeren, ·voorhanden 
hebben of afleveren van tarwemeel of tarwe
bloem, waarvan de samenstelling niet voldoet 
aan eischen door Onzen Minister gesteld; 

b. worden bepaald dat hij, die tarwemeel 
of tarwebloem vervoert, voorhanden heeft of 
aflevert, verplicht is door Onzen Minister voor 
te schrijven registers betreffende aankoop, ver
koop en verwerking bij te houden en daarvan 
aan de bevoegde personen desgevraagd inzage 
te verstrekken. 

Het voorgaande lid is niet van toepassing 
op tarwemeel of tarwebloem, bestemd voor 
eigen gebruik. 

De eischen, ingevolge dit artikel door Onzen 
Minister aan de samenstelling van tarwemeel 
of tarwebloem w stellen, betreffen niet de 
toevoeging van andere stoffen dan welke uit 
tarwe worden gewonnen. Ten aanzien van niet 
meer dan 25 pct. van elke hoeveelheid tarwe
meel of tarwebloem kan de eisch, te zijn meel 
of bloem van inheemsche tarwe, worden ge
steld. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften worden gegeven betref
fende levering van hier te lande verbouwde 
tarwe en van daaruit gewonnen tarwemeel en 
tarwebloem. 

4. Door Ons kan, de door Ons aangewezen 
organisaties van belanghebbenden gehoord, 
eene commissie worden benoemd, bestaande 
uit ten minste vijf en ten hoogste vijftien 
leden, welke tot taak heeft de Regeering des
gevraagd of eigener beweging van advies te 
dienen omtrent maatregelen, met betrekking 
tot de uitvoering van deze wet te nemen of 

genomen, en Haar, desgevraagd, bij de uit
voering bij te staan. 

De voorzitter der commissie wordt door Ons 
uit de leden aangewezen. 

Door Ons en, onder Onze goedkeuring, door 
de commissie, kunnen daaraan adviseerende 
leden worden toegevoegd. 

De commissie vergadert ten minste driemaal 
per jaar. 

Hetgeen verder op de werkzaamheid van 
de commissie betrekking heeft, wordt nader 
door Ons geregeld. 

5. Overtreding van een der krachtens deze 
wet vastgestelde voorschriften, alsmede over-
treding van eene voorwaarde, als bedoeld in 
artikel 2, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes . maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000. 

Het feit wordt beschouwd als eene over
treding. 

Voorwerpen, den veroordeelde toebehooren
de, waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtreding is gepleegd, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

De rechter kan de openbaarmaking van zijn 
uitspraak gelasten. 

6. Indien de overtreding, omschreven in het 
voorgaande artikel, is gepleegd door of van
wege eene naamlooze vennootschap, eene coö
peratieve of andere rechtspersoonlijkheid be
zittende vereeniging of eene stichting wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen de leden van het bestuur. Geen 
straf wordt uitgesproken tegen hem, van wien 
blijkt, dat de overtreding buiten zijn toedoen 
is gepleegd. 

7. Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet zijn belast, behalve de bij ar
tikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring aangewezen ambtenaren: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie; 

b. de ambtenaren van invoerrechten en ac
cijnzen; 

c. . zij, die daartoe bij algemeenen maatregel 
van bestuur zijn aangewezen. 

8. Zij, die met het opsporen van de over
tredingen van deze wet zijn belast, zijn be
voegd daartoe elke plaats, daaronder begre
pen besloten lokalen, erven en woningen, te 
betreden. 

Indien hun de toegang wordt geweigerd 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
ping van den sterken arm. 

In woningen treden zij tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan op vertoon van 
een bijzonderen schriftelijken last ~an clen 
commissaris van politie, en in getneonten, 
waar geen commissaris is, van den burge
meester. Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogcle doel melding gemaakt. 

9. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van: Tarwewet, met vermelding van 
den jaargang van het Staatsblad, waarin zij 
is geplaatst. 

10. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondigi11g. Zij 
ve1·val t op 1 Augustus 1934. 

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 21 ten Fe
bruari 1931. 

WILHELM! A. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 4 Maart 1931.) 

23 Februari 1931. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Meelbesluit (Staats
blad 1924, n°. 313), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 31 Juli 1926 
(Staatsblad n°. 281). S. 66. 

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

Arbeid Handel en Nijverheid van 2 J anuari 
1931, ~•- 1557 D, Afdeeling Volkgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1919, n°. &81); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 681); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Februari 1931, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Februari 1931, n°. 
175 D, Afdeeling Volkgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: -
in het Meelbesluit (Staatsblad 1924, n•. 

313), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 281) de navol
gende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

Art. I. Art. 7, onder 2, wordt gelezen als 
volgt: 

,,2. Paneermeel, de grofkorrelige waar, 
verkregen door vermaling van het product, 
bereid door bakken van tarwebloem al of niet 
gemengd met melkbestanddeelen, keukenzout, 
gist of een ander onschadelijk rijsmiddel." 

Art. II. Aan het slot van artikel 17 ver
valt de punt en wordt daarachter gelezen: 

"en bij paneermeel, bereid met een ander 
rijsmiddel dan gist, niet hooger zijn dan 3 %.'' 

A rt. III. In artikel 20 wordt !}an het slot 
van den eersten zin, achter het woord "bij
lage" de punt vervangen door een komma en 
wordt daarachter gelezen: 

,, voorzoover deze daarvoor toereikend zijn.'' 
De tweede zin van artikel 20 vervalt. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij

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

's-Gravenhage, den 23sten Februari 1931. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 9 Maart 1931.) 

24 Februari 1931. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Tramwegreglement. S. 67. 

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

Waterstaat van 8 Januari 1931, La. D.D., 
afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 5, vijfde lid, der Locaal
spoor. en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Februari 1931, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Februari 1931, n°. 
503, afdeeling Vervoer. en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Tramwegreglement, vastgesteld bij Ko

ninklijk besluit van 24 Februari 1920 (Staats
blad n°. 85), het laatst gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 3 Juli 1930 (Staatsblad n°. 
275), te wijzigen als volgt: 

I. Artikel 59, eerste lid, van het Tramweg
reglement wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt: 

,,(1) De machinist of de wagenvoerder is 
verplicht bij het rijden steeds, doch in het 
bijzonder waar de tramweg zich bevindt op 
of naast den openbaren weg of dezen nadert, 
de snelheid tijdig te verminderen of den trein 
zoo noodig tot stilstand te brengen, wanneer 
de veiligheid van het verkeer op den tram
weg of op den openbaren weg zulks vordert.'' 

II. De artikelen 81 en 82 worden gewij
zigd en opnieuw vastgesteld als volgt: 

,,Artikel 81.'' 
" Dieren, waarvan het vervoer verbod,en of 

slechts voorwaardelijk toegelaten is.'' 
,,(1) Het is verboden dieren, lijdende aan 

een besmettelijke ziekte, en dieren, komende 
van plaatsen, waar besmettelijke veeziekten 
heerschen, ten vervoer per tramweg aan te 
bieden of te doen aanbieden of per tramweg 
te vervoeren." 

,, (2) De Minister is bevoegd, bestuurders 
gehoord, ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek, van het in het eerste lid vermelde 
verbod ontheffing te verleenen." 

,,(3) De Minister is bevoegd bij het voor
komen van besmettelijke veeziekten te bepa
len, dat op door hem aan te wijzen stations, 
vee in het geheel niet of alleen op door hem 
vast te stellen voorwaarden ten vervoer mag 
worden aangenomen.'' 

,,(4) Het is verboden andere zieke dieren 
dan die, bedoeld in het eei:ste lid, ten ver
voer per tramweg aan te bieden of te doen 
aanbieden of per tramweg te vervoeren, in
dien zij niet vergezeld zijn van een door den 
districtsveearts afgegeven verklaring, waaruit 
blijkt, dat tegen vervoer per tramweg geen 
bezwaar bestaat. In deze verklaring moet 
worden opgenomen, of al dan niet samen
lading met andere dieren geoorloofd is.'' 

,,(5) Het is verboden dieren ten vervoer 
per tramweg aan te bieden of te doen aan
bieden of per tramweg te vervoeren, voor 
zoover niet is voldaan aan de in Bijlage III 
van het Algemeen Reglement Vervoer ver
melde voor chriften.'' 

,,Artikel 82.'' 
"Goederen, waarvan het vervoer verboden of 

slechts voorwaardelijk toegelaten is.'' 
,,(1) Het is verboden ten vervoer per tram

weg aan te bieden of te doen aanbieden of 
per tramweg te vervoeren: 

a. ontplofbare stoffen te weten: 
1 °. pring taffen en buskruit; 
2°. munitie; 
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3°. ontstekingsmiddelen en vuurwerkarti

kelen; 
4°. samengeperste, vloeibaar gemaakte of 

onder druk opgeloste gassen; 
5°. stoffen, die in verbinding met water 

ontvlambare of verbranding bevorderende gas
sen ontwikkelen; 

b. voor zelfontbranding valbare stoffen; 
c. walging wekkende of kwalijk riekende 

stoffen; 
voor zoover zij niet zijn genoemd in Bijlage 

I van het Algemeen Reglement Vervoer." 
,,(2) Het is verboden ten vervoer per tram. 

weg aan te bieden of te doen aanbieden of 
per tramweg te vervoeren de in Bijlage I van 
het Algemeen Reglement Vervoer met name 
genoemde goederen, voor zoover niet is vol
daan aan de voorwaarden, welke voor bedoel
de goederen in die Bijlage zijn aangegeven." 

,,(3) Stoffen, niet bestemd , voor sch ietdoel
einden of om ontploffingen teweeg te brengen, 
zijn geen ontplofbare voorwerpen in den zin 
van het eerste lid, indien de aanraking met 
een vlam ze niet tot ontploffing kan brengen 
en indien zij voor stooten of wrijven niet ge
voeliger zijn dan dinitrobenzol." 

,,( 4) Het in het eerste lid vermelde ver
bod geldt niet voor: 

a. de bekrachtigingsvloeistof, welke in het 
daarvoor bestemde vat op trekvoertuigen, door 
explosiemotoren middellijk of onmiddellijk 
gedreven, wordt mede gevoerd; 

b. munitiën, welke door de militaire macht 
op marschen worden medegevoerd; 

c. ten behoeve van 's Rijks dienst en door 
Rijksambtenaren te verzenden stoffen als ge
noemd in Bijlage II van het Algemeen Regle
ment Vervoer, mit,s voldaan zij aan de daarin 
aangegeven voorwaarden; 

d. ontplofbare of voor zel !ontbranding vat
bare stoffen (ande1·e dan de in Bijlage I van 
het Algemeen Reglement Vervoer genoemde), 
waarvan het vervoer geacht kan worden, bij 
inachtneming van de noodige voorzorgsmaat
regelen, niet in strijd te zijn met de eischen 
der veiligheid, doch alleen voor zoover voor 
het vervoer van zoodanige stoffen door den 
Minister, bestuurders gehoord, vergunning is 
verleend en aan de daarbij gestelde voorwaar
den is voldaan." 

,,(5) Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid geldt niet voor: 

a. munitie, welke officieren en minderen 
van het leger of van de vloot medevoeren; 

b. patronen, welke in dienst zijnde beamb
ten der politie voor de vuurwapenen, welke 
zij op hunne reis dragen, medevoeren; 

c. jachtpatronen, die jagers in geringe hoe
veelheid voor de jachtgeweren, welke zij op 
hunne reis dragen, medevoeren; 

d. lucifers en dergelijke, welke reizigers 
in geringe hoeveelheden als reisbenoodigd
heden medevoeren." 

,, ( 6) Wordt gedurende den loop van den 
trein overtreding van de bepalingen van dit 
artikel ontdekt, dan worden de in strijd met 
die bepalingen in de rijtuigen medegenomen 
voorwerpen zoodra mogelijk daaru it verwij
derd en in den goederen- of bagagewagen 
overgebracht of op het eerste station, waar 
stilgehouden wordt, uit den trein verwijderd." 

III. In artikel 95bis wordt in de plaat,s 

vàn: ,,81, tweede lid," gelezen: ,,82, vierde 
lid, onder d". 

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

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waierstaat, P.J. Re y me r. 
( U itgeg. 11 Maart 1931.) 

24 Februari 1931. BESLUI·.r tot aanvulling 
van het bij Koninklijk Besluit van 11 
September 1885 (Staatsblad n°. 181) vast
gestelde reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van beweegbare spoorweg
bruggen. S. 68. 

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

Waterstaat van 26 Januari 1931, La. H.H., 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

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

10 Februari 1931, n°. 20); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 Februari 1931, n°. 
504, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het bij Koninklijk besluit van 11 Septem

ber 1885 (Staatsblad n°. 181) vastgestelde en 
bij Koninklijk besluit van 20 Juli 1929 
(Staatsblad- n°. 399), laatstelijk gewijzigde 
1·eglement voo1· de scheepvaart ter beveiliging 
van eenige beweegbare spoorwegbruggen in den 
Hollandschen IJzeren Spoorweg van Amster
dam tot Rotte,·dam, in den Staatsspoorweg 
van Amsterdam naar Utrecht, in den Staat.s
spoorweg van Gouda naar 's-Gra,venhage, in 
den Noordhollandschen Staatsspoorweg en in 
den Oosterspoorweg van Amsterdam naar 
A me1·s/001·t van toepassing te verklaren op 
de draaibrug over den Ouden Rijn bij de 'Vink 
en in verband daarmede het opschrift onder 
A. van genoemd reglement aan te vullen met: 

"3°. de draaibrug over den Ouden Rijn bij 
de Vink." 

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

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P.J. R e y me r. 
( Uitgeg . 11 Maart 1931.) 

27 Februari 1931. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Vleeschwarenbesluit (Staatsblad 
1924, n°. 315), gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 
281 l. s. 69. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 30 Decem
ber 1930, n°. 1280 E., 'Afdeeling Volksgezond
heid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581) en op artikel 
2 der Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 
n°.524); 
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Gezien het Vleeschwarenbesl uit (Staatsblád 
1924, n°. 315), aangevuld bij Ons besluit van 
31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 281) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Februari 1931, n°. 22) ; 

Gezien het adv ies van de Commissie ex ar
tikel 17 der Warenwet: 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en ijverheid van 
24 F ebruari 1931, n°. 165 E., Afdeeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Vleeschwarenbesluit (Staatsblad 1924. 

n° . 315), zooals dit is aangernld bij Ons be
sluit van 31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 281) de 
navolgende wijzigingen en aanvullingen aan 
te brengen: 

Art. I. In artikel 3, onder 1, worden tus
schen de woorden "keukenzout" en "kruiden" 
ingevoegd de woorden "keukenzout, dat ten 
hoogste 0,6 procent natriumnitriet bevat,". 

Art. II. In artikel 3 wordt een nieuw 
nummer, 2bis, ingevoegd, luidende: 

,,2bis. haar gehalte aan salpeterigzuur, be
rekend als natriumnitriet, mag niet grooter 
zijn dan 0,05 procent;". 

Art. III. Artikel 3, onder 3, wordt gelezen 
als volgt: 

"3. haar gehalte aan zetmeel, uitgedrukt 
als watervrij zetmeel, mag in worsten, welke 
gekookt zijn, niet grooter zijn dan 4 pct., ten
zij door Ons, krachtens artikel 15, derde lid , 
der Warenwet, toestemming is verleend een 
anderen eisch te stel! en met betrekking tot het 
gehalte aan zetmeel in leverworst en in soort
gelij ke, met name aan te geven, worst, welke 
onder eene plaatselij ke gebruikelijke aandui
ding wordt verkocht." 

Art. IV. Artikel 3, onder 6, tweede alinea, 
wordt gelezen als volgt: 

,,Als procentisch gehalte aan organisch niet
vet wordt aangemerkt het getal, dat verkre
gen wordt door het getal 100 te verminderen 
met het procentisch water-, vet-, zetmeel- en 
aschgehalte van de vleeschwaren." 

Art. V. Aan het slot van artikel 12 wordt 
de punt vervangen door een komma. waarna 
wordt gelezen: 

,,voorzoover deze daarvoor toereikend zijn." 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij· 

verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r s c hu u r. 

( Uitgeg. 18 Maart 1931.) 

2 lJfaart 1931. BESLUIT, houdende wijzi
ging van de bepalingen omtrent vrijdom 
van specifieke belasting bij invoer van 
goederen, bestemd tot gebruik als grond
stof in fabrieken en trafieken. S. 70. 

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

Financiën van 12 Februari 1931, n°. 220, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gelet op de wet van 29 Januari 1931 
(Staatsblad n°. 25); 

Gezien Ons besluit van 17 ovember 1927 
(Staatsblad n°. 359), gewijzigd bij . dat van 
25 April 1929 (Staatsblad n° . 212) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Februari 1931, n°. 24) ; 

Gelet op het nader 1·apport van Onzen 
voornoemden Minister van 26 Februari 1931, 
n°. 165, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In het laatste lid van artikel 1 van 
Ons besluit van 17 November 1927 (Staats
blad n°. 359), zooals dit luidt ingevolge a r
tikel 1 van Ons besluit van 26 April 1929 
(Staatsblad n°. 212) wordt in de plaats van 
,,f 4.96" gelezen: f 5.51. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van d_en tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

's-Gravenhage, den 2den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van J?inanc-iiin, De Ge e r. 
(Uitgeg. 10 Maart 1931.) 

5 Jfoart 1931. BESLUIT tot gedeeltel ijke 
vernietiging van het besluit van den Raad 
de,- gemeente Rotterdam van 7 October 
1929, voor wat betreft Al'tikel 51, derde 
lid van het Ambtenaremeglement der ge
meente Rotterdam . S. 71. 

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

Defensie van 11 November 1930, IIde Afdee
ling B, n°. 93 en van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 3 December 1930, n°. 15532, 
Afdeeling B. B., tot gedeeltel ijke vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Rotterda1n van 7 October 1929, waarbij is vast
gesteld eene verordening tot regeling van de 
rechtspositie van de ambtenaren in dienst dier 
gemeente (Ambtenarenreglement der gemeente 
Rotterdam), voor zooveel aangaat het in het 
derde lid van Artikel 51 van dat Reglement 
gemaakte voorbehoud op het geven van vacan
tie aan verlofspersoneel voor het vervullen van 
den militairen dienst, i.c. de herhalingsoefe
ningen, welk voorbehoud luidt: ,,tenzij de her
halingsoefeningen het gevolg zijn van vrijwil -
1 ig aangegane militaire verplichtingen"; 

Overwegende, dat de Overheid in al haar 
geledingen maatregelen moet nemen, om de 
in haar dienst zijnde personen, op wie als ver
lofsmil itair verplichtingen rusten, in de gele
genheid te stellen aan die ver pi ichtingen te 
kunnen voldoen, zonder dat zij daarvan een i
gen hinder of schade ondervinden in de uit
oefening van hun burgerwerkkring, in de ge l
delijke belooning aan dien werkkring verbon
den of in het ontspanningsverlof, ,vaarop zij in 
dien werkkring aanspraak kunnen maken; 

Overwegende, dat in ,·orenstaanden zin ten 
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behoeve van het overheidspersoneel in dienst 
van het Rijk regelingen zijn getroffen en dat 
b et noodig is, da t a an de maatregelen in deze 
-door andere overheidsorganen genomen of to 
nemen, een soortgelijke bas is ten g rondslag 
ligt; 

Overwegende, dat zulks voortvloeit ui t het 
a lgemeen belang, hetwelk gelegen is in de in
s ta ndhouding van een parate weermacht, waar
in bedoeld personeel zijn di enst met opgewek t
heid verricht, hetgeen slechts het geva l ka n 
zijn, indien het zich in he t nakomen va n zijn 
m ili taire verpli cht ingen tegenover den Staat 
gedragen weet door den steun van zijn werk
gever; 

Overwegende, dat dit a lgemeen belang ook 
wordt ingezien door zeer vele werkgevers in 
het par t iculi er bedrijf, die in dergelijke aa11-
gelegenheden hu n medewerking verleenen ; 

Overwegende, dat geen grond aanwezig is 
voor het achterstell en van reserve-officieren 
en reserve-onderofficieren, die door he t aan
gaan van een vrijwilli ge verbintenis blijk ge
-ven ' s Lands zaak te will en d ienen, bij hen, 
die voor het vervull en van die taak zij n aan
O'ewezen · 0 

Overw~gende, dat de encadreering van het 
l eger e ischt, dat over een voldoend aantal , 
voo1· hun taak geschikte reserve-offi cie ren en 
reserve-onderoffi cieren moet kunnen worden 
beschikt; 

Overwegende, dat deze reserve-officieren en 
reserve-onderoffic ieren langs den weg van vrij
willige beschikbaarstell ing dan wel door aan
wij zing uit de di enstplichti gen moeten worden 
verkregen, terwijl in het a lgemeen aan een 
v,-ij willige beschikbaa rstelling de voorkeur 
moet worden gegeven ; 

Overwegende, dat het geste lde in het derde 
lid van Art ikel 51 van het Ambtena renregle
m ent der gemeente R otte1·dam, luidende: ,,A an 
,,den ambtenaa r , opgeroepen voor herh alings
,,oe feningen, worden de vacant iedagen, waar
,,op hij in elk kalenderj aar rech t heeft , gege
, .ven in den tijd, dat hij n iet onder de wa penen 
" is, tenzij de herhalin(Jsoefeningen het gevolg 
,,zijn van v1-ij willig aangegane militaire ver
"plichtingen", voor wat het daa rin gem·aakte 
voorbehoud betreft, in den weg staat aan de 
l egerbelangen, welke het bere iken va n een zoo 
groot mogelijk r endement terza ke van he t voor 
h oogere rangen opgeleide verl ofspersoneel 
e ischen ; 

Overwegende, da t di t voorbehoud het ge
volg ka n hebben, da t degenen, wie het aan
gaat . de vrije beschikking over hunne vacantie 
zull en moeten missen en dus worden achter
gesteld bij de overige werknemers, op wie be
doeld vombehoud µi et va n •toepass ing is ; 

Overwegende, dat zulks aa n oudere personen, 
-die a ls reserve-offi cier of reserve-onderoffi c ier 
in de hoogere ra ngen dienen en op wier be
houd voor het leger in het bijzonder prij s moet 
worden gesteld, aanl eiding ka n geven om ont
s lag uit den mili tairen di enst te vragen, zoo
dra zij den leeftijd hebben bere ikt, waarop zij 
n iet meer tot den milita iren dienst ve rplicht 
zijn; 

Overwegende, dat bedoeld voorbehoud jon
geren zal kunnen weerhouden om mil itaire 
ve rplichtingen vrijwill ig op zich te nemen; 

Ove rwegende ten slotte , dat meerbedoeld 
voorbehoud derhalve belemmerend werkt op 
de voorziening in de behoefte aan reser ve-per
soneel met daartoe geschikte krachten, zoo
mede op een doelt reffende aanvulling van het 
reser ve-personeel in de hoogere rangen, het
geen in strijd is met het a lgemeen belang; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord (advies van 6 

Januari 1931, n°. 25 ) ; 
Ge let op het nade r rapport van Onze voor. 

noemde Ministers van 19 F ebruari 1931, IIde 
Afdeeling B , n° . 135 en van 2 Maart 1931, 
11° . 2544, Afdeeling Bi nnenl a ndsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Genoemd beslui t van den R aad der gemeente 

R otte,·dam te vernietigen wegens strijd met het 
a lgemeen belang, voor zooveel betreft de woor
den " tenzij de herhalingsoefeningen het ge
volg zijn van vrij will ig aangegane mili ta ire 
verpli cht ingen" , voorkomende aan het slot 
van het derde lid van Art ikel 61 der veror
dening tot regeling van de rechtspositie van 
de ambtenaren in d ienst der gemeente R otter
dam . 

Onze Ministe rs van Defensie en va n Binnen
landsche Za ken en L andbouw zij n, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de ui tvoering 
van di t beslui t, hetwelk in het Staatsblad za l 
worden geplaatst en waarvan a fschri ft zal wor
den gezonden aan den R aad van Sta te. 

's-Gravenhage, den 5den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Defensie, L. N. D ec k e r s. 
De Ministe1· van Staat, 

M iniste,· van B innenlanrlsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uit geg. 23 Maa,·t 1931. ) 

9 Maart 1931. BESLUIT tot nadere wijzig ing 
van het P o tbeslui t 1925 (Staatsblad n°. 
396 ). s. 72. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is wijzi

g ing te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396) zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit van 14 Juni 1930 
(Staatsblad n° . 264); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat va n 13 December 1930, n°. 10, 
Hoofdbestuur der Posterij en, Telegrafie en 
'felefoni e; 

Den R aad va n State gehoord (advies van 
13 J anuari 1931, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Maar t 1931, n°. 2, 
Hoofdbestuur der Posterij en, Telegra fie en 
Telefo nie; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volg t : 

Art. I . Art ikel 14, § 1, l ste I id van het 
Postbeslui t 1925 (S taatsblad n°. 396) wordt 
gelezen a ls vol gt : 

,,In gebruik blijven of worden gesteld: 
posb egels, in de door Onzen Minister van 

Wateg taat te bepalen waarden ; 
postzegelboekjes; 
postzegelroll en; 
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postbladen, briefomslagen, enkele en dub
bele briefkaarten, postbewijsformul ieren en 
kaarten tot mededeeling van 1.dreswijziging, 
voorzien van zegelafdrukken in door Onzen 
voornoemden Minister te bepalen waarden; 

andere naar het oordeel van den Directeur
Generaal der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie noodige form ui ieren." 

Art. II. Na artikel 14 van het Postbesluit 
1925 {Staatsblad n°. 396) wordt ingevoegd een 
nieuw artikel luidende als volgt: 
In! ichti ngen omtrent adressen. 

,,Art. 14bis. Op de door den Directeur-Ge
neraal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
te stellen voorwaarden wordt voldaan aan ver
zoeken om inlichtingen omtrent adressen. Voor 
elk adres, waaromtrent inlichtingen worden 
gevraagd, is bij vooruitbetaling een recht van 
2½ cent. verschuldigd." 

Art. III. Dit besluit treedt in werking op 
16 Maart 1931. 

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

Het Loo, den 9den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
(Uitger, . 13 Maart 1931.) 

9 Maa,·t 1931. BESLUIT tot vern ietiging 
van het besluit van den Raad der ge
meente Zaandijk, dd. 26 Februari 1930, 
houdende ongegrondverklaring van het 
beroep van de firma Witbaard en Finke, 
aldaar, tegen een besluit van Burgemees
ter en Wethouders, waarbij haar vergun
ning is geweigerd voor den bouw van 
twee dubbele woningen aan het Ezelspad 
en van twee dubbele woningen en één 
vrijstaande woning aan het Gorterspad, op 
de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Zaandijk sectie A , nos . 3029 en 2819. 
S. 73. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 27 October 
1930, n°. 7136 M/P.B.R., afdeel ing Volksge
zondheid, en van 3 November 1930, n°. 14161, 
Afd. Binnenlandsch Bestuur; betreffende het 
besluit van den Raad der gemeente Zaandijk 
dd. 26 F ebruar i 1930, inhoudende ongegrond
verklaring van het beroep van de firma Wit
baard en Finke, aldaar, tegen een besluit van 
Burgemeester en Wethouders, waarbij haar 
vergunning is geweigerd voor den bouw van 
twee dubbele woningen aan het Ezelspad en 
van twee dubbele woningen en één vrijstaande 
woning aan het Gorterspad, op de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Zaandijk, sectie 
A. nos. 3029 en 2819 ; · 

Overwegende, dat de vergunning is gewei
gerd en het daartoe strekkend besluit is ge
handhaafd, wegens het ontbreken met betrek
king tot het bedoelde terrein van ve1:gunning 
als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder 2. 
der bouw- en woningverordening van Zaan
dijk, volgens welke bepaling het verboden is 

"bouwterreinen aan te leggen, te verkavelen 
of in exploitatie te t,rengen, tenzij met ver
gunning van den gemeenteraad en in overeen
stemming met de aan eene verleende vergun
ning verbonden voorwaarden, een en ander in 
overeenstemming met het uitbreidingsplan, 
door den Raad vastgesteld"; 

Overwegende, dat de grond, waarop de 
bouw is ontworpen, is gereed bouwterrein, ge
legen aan wegen, voorzien van rioleering en 
een verharding, die - aangezien de verorde
ning geen bepaling bevat, welke verbiedt te 
bouwen anders dan aan straten, aangelegd en 
verhard overeenkomstig de daaromtrent door 
den Raad vastgestelde voorschriften - bouw 
daaraan toelaatbaar doet zijn; 

dat voor de bebouwing van dezen grond 
geen vergunning van den Raad voor het aan
leggen, verkavelen of in exploitatie brengen 
van bouwterrein wordt vere ischt, aangezien 
die handelingen niet meer behoeven te wor
den verricht; 

dat in verband hiermede aan de aangehaal
de bepaling geen grond kon worden ontleend 
voor het weigeren van de gevraagde vergun
ning; 

dat ook overigens geen deugdelijke grond 
voor de weigering is aan te wijzen; 

dat, indien een in de Woningwet vermelde 
weigeringsgrond zich niet voordoet en ook 
geen andere deugdelijke grond voor weigering 
is aan te wijzen, het stelsel dier wet mede
brengt, dat bouwvergunning wordt verleend; 

dat de gevraagde vergunning derhalve had 
moeten worden verleend en de weigering in 
strijd met de wet is gehandhaafd; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
den 24 December 1930, n°. 84; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Arbeid, Handel en Nijverheid en van 
Onzen Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 24 Fe
bruari 1931 n°. 801 M/P.B.R., Afdeeling 
Volksgezondheid en van 3 Maart 1931, n°. 
2668, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld beslufo van den Raad der ge

meente Zaandijk te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

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

Het Loo, den 9den Maart 1931. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Ai·beid, Handel en Nijverheid, 

T. J. V e r s c h u u r. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 
(Uitgeg . 30 Maart 1931.) 

11 Maart 1931. \VET tot vaststelling van het 
tweede hoofdstuk der Rijksbegrooting voo~ 
het dienstjaar 1931. S. 74. 
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De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst . f 2,045,737 
Titel B. Kapitaaldienst. Nihil. 

Geheele dienst . f 2,045,737 

11 Maart 1931. WET tot vaststelling van de 
hegrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907 (Staatsblad n° . 222), voor 
het dienstjaar 1931. S. 75. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
f 977,000. 

11 Maart 1931 . WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Leenirigfonds 1914 voor het dienstjaar 
1931. S . 76. 

De begrooting wordt vastgesteld op : 
Titel A. Gewone dienst . f 93,985,300 
Titel · B. Kapitaaldi enst . 33,957,236 

Geheele dienst . f 127,942,536 

11 Maart 1931. WET tot vaststelling van de 
begrooting va n het Staatsmuntbedrijf voor 
het dienstjaar 1931. S. 77. 

De begrooting wordt als volgt vastgesteld: 
l e Afdeeling op f 1,187,775. 
2e Afdeeling op f 26,000 . 

11 Maart 1931. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het begrootings
jaar 1931- 1932. S. 78. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
f 95,500,000. 

11 Maart 1931. WET tot wijziging en ver
hooging van het vijfde Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1930. 
(Crediet ten behoeve van de aardappel 
meelindustrie in de Veenkoloniën.) S. 79. 

13 Maart 1931. WET tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. S. 80. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 77,347,152 
Titel B . Kapitaaldienst Memorie. 

Geheele dienst f 77,347,152 

13 Maa1·t 1931. BESLUIT tot nadere w11z1-
ging van het Koninklijk besluit van 23 
Augustus 1920 (Staatsblad n°. 720) tot 
vaststelling van een algemeenen maatre
gel van bestuur, als bedoeld in artikel 77, 
vierde lid , der Arbeidswet 1919. S. 81. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 27 Januari 
1931, n°. 144, Afdeeling Arbeid ; 

Overwegende, dat het noodig is Ons besluit 
van 23 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 720) 
tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in het vierde lid van 
artikel 77 der Arbeidswet 1919, laatstelijk 
gewijzi gd bij Ons . besluit van 1 September 
1927 (Staatsblad n°. 297), nader te wijzigen; 

Gelet op artikel 77, vierde en zevende lid, 
onder a, der Arbeidswet 1919 ; 

Den Raad van State gehoord (ad,,;ies van 
3 Maart 1931, n°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Maart 1931, n°. 597, 
Afdeel ing Arbeid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Na artikel 17 van Ons besluit van 23 Augus

tus 1920 (Staatsblad n°. 720) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
al bedoeld in het vierde lid van artikel 77 der 
Arbeidswet 1919, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 1 September 1927 (Staatsblad n°. 
297) wordt het volgende ingevoegd: 

,,§ 5. Van de geneeskundige ambtenaren i,. 
Rijksdiens t, bedoeld in artikel 77, zevende lid, 

onder a, der A rbeids.wet 1919. 
Art. l 7bis. Met de handhaving van het bij 

of krachtens de Arbeidswet 1919 bepaalde en 
met de medewerking aan de uitvoering daar
van, voor zoover die bepalingen betrekking 
hebben op inrichtingen voor het verplegen van 
zieken, zijn , ieder binnen zijn ambtsgebied, 
mede belast: 

a. ten aanzien van krankzinnigengestich
ten en inrichtingen tot het verplegen van 
zwakzinnigen de inspecteurs voor het Staats
toezicht op krankzinnigen en krankzinnigen
gestichten; 

b. ten aanzien van de overige inrichtingen 
tot het verplegen van zieken de hoofdinspec
teur en de inspecteurs van de vol ksgezond
heid, behoorende tot den dienst, welke in het 
bijzonder belast is met de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffende besmet
telijke ziekten, en tot den dienst, welke be

· last is met de zaken betreffende de hygiëne 
van het kind, de tuberculosebestrijding en de 
bestrijding van geslachtsziekten. 

Art. 17ter. De in artikel 17bis bedoelde 
geneeskundige ambtenaren stellen het districts
hoofd der arbei dsinspectie - of voor zoover 
het betreft aangelegenheden, welke op meer 
dan één district der arbeidsinspectie betrek
king hebben, den Directeur-Generaal van den 
Arbeid - in kennis van al hetgeen zij noodig 
achten om eene richtige naleving van het be-

' paalde bij of krachtens de Arbeidswet 1919 
ten aanzien van de in artikel 17bis genoemde 
inrichtingen tot het verplegen van zieken te 
verzekeren. · 

Art. 17quater. Alvorens op verzoeken om 
eene vergunning ingevolge artikel _12 van het 
Verplegingsbesluit 1928 afwijzend te beschik
ken, wint het districtshoofd der arbeidsinspec
t ie het advies in van den betrokken genees
kundigen ambtenaar, bedoeld in artikel 17bis. 

Bovendien wint het districtshoofd der ar-
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beidsinspectie het advies in van den betrokken 
geneeskundigen ambtenaar, bedoeld in artikel 
l 7bis, in alle gevallen, waarin redelijkerwijze 
vermoed kan worden, dat de belangen der 
verpleging zulks eischen. 

§ 6. Slotbepaling." 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij

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

's-Gravenhage, den 13den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De Min1:ste1· v a n Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg . 31 Maart 1931.) 

14 Maa,·t 1931. Wet tot vaststelling van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. S. 82. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst . . . f 101,731,907 
Titel B. Kapitaaldienst . 627,000 

Geheel e dienst . f 102,358,907 

14 Maart 1931. WET tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel voor 
het dienstjaar 1931. S. 83. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst . . . f 43,750 
Titel B. Kapitaaldienst N ih-il. 

Geheele di enst f 43,750 

14 Maart 1931. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het " Fonds ter verbetering van de Kust
verdediging" voor het dienstjaar 1931. 
S. 84. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
'l'itel ;1. Gewone dienst f 9,000 
Titel B. K apitaald ienst Nihil. 

Geheele dienst f 9,000 

14 Maa,·t 1931. WET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1931. s. 85. 

De begrooting wordt als volgt vastgesteld: 
le Afdeeling op f 14,400,000. 
2e Afdeeling op f 1,027,000. 

14 Maart 1931. BESLUIT tot uitgifte van 
bijzondere postzegels ten bate van het 
Fonds tot Herstel van de Goudsche Glazen. 
s. 86. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 9 Maart 1931, n°. 10, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie; 

Gelet op het bepaalde bij art. 24, 2e lid 
der Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) en 
art. 14, § 1, 2e lid van het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: . 
Art. 1. Gedurende een door Onzen Minister 

van vVaterstaat te bepalen tijdvak worden va11 
Rijkswege ten bate van het Fonds tot H er
stel van de Goudsche Glazen, bijzondere post
zegels verkrijgbaar gesteld. 

2 . 1. De in het vorig artikel bedoelde post
zegels worden uitgegeven in de frankeerwaar
den van 1 ½ en 6 cent. Zij worden verkocht 
met een toeslag van onderscheidenlijk 1½ en 
4 cent boven de frankeerwaarde. 

2. De zegels vertoonen ontwerpen verband 
houdende met het doel der uitgifte. 

3. De opbrengst van deze postzegels, na 
aftrek van de frankeerwaarde en de bijzon
dere kosten uit de uitgifte voortvloeiende, 
wordt ter beschikking gesteld van het Bestuur 
van het in het vorig artikel bedoelde fçmds. 

3. 1. Op de ingevolge dit besluit uitgege
ven zegels zijn van toepassing de bepalingen, 
welke gelden voor de gewone postzegels, be
houdens dat de geldigheidsduur voor het ge
bruik eindigt met den 3lsten December 1932. 

2. De hierbedoelde bijzondere postzegels, 
welke nadat de termijn van verkrijgbaarstel
ling is verstreken nog niet zijn verkocht, zul
len worden vernietigd. 

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

's-Gravenhage, den 14den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat erstaat, P . J. R e y me r. 
( U itgcg. 9 April 1931.) 

16 Maart 1931. WET tot vaststelling van 
het derde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het- dienstjaar 1931. S. 87. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 4,235,076 
Titel B. K apitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst 4,235,076 

16 Maart 1931. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 9 
Augustus 1924 (Staatsblad n°. 409) , hou
dende reorganisatie van de stichting " H et 
Apeldoornsche Bosch" te Apeldoorn. S. 
88. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 12 Maart 1931, n°. 5851, 
Afdeeling Armwezen; 

Gel et op de Wet van 27 April 1884' (Staats-
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blail n°. 96) , laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 9 Augus

tus 1924 (Staatsblad n°. 409) ; zooals dat 
wordt gelezen volgens Ons besluit van 5 Ja
nuari 1926 (Staatsblad n°. 1) nader de vol
gende wijzigingen worden gebracht: 

Art. 1. In artikel 2 wordt in plaats van 
,.v ier" gelezen: ,,vijf" . 

2. Artikel 4 wordt gelezen: 
In het gesticht voor krankzinnigen mogen 

niet meer dan 509 krankzinnigen, 205 man
nen en 304 vrouwen verpleegd worden. 

Bovendi en mogen gedurende het tijdvak 
e indigende 1 November 1931 nog 22 mannen 
e n 40 vrouwen verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
e n La ndbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat , 
1lfiniste1· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Be e renbrouck. 

(Uitgeg. 31 Maa,·t 1931.) 

16 Maa1't 1931. BESLUI'r, houdende bekend
making van den tekst van de wet van 29 
Juni 1851 (Staatsblad n°. 85) (Gemeente
wet). zooals deze laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 31 Januari 1931 (Staats
blad n°. 41). S. 89. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 12 Maart 1931, n°. 3221 , Af
deeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op artikel CX der Wet van 31 Ja
nuari 1931 (Staatsblad n°. 41) tot herziening 
van de Gemeentewet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van de wet van 29 Juni 1851 

(Staatsblad n°. 85) , met de daarin door de 
wet van 31 J anuar i 1931 (Staatsblad n°. 41) 
en andere wetten gebrachte wijzigingen en 
aanvullingen, in eene doorloopend genummer
de reeks van artikelen, met wijziging dien
overeenkomstig van de aanhalingen daarin 
van artikelen, en onder inachtneming: 

a. van de wijze van aanduiding van ar
tikelen en onderdeelen van artikelen in deze 
gevolgd; en 

b. vai1 de in van Regeeringswege uitgaan
de stukken gevolgde spelling, 

a lgemeen bekend te maken door bijvoeging 
van di en tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

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

's-Gravenhage, den 16den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De ~llfinister van Staat, 
Minister van B inncnlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys d e Be e renbrouck. 

( Uitgeg. 24 Maart 1931.) 

TEKST van de wet van 29 Juni 1851 (Staats
blad n°. 85 J, regelende de samenstelling, 
inrichting en bevoegdheid de,· gemeente
besturen, zooals die luidt na de daarin 
laatstelijk bij de wet van 31 Januari 1931 
(Staatsblad n°. 41) gebrachte wijzigingen 
en aanvullingen. 

EERSTE AFDEELING. 
Van ti e sameustelllng en Inrichting der 

gemeentebesturen. 
TITEL I. 

Algemeene bepalingen. 
Art. l. Het bestuur van elke gemeente be

staat uit een raad, een college van burge
meester en wethouders en een burgemeester. 

Art. 2. In elke gemeente is een secretaris 
en een ontvanger. 

In gemeenten van 5000 zielen en daar be
neden kunnen, onder Onze goedkeur ing, de 
bediening van burgemeester en die van se
èretaris door denzel fden persoon worden be
kleed. 

Indien het zielental van · eene gemeente. 
waar de bediening van burgemeester en die 
van secretaris door denzelfden persoon worden 
bekleed, boven 5000 stijgt, mogen zij , onder 
Onze goedkeuring, in dien persoon vereenigd 
blijven. 

Art. 3. Dezelfde persoon kan zijn burge
meeste r , of secretaris, of ontvanger van meer 
dan ééne gemeente, mits de bevolking van 
geene dier gemeenten 5000 zielen te boven 
ga, de gemeenten aan elkander grenzen en 
haar gezamenlijk zielental 10,000 niet over
treffe. 

Art. 4. Voor de toepassing van deze wet 
wordt de bevolking eener gemeente geacht te 
bestaan uit het door de laatste openbare volks
telling daarin aangewezen getal inwoners. 

Onder ingezetenen worden in deze wet ver
staan zij, die gedurende de laatste twaalf 
maanden hunne werkelijke woonplaats binnen 
de gemeente hebben gehad. 

TITEL II. 
Van den raad. 

EERSTE HOOFDSTUK. 
Van de leden van den raad. 

§ l. Van hun getal. 
Art. 6. De raad, onverschillig of de burge

meester er al dan niet lid van zij, bestaat uit: 

7 leden m gemeenten 
11 

zielen 
beneden de 3 000 
van 3 000- 6 000 

13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
45 

6 001- 10 000 
10 001- 15 000 
15 001- 20 000 
20 001- 25 000 
25 001- 30 000 
30 001- 35 000 
35 001- 40 000 
40 001- 46 000 
45 001- 50 000 
50 001- 60 000 
60 001- 70 000 
70 001- 80 000 
80 001- 100 000 

" 100 001- 200 000 
boven de 200 000 
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§ 2. Van de be.noe11,ing der leden van 
den raad. 

Art. 6. De leden van den raad worden ge
kozen door hen, die volgens de in artikel 7 
der kieswet bedoelde lijst tot het kiezen van 
leden van den raad bevoegd zijn. 

Art. 7. De gewone tijd ter candidaatstel
ling voor de verkiezing van de leden van den 
raad is de tweede Dinsdag der maand Mei . 

Alsdan worden candidat.en gesteld ter ver
vuiling van de plaatsen der leden, die met 
den volgenden eersten Dinsdag van September 
moeten aftreden. 

Art. 8. Burgemeester en wethouders be
palen vóór elke verkiezing van de leden van 
den raad den dag, waarop zoo noodig de stem
ming zal geschieden. 

De stemming geschiedt in alle stemdistric
ten op denzelfden dag. 

Art. 9. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 35 der kieswet, wordt in gemeenten, 
waarin het aantal kiezers voor den gemeente
raad volgens de kiezerslijst minder dan 1250 
bedraagt, de onderteekening vereischt van ten 
minste 1/50 gedeelte van het aantal dier kie
zers. 

Is het aantal dier kiezers minder dan 150, 
dan wordt de onderteekening van ten minste 
drie kiezers vereischt. 

Art. 10. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 37 der kieswet, mogen op ééne lijst ten 
hoogste vij f candidaten meer worden geplaatst 
dan het aantal te vervullen plaatsen bedraagt. 
Indien de gemeente in kieskringen is ver
deeld, mogen op elke lijst ten hoogste vij f 
candidaten meer worden geplaatst dan een 
derde gedeelte van het aantal te vervullen 
plaatsen bedraagt. 

Art. ll. Indien op de lijsten evenveel can
didaten voorkomen als pi aatsen te vervullen 
zijn, verklaart het hoofdstembureau, aange
wezen in artikel 34, tweede lid, der kieswet, 
alle cand idaten benoemd, zoodra de termijn 
van beroep tegen de beslissing van dit bureau 
over de gefdigheid der lijsten en over de 
handhaving van de daarop voorkomende can
didaten is verstreken, of, in geval van be
roep, zoodra de beslissing van Gedeputeerde 
Staten aan het bureau is medegedeeld. 

Is slechts ééne lijst ingeleverd en komen 
daarop meer candidaten voor dan plaatsen te 
vervull en zijn, dan verklaart het hoofdstem
bureau, aangewezen in artikel 34, tweede l id, 
der kieswet, zoodra de in het eerste lid be
doelde termijn is verstreken, of de daar be
doelde besl issing aan dit bureau is medege
deeld, zoovele van de candidaten benoemd, in 
de volgorde waarin zij op de lijst voorkomen, 
a ls plaatsen te vervullen zijn. 

H et hoofdstembureau, aangewezen in ar
tikel 34, tweede !îd, der kieswet, maakt van 
een en ander onmiddellijk proces-verbaal op, 
dat ter secretarie der gemeente voor een ieder 
ter inzage wordt nedergelegd, in afschrift 
wordt aangeplakt en tegen betaling der kos
ten verkrijgbaar gesteld. 

Art. 12. Indien geene lijsten van candida
ten zijn ingeleverd, of op de ingeleverde lijs
ten niet zoovele candidaten voorkomen als 
plaatsen te vervullen zijn, verklaart de voor
zitter van het hoofdstembureau, aangewezen 

in artikel 34, tweede lid , der kieswet, zoodra 
de tijd, bepaald in artikel 35, eerste lid, dei· 
kieswet, is verstreken, dat niemand is be
noemd. 

De voorzitter maakt h iervan onmiddellijk 
proces-verbaal op, dat ter secretarie van de 
gemeente voor een ieder ter inzage wordt ne
dergelegd, in afschrift wordt aangeplakt en 
tegen betaling der kosten verkrijgbaar ge
steld. 

Binnen veertien dagen na de dagteekening 
van het proces-verbaal heeft, op den door 
burgemeester en wethouders te bepalen, aan 
Gedeputeerde Staten mede te deelen , dag, op
nieuw de candidaatstelling plaats. 

Art. 13. Indien , tengevolge van het ongel
dig verklaren van lijsten, of het daarvan 
schrappen van candidáten, geen geldige lijst 
overblijft, of op de geldige l ijsten te zamen 
minder candidaten voorkomen dan plaatsen 
te vervullen zijn, verklaart het hoofdstem
bureau, aangewezen in artikel 34, tweede l id, 
der kieswet, zoodra de termijn, vermeld in 
artikel 11-, eerste lid, is verstreken, of de daar 
bedoelde beslissing van Gedeputeerde Staten 
aan dit bureau is medegedeeld , dat niemand 
is benoemd. 

Artikel 11, derde lid, en artikel 12, laatste 
1 id , zijn van toepassing. 

Art. 14. De voorzitter van het hoofdstem
bureau, aangewezen in artikel 34, tweede lid , 
der kieswet, geeft den benoemde binnen drie 
dagen na de vaststelling van den uitslag der 
verkiezing kenn is van zijne benoeming. 

Art. 15. De benoemde geeft binnen vijf 
dagen na het bekomen van de kennisgeving 
een gedagteekend bewijs van ontvangst daar
van af. 

Binnen drie weken na den termijn , in het 
vorig artikel gesteld, moet bij den voorzitter 
van het hoofdstembureau, aangewezen in ar
tikel 34, tweede lid, der kieswet, van den be
noemde bij brief of telegrafisch mededeeling 
zijn ontvangen of hij de benoeming aanneemt. 
Hij wordt, laat hij dien tijd zonder deze mede
deeling voorbijgaan, geacht. de benoeming niet 
aan te nemen. 

De voorzitter geeft van de ontvangst van 
de mededeeling onverwijld bericht aan den 
benoemde en aan den raad. 

Dit bericht en de kennisgeving, voorge
schreven in het vorig artikel, strekken den 
benoemde tot geloofsbrief. 

Art. 16. Burgemeester en wethouders zor
gen, dat Gedeputeerde Staten van de vast
steil ing van den uitslag der verkiezing door 
het hoofdstembureau, aangewezen in artikel 
34, tweede lid , der kieswet, van het proces
verbaal der zitting van dat bureau, bedoel d 
in artikel 42, en van de besluiten van den 
voorzitter van dat bureau, waarbij leden van 
den raad benoemd worden verklaard, binnen 
acht dagen na de dagteekening daarvan af
schrift bekomen en geven hun kennis van het 
al of niet aannemen der benoeming door een 
benoemde. 

Art. 17. Wanneer een benoemde zijne be
noeming niet aanneemt, bericht de voorzitter 
van het hoofdstembureau, aangewezen in ai·

tikel 34 , tweede lid, der kieswet, dit aan den 
raad en verklaart hij bij een door hem te ne-

' men met 1·edenen omkleed besluit, binnen 
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acht dagen na de ontvangst van de in artikel 
15 bedoelde mededeeling of na het verstrijken 
van den in dat artikel gestelden termijn van 
drie weken, in plaats van hem, die de benoe
ming niet heeft aangenomen, benoemd den 
candidaat, die voorkomt op de lijst, waarop 
hij, die de benoeming niet heeft aangenomen, 
is gekozen, en die voor benoeming in aanmer
king komt, hetzij naar de volgorde, vastge
steld overeenkomstig artikel 105 der kieswet, 
hetzij , in het geval, voorzien in artikel 11, 
tweede lid, naar de volgorde der candidaten 
op de lijst. Daarbij wordt buiten rekening 
gelaten de naam van den candidaat, die is 
overleden, die lid van den raad is of als zoo
danig benoemd is verklaard, terwijl over zijne 
toelating als lid nog niet is beslist, of van 
wien door het hoofdstembureau eene schrifte-
1 ijke mededeeling, voorzien van zijne door den 
burgemeester zijner woonplaats gelegaliseerde 
handteekening, is ontvangen, dat hij voor be
noeming niet in aanmerking wenscht te ko
men . . 

De voorzitter van het hoofdstembureau, aan
gewezen in artikel 34, tweede lid, der kies
wet, maakt het besluit openbaar door neder
legging ter inzage voor een ieder ter secreta
rie der gemeente en doet het in afschrift toe
komen aan den raad. 

Art. 18. De tot lid van den raad be
noemde legt, nevens zijn geloofsbrief, aan den 
raad over: 

een uittreksel uit de geboorteregisters, bij 
gemis daarvan, eene acte van bekendheid, 
waaruit tijd en plaats zijner geboorte blijken; 

eene verklaring van den burgemeester, ge
tuigende, dat hij gedurende de laatste twaalf 
maanden, voorafgaande aan den dag, waarop 
hij tot lid van den gemeenteraad benoemd 
werd verklaard, zijne werkelijke woonplaats 
binnen de gemeente heeft gehad, of zoo die 
tijd minder dan twaalf maanden heeft be
dragen, hoe lang deze is geweest; 

eene door hem zelven a f te geven verkla
ring, vermeldende alle openbare betrekkingen, 
die hij bekleedt. 

De geloofsbrief moet door den benoemde 
binnen vier weken na de dagteekening van de 
kennisgeving, bedoeld in artikel 14, bij den 
raad worden ingezonden. 

Is de geloofsb1·ief niet binnen dien termijn 
ingezonden, dan wordt de plaats geacht op 
den eersten dag na afloop van dien termijn 
opnieuw te zijn opengevallen. . 

Art. 19. De leden van den raad kunnen te 
a llen tijde hun ontslag nemen. Het wordt door 
hen ingezonden aan den raad. 

Zij, di e hun ontslag hebben ingezonden, 
blijven leden van den raad, totdat de goed
keuring van de geloofsbrieven hunner opvol
gers onherroepelijk zal zijn geworden of tot
dat het hoofdstembureau, aangewezen in het 
tweede lid van artikel 34 der kieswet, heeft 
beslist, dat geen opvolger kan worden be
noemd. 

Art. 20. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 17 en 40, wordt, wanneer buiten 
periodieke a ftreding eene plaats in den raad 
openvalt, behoudens het bepaalde in artikel 
27, laatste lid, en artikel 28, vijfde lid, bin
nen acht dagen, nadat dit ter kennis is ge
komen van den voorzitter van het hoofdstem-

bureau, aangewezen in artikel 34, tweede lid, 
der ki eswet, door dezen bij een door hem te 
nemen met redenen omkleed besluit, ter ver
vulling van de plaats, benoemd verklaard de 
candidaat, die voorkomt op de lijst, waarop 
het uitvallend lid is gekozen, en die voor be
noeming in aanmerking komt, hetzij naar de 
volgorde, vastgesteld overeenkomstig artikel 
105 der kieswet, hetzij in het geval, voorzien 
in artikel 11 , tweede lid, naar de volgorde der 
candidaten op de lijst. 

Artikel 17, eerste lid, tweede volzin, en 
tweede lid, is van toepassing. 

§ 3. Van de vereischten voor het lidmaat
schap van den raad en van de hiermede 

onvereenigbare betrekkingen. 
Art. 21. Leden van den raad kunnen al

leen zijn de ingezetenen der gemeente, die 
Nederlander of door de wet als Nederlandsch 
onderdaan erkend zijn, den ouderdom van drie 
en twintig jaar vervuld hebben, niet van de 
verkiesbaarheid ontzet zijn, noch van de uit
oefening van het kiesrecht zijn uitgesloten 
krachtens het in artikel 3 der kieswet be
paalde, met uitzondering van ge~echtelijke 
vrijheidsberoovi ng en veroordeeling tot eene 
vrijheidsstraf anders dan wegens bedelarij of 
la ndlooperij of wegens een feit, waaruit open
bare dronkenschap blijkt. 

Art. 22. Die, ter waarneming der hun door 
Ons of van Onzentwege opgedragen commis
siën, verplicht zijn, tijdelijk buiten de ge
meente te verblijven, houden daardoor niet 
op, ingezetenen te zijn, zoolang hun hoofdver
blijf binnen de gemeente gevestigd blijft. 

Art. 23. Bloedverwantschap of zwagerschap 
in den eersten of tweeden graad of huwelijk 
mag niet bestaan tusschen den burgemeester 
en de leden va n den raad, noch tusschen de 
leden onderling. 

Die, na zijne benoeming in den verboden 
graad van bloedverwantschap of zwagerschap 
geraakt of een verboden huwelijk aangaat, be
hoeft, vóór den afloop van zijn tijd van zit
ting, niet af te treden. 

De zwagerschap houcft op door de ontbin
ding of de nietigverklaring van het huwelijk, 
dat h aar veroorzaakte. 

Art. 24. Wanneer personen, elkander in den 
verboden graad van bloedverwantschap of 
zwagerschap bestaande, of met elkander ge
huwd, tegelijkertijd zijn gekozen, beslist het 
lot. 

Art. 25. Het lidmaatschap van den raad 
is onvereenigbaar met de betrekking van: 

a. hoofd van een departement van alge
meen bestuur; 

b. commissaris der Koningin in de pro-
vincie; 

c. lid der Gedeputeerde Staten; 
d. griffier der Staten ; 
e. hoofdcommissaris en commissaris van 

politie; 
/. ambtenaar, vanwege het gemeentebestuur 

aangesteld, of daaraan ondergeschikt, behou
dens de bevoegdheid van den burgemeester, 
die secretaris der gemeente is, om tevens lid 
van den raad te zijn; 

g. ambtenaar, met het ontvangen of uitge
ven der gelden van de gemeente belast, of 
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aan eenige aan het gemeentebe tuur onder
geschikte administratie rekenplichtig; 

h . onderwijzer van het lager of middelbaar 
onderwijs; 

;_ krijgsman in werkelijken dienst. 
De bepaling der zinsnede / is niet van toe

passing op de ambtenaren van den burger
] ijken stand, noch op artsen en vroedvrouwen, 
die met de armenpraktijk belast zijn. 

De echtgenoot van de in dit artikel van 
het lidmaatschap uitgeslotenen kan evenmin 
lid van den raad zijn. 

In gemeenten, waar de invordering van 
een ige plaatselijke belasting geschiedt door 
Rijksambtenaren, is op dezen het onder letter 
y bepaalde niet van toepassing. 

Onder krijgsman in werkelijken dienst wor
den voor de toepassing van deze wet niet ver
staan zij, die hetzij krachtens wettelijke ver
plichting, hetzij krachtens vrijwillige verbin
tenis, gehouden zijn tot het met tusschenpoo
zen vervullen van werkelijken dienst. 

Art. 26. De leden van den raad mogen : 
in rechtsgedingen, waarin de gemeente be

trokken is, niet als advocaat of procureur 
werkzaam zijn; 

over de· vaststelling of goedkeur ing der re
kening van een lichaam, tot welks bestuur zij 
behooren, met uitzondering van de gemeente
rekening, niet medestemmen; 
noch middellijk, noch onmiddellijk, deelnemen 
aan onderhandsche pacht van gemeentegoede
ren of inkomsten, aan leveringen of aanne
mingen ten behoeve der gemeente, aan het 
koopen van betwiste vorderingen te ha ren 
laste. 

Art. 27. Een lid van den raad, van wien 
na zijne toelating blijkt, dat hij een der in 
artikel 21 vermelde vereischten niet bezit, of 
die eene der in artikel 25 uitgesloten betrek
kingen vervult of aanneemt, houdt op lid te 
zijn. Hij geeft hiervan kennis aan den raad, 
met vermelding der reden . 

Indien de in de eerste zinsnede bedoelde 
kennisgeving niet is gedaan, en burgemeester 
en wethouders evenwel van oordeel zijn, dat 
een der a ldaar omschreven geval len zich voor
doet, waar chuwen zij den bel anghebbende. 

Het staat dezen vrij de zaak binnen acht 
dagen daarna aan den raad te onderwerpen. 
Op 's raads bes! issing, die terstond aan Ge
deputeerde Staten wordt medegedeeld, zijn 
dan de artikelen 33-37 van toepassing. 

Gedeputeerde Staten kunnen ambtshalve, na 
het betrokken raadslid en burgemeester en 
wethouders te hebben gehoord , de waarschu
wing doen, in het tweede lid bedoeld. Zij 
geven hiervan tegelijkertijd kennis aan den 
raad. 

De raad of de belanghebbende kan gedu
rende veertien dagen, te rekenen van den 1 

dag, waarop de waarschuwing van Gedepu
teerde Staten is medegedeeld of gedaan, bij 
Ons in beroep komen. Daarbij geldt de be
paling van artikel 37. 

De voorziening, overeenkomstig artikel 20, 
in de opengevallen plaats geschiedt binnen 
veertien dagen, nadat de termijn, gesteld in 
het derde of in het vijfde lid, is verstreken, 
of, is de zaak aan den raad of aan Ons on
derworpen, binnen eene maand, nadat de eind-

uitspraak ter kennis is gekomen van den 
voorzitter van het hoofdstembureau, aange
wezen in artikel 34, tweede lid, der kieswet. 

Art. 28. Die met a rti kel 26 in strijd han
delt, kan in zijne betrekking worden ge
schorst door den raad. 

Deze onderwerpt het geval onmiddellijk aan 
Gedeputeerde Staten, die , na den geschorste 
in de gelegenheid te hebben gesteld, zich 
mondeling te verdedigen, hem van zijn lid
maatschap vervallen kunnen verklaren. In
dien zij daartoe geen aanleiding vinden, hef
fen zij de schors ing op. Hunne beslissing 
wordt terstond aan den belanghebbende en 
den raad medegedeeld. 

Gedeputeerde Staten kunnen ambtshalve het 
raadslid , dat met arti kel 26 in strijd handelt, 
na het in de gelegenheid te hebben gesteld 
zich mondeling te verdedigen, van zijn lid
maatschap vervallen verklaren. 

De raad of de belanghebbende kan, geduren
de veertien dagen, te rekenen van den dag, 
waarop de uitspraak van Gedeputeerde S.taten 
is medegedeeld, hiervan bij Ons in beroep 
komen. Daarbij geldt de bepaling van arti
kel 37. 

De voorziening overeenkomstig artikel 20, 
in de plaats van hem, die van het lidmaat
schap is vervallen verklaard, g!!schiedt binnen 
eene maand, nadat de e induitspraak ter ken
nis is gekomen van den voorzitter van het 
hoofdstembureau, aangewezen in artikel 34, 
tweede lid, der kieswet. 

De van zijn lidmaatschap vervallen ver
klaarde is, gedurende twee jaren, te rekenen 
van den dag der einduitspraak, niet tot lid 
van den raad benoembaar. 

§ 4. Van den tijd van zitting der leden 
van den ·raad. 

Art. 29. De leden van den raad hebben 
zitting gedurende vier jaren. 

Zij treden om de vier jaren met den eersten 
Dinsdag van September tegelijk af. 

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. 
Art. 30. Die, ter vervulling eener buiten 

periodieke aftred ing opengevallen plaats, tot 
lid van den raad verkozen is, treedt af op het 
tijdstip waarop degeen, in wiens plaats hij is 
verkozen, moest aftreden. 

Art. 31. Indien vermeerdering van het aan
tal raadsleden noodig is, worden de open 
plaatsen bij de eerstvolgende, volgens a rtikel 
7 te houden, verkiezing vervuld. 

Indien vermindering van het aantal raads
leden noodig is, treedt deze eerst in met de 
eerstvolgende aftreding in artikel 29, tweede 
lid , bedoeld. 

T\VEEDE HOOFDSTUK. 

V an de vergade1·ing van den raad. 

§ 1. Van het onderzoek der geloofsbrieven en 
het zitting nemen der nieuw inkomende l eden. 

Art. 32. De raad onderzoekt voor den 
l0den Augustus de geloofsbrieven der nieuw 
inkomende leden en beslist de geschillen, 
welke aangaande die geloofsbrieven, of de 
verkiezing zelve oprijzen. 

H et onderzoek der geloofsbrieven strekt zich 
niet uit tot de geldigheid van de lijsten van 
candidaten en van de verbinding va11 lijsten, 
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zooals zij door het hoofdstembureau, aange
wezen in artikel 34, tweede lid, der kieswet, 
zijn openbaar gemaakt. 

De ongeldigheid van de stemming in één of 
meer stemdistricten of eene onjuistheid in de 
vaststelling van den uitslag der verkiezing 
staat niet in den weg aan de toelating van 
de leden, op wier verkiezing de ongeldigheid 
of onjuistheid geen invloed kan hebben ge
had, en, ingeval van ongeldigheid der stem
ming, de nie uwe stemming geen invloed kan 
hebben. 

Van elke genomen beslissing wordt terstond 
kennis gegeven aan Gedeputeerde Staten en 
aan den benoemde. 

De niet toegelatene wordt met de rndenen 
van 's raads beslissing bekend gemaakt. 

Art. 33. Gedurende acht dagen, te rekenen 
van den dag, waarop de raad heeft beslist, 
staat het vrij aan den niet-toegelatene, aan 
elk lid van den raad, en zoo de burgemeester 
geen lid is, ook aan dezen, tegen de beslis
sing van den raad bezwaren bij Gedeputeerde 
Staten schriftelij k in te dienen. 

Art. 34. Gedeputeerde Staten doen binnen 
veertien dagen na den in het vorig artikel 
bepaalden tijd uitspraak, die, met redenen 
omkl eed, terstond wordt medegedeeld aa.n den 
raad, tegen wiens beslissing bezwaren zijn 
ingebracht, en aan den niet-toegelatene. 

Art. 35. Gedeputeerde Staten kunnen ook 
ambtshalve omtrent de beslissing van den 
raad uitspraak doen . 

Zij geven van het voornemen hiertoe aan 
den raad bericht binnen acht dagen, nadat 
hun de beslissing is medegedeeld. 

Zij brengen binnen veertien dagen, na dat 
bericht, hunne uitspraak, met redenen om
kleed, ter kennis van den raad en van den 
niet-toegelatene. 

Art. 36. De raad, of de niet-toegelatene, 
die in de uitspraak van Gedeputeerde Staten 
niet berust, kan, gedurende veertien dagen, 
te rekenen van den dag, waarop hem de uit
spraak van Gedeputeerde Staten is medege
deeld, hiervan bij Ons in beroep komen. 

Art. 37. Onze beslissing, zoo spoedig mo
gelij k, nadat het beroep is gedaan, bij een 
met redenen omkleed besluit te nemen, wordt 
aan Gedeputeerde Staten gezonden, die voor 
de uitvoering zorgen. 

Art. 38. Indien één of meer leden niet wor
den toegelaten wegens de ongeldigheid van de 
stemming in één of meer stemdistricten, ge
sch iedt, binnen eene maand, nadat de eindui t
spraak ter kennis is gekomen van burgemees
ter en wethouders, op een door hen te bepa. 
Jen en aan Gedeputeerde Staten mede te dea
len dag, in die districten eene nieuwe stem
m ing en wordt de uitslag der verkiezing op
nieuw vastgesteld. 

Bij deze vaststelling bl ij ft hij , die reeds als 
lid van den raad is toegelaten, gekozen ver
klaard, ook indien mocht blijken, dat dit .en 
onrechte is geschied. Tegenover hem valt dan 
af de candidaat, die, indien de toegelatene 
niet gekozen ware verklaard, gekozen zou zijn. 

Art. 39. Indien de vergadering besluit tot 
niet-toelating van één of meer leden wegens 
de onjuistheid van de vaststelling van den 
uitslag der verkiezing, stelt het hoofdstem
bureau, aangewezen in artikel 34, tweede lid, 

der kieswet, in eene zitting, te houden binnen 
eene maand, nadat de einduitspraak ter ken
nis van den voorzitter is gekomen, den uit
slag, voor zoover noodig, opnieuw vast, met 
inachtneming van die uitspraak. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
bekend gemaakt. 

Artikel 38, tweede lid , dezer wet, en de 
artikelen 80, eerste en tweede lid, 81, 93, 
derde en vierde lid, en 109 der kieswet zijn 
van toepassing. 

De voorzitter van het hoofdstembureau, aan
gewezen in artikel 34, tweede lid, der kies
wet, doet een afschrift van het proces-verbaal 
der zitting toekomen aan den raad. 

Art. 40. Indien een benoemde niet wordt 
toe gel aten op grond, dat hij niet voldoet aan 
de vereischten voor ·het lidmaatschap of op 
grond van artikel 24, wordt door den voor
zitter van het hoofdstembureau, aangewezen 
in artikel 34, tweede lid , der kieswet, bij een 
door hem te nemen met redenen omkleed be
sluit, binnen eene maand, nadat de einduit
spraak te zijner kennis is gekomen, in de 
plaats van den niet-toegelatene benoemd ver
klaard de candidaat, die voorkomt op de 
lijst, waarop de niet-toegelatene is gekozen en 
die voor benoeming in aanmerking komt, het
zij naar de volgorde, vastgesteld overeenkom
stig artikel 105 der kieswet, hetzij in het 
geval, voorzien in artikel 11, tweede lid, naar 
de volgorde der candidaten op de lijst. 

Artikel 17, eerste lid, tweede volzin, en 
tweede lid, is van toepassing. 

Art. 41. Indien in de gevallen, voorzien 
in de artikelen 17, 20 en 40, geen candidaat 
meer voorkomt op de lijst, waarop_ degene is 
gekozen, wiens plaats moet worden vervuld, 
en deze I ijst met ééne andere lijst tot eene. 
groep is verbonden, wordt de op deze I aatste 
lijst voorkomende candidaat, die, naar de, 
volgorde, vastgesteld overeenkomstig artikel 
105 der kieswet, voor benoeming in aanmer
king komt, benoemd verklaard. 

I s de lijst verbonden met meer dan ééne 
andere lijst, dan wordt, door toepassing van 
artikel 102, tweede lid , der kieswet, beslist, 
aan welke van de verbonden lijsten de plaats 
zal worden toegekend. De op deze lijst voor
komende candidaat, die, naar de volgorde, 
vastgesteld overeenkomstig artikel 105 der 
kieswet, voor benoeming in aanmerking komt, 
wordt benoemd verklaard. 

Indien de l ij st niet is verbonden, of aan de 
verbonden lijsten reeds een aantal plaatsen, 
gelijk aan dat harer candidaten, is toegekend, 
wordt door voOl'tzetting van de toepass ing van 
artikel 100, tweede l id, dei· kieswet beslist, 
aan welke der andere lijsten of lijstengroepen 
de plaats zal worden toegekend. Wordt deze 
aan eene lijstengroep toegekend, dan wordt 
door de toepassing van artikel 102, tweede 
lid , der kieswet beslist, aan wel ke lij st van 
de lijstengroep de plaats wordt toegekend. De 
candidaat, die op de lijst, waaraan de plaats 
wordt toegekend, naar de volgorde, vastge
steld overeenkomstig artikel 105 der kieswet, 
voor benoeming in aanmerking komt, wordt 
benoemd verklaard. 

Artikel 17, eerste lid, tweede zin, is van 
toepassing. 

Indien de bovenbedoelde toepassing van ar-
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tikel 102, tweede lid, der kieswet, of van ar
tikel 100, tweede lid, der kieswet, tot eene 
bes! issing door het lot aanleiding geeft, zal 
-de loting plaats hebben in eene zitting van 
het hoofdstembureau, aangewezen in artikel 
:34, tweede lid, der kieswet. 

Artikel 39, tweede en vierde lid, dezer wet 
en de artikelen 80, eerste en tweede lid, 81 
en 93, derde en vierde lid, der kieswet zijn 
op deze zitting van toepassing. 

Art. 42. Indien de voorzitter van het hoofd
,itembureau, aangewezen in artikel 34, tweede 
lid, der kieswet, op denzelfden dag kennis 
krijgt van het openvallen ingevolge een der 
artikelen 17, 20 of 40 van meer dan ééne 

-plaats in den raad, en het met· het oog op de 
vervulling van deze of van later openvallende 
plaatsen van belang kan zijn, in welke plaats 
het eerst een candidaat zal worden benoemd 
verklaard, zal dat hoofdstembureau in eene 
:zitting, te houden binnen 14 dagen na voor
melden dag, door het lot de volgorde aanwij
:zen, waarin die plaatsen zullen worden ver
vuld. Binnen acht dagen na deze zitting zal 
de voorzitter verrichten hetgeen in de ar
tikelen 17, 20 of 40 is bepaald. 

Artikel 39 , tweede, derde en vierde lid, 
·zijn op deze zitting van toepassing. 

Art. 43. De vorm en de inrichting van de 
'ingevolge de artikelen 11, 12, 13, 39 en 42 
op te maken processen-verbaal en van de 
ingevolge de artikelen 17, 20 en 40 op te 
maken besluiten worden vastgesteld bij alge
meenen maatregel van bestuur. 

Art. 44. Het onderzoek van den geloofs
brief van hem, die is benoemd ingevolge de 
artikelen 17, 20, 39 of 40, strekt zich niet uit 
tot punten rakende de geldigheid der stem
ming. 

Art. 45. Bij het aanvaarden hunner be
trekking wordt door de leden van den raad, 
in de vergadering, in handen van den voor
:zitter, de volgende eed of belofte afgelegd: 

" Ik zweer (beloof) trouw aan de Grondwet 
,,en aan de wetten des Rijks , en dat ik de be-
,_langen der gemeente ....... .. ............ ...... met 
,,al mijn vermogen zal voorstaan en bevor
.,,deren. 

,, Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat beloof ik l") 
Zij worden hiertoe niet toegelaten, dan na, 

mede in de vergadering en in handen van den 
voorzitter, den volgenden eed (verklaring en 
belofte) van zuivering te hebben afgelegd: 

"Ik zweer (verkl aar), dat ik, om tot lid 
"van den raad te worden benoemd, directelijk 
"of indirectelijk, aan geen persoon, onder wat 
"naam of voorwendsel ook, eenige giften of 
,,gaven beloofd of gegeven heb. 

,,Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
" naamd in deze betrekking te doen of te 
,,laten, van niemand hoegenaamd eenige be
,,loften of geschenken aannemen zal, directe
,_lijk of indirectelijk. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik!") 

§ 2. Van het houden en de orde der 
ve,·gadering. 

Art. 46. De raad vergadert jaarlijks ten 
:minste zes malen, en voorts zoo dikwijls de , 

burgemeester, of burgemeester en wethouders 
het noodig oordeelen, of het in gemeenten be
neden de 20 000 zielen door drie, in de overige 
gemeenten door een vijfde der leden schrifte
lijk, met opgave van redenen, wordt ge
vraagd. 

Art. 47. Met inachtneming van hetgeen 
hieromtrent in het reglement van orde voor 
de vergadering van den raad is voorzien, be
paalt de burgemeester dag en uur der ver
gadering. 

Indien de vergadering is gevraagd, door het 
vereischte getal leden, wordt zij door den bur
gemeester binnen veertien dagen belegd. 

De burgemeester roept de leden schriftelijk 
tot de vergadering op. Hij zorgt, dat, tegelijk 
met deze oproeping, dag en uur van de ver
gadering ter openbare kennis worden ge
bracht. 

Art. 48. De oproepingsbriefjes worden, 
spoedeischende gevallen uitgezonderd, ten 
minste tweemaal vier en twintig uren vóór het 
houden der vergadering, aan de leden van 
den raad bezorgd. Zij vermelden, zooveel mo
gelijk, de zaken waarvoor de vergadering is 
belegd. 

De raad kan steeds, behoudens het bepaalde 
in het reglement van orde voor zijne vergade
ring en behoudens in het geval, bedoeld in de 
slotbepaling van artikel 54, over andere za
ken beraadslagen en besluiten. 

Art. 49. De vergadering wordt in het open: 
baar gehouden. 

De deuren worden gesloten, wanneer het, in 
gemeenten beneden de 20 000 zielen door drie, 
in de overige gemeenten door een vijfde der 
aanwez ige leden wordt gevorderd, of de voor
zitter het noodig keurt. 

De vergadering beslist, of met gesloten 
deuren zal worden beraadslaagd. 

Over de punten, in besloten vergadering be
handeld, kan daarin ook een besluit worden 
genomen. 

De raad kan omtrent het in besloten ver. 
gadering behandelde en omtrent den inhoud 
van stukken, welke aan den raad worden 
overgelegd, de geheimhouding opleggen. Zij 
wordt zoowel door de leden, die bij de behan
deling tegenwoordig waren, als door de leden, 
die op andere wijze van het behandelde en 
van de stukken kennis nemen, in acht ge
nomen totdat de raad haar opheft. De ver
plichting tot geheimhouding geldt mede voor 
den burgemeester. 

Burgemeester en wethouders kunnen om
trent den inhoud van stukken, als bedoeld in 
het vorige lid, voorloopige geheimhouding op
leggen. Zij geven hiervan terstond kennis aan 
den raad. 

De voorloopige oplegging van geheimhou
ding vervalt, zoo zij niet aan den raad in 
diens eerstvolgende vergadering, waarin meer 
dan de helft van het getal zitting hebbende 
leden tegenwoordig is, ter bekrachtiging wordt 
aangeboden. 

In geval van niet-bekrachtiging vervalt de 
voorloopige oplegging. 

Art. 50. In eene besloten vergadering kan 
niet beraadslaagd, noch een besluit genomen 
worden over: 

a. de toelating van nieuw benoemde leden; 
b. de plaatselijke begrooting en rekening; 
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c. het invoeren, w13z1gen of afschaffen van 

plaatselijke belastingen; 
d. het aanleggen en opheffen van inrich

tingen van openbaar nut. 
In eene besloten vergadering kan geen be

sluit genomen worden over: 
a. het doen van uitgaven op de begrooting 

niet voorkomende, of de daarop uitgetrokken 
posten te boven gaande; 

b. het aanwijzen der middelen tot dekking 
van zoodanige uitgaven ; 

c. het aangaan van geldleeningen, het uit
leenen van gelden en het aangaan van reke
ning-courant-ovel'eenkomsten; 

d. het geheel of gedeeltelijk vervreemden 
en het bezwaren van de eigendommen der 
gemeente; 

e. het onderhands verhuren, verpachten of 
in gebruik ge,,en van gemeente-eigendommen; 

/. het onderhands aanbesteden van werken 
of leverantiën. 

Het voorschrift van dit artikel belet niet, 
dat te allen tijde, wanneer de handhaving der 
orde zulks mocht vorderen, de voorzitter van 
de bij artikel 72, tweede zinsnede, bedoelde 
bevoegdheid kunne gebruik maken. 

Art. 51. De leden stemmen zonder last van 
of ruggespraak met hen, die benoemen. 

Art. 52. Zij onthouden zich van medestem
men over de zaken, benoemingen, schorsingen 
en ontslagen inbegrepen, die hen , hunne 
echtgenooten, of hunne bloed- of aanverwan
ten, tot den derden graad ingesloten, persoon
lijk aangaan, of waarin zij als gelastigden zijn 
betrokken. 

Eene benoeming wordt geacht iemand per
soonlijk aan te gaan, wanneer hij behoort tot 
di e personen, tot welke de keuze door eene 
voordracht of bij eene herste_mming is beperkt. 

Het eerste lid is niet van toepassing bij de 
bes! issing ove1· de toelating van de na perio
dieke aftred ing nieuw inkomende leden . 

Art. 53. Zij zijn niet gerechtelijk vervolg
baar voor hetgeen zij in de vergaderingen 
hebben gezegd of aan haar schriftelijk heb
ben ove1·gelegd. 

Het in het vorige lid bepaalde geldt mede 
voor den burgemeester. 

Art. 64. De vergadering van den raad 
wordt niet gehouden, indien niet meer dan de 
helft van het getal zitting hebbende leden is 
opgekomen. 

Wanneer het vereischte getal leden niet is 
opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering 
belegd, op de in artikel 48 voorgeschreven 
wijze. Evenwel behoeven er slechts vier en 
twintig uren tusschen de rondzending der op
l'Oepingsbriefjes en het uur der vergadering 
te verloopen . 

Wanneer ook dan het vereischte getal niet 
is opgekomen, geschiedt het beleggen der ver
gadering andermaal op äezelfde wijze, met 
aanhaling in de oproepingsbriefjes der bepa
lingen van dit artikel. 

Deze laatste vergadering wordt gehouden, 
ongeacht het getal leden, dat is opgekomen. 

Art. 65. Over alle zaken wordt mondeling 
en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij 
het doen van keuzen, voordrachten of aanbe
velingen van personen, bij gesloten en onge
teekende briefjes. 

I ndien bij het nemen van een besluit ornr 
L. & S. 1,931. 

eene zaak door geen der leden stemming 
wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te 
zijn ·aangenomen. 

Art. 56. Eene stemming is nietig, indien 
niet meer dan de helft van het getal leden, 
dat zitting heeft en zich niet van medestem
men moet onthouden, aan de stemming heeft 
deelgenomen. · 

Bij het doen van keuzen, voordrachten of 
aanbevelingen van personen, w-0rden leden, 
die blanco briefjes ingeleverd hebben, voor 
de toepassing van dit artikel geacht aan de 
stemming te hebben deelgenomen. 

In eene vergadering, als bedoeld in het 
laatste lid van artikel 64, is eene stemming 
geldig, ongeacht het getal leden, dat aan de 
stemming heeft deelgenomen. 

Art. 67. Voor het tot stand komen van 
een besluit bij stemming, wordt de volstrekte 
meerderheid vereischt van de leden, die aan 
de stemming hebben deelgenomen. 

Bij het doen van keuzen, voordrachten of 
aanbevelingen van personen worden leden, 
die blanco briefjes ingeleverd hebben, voor de 
toepassing van dit artikel geacht niet aan de 
stemming te hebben deelgenomen. 

Art. 58. Bij staking van stemmen, wordt 
het nemen van het besluit tot eene volgende 
vergadering uitgesteld, waarin de beraadsla
gingen kunnen worden heropend. 

In deze, en evenzoo in eene voltallige ve1·
gadering, wordt, bij staken van stemmen, het 
voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

Ingeval omtrent het benoemen, voordragen 
of aanbevelen van personen de stemmen bij 
herstemming staken, beslist terstond het lot. 

Art. 69. Het reglement van orde, dat de 
raad voor zijne vergadering vaststelt, wordt 
aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. 

Art. 60. De raad kan vaste commissiën 
zijner leden belasten met de voorbereiding 
van hetgeen, waarover hij heeft te besluiten. 
Hij benoemt er jaarlijks de voorzitters en le
den van en doet hunne namen bekend maken. 
De burgemeester kan, ook indien hij niet lid 
van den raad is, tot voorzitter van deze com
missiën worden benoemd. 

De raad kan insgelijks, doch a lleen op 
voordracht van burgemeester en wethouders, 
aan vaste commissiën zijner leden opdragen, 
burgemeester en wethouders in het beheer van 
bepaalde takken van de huishouding der ge
meente bij te staan. 

De leden deze1· laatste comm issiën, waarvan 
een der leden van het co llege van burgemees
ter en wethouders, door dit college uit zijn 
midden aangewezen, voorzitter is, worden 
jaarl ijks benoemd door den raad, die hunne 
namen doet bekend maken. 

De voorzitter van eene commissie, als be
doeld in dit artikel, heeft daarin stem. Dit 
is niet het geval, indien de burgemeester, niet 
1 id van den raad zijnde, voorzitter is. 

Art. 61. Eene plaatselijke verordening, aan 
Gedeputeerde Staten mede te deelen en ter 
openbare kennis te brengen, regelt den werk
kring dier vaste commissiën. 

Art. 62. Elke commiss ie dient den raad, 
burgemeester en wethouders en den burge
meester over de tot haren werkkring behooren
de zaken van bericht en raad. 

Art. 63. De regelen voor het benoemen van 
10 
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andere comm 1ss1en van raadsleden, tot uit
voering van een bijzonderen last, worden bij 
het reglement van orde voor de vergadering 
van den raad gesteld. 

Art. 64. De leden van den raad genieten, 
waar en voor zoover de raad het bepaalt, voor 
het bijwonen van zijne vergaderingen, van 
vergaderingen van de a fdeelingen van den 
raad of van vergaderingen van door den raad 
benoemde commissiën, als bedoeld in de ar
tikelen 60, 63 of 197, eene vergoeding, waar
van het bedrag door Gedeputeerde Staten, 
nadat de raad is gehoord, wordt vastgesteld. 

TITEL III. 
Van den burgemeeste r. 

Art. 65. De burgemeester wordt door Ons, 
voor den tijd van zes jaren, benoemd. 

Art. 66. Hij kan te allen t ijde door Ons 
worden ontslagen. 

Ingeval hij met artikel 26, dat ook hem 
geldt, in strijd handelt, of zich aan wange
drag of merkelijke achteloosheid schuldig 
maakt, kan hij, zoo de zaak geen uitstel lijdt, 
door Gedeputeerde Staten, die daarvan on
middellijk aan Ons verslag doen, voor ééne 
maand worden geschorst. 

Schorsing van Onzentwege gaat den tijd 
van drie maanden niet te boven. 

Art. 67. Tot burgemeester is alleen be
noembaar hij , die Nederlander is, niet krach
tens onherroepelijke rechterlijke uitspraak 
wegens krankzinnigheid of zwakheid van ver
mogens, de beschikking of het beheer over 
zijne goederen heeft verloren, noch van de 
verkiesbaarheid is ontzet en den ouderdom 
van vij f en twintig jaar heeft vervuld. 

Art. 68. De betrekking van burgemeester is, 
behoudens de bepaling der tweede zinsnede van 
artikel 2, onvereenigbaar met de betrekkingen, 
die met het lidmaatschap van den raad on
vereenigbaar zijn. 

Zij is bovendien onvereenigbaar met de be
trekking van: 

lid der rechterl ijke macht, uitgenomen de 
betrekking van rechter-plaatsvervanger; 

ambtenaar van het openbaar ministerie óf 
van de griffie bij eenig kantongerecht of 
rechterlijk college; 

ambtenaar bij het bestuur van 's Rijks di
recte belastingen ; 

ambtenaar bij de provinciale griffie; 
hoogleeraar of lector bij instellingen van 

hooger onderwijs; 
deurwaarder. 
Art. 69. De burgemeester kan niet zijn 

ambtenaar van den waterstaat in werkelîjken 
dienst ; 

noch ambtenaar bij het bestuur van 's Rijks 
indirecte belastingen ; 

noch practiseerend arts ; 
noch notaris, zaakwaarnemer of procureur. 
Hij kan echter, is het in het belang der ge-

meente noodig, tot vereeniging van eene of 
meer clier betrekkingen met de zijne, door 
Ons, de Gedeputeerde Staten gehoord, worden 
gemachtigd. 

Art. 70. Het burgemeesterschap ontheft van 
en is onvereenigbaar met militairen dienst. 

Art. 71. Alvorens zijne betrekking te aan
vaarden , wordt door den burgemeester, in 

handen van Onzen commissaris in de provin
cie dezelfde eed of belofte afgelegd, als in 
artikel 45 is voorgeschreven. 

Hij wordt hiertoe niet toegelaten, dan na, 
mede in handen van Onzen commissaris in de 
provincie, den volgenden eed (verklaring en 
belofte) van zuivering te hebben afgelegd: 

,,Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot bur
"gemeester benoemd te worden, directelijk of 
" indirectelijk, aan geen persoon, onder wat 
" naam of voorwendsel ook, eenige giften of 
,,gaven beloofd of gegeven heb. · 

,,Ik zweer (beloof) , dat ik om iets hoege
,,naamd in deze betrekking te doen of te la
,,ten, van niemand hoegenaamd eenige be
,,loften of geschenken aannemen zal, directe
,, lijk of indirectelijk. 

,, Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik!") 
Art. 72. De burgemeester is voorzitter van 

den rnad, en heeft daarin, zoo hij geen lid 
is, eene raadgevende stem. Hij neemt daarbij 
de bepalingen van artikel 52 in acht. 

Hij zorgt voor de handhaving der 01'de in 
die vergadering en is bevoegd, wanneer die 
orde op eenigerlei wijze door de toehoorders 
wordt verstoord, hen, die dit doen, of a lle 
toehoorders te doen vertrekken. 

Hij kan den raad voo1·stellen, aan een lid, 
dat door zijne gedragingen den geregelden 
gang van zaken belemmert, voor de eerste 
maal voor den dag, waarop het besluit ge
nomen wordt, en bij herhaling voor een be
paalden tijd, doch niet langer dan voor vijf 
vergaderingen, den toegang tot de vergade
ringen te ontzeggen. Over dit voorstel wordt 
niet beraadslaagd. · Bij aanneming moet het 
lid de vergadering onmiddellijk verlaten. Bij 
weigerachtigheid doet de burgemeester hem 
verwijderen. 

Indien aan een lid de toegang tot de ver
gaderingen is ontzegd, wordt hij van de pre
sentielijst afgevoerd. 

Art. 73. Hij ontvangt en opent alle aan 
den raad of aan burgemeester en wethouders 
gerichte stukken. 

Hij brengt die terstond ter tafel in de ver
gadering, waar zij behooren, tenzij die stuk
ken, volgens de orde der vergadering, dadelijk 
behooren te worden verzonden aan het lid of 
de leden meer in het bijzonder met de zaken, 
waai-toe de stukken betrekking hebben, belast. 

Art. 74. Hij is, in spoedeischende gevallen, 
bevoegd het gevorderd voorloopig onderzoek 
der stukken, al vorens ze ter tafel te brengen, 
te doen plaats hebben, en geeft daarvan in 
de eerstkomende vergadering kennis. 

Ten behoeve van dit onderzoek, zijn alle aan 
den raad ondergeschikte ambtenaren en be
sturen verplicht, hem de gevraagde inlichtin
gen te verstrekken. 

Art. 75. Hij teekent alle stukken, die van 
deri . raad of van burgemeester en wethouders 
uitgaan. 

Onder goedkeuring van Ged. Staten, kan 
de burgemeester, onder eigen verantwoorde
lijkheid en behoudens de beperkingen, die, 
wat de stukken betreft, welke van burgemees
ter en wethouders uitgaan, door dit college 
mochten worden gesteld, het teekenen van 
bepaalde stukken, welke van burgemeester en 
wethouders of van hem uitgaan, bij een ter 
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open ba re kennis te brengen besl~it; opdragen 
aan een of meer door hem aangewezen amb
tenaren. 

Art. 76. Als hoofd van den raad en van 
het college van burgemeester en wethouders 
is hij, behoudens de bepaling van artikel 209, 
onder a, met de uitvoering hunner besluiten 
belast. 

Het besluit dat, naar zijn oordeel, als strij 
dig met de wet of het algemeen belang, door 
Ons kan worden geschorst of vernietigd, brengt 
hij niet ten uitvoer. 

Hij geeft van dit gevoelen binnen vier en 
twintig uren na het nemen van het besluit, 
kennis aan het college, dat het nam en aan 
de Gedeputeerde Staten, die daarvan terstond 
aan Ons verslag doen. 

Hij is, indien dertig dagen na de dagteeke
ning zijner kennisgeving aan Gedeputeerde 
Staten geene schorsing of vernietiging door 
Ons is bevolen, tot uitvoering verplicht. 

Art. 77. Hij vertegenwoordigt de gemeente 
in alle rechtsgedingen. 

Zoo het geding wordt gevoerd tusschen ge
meenten , .waarva n dezelfde persoon burge
meester is, wordt eene dier gemeenten verte
genwoordigd door dengeen , die volgens ar
tikel 84 den burgemeester vervangt. 

Art. 78. De burgemeester vertegenwoo1·
digt de gemeente bij alle buitengerechtelijke 
rechtshandelingen, die voor haar moeten wor
den gedaan. 

Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen 
aan een door hem aangewezen gemachti gde. 

Het laatste lid van het vorig artikel vindt 
daarmede overeenkomstige toepassing. 

Art. 79. Hij zorgt, dat elk inwoner der ge
meente, dit v1·agende, ter secretarie inzage kan 
nemen en, te zijnen koste, afschrift kan doen 
maken van de besluiten van den raad, zoover 
daaromtrent, volgens artikel 49, geene ge
heimhouding is opgelegd. 

Art. 80. Hij geniet eene jaarwedde, die 
door Gedeputeerde Staten, nadat de raad is 
gehoord , onder Onze goedkeuring, wordt vast
gesteld. 

Behalve die jaarwedde geniet hij, onder 
welke benaming ook, geenerlei inkomen uit 
de gemeentekas, dan de weelde van secretaris, 
zoo hij daartoe is benoemd en eene bezoldiging 
als ambtenaar van den burgerlijken stand, 
zoo hij daartoe benoemd en hem a ls zoodanig 
eene bezoldiging toegekend is. 

Art. 81. Hij heeft zijne vaste woonplaats 
binnen de gemeente, of, is hij burgemeester 
van meerdere gemeenten, binnen eene dier 
gemeenten. 

Hiervan kan, is het in het belang der ge
meente noodig, door Ons, de Gedeputeerde 
Staten, die het gevoelen van den raad in
winnen, gehoord, ontheffing worden verleend. 

Hij is in de gemeente, waar hij niet met
terwoon is gevestigd, op vaste, door Gedepu
teerde Staten te bepalen, openbaar bekend te 
maken dagen , ten minste twee malen in de 
week, voor de inwoners te spreken. 

Art. 82. Hij behoeft verlof van Onzen com
missaris in de provincie, om langer dan a<iht 
dagen, van den Minister van Binnenlandscbe 
Zaken en Landbouw, om langer dan eene 
maand buiten de gemeente zich op te houden. 

Dit voorsch1·ift geldt, indien -hij burgemees-

te,· is van meerdere gemeenten, of de in het 
vorig arti kei bedoel de ontheffing heeft verkre
gen, ten aanzi en zijner woonplaats. 

Art. 83. Hij draagt de onderscheidingstee
kenen, door Ons te bepalen. 

Art. 84. Bij ongesteldheid, afwezighe id of 
ontstentenis van den burgemeester wordt hij 
vervangen door een wethouder, door burge
meester en wethouders aangewezen. 

Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstente
nis van alle wethouders, treedt het oudste lid 
in jaren van den raad, dat aanwezig is, als 
burgemeester op, tenzij de raad een ander 
lid met de vervanging belast. 

Onze commissaris in de provincie kan te 
allen tijde, in afwijking van de beide vorige 
leden, in de vervanging voorzien. 

Voor den wethouder of het andere lid van 
den raad, plaatsvervangend oorgemeester, 
geldt de eed of belofte bij de aanvaarding 
van h_et raadslidmaatschap afgelegd a ls die 
in artikel 71 bedoeld. 

Hij, die door Onzen commissaris in de pro
vincie met de tijdelijke waarneming is belast, 
legt, zoo hij niet lid is van den raad, in 
handen van Onzen commissaris den eed of de 
belofte af, in artikel 45 voorgeschreven. 

Art. 85. Hij, die in geval van ongesteld
heid, afwezigheid of ontstentenis van den bur
gemeester met de waarneming gedurende meer 
dan eene maand onafgebroken is belast ge
weest, geniet voor dien tijd eene vergoeding 
uit de gemeentekas tot het bedrag van de 
helft van de aan het ambt verbonden wedde. 

Indien voor de wedde een minimum en een 
maximum is vastgesteld, wordt ten aanzien 
van hem, die het ambt waa,·neemt, onder 
wedde in dit. artikel verstaan de minimum
weelde. 

TITEL IV. 

Van de wethouders. 

Art. 86. De wethouders worden door den 
raad uit zijn midden benoemd. 

In gemeenten van 20 000 zielen en daar be
neden zijn twee, in die van meer dan 20 000 
doch niet meer 100 000 zielen, naar goed
vinden van den raad, drje of vier, in die van 
meer dan 100 000 z:ielen, naar goedvinden van 
den raad, vier, vijf of zes wethouders. 

Van het bepaalde in het vorige lid kan bij 
besluit van den raad, onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten, worden afgeweken, met 
dien verstande, dat er niet minder dan twee 
wethouders zullen zijn. 

Art. 87. Zij worden gekozen voor vier 
jaren. 

Zij treden tegel ijk af met den eersten Dins
dag der maand September. 

De aftredenden zijn dadelijk weder ver.kies
baar. · 

Art. 88. Die, ter vervulling eener buiten 
den gewonen tijd opengevallen plaats, gekozen · 
is treedt af op het tijdstip, waarop degeen, 
in wiens plaats hij is verkozen, moest aftre
den. 

Art. 89. De gewone tijd, ter verkiezing der 
wethouders, is de eerste Dinsdag van Septem
ber. 

Alsdan wordt voorzien in de vervulling van 
de plaatsen van hen, die op dien dag aftre
den. 
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Indien vermeerdering of vermindering van 
het aantal wethouders met het oog op het 
zielental der gemeente noodig is, treedt deze 
eerst in met de eerstrnlgende a ftreding, in 
artikel 87, tweede lid, bedoeld. 

Art. 90. De veTkiezing ter vervulling der 
plaatsen, die door ontslag, overlijden, of om 
eene andere reden openvallen, geschiedt bin
nen veertien dagen na dat openvallen. 

Gaat dit laatste gepaard met het openvallen 
eener plaats in den raad, dan beginnen de 
veertien dagen te loopen van den dag, waarop 
het ter vervulling_ benoemde lid is toegelaten 
of van dien, waarop het hoofdstembureau, 
aangewezen in het tweede lid van artikel 34 
der kieswet, heeft beslist, dat geen opvolger 
kan worden benoemd. 

Art. 91. De tot wethouder benoemde, die in 
de vergadering tegenwoordig is, verklaart bin
·nen dri e dagen, die niet tegenwoordig is, bin
nen acht dagen, na ontvangst van '1et be
richt zijner benoeming, of hij die aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder het af
leggen van de verklaring voorbij gaan, ge
acht de benoeming niet aan te nemen. 

Art. 92 . Waneer een benoemde zijne be
noeming niet aanneemt, geschiedt binnen acht 
dagen eene nieuwe keuze. 

Art. 93. Die ophoudt lid van den raad te 
zijn, houdt tevens op wethouder te wezen. 

Art. 94. De wethouders kunnen te allen 
tijde hun ontslag nemen. 

Het wordt door hen ingezonden aan den 
raad. 

Zij blijven niettemin hunne bediening waa1·
nemen, totdat hunne opvolgers die hebben 
aanvaard. 

Art. 95 . De wethouders mogen geene der in 
artikel 68 vermelde betrekkingen met de 
hunne tege lijk bekleeden, met uitwndering 
van de betrekking van ambtenaar bij het be
stuur van 's Rijks directe belastingen. 

Eene dier uitgesloten betrekkingen aanne
mende, zenden zij terstond hun ontslag in. 

Dit nalatende, worden zij door den raad van 
hunne betrekking vervallen verklaard. 

Dit laatste kan insgelijks geschieden, wan
neer zij zes achtereenvolgende vergaderingen 
van burgemeester en wethouders, zonder gel
dige reden, niet hebben bijgewoond of weige
ren de in a rti kel 216 bedoelde inlichtingen 
aan den raad te geven. 

Art. 96. Bij ongesteldheid, afwezighe id of 
ontstentenis van een wethouder of indien een 
wethouder met de tijdelijke waarneming van 
het burgemeesterschap belast is, wordt hij, 
zoodra nood ig, vervangen door een ander lid 
van den raad, door dezen aangewezen. _ 

Hij , di_e in geval van ongesteldheid, afwe
zigheid of ontstentenis van een wethouder of 
ingeva l een wethouder met de tijdelijke waar
neming van het burgemeesterschap belast is, 
gedurende meer dan eene maand onafgebro
ken met de waarneming van het wethouder
schap is belast geweest, geniet voor dien tijd 
eene vergoed ing uit de gemeentekas tot het 
bedrag van de helft van de aan het ambt 
verbonden wedde. 

Het tweede I id van artikel 85 vindt daarbij 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 97. De burgemeester vormt met de 

wethouders het college van burgemeester en 
wethouders. 

Op de leden van dit college, waarvan de 
burgemeester voorzitter is, zijn de a rtikelen 
52 en 53 van toepassing. 

Art. 98. Het college van burgemeester en 
wethouders mag niet beraadslagen of beslui
ten, zoo niet meer dan de helft zijner leden, 
of, is di t getal oneven, de grootste helft daa r
van tegenwoordig is . 
Alle besluiten worden bij volstrekte meerder
heid van stemmen opgemaakt. 

Indien bij benoemingen, voordrachten of 
aanbevelingen van personen bij he1·stemming 
de stemmen stakea, bes! ist het lot, bij staken 
van stemmen in alle andere zaken de ste1n 
van den voorzitter. 

Indien het bij het eerste I id vereischte ge
tal leden niet is opgekomen, · belegt de voor
zitter eene nieuwe vergadering. Tot deze ver
gadering worden de leden opgernepe.n bij 
briefjes. die de te behandelen zaken vermel
den. 

In deze vergadering wordt over de in de 
oproepingsbriefjes vermelde zaken een besluit 
genomen door de tegenwoordige leden of het 
tegenwoordige lid. 

Art. 99. Het reglement van orde, door het 
college voor zijne vergader ing vast te stellen, 
wordt aan den raad medegedeeld. 

Art. 100. De wethouders genieten eene 
jaarwedde, welke door Gedeputeerde Staten, 
den raad gehoord, onder Onze goedkeuring 
wordt vastgesteld. 

Voor den wethouder, die wegens tijdelijke 
waarneming van het burgemeesterschap de 
aan die waarneming ve rbonden wedde of ver
goeding geniet en die in zijn wethouderschap 
wordt vervangen, wordt de aan het wethouder
schap verbonden wedde verminderd met de 
aan zijn plaatsvervanger uit te keeren ver
goeding. 

Behalve die jaarwedde, genieten de wet
houders, onder welken naam ook, geenerlei 
inkomen uit de gemeentekas, dan hetgeen 
verbonden is aan eene andere, hun opgedragen 
openbare gemeentebediening. 

Art. 101. Aan hem, die ophoudt wethouder 
te zijn, alsmede aan weduwen en weezen van 
wethouders of gewezen wethouders kan pen
sioen worden verleend ten laste der gemeente
kas, volgens regelen, door den raad onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten te stel
len. De artikelen 230, 231, 232, 235, 236 en 
237 zijn ten deze van toepassing. 

Indien hij, die pensioen geniet, als in het 
vorige lid bedoeld, weder het wethouderschap 
aanvaardt, wordt het pensioen gedurende den 
tijd van dat wethouderschap geschorst. 

TITEL V. 

Van den secretaris. 

Art. 102. De secretaris wordt door den 
raad, die eene aanbeveling van twee personen, 
door burgemeester en wethouders in te di e
nen , ontvangt, benoemd, geschorst of ontsla
gen. 

Ontslag, anders dan overeenkomstig eigen 
verzoek, is steeds met 1·edenen omkleed en be
hoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Sta-
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ten. De artikelen 230, 231, 232, 235, 236 en 
237 zijn ten deze van toepassing. 

De burgemeester, tot secretaris benoemd, 
"·ordt als zoodanig niet dan met Onze goed
keuring geschorst of ontslagen. 

Art. 103. Tot secretaris is alleen benoem
baar hij , die Nederlander is, niet krachtens 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens 
krankzinnigheid of zwakheid van vermogens, 
de beschikking of het beheer over zijne goede
ren heeft verloren, noch van de verkiesbaar
heid is ontzet en den ouderdom van drie en 
twintig jaar heeft vervuld. 

Art. 104. Bloedverwantschap of zwager
schap in den eersten of tweeden graad of 
huwel ijk mag niet bestaan tusschen den se
cretari en den burgemeester. 

De zwagerschap houdt op door de ontbin
ding of de nietigverklaring van het huwelijk, 
dat haar veroorzaakte. 

Art. 105. Hij mag geene der volgen ar
ti kei 68 met het burgemeesterschap onver
eenigbare betrekkingen tegelijk met zijn ambt 
bekleeden, uitgenomen de betrekking van 
ambtenaar bij het bestuur van 's Rijks directe 
belastingen en de betrekkingen, welke in ar
t ikel 25, onder / en g, worden vermeld. 

De bediening van secretaris is met die van 
ontvanger der zei fde gemeente onvereenig
baar. 

In gemeenten ech ter van 5000 zielen en 
daar beneden kunnen, onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten, de bedieningen van e
cretari en ontvanger door denzel fden persoon 
worden bekleed, zoo de secretaris geen burge
meester is. 

Het bepaalde in artikel 2, derde lid , vindt 
overeen komstige toepassing. 

Art. 106. Op hem is van toepassing het
geen bij de tweede en de laat te zinsnede van 
a rti ker 26 ten aanzien der I eden van den 
raad, en bij de a rtikelen 69 en 81 ten aan
zien van den burgemeester is bepaald. 

De regel in artikel 69, ten aanz ien der be
kleeding van ambten bij het bestuur van 
's Rijks indirecte belastingen vastgesteld, strnkt 
zich, wat den secretar is betreft, ook over de 
ambten bij het bestuur van 's Rijks directe 
belastingen uit. 

Art. 107. Alvorens zijne bediening te ·aan
vaarden, wordt door hem, in de vergadering 
van den raad, in handen van den voorzitter, 
de volgende eed of belofte afgelegd: 

,,Ik zweer (beloof), dat ik alle de plichten, 
,,die de wet, regelende de samenstell ing, in
,,richting en bevoegdheid der gemeentebestu-
,.ren en d door den raad van .................. ..... . 
"vastgestelde of vast te stellen instructie aan 
,,het am bt van secretaris hebben verbonden, 
,,eerlijk en vlijtig zal vervullen. 

,, Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(,.Dat beloof ik!") 

Hij wordt hiertoe niet toegelaten, clan na 
in de vergadering van den raad, in handen 
van den voorzitter, gel ijken eed (verklaring 
en belofte) van zuivering te hebben afgelegd, 
al in artikel 71, tweede lid, voor den bur
gemeester is voorgeschreven, met dien ver. 
stande, dat in de plaats van "burgemee ter" 
worde gelezen: secretaris. 

Art. 10 . De ecretaris is den raad , bur
gemeester en wethouders; den burgemeester 

en de commissiën van den raad in alles, wat 
het hun opgedragen bestuur aangaat, behulp
zaam. 

Art. 109. Door hem worden alle stukken, 
die van den raad en van burgemeester en wet
houders uitgaan, medeonderteekend. 

In de gemeenten, waar de burgemeester 
tevens met de taak van ecretar is is belast, 
worden die stukken door een der wethoudei-s 
medeonderteekend . 

Art. 110. De instructie v11n den secretllris 
wordt door den raad vastgesteld en aan Gede
puteerde Staten medegedeeld. 

Art. 111. Hij geniet eene jaarwedde, die 
door Gedeputeerde Staten, nadat de raad is 
gehoord, onder Onze goedkeuring, wordt be
paald. 

Leges ter secretarie geheven, worden aan 
de gemeentekas verantwoord. · 

Art. 112. Bij ongesteldheid , afwezigheid of 
ontstentenis van den secretaris, wordt hij ver
vangen op de wijze, bij het reglement van 
orde voor de vergadering van den raad te 
bepalen. 

Die, buiten het geval ran ongesteldheid van 
den secretaris, met de waarneming zijner be
diening, gedurende meer clan eene maand, on
a fgebroken is bel ast geweest, heeft voor dien 
tijd op de daaraan verbonden jaarwedde aan
spraak. 

TITEL VI. 

Van den onh·anger. 

Art. 113. De ontvanger wordt door den 
1·aad, die eene aanbeveli 11 g van twee personen, 
door burgemeester en wethouders in te dienen, 
ontvangt, benoemd, geschorst of ontslagen. 

Ontslag, anders dan overeenkomstig eigen 
verzoek, is steed met redenen omkleed en 
behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten. De artikelen 230, 231, 232, 235, 236 
en 237 zijn ten deze van toepassing. 

Art. 114. Op hem is van toepassi ng het
geen bij de artikelen 103- 105, 110 en 111 ten 
aanzien van den secretar is, bij de tweede en 
laatste zinsnede van a rtike l 26 ten aanzien 
der leden van den raad, en bij de artikelen 
69 en 81 ten aanzien van den burgemeester is 
bepaald. 

H et is hem echter niet verboden ambtenaar 
bij het bestuur van ' Rijk belastingen te 
wezen. 

Art. 115. Alvoren zijne betrekking te aan
vaarden, wordt door hem in de vergadering 
van den raad, in handen van den voorz itter, 
de volgende eed of belofte afgelegd: 

,,Ik zweer (beloof), dat ik alle de plichten, 
,,die de wet, regelende de samenstell ing, in
,,r ichting en bevoegdheid der gemeentebestu-
,, ren en de door den raad van ....................... . 
"vastgestelde of vast te tellen instructie aan 
,,het ambt van ontvanger hebben ve1·bonden, 
,,eerlijk en vlijtig zal vervullen. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat beloof ik!") 

Hij wordt hie1-toe niet toegelaten , dan na 
in de vergadering van den raad. in handen 
van den voorz itter, gelijken eed (verklaring 
en belofte) van zuivering te hebben afgelegd, 
al in artikel 71, tweede lid , voor den burge
meester is voorgeschreven, met dien verstande, 
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dat in de plaats van "burgemeester" worde 
gelezen: ontvanger. 

Art. 116. De ontvanger stelt zekerheid ten 
behoeve van de gemeente. 

Vóór de benoeming van den ontvanger wordt 
het bedrag, waarvoor- hij zekerheid moet stel
len, door den raad bepaald. 

D e ontvanger aanvaardt zijn ambt niet, al
vorens 'de zekerheid te hebben gesteld. 

De zekerheid wordt opgeheven na vaststel
! ing van de rekening over het laatste dienst
jaar, waarin de betrokkene ontvanger is ge
,veest, en na ve1·haal van hetgeen hij ter zake 
van zijn beheer aan de gemeente schuldig 
mocht zijn gebleken. 

Art. 117. De zekei·he id bedraagt ten minste 
een tiende van den ontvang. 

Onder ontvang wo_rdt verstaan het bedrag 
van de gemiddelde jaa rlijksche inkomsten der 
gemeente volgens de vastgestelde gemeente
rekeningen over de laatste vijf jaren, na af
trek van de voordeelige sal do' s van vorige 
dienstjaren en van het geuotene uit: 1°. geld
leeningen ; 2°. teruggave van voorschotten; 
3° . verkoop van onroerende .goederen, in
schrijvingen op een van de grootboeken van 
de Nationale Schuld, effecten of andere 
schuldbrieven ; en 4°. aflossing van hypo
thecaire of ande re schuldvorder ingen. 

D e zekerheid kan , onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten, op minder dan een 
tiende van den ontvang worden gesteld in die 
gemeenten, waa r aan den ontvanger de ver
plicht ing is ópgelegd om zijne kas, voorzoo
ver zij het bedrag der zekerheid overtreft, tel
kens te storten in eene bewaarplaats of in
stelling, waaruit hij, zonder medewerking van 
burgemeester en wethouders of een door hen 
aangewezen lid van hun college, geene gelden 
kan I ichten. 

D e zekerheid kan in geen geval minder dan 
f 100 bedragen. 

Art. 118. Het bedrag der door den ont
vanger gestel de zekerheid wordt, met inacht
neming van het bepaalde bij het voorgaande 
artikel, door den raad verhoogd: 

1 °. wanneer de jaarl ij ksche inkomsten der 
gemeente zoodanig zijn gestegen, dat de ze
kerheid niet meer bedraagt dan een vijftiende 
van den ontvang ; 

2°. wanneer, nà de benoeming van den ont
vanger, eene regeling omtrent de bewaring 
van gelden, als in het derde lid van het voor
gaande artikel bedoeld, wordt opgeheven. 

De ontvanger, die binnen den door den 
raad bepaalden tijd de meerdere zekerheid 
niet heeft gesteld, wordt beschouwd zijn ont
slag te hebben gevraagd. 

Art. 119. H et bedrag der door den ont
vanger gestelde zekerheid kan, met inachtne
ming van het bepaalde bij artikel 117, door 
den raad worden verlaa.gd: 

1 °. bij aanmerkelijke vermindering van de 
jaarlijksche inkomsten der gemeente; 

2° . wanneer, nà de benoeming van den 
ontvanger, eene regeling omtrent de bewaring 
van gelden, als in het derde lid van voormeld 
artikel bedo!)ld, wordt ingevoerd. 

Art. 120. De ontvanger is belast met de in
vordering van alle inkomsten en ontvangsten 
der gemeente en zorgt, dat die behoorlijk ge
schiede. 

Art. 121. Door hem geschieden alle beta -
1 i ngen uit de gemeentekas. 

Hi; betaalt, behal·;e in het geval, vermeld 
in artikel 262, niet, dan op bevelschriften, 
d ', 1,etgeen te betalen is en den post der be
g ,-ooting, waaruit de betaling moet geschieden. 
vermelden, en op de wijze, in artikel 261 
voorgeschreven, geteekend zijn. 

Art. 122. H et . bepaalde bij de twee voor
gaande artikelen lijdt uitzondering, voor zoo
rnr de raad , onder goedkeuring van Gede
puteerde Staten, ter zake van met name aan• 
gewezen inkomsten, ontvangsten en betalin
gen andere rege len stelt. 

De artikelen 230, 231, 232, 235,- 236 en 237 
zijn ten deze van toepassing. 

Art. 123. Van de door hem voor de ge
meente ontvangen inkomsten en gedane uit
gaven houdt hij geregeld boek en doet hij 
j aarlijks rekening aan burgemeester en wet
houde rs. 

De boekhouding en de rekening worden in
ger icht volgens voorschriften, door Ons, Ge
deputeerde Staten gehoord, te geven . 

In de rekening of de daarbij behoorende 
besche iden worden alle ontvangsten en uitga
ven van het dienstjaar, waarove1· zij loopt, 
vermeld, met inbegrip van die, welke door 
andere rekenplichtige ambtenaren zijn gedaan. 

Art. 124. De ontvanger geeft aan burge
meester en wethouders, zoo dikwijls zij het 
vorderen , inzage in de boeken en kas. 

De raad kan , met goedkeuring van Gede
puteerde Staten, aan burgemeester en wet
houders de bevoegdheid geven het opnemen 
van de boeken en de kas aan een lid van hun 
coll ege of een daartoe aangewezen deskundige 
op te dragen. De artikelen 230 , 231, 232, 235. 
236 en 237 zijn ten deze van toepassing. 

Burgemeester en wethouders en het lid van 
hun college zijn bevoegd zich hierbij door een. 
deskundige te doen bijstaan. 

Gedeputeerde Staten kunnen te allen tijde 
opneming van boeken en kas van hunnent
wege gelasten. 

De in dit artikel bedoelde opneming kan 
ook de in artikel 122 genoemde inkomsten, 
ontvangsten en betalingen omvatten. 

Art. 125. Ontvanger van meer dan ééne 
gemeente zijnde, is hij verplicht op vaste, door 
burgemeester en wethouders te bepalen, open
baar bekend te maken dagen, zich in elke dier 
gemeenten, tot het doen van· ontvangsten en 
uitgaven te begeven. 

Art. 126. Bij schorsing, ontslag of over
lijden van den ontvanger, worden door burge
meester en wethouders zijne boeken gesloten, 
zijne kas opgenomen en die boeken en kas, 
totdat in den dienst is voorzien, bewaard. 

B urgemeester en wethouders maken van het, 
bij dit sluiten en opnemen, bevondene proces
verbaal op. 

Zij kunnen dit sluiten en opnemen aan den 
ingevolge artikel 124, tweede lid, aangewezen 
deskundige opdragen, die alsdan het proces
verbaal opmaakt. 

Art. 127. Bij ongesteldheid, afwezigheid 
of ontstentenis van den ontvanger, wordt hij 
vervangen op de wijze, bij zijne instructie te 
bepalen. 

Die, buiten het geval van ongesteldheid van 
den ontvanger, met · de waarneming zijner be-
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diening, gedurende meet· dan eene maand on
afgebroken is belast geweest, heeft voor dien 
tijd op de daaraan Yerbonden jaarwedde aan
spraak. 

TWEEDE AFDEELING. 
Van de bevoegdheid der gemeentebesturen. 

TITEL I. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 128. De gemeentebesturen kunnen de 
belangen hunner gemeenten en van hare in
gezetenen bij Ons, bij de Staten-Generaal en 
bij de Staten der provincie, waartoe zij be
hooren , voorstaan. 

Art. 129. Besturen van twee of meer ge
meenten kunnen te zamen eene regeling tref
fen ter gemeenschappelijke behartiging van 
belangen, waaronder mede wordt begrepen de 
voorziening in zaken, inrichtingen of werken, 
bij welke zij betrokken zijn. Voor de toepas
sing van dit artikel en de aTtikelen 130 tot en 
met 147 worden onder besturen van gemeen
ten verstaan de raden en de colleges van bur
gemeester en wethouders van die gemeenten. 

De regeling houdt bepalingen in omtrent 
hare wijziging, hare verlenging, indien zij 
voor een bepaalden tijd is vastgesteld , en 
hare opheffing. 

Art. 130. Bij eene regeling, als bedoeld in 
het vorige artikel, kan voor de behartiging 
van de gemeenschappelijke belangen 

a . eene commissie worden ingesteld; 
b. een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam 

worden gevormd en een orgaan van dat 
lichaam worden ingesteld. 

Voor de commissie of het orgaan wordt 
daarbij de plaats van vestiging aangewezen. 

Gedeputeerde Staten van de provincie, waar. 
in de plaats van vestiging is gelegen, oefenen 
het toezicht op de commissie of het orgaan 
uit. 

Art. 131. Indien voor de behartiging van 
de gemeenschappelijke belangen eene com
missie wordt ingesteld, houdt de regeling be
palingen in omtrent de inrichting en samen
stelling van de commissie en hare bevoegd
heden. 

Art. 132. In de commissie zijn de onde1·
scheidene gemeentebesturen vertegenwoordigd, 
tenzij in de regeling anders is bepaald. 

Art. 133. De bevoegdheden van de commis
sie kunnen geen andere zijn dan die van de 
gemeentebesturen, welke de regeling hebben 
getroffen. 

Aan de commissie kan niet worden toege
kend de bevoegdheid om verordeningen te 
maken, door strafbepaling of politiedwang te 
handhaven, of belastingen te heffen. 

Bij de uitoefening van de bevoegdheden 
vinden de bij de wet voor de gemeentebestu
ren gestelde regelen voor zooveel mogelijk 
daarmede overeenkomstige toepassing. 

Met afwijking van de bepalingen dezer wet 
kunnen bij de regeling voorschriftep worden 
gegeven omtrent de uitvoering van de door 
de commissie getroffen maatregelen. 

Art. 134. Indien voor de behartiging van 
de gemeenschappelijke belangen een rechts
persoonlijkheid bezittend lichaam wordt ge
vormd en een orgaan roor dat lichaam wordt 
ingesteld, is het in de vorige drie artikelen 

bepaalde van toepassing, behoudens dat aan 
het orgaan van een rechtspersoonlijkheid be
zittend lichaam, door raden van twee of meer 
gemeenten gevormd, de bevoegdheid kan wor
den toegekend verordeningen te maken, door 
strafbepaling oî politiedwang te handhaven, 
en de belastingen, bedoeld in artikel 277, 
onder b en k , te heffen. 

Art. 135. Eene gemeenschappelijke rege
ling behoeft, evenals hare wijziging en op
heffing, de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten of, indien de gemeenten in verschil
lende provinciën liggen, van Ons. 

Indien Gedeputeerde Staten de goedkeuring 
weigeren, kan het bestuur van elke der ge
meenten binnen dertig dagen, nadat de be
sl issing van, Gedeputeerde Staten te zijner 
kennis is gekomen, bij Ons voorziening vra
gen. 

Art. 136. Geschillen betreffende de uitvoe. 
ring van eene gemeenschappelijke regeling 
worden door Ons beslist, zoover zij niet be
hooren tot die, vermeld in artikel 154 der 
Grondwet of tot die, waarvan de beslissing 
krachtens artikel 155 aer Grondwet is opge
dragen, hetzij aan den geworien rechter, hetzij 
aan een college met administratieve recht
spraak belast. 

Art. 137. Eene gemeenschappelijke rege
ling, zoomede hare wijziging of opheffing, 
wordt bekend gemaakt in de Nederlandsche 
Staatscourant en ingeschreven in een register 
ter griffie van elke der provinciën, waarin de 
daarbij betrokken gemeenten liggen. 

De regeling werkt niet dan nadat de be
kendmaking heeft plaats gehad. 

I eder kan de in het eerste lid bedoelde 
registers kosteloos inzien en daarvan tegen 
betaling der kosten uittreksel verkrijgen. 

Art. 138. Indien het bestuur van eene ge
meente eene gemeenschappelijke regeling 
wenschelijk acht, en het bestuur van eene 
andere gemeente zij ne medewerking niet ver
leent, kan het tot Ons het verzoek richten, 
eene regeling op te leggen. 

Art. 139. H et verzoek wordt, onder bij
voeging van het ontwerp van eene regeling, 
door het gemeentebestuur gezonden aan Ge
deputeerde Staten. 

Gedeputeerde Staten geven terstond van het 
verzoek kennis aan het bestuur van de andere 
gemeente, onder toezending van een afschrift 
van de ontworpen regeling. 

Indien die gemeente in eene andere pro
vincie gelegen is, geschieden de kennisgeving 
en toezending door tusschenkomst van Gede
puteerde Staten dier provincie. 

Art. 140. Gedeputeerde Staten onderzoeken 
het verzoek en de ontworpen 1·egeling. Zij 
kunnen de besturen der daarbij betrokken ge
meenten hooren. Zij zijn hiertoe verplicht ten 
aanzien van besturen, welke dit schriftel ijk 
hebben verzocht. 

Indien zij de wenschelijkheid overwegen, dat 
in de samenwerking andere gemeenten worden 
betrokken dan in het verzoek zijn begrepen, 
hooren zij ook de besturen dier gemeenten. 

Indien de gemeenten in meer dan ééne pro
vincie liggen, geschiedt het in dit artikel 
bepaalde door eene commissie, ui t de Gede
puteerde Staten dier provinciën. 

Art. 141. Gedeputeerde Staten of de oom-



16 MAART (S.89) 152 
m1ss1e, bedoeld in het laatste lid van het vo
rige artikel, brengen binnen twee maanden 
hun gevoelen ter kennis van Onzen met de 
uitvoering dezer wet belasten Minister. 

Art. 142. Na kennisneming van liet gevoe
len, in het vorig artikel bedoelèl, kan Onze 
met de uitvoering dezer wet belaste Minister 
aan de besturen van de door hem aangewezen 
gemeenten opdragen nader over eene ge
meenschappelijke regeling in overleg te treden. 

Art. 143. Indien binrien een door Onzen 
met de uitvoering dezer wet belasten Minister 
bepaalden tijd de I'.egeling niet is tot stand 
gekomen en het in artikel 138 bedoelde ver
zoek niet is ingetrokken, zenden Gedeputeer
de Staten of de commissie, bedoeld in het 
laatste lid van artikel 140, zoo spoedig moge
lijk hun met redenen omkleed advies aan Ons 
in, door tusschenkomst van Onzen voornoem
den Minister, onder bijvoeging van een ont
werp der op te leggen regeling. · 

Wij beslissen, den Raad van State, afdee
ling voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

De afdeeling brengt aan Ons advies uit 
onder daarmede overeenkomstige toepassing 
van de regelen, bedoeld in artikel 35 van de 
wet van den 21sten December 1861 (Staats
blad n°. 129 ), houdende regeling der samen
stelling en de bevoegdheid van den R aad van 
State, gelijk deze bij latere wetten is gewij
zigd. 

Indien het advies aanleiding geeft te over
wegen, in de samenwerking andere gemeenten 
te betrekken dan die, welke ingevolge artikel 
142 zijn aangewezen, geven Wij, alvorens te 
beslissen, aan Gedeputeerde Staten opdracht, 
de besturen dier gemeenten, evenals die der 
andere bij de samenwerking betrokken ge
meenten, alsnog te hooren en nader advies 
aan Ons •uit te brengen. 

Art. 144. Op eene door Ons op te leggen 
regeling vindt het in de artikelen 129 tot en 
met 134 en 136 en 137 bepaalde daarmede 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 145. Indien het bestuur van eene ge
meente wenscht toe te treden tot eene rege-
1 ing, als bedoeld in artikel 129, en het bestuur 
van eene andere gemeente zijne medewerking 
niet verleent, vinden de artikelen 138 tot en 
met 144 daarmede overeenkomstige toepassing. 

Art. 146. Eene gemeenschappel ijke regeling 
mag niet geschieden in den vorm van eene 
stichting, naamlooze vennootschap of andere 
burgerrechtelijke overeenkomst, dan indien 
deze vorm in verband met den aard van het, 
te regelen belang daarvoor in het bijzonder 
aangewezen moet worden geacht. 

De artikelen 135 en 136 en het eerste en 
derde lid van artikel 137 zijn van toepassing. 
Bij gebreke van eene bekendmaking, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 137, kan het be
staan van de regeling aan derden niet worden 
tegengeworpen. . 

Door Ons kan geene regeling worden opge
legd, waarbij eene stichting, naamlooze ven
nootschap of andere burgerrechtelijke verbin
tenis in het leven wordt gel'Oepen. 

Art. 147. Indien in eene gemeente hoofd
verblijf hebben arbeiders, die minder verdie
nen dan een bedrag, vast te stellen bij alge
meenen maatregel van bestuur, en die in 

eene andere ge1neente werkzaan1 zijn in eene 
onderneming of inrichting, waar ten minste 
gem iddeld tien zoodanige arbeiders werkzaam 
zijn. kan eerstbedoelde van laatstbedoelde ge
meente eene tegemoetkoming vragen voor het 
geval. dat de aanwez igheid dier arbeiders 
aanwijsbare kosten veroorzaakt, welke niet 
door van hen te heffen belastingen kunnen 
gedekt worden. 

Of er aanleiding bestaat, om de in het 
eerste lid bedoelde tegemoetkom ing toe te 
kennen, en zoo ja, op welk bedrag deze is te 
stellen, wordt door Gedeputeerde Staten, en 

1 zoo de gemeenten in meer dan ééne provincie 
zijn gelegen, door Ons beslist. Daarbij worden 
in aanmerking ge nomen de rechtstreeksche 
baten, welke door de gemeente, waar de on
derneming of imichting is gevestigèl, van deze 
worden genoten of konden genoten worden. 
Van de beslissing van Gedeputeerde Staten 
kan binnen dertig dagen bij Ons in beroep 
worden gekomen. 

Art. 148. De gemeentebestmen hebben het 
recht de ter uitoefening hunner bevoegdheid 
noodige inlichtingen, hetzij door eene com
missie uit hun midden te doen inwinnen, hetzij 
schriftelijk van alle aan hen ondergeschikte 
ambtenaren en besturen te vorderen. 

Indien deze ambtenaren of besturen, na 
twee malen daartoe te zijn aangeschreven ge
weest, .de inlichtingen terughouden, kunnen 
àeze, na het verstrijken van den te stell en ter
mijn , worden ingewonnen door een of meer 
leden van het gemeentebestuur, onder persoon
lijke aansprakelijkheid der ambtenaren en 
leden van besturen, welke tot de vertraging 
hebben medegewerkt, voor de kosten. 

Art. 149. Over· alle zaken, de gemeente be
treffende , dienen de gemeentebesturen van be
richt en raad aan het departement van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw, aan de 
overige departementen van algemeen bestuur, 
aan Onzen commissaris in de provincie , aan 
de Staten en aan de Gedeputeerde Staten. 

Art. 150. De gemeentebesturen gedragen 
zich naar hetgeen, in geschillen van bestum·, 
tusschen gemeente en gemeente, of tusschen 
gemeente en provincie , waterschap, veenschap 
of veenpolder gerezen, door Ons wordt besli5t. 

Art. 151. Wanneer ter uitvoering van wet
ten , van algemeene maatregelen van bestuur 
en van provinciale reglementen en verorde
ningen dooi· het gemeentebestuur moet worden 
medegewerkt, geschiedt dit door burgemeester 
en wethouders , voor zoover niet de medewer
king bepaaldelijk van den raad of van den 
burgemeester wordt gevorderd. 

Vorderen de wetten, maatregelen, reglemen
ten of verordeningen eene bepaalde medewer
king van den raad en wordt die door dezen 
geweigerd, dan voorzien burgemeester en 
wethouders daarin. 

Art. 152. Tot de medewerking aan de uit
voering van wetten, algemeene maatregelen 
van bestuur en provinciale reglementen en 
verordeni'ngen behoort de bevoegdheid tot het 
op kosten der overtreders doen wegnemen, be
letten, verrichten of in vorigen ·toestand her
stellen van hetgeen in strijd met de bepalin
gen , tot uitvoe ring waarvan wordt medege
werkt, is of wordt gemaakt of gesteld , onder-
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nomen. nagela.ten, beschadigd of weggenomen. 

Spoedeischende gevallen uitgezonderd. wordt 
vun deze bevoegdheid geen gebniik gemaakt, 
dan nadat belanghebbende schriftelijk is ge
waarschuwd. 

Art. 153. Om aan het vorige artikel uit
voering te kunnen geven, kan , onverminderd 
het te dien aanzien in andere wetten bepaal 
de, door het orgaan, waaraan de in artikel 
151 bedoelde medewerking is opgedragen, aan 
bepaal d aangewezen personen schri ftelijke last 
worden verstrekt tot het binnentreden in eene 
woning tegen den wil van den bewoner. 

De last moet, buiten de gevallen van drin
gend of dreigend gevaar, de woning of wo
ningen aanwijzen, van welke het binnentreden 
tegen den wil van den bewoner kan geschie
den. 

Art. 154. De last kan, uitgezonderd bij 
clringend of dreigend gevaar, niet anders wor
den uitgevoerd dan tusschen zonsop. en -onder. 
gang en in bijzijn hetzij van den kantonrech
ter, hetzij van den burgemeester of van den 
hoofdcommissa1·is. en zoo er geen hoofdcom
missaris is, van den commissaris van politie. 

Van het binnentreden en van de redenen, 
die daartoe geleid hebben, wordt door hem , 
die krachtens het eerste lid van dit artikel 
daarbij tegenwoordig is geweest of deze han
deling heeft verricht, binnen tweemaal vier 
en twintig uren proces-verbaal opgemaakt, en 
aan hem , wiens woning is binnengetreden, in 
afschrift medegedeeld. 

Art. 155. Het orgaan, waaraan de in ar
tikel 151 bedoelde medewerking i opgedra
gen, kan hij dwangbevel de ingevolge artikel 
152 ver huldigde kosten invorderen. 

Het dwangbevel wordt op kosten van den 
chuldenaar bij deurwaarders-exploit betee. 

kend en tenuitvoergelegd op de wijze, bij het 
Wetboek van Burgerlijke R echtsvorder1ng ten 
aanzien van vonnissen en authentieke akten 
voorgeschreven . 

Binnen 30 dagen na de dagteekening staat 
verzet tegen het dwangbevel open door dag
vaarding van de gemeente. 

H et verzet schorst de tenuitvoerlegging. 
Art. 166. W a nneer burgemeester en wet

houder of de burgemeester niet of niet be
hoorlijk voor de hun bij artikel 151 opgedra
gen uitvoering zorgen, kan Onze commissaris 
in de provincie ten koste der nalatigen in die 
uitvoering voorzien. 

Art. 157. Een voorstel van wet tot ver
eeniging of splitsing van gemeenten of an
dere wijziging van hare grenzen wordt aan 
de Staten-Generaal niet gedaan dan nadat het 
gevoelen is ingewonnen van Gedeputeerde Sta
ten of op dezer voordracht. 

Art. 158. Alvorens hun gevoelen over eene 
vereeniging of splitsing van gemeenten of 
andere wijziging van hare grenzen te doen 
kennen of een daartoe strekkend voorstel van 
wet voor te dragen, vragen Gedeputeerde 
Staten het oordeel van de raden der daarbij 
betrokken gemeenten en in elk der betrokken 
gemeenten van eene, door de kiezers van den 
raad te kiezen, commissie uit de ingezetenen, 
waarin de burgemeester voorzit. 

Het oordeel wordt gevraagd onder bijvoe
ging van eene uiteenzetting van de beweeg-

,·edenen en, behalve in geval van vereemgmg 
van gemeenten, eene zoo nauwkeurig moge
lijke omschrijving van de nieuwe grenzen, 
welke op eene kaart worden aangeduid. 

Art. 159. De leden der ommissie, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 158, worden bui
ten de leden van den raad en ten getale als 
bepaald in artikel 5 dezer wet gekozen, toe
gel aten en eventueel vervangen op de wijze, 
a ls voor de leden van den geme nteraad is 
beP.aald. 

De tijd der candidaat teil ing wordt door 
burgemeester en wethouders bepaald. 

De commissie vergadert in het openbaar. 
Art. 160. De raad van iedere dier ge

meenten en de commiss iën, bedoeld in het 
eerste I id van artikel 158, doen binnen een 
door Gedeputeerde Staten bepaalden termijn 
dezen schriftelijk hunne meeningen kennen. 

Gedeputeerde Staten cleelen, na afloop van 
den in het vorige lid bepaalden termijn, de 
daarin bedoelde meeningen in afschrift mede 
aan de raden en aan de commissiën, bedoeld 
in het eerste lid vah artikel 158, van de an
del'0 gemeenten, onder bijvoeging van een 
afschrift van alle ter zake dienende stukken. 

De raden worden in de gelegenheid gesteld 
om in eene openbare vergadering van Gede
puteerde Staten door gemachti gden hunne 
meening toe te lichten. 

Van deze vergadering ge hiedt ten minste 
veertien dagen te voren aankondiging in een 
of meer nieuwsbladen, welke in de gemeente 
verspreiding vinden. 

Art. 161. Indien Gedeputeerde Staten na 
toepassing van het derde lid van het vorige 
arti kel vereeniging of splitsing van gemeenten 
of andere wijziging van hare g renzen wen
schelijk achten, maken zij het ontwerp eener 
regeling qp. 

Zij zenden dit ontwerp aan de raden der 
daarbij bel;rokken gemeenten, die binnen twee 
maanden hunne opmerkingen schr iftelijk te 
hunner kennis brengen. 

Art. 162. Indien het gevoelen van Ge
deputeerde Staten is gevrnagd, brengen deze 
het binnen een jaar ter kennis van Onzen 
met de uitvoering van deze wet belasten Mi
nister, onder bijvoeging van alle ter zake die
nende stukken. Deze termijn kan door Onzen 
voornoemden Minister met ten hoogste vier 
maanden worden verlengd. 

Indien Gedeputeerde Staten besluiten een 
\'OOrstel van wet, als bedoeld in artikel 157 
,·oor te dragen, zenden zij deze voordracht 
binnen zes maanden na de openbare vergade
ring, bedoeld in het derde lid van artikel 160, 
aan Onzen voornoemden Minister, onder bij. 
voeging van a ll e ter zake dienende stukken. 

Art. 163. Indien Gedeputeerde Staten ver
eeniging of splitsing van gemeenten of andere 
wijzi g ing van hare grenzen niet wenschelijk 
achten en Wij Ons met dit gevoelen niet 
vereenigen, kunnen Wij hun opdragen binnen 
een door Ons te bepalen termijn het ontwerp 
eener regeling op te maken. 

Op dit ontwerp i het tweede lid van artikel 
161 van toepassing. 

Indien in de regeling andere gemeenten zijn 
betrokken dan die, waarop het gevoelen van 
Gedeputeerde Staten betrekking had, zijn ar-
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tikel 160 en het tweede 1 id van artikel 161 
van toepassing. 

Art. 164. Indien de raad van eene ge
meente wenschelijk acht, dat een voorstel van 
wet, als bedoeld in artikel 157, aan de Staten
Generaal wordt gedaan, richt ·hij tot Ons een 
daartoe strekkend verzoek. 

Bij dat verzoek worden de beweegredenen 
uiteengezet en, behalve in geval van vereeni
ging van gemeenten, de nieuwe grenzen zoo 
nauwkeurig mogelijk omschreven en Op eene 
kaart aangeduid. 

Onze met de uitvoering dezer wet belaste 
Minister telt het verzoek onverwijld in han
den van Gedeputeerde Staten, ten einde hun 
gevoelen te ve1·nemen. 

De artikelen 158 tot en met 163 vinden, 
voor zooveel noodig, daarmede overeenkom
stige toepassing. 

Art. 165. Indien de gemeenten in meer dan 
ééne provincie liggen, treedt voor de toe
passing van de artikelen 157 tot en met 164 in 
de plaats van Gedeputeerde Staten eene com
missie uit Gedeputeerde Staten van elke dier 
provinciën. 

Art. 166. De wet, die vereeniging of split-
i ng van gemeenten of andere wijziging van 

hare grenzen beveelt, bepaalt tevens, of en 
in hoever, totdat door het bevoegd gezag eene 
andere regeling is getroffen, de bestaande be
sluiten, ambtenaren en machten zullen voort
duren. 

Indien ten gevolge van vereeniging of plit-
ing van gemeenten of andere wijziging van 

hare grenzen een nieuwe raad moet worden 
g kozen, verordent de wet, bedoeld in het 
vorige lid , de noodige maatregelen daartoe. 

TITEL II. 

V an de regeling en het bestuur van de 
huishouding der gemeente. 

EERSTE HOOFDSTUK. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 167. Aan den raad behoort, met be
trekking tot de regeling en het bestuur van 
de huishouding der gemeente, alle bevoegd
heid die niet bij deze of eenige andere wet 
aan den burgemeester, of aan burgemeester en 
wethouders is opgedragen. 

Art. 168. Aan hem behoort het maken van 
de verordeningen, die in het belang der open
bare orde, zedelijkheid en gezondheid worden 
vereischt en van andere, betreffende de huis
houding der gemeente. 

Art. 169. Hij kan in die verordeningen 
burgemeester en wethouders bevoegd verkla
ren nadere regels te stellen nopens bepaalde, 
in die verordening aangewezen, onderwerpen. 

A1-t. 170. De raad regelt de bezoldigingen 
van alle plaatselijke ambtenaren en bedien
den, zoover de regeling njet aan Gedeputeerde 
Staten is opgedragen; het bedrag der door 
die ambtenaren te stellen zekerheid; de geld
leeningen, het uitleenen van gelden, het aan
gaan van rekening-courant-overeenkomsten en 
hetgeen verder de geldmicldelen der gemeente 
aangaat. 

Elk besluit tot het doen eener geldleening 
wijst de middelen aan, waaruit de renten en 

aflossing der leening zullen worden gevonden. 
Art. 171. De raad besluit tot het koopen, 

ruilen of vervreemden, het bezwaren of ver
panden van gemeente-eigendommen. het tref
fen van dadingen of het opdragen van een 
bestaand geschil aan de beslissing van scheids
mannen en het aanvaarden der aan de ge
meente_ gemaakte erfstellingen of legaten of 
gedane schenkingen. 

Art. 172. Hij besluit omtrent het verhuren, 
verpachten of op eenige andere wijze in ge
bruik geven der gemeente-eigendommen. 

Art. 173. Hij besluit tot het verleenen der 
kwijtschelding, die krachtens de wet, of eene 
overeenkomst, of op gronden van bill ijkheid 
toekomt aan de huurders, pachters of bruikers 
der gemeenteeigendommen, en aan hen, die 
hebben aangenomen, ten behoeve der gemeen-
te iets te doen of te leveren. ' 

Art. 174. Hij maakt, in overeenstemming 
met algemeene of provinciale voorschriften, 
de noodige verordeningen tot verdeeling der 
gemeente in wijken en tot opmaking van vol
ledige staten der bevolking en harer hu izing. 

Art. 175. Hij beveelt het aanleggen of ver
beteren van gemeentewegen, waterleidingen, 
st-raten, pleinen, grachten, gebouwen, werken 
en inrichtingen. 

Art. 176. Hij kan zich de vaststelling der 
plannen en voorwaarden van aanbesteding 
der werken en leverantiën, ten behoeve der 
gemeente te doen, voorbehouden. 

De aanbesteding geschiedt in het openbaar, 
behoudens de gevallen, waarin om bijzondere 
redenen, onderhandsche aanbesteding in het 
belang der gemeente ware. 

Art. 177. De raad beoordeelt en beslist of 
vanwege de gemeente of voor een harer af
deelingen, die zich in het geval bevindt door 
artikel 254 omschreven, een rechtsgerung zal 
worden gevoerd. 

Bij geschil over burgerlijk recht tusschen 
zoodanige afdeeling en de gemeente of eene 
andere afdeeling der zelfde gemeente, onder
werpt de raad de zaak aan Gedeputeerde Sta
ten en benoemen deze, zoo zij tot het voeren 
van een geding machtigen, uit de ingezetenen 
der afdeeling eene commissie, daarmede belast. 

Elk ingezetene kan, daartoe volgens artikel 
228 gemachtigd, te zijnen laste, namens de ge
meente een eisch in rechten doen, die volgens 
zijne meening door den gemeenteraad in het 
belang der gemeente behoorde te zijn gedaan. 

Burgemeester en wethouders besluiten, zoo
ver de raad niet anders bepaalt, tot het voe
ren van rechtsgedingen door de gemeente be-

l treffende het ontruimen van woningen, het 
invorderen van woninghuren en de ontbin
ding van overeenkomsten ter zake van de 
huur van woningen. 

Art. 178. De raad besluit tot het instellen, 
afschaffen of veranderen van jaarmarkten of 
gewone marktdagen. 

Art. 179. Hij benoemt en Qntslaat alle ge
meente-ambtenaren en bedienden, wier benoe
ming niet bij deze wet of de plaatselijke ver
ordeningen aan anderen is opgedragen. 

Art. 180. Hij laat zich jaarlijks verslag 
doen van den toestand van alle in de ge
meente aanwezige godshuizen, gestichten van 
weldadigheid, genootschappen en andere in-
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stellingen van openbaar nut, die niet Rijks- of 
provincia le instellingen, of aan het algemeen 
of provinciaal bestuur onmiddell ijk onderge
schikt zij n. 

Art. 181. Hij benoemt, zooverre de benoe
ming niet aan a nderen behoort, op de wijze , 
bij plaatselij ke verordeningen te bepalen, de 
leden en beambten van het bestuur der gods
huizen en andere instellingen van liefdadig
heid . Hij schorst en ontslaat de door hem 
benoemden. 

Art. 182. Zijne goedkeuring wordt vereischt 
op de begrooting en rekening der godshuizen 
en andere instellingen van l iefdadigheid, die 
uit de gemeentekas onderstand genieten. 

Art. 183. In elke gemeente zijn twee, of, 
naar goedv inden van den raad, meer ambte
naren van den burgerlij ken stand. 

Zij worden door den raad benoemd, ge
schorst of ontslagen. 

Burgemeester en wethouders dienen voor 
elke benoeming eene aanbeveling van zoo mo
gelijk twee personen i11 . 

Ontslag, anders dan overeenkomstig eigen 
verzoek, is steeds met redenen omkleed en be
hoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Sta
ten . De artikelen 230, 231, 232, 235, 236 en 
237 zij n ten deze van toepassing. 

Tot ambtenaar van den burgerlijken stand 
is alleen hij benoembaar, die Nederlander is , 
niet krachtens onherroepelij ke rechterl ijke uit
spraak wegens krankzinnigheid of zwakheid 
van vermogens de beschikking of het beheer 
over zij ne goederen heeft verloren, noch van 
de verkiesbaarhe id ontzet is, en den ouder
dom van drie en twintig jaren vervuld heeft. 

De betrekking van ambtenaar van den bur
gerlijken stand is onvereenigbaar: 

1 °. met de betrekkingen, vermeld in artikel 
25, onder a- e, h en i, met deze uitwndering, 
dat in eene gemeente van niet meer dan 5000 
zielen een onderwijzer voor het lager of mid
delbaar onderwijs tevens ambtenaar van den 
burgerlijken stand kan zijn ; 

2°. met de ·betrekking van secretaris in 
gemeenten van meer dan 20 000 zielen, en met 
d ie van ontvanger in gemeenten van meer dan 
5000 zielen, met dien verstande, dat onder 
,,secretaris" en "ontvanger" niet worden be
grepen zij, die onderscheidenlijk krachtens 
arti kei 112 of a rtikel 127 den secretaris of 
den ontvanger vervangen; 

3°. met de betrekking van ambtenaar van 
het openbaar ministerie. 

H et bepaalde in artikel 2, derde lid , vindt 
overeenkomstige toepassing. 

De tot ambtenaar van den burgerlijken· 
stand benoemde houdt van rechtswege op dit 
te zijn, zoodra hij een der voor de benoem
baarheid gestelde vereischten verliest, of eene 
betrekking aanvaardt, die met de zijne on
vereenigbaar is. 

Alvorens zijne betrekking te aanvaarden 
legt de ambtenaar van den burgerlijken stand 
voor de arrondissements-rechtbank, tot wier 
ressort de gemeente behoort, den navolgenden 
eed ( of belofte) af : 

"Ik zweer (beloof), dat ik de betrekking 
"van ambtenaar van den burgerlijken stand 
"in de gemeente ........................... eerlijk en 
"vlijtig zal vervullen, en dat ik de wettelijke 

,,voorschriften, den burgerlijken stand betref
,, fende, met de meeste nauwgezetheid zal op
,,volgen. 

,,Zoo waarl ijk helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat beloof ik!") 

Hij wordt hiertoe niet toegelaten dan- na, 
mede voor bedoelde arrondissements-rechtbank, 
ge lijken eed ·(verklaring en belofte) van zui
vering te hebben afgelegd, als in artikel 45 
voor de leden van den raad is voorgeschreven, 
met dien verstande, dat in de p laats van " lid 
van den raad", worde ge lezen : ambtenaar van 
den burgerlijken stand. 

De bezoldiging van ambtenaren van den 
burgerlijken stand _\vordt door Gedeputeerde 
Staten, nadat de raad is gehoord, onder Onze 
goedkeur ing geregeld. 

De gemeente verschaft aan de ambtenaren 
van den burgerlijken stand eene voor zooveel 
noodig verwarmde en verlichte locali teit voor 
hunne ambtsverrichtingen, benevens bureau
behoeften, en bezoldigt voor zooveel noodig 
personeel om hen bij te staan. 

Dit personeel worèlt, de ambtenaren van den 
burgerlijken stand gehoord, door burgemees
ter en wethouders benoemd en ontslagen. H et 
ontvangt van den ambtenaa r van den burger
lijken stand, onder wiens leiding het arbeidt, 
zijne instrnctie en is aan hem of den ambte
naar, die hem vervangt, onmiddellijk onder
geschikt. 

De verdeeling van de werkzaamheden tus
schen de verschillende ambtenaren van den 
burgerlijken s.tand wordt, die ambtenaren ge
l10ord, op voordracht van burgemeester en 
wethouders, door den raad geregeld. 

De raad bepaalt tevens de uren, waarop 
elk bureau van den burgerlijken stand dage
l ijks voor het publ iek geopend zal zijn. Daar
bij wordt voor den Zondag en daarmede ge
lijkgestel de dagen eene afzonderlijke regeling 
getroffen, ten einde de werkzaamheden van de 
ambtenaren van den burgerlijken stand op die 
dagen zooveel mogel ijk te beperken. Met den 
Zondag worden ten deze gelijkgesteld de 
Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasch. 
en Pinksterdagen, de be ide Kerstdagen, de 
H emelvaartsdag en de verjaardag des Ko
nings. 

Van de besluiten van den raad, in de twee 
voorgaande alinea's bedoeld, geschiedt onver
wijld openbare kennisgeving, en wordt tege
lijkertijd mededeeling gedaan aan den officier 
van justitie. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van het schorsen en vernietigen van de be
sluiten van den raad en van burgemee~ter 

en wethouders . 

Art. 184. De besluiten van den raad en 
van burgemeester en wethouders worden ter
stond aan Gedeputeerde Staten, wanneer deze 
daartoe aanvraag doen, medegedeeld. 

Art. 185. De besluiten van den raad en 
van burgemeester en wethouders kunnen, zoo 
ver zij met de wetten of het algemeen belang 
strijden, door Ons worden geschorst of ver
nietigd. 

Art. 186. De schorsing of vernietiging wordt 
door Ons bevolen bij een met redenen om-
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kleed , in het Staatsblad te plaat en be luit, 
dat, in geval van schorsing, den duur hiervan 
bepaalt. 

Art. 187. Schorsing stuit onmiddellijk de 
werk ing de r geschorste bepal ingen. 

Zij kan niet langer duren dan een jaar. 
Art. 188. Is binnen den voor de horsing 

bepaalden tijd de vernietiging der bepalingen 
door Ons n iet uitgesproken. dan worden deze 
geach t ge ldi g te zijn. 

Hie,·van geschiedt zoover het een afgekon
digd b slui t betreft, openbare kennisgev ing. 

Art. 189. Bepalingen, die geschorst zijn ge
wee t, kunnen niet opnieuw worden ge chorst. 

Art . 190. Vernietiging vanwege strijd met 
d e wet brengt mede vern ietiging van alle de 
!?evolgen der vernietigde bepalingen, zoover 
9ie nog voor vernietiging vatbaar zijn. 

Bij vernietiging vanwege trijd met het a l
gemeen belang, kunnen de niet met dat be
lang strijdige gevolgen in stand blijven. 

Art. 191. De raad of burgemeester en wet
houder zorgen , in geval ,an geheele of ge
cleeltel ijke schorsing of -cern ietiging hunner 
be I uiten , dat aan artikel 187 of artikel 190 
worde voldaan en opnieuw in hetgeen de ge
schorste of vernietigde bepalingen regelden, 
YOOI" zooveel noodig is, vooqien. 

Art. 192. Gedeeltel ijke schorsing of ver
nietiging van een besluit heeft op de geldig
he id der in het besluit tot schor ing of ver-
11ietiging niet genoemde bepalingen geen in
v loed. 

TWEEDE HOOFD TUK A 

Van de plaatselijke verordeningen. 

§ 1. Van de plaatselijke verordeningen in 
het algemeen. 

A,-t. 193. De plaatselijke -verordeningen 
treden niet in hetgeen van a lgemeen Rijks- of 
provinciaal belang is. 

Bij tw ijfel , of eene verordening d it deed, 
ve rbind t zij , totdat a rtikel 185 is toegepas~; 

Art. 194. De bepalingen van .plaatsehJke 
vel'Ordeningen, in wier onderwerp door eene 
wet, een a lgemeenen maatregel van bestuur, 

one prnvinciale verordening of eene veror
dening van eene commissie of een orgaan, 
b doeld in artikel 130, wordt voorzien, hou
den van rechtswege op te gelden. 

§ 2. l'an de plaatselijke vero1·deningen, 
tegen wier overtreding straf is be

dreigd, in het bijzonder. 

Art. 195. De raad kan op overtreding zij
n r verordeningen, voor zooveel daartegen 
niet bij eene wet, een algemeenen maatregel 
van bestuur of eene provinciale verordening 
is voorzien, hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste dr ie
honderd gulden stellen, alsmede verbeurdver
klaring van de voorwerpen door middel van 
de overtreding verkregen of waai·mede de over
treding is gepleegd, voor zoover zij den ver
oordeelde toebehooren, en openbaarmaking 
van de rechterlijke uitspraak. 

Art. 196. Indien tijdens het plegen van 
de overtreding nog geen jaar is verloopen, 
seçlert eene vroegere veroordeel ing van den 

schuldige wegens gelijke overtl'eding · onher
roepelijk is geworden, kan de rechter de geld
boete of hechtenis tot het dubbel van het voor 
elk geteld maximum uitspreken. 

Art. 197. De verordeni ngen, tegen wier 
overtreding straf is ·bedreigd, worden , zooveel 
mogelijk, ontworpen door eene vaste commis
sie uit den raad, waarvan de burgemeester 
voorz itter is. -

Ook indien de burgem ester niet lid van 
den raad is, hee ft hij in deze commissie stem. 

Art. 198. Zij worden binnen acht dagen, 
nadat zij door den raad zijn vastgesteld , in 
a fschrift, door den secretaris te waarmerken, 
medegedeeld aan Gedeputeerde Staten. 

Gedeputeerde taten geven aan den raad 
bericht van de ontvangst binnen veertien da
gen, nadat hun het afschrift is geworden . 

Art. 199. Deze vero rdeni ngen verbinden 
niet, dan wanneer zij behoorlijk zijn afgekon
digd. 

Art. 200. De afkondiging gesch iedt binnen 
veertien dagen na de dagteeken ing van het 
in artikel 198 bedoeld bericht, tenzij di t in
houde, dat Gedeputeerde Staten de schorsing 
of vernietiging der vernrdening aan Ons heb
ben gevraagd. 

Art. 201. De verorden ing, wier schorsing 
of vernietiging aan Ons i gevraagd, wordt 
a fgekondigd, zoodra Wij hebben · verklaard, 
dat voor chor ing of vernietiging geene re
denen bestaan. 

Deze verklaring wordt geach t gegeven te 
zijn, indien, binnen twee maanden na de dag
teekening van het in artikel 198 bedoeld be
richt, geene andere bes! issi ng door Ons is ge
nomen. 

Art. 202. In spoedeischende gevallen kan 
de raad besluiten tot het doen a fkondi gen 
eener verordening, onmiddellijk nadat zij is 
vastgesteld. 

Hiervan wordt, bij het inzenden van het a f
schr ift der verordening, aan Gedeputeerde Sta
ten kennis gegeven. 

Art. 203. De a fkondi g ing geschiedt op de 
wijze, te bepalen bij eene plaatselijke verorde
ning, die tevens het noodige voor chrift, om 
van de gedane afkondig ing te doen blijken, 
bevat. 

Art. 204. Het formulier van afkondiging 
luidt: 

,,Burgemeester en wethouders van ..... .... ..... . 
doen te weten, dat door den raad dier gemeen-
te in zijne vergadering van ............. .. ..... ...... . 
is vastgesteld de vol gen de verordening: 

(titel der verordening) 
(inhoud der verordening) 

,,Zijnde deze verordening aan de Gedepu
teerde Staten van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voigens 
hun bericht van den . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . in 
afschrift medegedeeld. 

"En js hiervan afkondiging geschied, waar 
het behoort, den" enz. 

In het geval, bedoeld bij artikel 202, wor
den de woorden "volgens hun bericht van 
den" weggelaten en wordt tusschen de woor
den " hiervan" en "afkondiging" het raadsbe
sluit tot bespoediging dezer laatste vermeld. 

I s de verordening, overeenkomstig artikel 
129, door twee of meer gemeentebesturen ge
meenschappelijk vastgesteld, dan wordt dit en 
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tevens de goedkeuring hetzij van Ons, hetzij 
van Gedeputeerde Staten op het afgekondigde 
stuk vermeld. 

Art. 205. De verordeningen treden, indien 
zij geen ander tijdstip daartoe aanwijzen, in 
werking op den derden dag na dien, waarop 
zij zij n afgekondigd. 

Art. 206. De afgekondigde verordeningen 
worden, gedurende drie maanden, op de se
cretarie der gemeente voor een ieder ter le
zing neclel'gelegd. Zij worden hetzij in dl'uk, 
hetzij in afschrift, tegen betaling der kosten, 
algemeen verkrijgbaar gesteld, en medege
deeld aan het kantongerecht, de arrondisse
ments-rechtbank en het gerwhtshof, waarnnder 
<le gemeente behoort, en aan het openbaar 
ministerie bij die colleges. 

Het 001·spronkelijke stuk wordt ter secretarie 
bewaard. 

Art. 207. Door de in artikel 197 bedoelde 
commissie, of waar deze niet bestaat, door 
burgemeester en wethouders , wordt aanhou
dend onderzocht, aan welke van de bepalingen 
der plaatselijke verordeningen, tegen wier 
overtreding straf is bedreigd, voortdurende 
kracht is toe te kennen, en van de uitkomsten 
van dit onderzoek jaarlijks aan den raad ver
slag gedaan. 

Art. 208. Ten minste eenmaal in de vij f 
jaren verklaart de raad, ten gevolge eener 
algemeene herziening, welke dier verordenin
gen nog gelden. 

Dit geschiedt bij eene vernrdening, welke 
de titels der geldende verordeningen, of de 
geldende bepal ingen der gedeeltelijk afge
schafte verordeningen vermeldt. 

Op die verordening zijn de artikelen 197-
206 van toepassing. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van het dagelijksch bestuur der gemeente. 

§ 1. Van het dagelijksch bestuur in liet 
alge1neen. 

Art. 209. Tot het dagelijksch bestuur der 
gemeente, aan burgemeester en wethouders op-
gedragen , behoort: _ 

a. het uitvoeren der besluiten van den 
raad· 

b. ' het beslissen der over die uitvoering ge
rezen geschillen, tenzij de beslissing bij w~t
telijk voorschrift aan anderen opgedragen z1J; 

c. het afkondigen der besluiten, waarvan 
de afkondiging door de wet of bij besluit van 
den raad is voorgeschreven; 

d. het dienen, overeenkomstig artike l 1~~. 
van bericht en raad, tenzij dit bepaaldehJk 
van den raad verlangd wqrde: 

e. het beheeren der inkomsten en uitgaven 
van de gemeente, zoover dit niet bij of krach
tens de wet aan anderen is opgedragen; 

/. het opnemen of doen opnemen der boe
ken en kas van den ontvanger; 

g. het toezien __ op het beheer ~n onderhoud 
van alle plaatsel!Jke werken en eigendommen; 

h. de zorg, zoover van hen afhangt, voor 
de instandhouding, bruikbaarheid, vrijheid en 
veiligheid der publieke wegen, bruggen, ve
ren wateren vaarten, straten, plantsoenen, 
pleinen en 'andere plaatsen, tot gemeenen 
dienst van allen bestemd; 

i. het .;,aststellen der p lans en voorwaarden 
van aanbesteding der werken en leverant iën, 
ten behoeve der gemeente te doen, wier vast
stelling de raad niet aan zich voorbehield; 

k. de handhaving van de marktpolitie, en 
van die over de p laatsel ij ke vervoe1·middelen; 

l. het toezicht op den publieken gezond
heidsdienst; 

m . het handhaven der politie over het be
graven en de begraafplaatsen; 

n . de zo,·g voo,· de doel treffende verdee-
1 i ng en den goeden staat van voldoende brand
bluschrniddelen, alsmede voor de deugdelijke 
voorbereiding van hun onmiddellij k gebruik 
in geval van brand, benevens het toez icht op 
al wat brandgevaar zou kunnen opleveren; 

o. het benoemen en outslaan de1· wijk- en 
brandmeesters; 

p. dat der ambtenaren en bedienden bij de 
plaatselijke secretar ie; 

q. het schorsen van alle uit de gemeente
kas bezoldigde ambtenaren, welker schorsing 
niet aan anderen is opgedragen; 

r. het nemen. alvorens de gemeente tot het 
voeren van een rechtsged ing gemachtigd zij , 
van alle conservatoire maatregelen, zoo in als 
buiten rechten, en het doen wat noodig is, ter 
voorkoming van verjaring en verlies van recht 
of bezit; 

s. het behoorlijk voorbere iden, zoover het 
niet aan anderen is opgedragen, van al het
geen in den raad ter overweging en beslissing 
moet worden gebracht; 

t. het toez ien op het beheer der banken 
van leening en der godshuizen en andere in
stellingen van liefdadigheid, waarover door de 
wet op het armbestuur, den stichtingsbrief of 
andere verordening, aan het gemeentebestuur 
toezicht is opgedragen; 

u . het geregeld, op onderscheidene tijdstip
pen in het jaar bezoeken van alle die inrich
tingen, en het doen van verslag daaromtrent 
aan den raad; 

v. het houden van een gedurig toezicht op 
al wat de gemeente aangaat, 

Art. 210. Tot de uitvoering der verorde
ningen van den raad behoort de bevoegdheid 
tot het op kosten van de overtreders doen 
wegnemen, beletten, verrichten of in ~origen 
toestand herstellen van hetgeen in str1Jd met 
die verordeningen is of wordt gemaakt of 
gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd of 
weggenomen. 

De artikelen 152, tweede l id, en 155 vinden 
daarmede overeenkomstige toepassing. 

Art. 211. De raad kan burgemeester en 
wethouders machtigen de uitvoering van ééne 
of meer bepalingen van een raadsbeshut, naar 
door den raad te stellen regelen, op te dragen 
aan door den raad of, krachtens machtiging 
van den raad, door hen aan te wijzen ge
meente-ambtenaren. In deze regelen wordt be
paald, op welke wijze van deze uitvoering be
rnep op burgemeester en wethouders open
staat. 

Art. 212. Burgemeester en wethouders oefe
nen indien de raad daartoe besluit en naar de 
doo;· dezen te stellen regelen, de in de artike
len 171, 172, 173, 174, 175 en 177 bedoelde 
macht van den raád uit. 

Behoudens het bepaalde in de artikelen 111, 
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114 en 183 regelen burgemeester en wethou
ders onder de voorwaarden, bedoeld in het 
vorige lid, de bewldigingen van plaatselijke 
ambtenaren en bedienden en het bedrag der 
door die ambt1maren te stellen zekerheid. 

Indien bij de wet aan het gemeentebestuur, 
hetzij een recht van bei·oep tegen administra
tieve beslissingen, hetzij een recht van re
clame tegen handelingen der administratie is 
toegekend, wordt dit recht, onder de in het 
eerste lid bedoelde voorwaarden, door burge
meester en wethouders uitgeoefend. 

A1·t. 213. De besluiten van den raad met de 
door dezen te stellen regelen, bedoeld in het 
vorig artikel, behoeven de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten. De artikelen 230, 231, 
232, 235, 236 en 237 zijn ten deze van toe
passing. 

Art. 214. Het opnemen van de boeken en 
de kas van den ontvanger geschiedt ten min
ste eenmaal in elk kwartaal van het kalen
derjaar. 

Van elke opneming wordt in den door Ge
deputeerde Staten vast te stellen vorm opge
maakt een proces-verbaal, dat aan hun col
lege en aan den raad wmdt medegedeeld. 

Art. 215. Burgemeester en wethouders doen 
over elk vijfjarig tijdsbestek aan den raad 
een beredeneerd vers! ag van den toestand der 
gemeente. 

De raad heeft de bevoegdheid een jaarlijksch 
verslag te -doen uitbi-engen. 

Overigens kunnen door Ons gemeenten wor
den aangewezen, voor welke het vijfj arig tijds
bestek wordt teruggebracht tot een van één 
jaar. 

Het verslag wordt uitgebracht uiterlijk in 
de maand October van het kalenderjaar, vol
gende op de verslagperiode en wordt aan Ge
deputeerde Staten medegedeeld. 

Het wordt ingericht in den vorm, door On
zen met de uitvoering van deze wet belasten 
Minister, Gedeputeerde Staten gehoord, te be
palen, op de secretarie der gemeen~. voor een 
ieder ter lezing nedergelegd en hetztJ m druk, 
hetzij in afschrift, tegen betaling der kosten 
algemeen verkrijgbaar gesteld. 

Door Ons kan worden bepaald, welke sta
tistische gegevens door burgemeester en wet
houders jaarlijks aan het Centraal Bureau 
voor de Statistiek zullen worden toegezonden. 
Door Ons wordt tevens de vorm voor deze ge
gevens vastgesteld. 

Art. 216. De leden van het college van 
burgemeester en wethouders zijn, ieder afzon
derlijk en te zamen, voor het door het college 
gevoerd bestuur van de huishouding der ge
meente, aan den raad verantwoording schul 
dig, en geven hem te dien aanzien alle ver
langde inlichtingen. 

§ 2. Van de handhaving der opènbare orde 
in het bijzonder. 

Art. 217. In geval van oproerige beweging, 
van samenscholing of andere stoornis der open
bare orde of van ernstige vrees voor het ont
staan daarvan, is de burgemees.ter bevoegd, 
de hulp van krijgsvolk te vorderen. 

De vordering wordt gericht rot het door 
Onzen Minister van Defensie aan te wijzen 
gezag. 

· De burgemeester geeft van de vordering ter
stond kennis aan Onzen commissa1·is in de 
provincie. 

Art. 218. Het gezag, bedoeld in het tweede 
lid van het vorige artikel, voldoet terstond 
aan de vordering. 

De burgemeester bepaalt, zooveel mogelijk 
in overleg met het gezag, tot hetwelk de vor
dering moet worden gericht, de sterkte en de 
soort van het krijgsvolk. Bij gemis aan over
eenstemming beslist de burgemeester, behou
dens beroep van het gezag, tot hetwelk de 
vordering is gericht, op Onzen met de u it
voe1·ing van deze wet belasten Minister. 

Hangende de beslissing van Onzen voor
noemden Minister wordt, voor zoover zulks 
slechts eenigszins mogelijk is, aan de vorde: 
ring van den burgemeester gevolg gegeven . 

Art. 219. In het in artikel 217 bedoeld ge
val, is de burgemeester bevoegd, alle bevelen, 
die hij ter handhaving der orde nood ig acht, 
te geven. 

Hij laat tot maatregelen van geweld niet 
overgaan, dan , na het doen der vereischte 
waarschuwingen. 

Art. 220. Is het, in zoodanigen toestand, 
noodig, algemeene voorschriften van politie 
voor de inwoners uit te vaardigen en onver
wijld af te kondigen, de burgemeester is er 
toe bevoegd. Hij brengt die voorschriften ter
stond ter kennis van Onzen commissaris in de 
provincie en, zoo spoedig mogelijk , ter kennis 
van den raad. 

Onze commissaris kan de uitvoering van 
zoodanige voorschriften schorsen. 

De voo1·schriften vervallen, zoo zij niet aan 
den raad in diens eerstvolgende vergadering, 
waarin meer dan de helft van het getal zit
ting hebbende leden tegenwoordig is, ter be
krachtiging worden aangeboden. 

Ten aanzien van een besluit tot niet-be
krachtiging kan de burgemeester binnen vier 
en twintig uren bij Onzen commissaris in de 
provincie voorziening vragen. Deze beslist bin
nen tweemaal vier en twintig uren. 

Hangende diens beslissing, blijven de voor
schriften van kracht. 

Bij twijfel , of de in het eerste lid bedoelde 
toestand aanwezig was, verbinden de daar 
bedoelde voorschriften, tot zij zijn geschorst, 
vervallen of ingetrokken. 

Art. 221. De politie over de schouwburgen, 
herbergen, tapperijen en alle voor het pu
bliek openstaande gebouwen en samenkom
sten, benevens over openbare vermakelijkhe
den , behoort aan den burgemeester. 

Hij waakt tegen het doen van met de open
bare orde of zedelijkheid strijdige vertoonin
gen. 

Bij brand heeft de bmgemeester, 
de gewone dienstregeling, door 
verordeningen voorgeschreven, het 

Art. 222. 
behoudens 
plaatselijke 
opperbevel. 

Art. 223. De hoofdcommissaris, de commis
sarissen, de overige ambtenaren der gemeen
tepolitie en de veldwachters, tevens, op den 
bij algemeenen maatregel van bestuur te be
palen -voet, aan de algemeene of Rijkspolitie, 
onder het daarmede belast gezag, dienstbaar, 
staan, zooveel de gemeentepolitie betreft, on
der de bevelen van den burgemeester. 
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De gemeentepolitie rust op de plaatselijke 
verordeningen, die, tengevolge dezer wet, in 
het huishottdelijk belang der gemeente zijn 
gegeven. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 224 
worden de verordeningen, regelende de ran
gen, het aantal , de samenstelling, de eischen 
van benoembaarheid en de bezoldiging der 
gemeentepolitie, zoomede de verordeningen, 
regelende de eischen van benoembaarheid en 
de bezoldiging der veldwachters, aan Onze 
goedkeuring onderworpen. 

Art. 224. De hoofdcommissaris en de com
missarissen van politie worden door Ons be
noemd, geschorst en ontslagen. 

Hunne bezoldiging wordt, den raad en de 
Gedeputeerde Staten gehoord, door Or.is ge
regeld. 

De over ige ambtenaren van politie worden 
op aanbeveling van den hoofdcommissaris, en, 
1.óo er geen hoofdcommissaris is, van den 
commissaris, benoemd door den burgemeester ; 
zij worden door den burgemeester, gehoord 
den hoofdcommissaris , en, zoo er geen hoofd
commissaris is, den commissaris, geschorst en 
ontslagen. De burgemeester geeft, na over
leg met den hoofdcommissaris, en, zoo er geen 
hoofdcommissaris is, met den commissaris, hun 
de noodige ambtsinstructies. 

Een en ander geschiedt in de gemeenten, 
waar geen hoofdcommissaris of commissaris 
van politie is, door den burgemeester alleen. 

In de door Ons aan te wijzen gemeenten 
wordt een, na overleg met den burgemeester, 
door Onzen commissaris in de provincie vast 
te stellen getal veldwachters aangesteld. Zij 
worden, op aanbeveling van den burgemees
ter, benoemd door Onzen commissaris; zij wor
den door Onzen commissaris, den burgemees
ter gehoord, . geschorst en ont,sl agen. Onze 
commissaris stelt hunne instructie vast, met 
inachtneming van de gemeentelijke verorde
ningen. 

Art. 225. aar regelen, te stellen bij al-
gemeenen maatregel van bestuur, kan door 
Ons worden bepaald, dat in eene gemeente 
beneden 5000 zielen, indien de raad een daar
toe strekkend verzoek tot Ons zal hebben ge
richt, tegen eene bijdrage van die gemeente 
in de kosten, in den politiedienst door Rijks
politie zal worden voorzien. 

De Rijkspolitie, die in den politi"edienst der 
gemeente voorziet, voldoet aan de vorderingen 
van den burgemeester aangaande de uitoefe
ning :van de gemeentelijke politiezorg, daar
onder begrepen de toepassing van de artikelen 
221 en 222, voor zooveel de belangen der ver
dere politiezorg, welke aan die Rijkspolitie is 
opgedragen, dit toelaten. 

Art. 226. Ter handhaving der openbare 
orde, of in het algemeen belang, kunnen, 
wanneer de bijstand der plaatselijke beambten 
of vrijwill ige hulp ongenoegzaam is en de 
plaatselijke middelen het betalen van hu\p 
niet gedoogen, de inwoners der gemeente t1J
delijk tot het doen van persoonlijke diensten 
worden opgeroepen. 

Art. 227. Eene plaatselijke verordening, 
· aan Gedeputeerde Staten mede te deelen, re
gelt den aa1·d en duur dezer diensten, alsmede 
de geval)en, waarin zij kunnen worden ge-

vorderd. Zij laat, zooveel mogelijk, elk in
woner vrij , de diensten, waartoe hÎj wordt 
opgeroepen, door een plaatsvervanger te doen 
waarnemen, of voor geld, in de gemeentekas 
te storten, af te koopen. 

TITEL III. _ 

Van de besluiten der gemeentebesturen, aan 
de goedkeuring der Gedeputeerde Staten 

te onderwerpen. 
Art. 228. Aan de goedkem·ing der G~de

puteerde Staten worden onderworpen de be
sluiten der gemeentebesturen, betreffende: 

a. het aangaan van geldleeningen, het uit
leenen van gelden en het aangaan van reke
ning-courant-overeenkomsten; 

b. het waarborgen der renten en aflossin
gen van geldleeningen, door anderen aan te 
gaan; 

c. het knopen, ruilen, vervreemden, be
zwaren en verpanden van onroerend goed, van 
inschrijvingen in een der grootboeken van de 
Nationale Schuld, van bewijzen van aandeel , 
schuldbrieven of andere vorderingen; 

d. het aanvaarden der aan de gemeente 
gemaakte erfstellingen of legaten of gedane 
schenkingen; 

e. het onderhands verhuren, verpachten of 
in gebruik geven van gemeente-eigendommen; 

/. het onderhands aanbesteden van wer
ken of leverantiën; 

g. het deelnemen in stichtingen of naam
looze vennootschappen ; 

h. het treffen van cjadingen of het opdra
gen van een bestaand geschil aan de beslis
sing van scheidsmannen ; 

i. het voeren van rechtsgedingen door de 
gemeente, hetzij in eersten aanleg, hetzij in 
honger beroep of cassatie met uitzondering 
van de besluiten, bedoeld in het laatste lid 
van artikel 177 ; 

j. het berusten in eene tegen de gemeente 
ingestelde rechtsvordering. 

Bij geschil tusschen de gemeente en de 
provincie, wordt in de gevallen, bij de drie 
laatst voorgaande zinsneden beáoeld, het be
sluit van het gemeentebestuur aan Onze goed
keuring onderworpen . 

Bij geschil tusschen de gemeente en den 
taat, wordt in dezelfde gevallen noch Onze 

goedkeuring, noch die van Gedeputeerde Sta
ten vereischt. 

Art. 229 . · De besluiten der gemeentebe
sturen tot het instellen, afschaffen of ver
a nderen van jaarma rkten of gewone markt
dagen, worden aan de goedkeuring der Ge
deputeerde Staten onderworpen, zoover de 
goedkeuring daarvan niet bij algemeenen 
maatregel van bestuur aan Ons is voorbe
houden. 

Art. 230. Gedeputeerde Staten beslissen 
omtrent de in de beide vorige artikelen be
doelde besluiten, binnen derti g dagen na dien , 
waarop zij hun zijn aangeboden. 

Art. 231. Zij worden geacht het besluit 
goed te keuren, waaromtrent zij, binnen den 
in het vorig artikel gestelden termijn, geene 
beslissing of geen bericht, de beslissing ver
dagende, aan het bestuur, dat het besluit 
nam, hebben ingezonden. 
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Art. 232. Het besluit ,·an Gedeputeerde 
'Staten, waarbij de goedkeuring van een der 
in de artikelen 228 en 229 bedoelde besluiten 
_geweigerd wordt, is altijd met 1;edenen om
kleed. 

Art. 233. Het ,·oeren van een rechtsgeding 
-door de gemeente , zoo in hooger beroep en 
in cassatie, als in eersten aanleg, wordt door 
-Gedeputeerde Staten niet toegestaan of ge
we igerd, dan nadat hun het rechtskundig on
derzoek, te dien aanzien door het gemeentebe
stuur in te tellen, is medegedeeld. 

Art. 234. De goedkeuring op de besluiten 
der gemeentebesturen betreffende het deel
nemen in stichtingen of naamlooze vennoot
.schappen, wordt niet verleend, dan indien 
deze vo1·m van behartiging van het gemeen
telij k belang daarvoor in ,·erband met den 
aard van dat belang bijzonder aangewezen 
moet worden geacht. 

Art. 235. Ingeval Gedeputeerde Staten het 
besluit van een gemeentebestuur weigeren 
goed te keurnn, kan dit bestuur binnen dertig 
dagen, te rekenen van de dagteekening van 
de verzending der beslissing van Gedeputeer
de Staten, bij Ons voorziening vragen. 

Art. 236. Onze beslissing, binnen twee 
maanden, nadat het verzoek om voorziening 
is gedaan, bij een met redenen omkleed be
si uit te nemen, wordt aan Gedeputeerde Sta
ten gezonden, die, met den meesten spoed, 
voor de uitvoer ing zorgen. 

Art. 237. Een besluit van Gedeputeerde 
Staten, waarbij een besluit van een gemeente
bestuur, als bedoeld in artikel 228, is goed
gekeurd, kan niet worden geschor t of ver
nietigd , indien twee maanden zijn verstreken, 
nadat het is genomen, zonder dat een dier 
middelen is toegepast en kan, zoo het ge
schorst is geweest, niet worden vernietigd, 
indien binnen den ,-oor de schors ing bepaal
.den tijd de vernietiging niet is uitgesproken. 

Indien een besluit van Gedeputeerde Sta
ten, waa,·bij het besluit van een gemeente
bestuur is goedgekeurd, door Ons wordt ge
schorst of vernietigd, neemt dat bestuur, met 
betrekking tot de bij zijn besluit behandelde 
zaak, artikel 191 in acht. 

'.l;'ITEL IV. 

Van de begrooting van inkomsten en uitgaven 
der gemeente en de daartoe betrekkelijke 

rekening en verantwoording. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Van de begrooting. 

Art. 238. De begrooting der plaatselijke 
inkomsten en uitgaven wordt, met de noodige 
inlichting en bescheiden, jaarlijks, ten minste 
vier maanden vóór den aanvang van het jaar, 
waarvoor zij moet dienen. door burgemeester 
en wethouder aan den raad aangeboden. 

Zij wordt, zoodra zij is aangeboden, op de 
secretarie der gemeente voor een ieder ter 
lezing nedergelegd, en hetzij in druk, hetzij 
in afschrift tegen betaling der kosten, alge
meen verkrijgbaar gesteld. 

Van de nederl egging en verkrijgbaarste l-
1 ing, tusschen welke en de behandeling der 
begrooti ng in den raad ten minste veertien 

dagen moeten verloopen, geschiedt openbare 
kennisgeving. 

Art. 239. De begrooting der inkomsten 
vermeldt, behoudens het bepaalde bij artikel 
252, a ll e ontvangsten der gemeente, van wel
ken aard ook, en, zooveel mogelijk, het be
drag, waarop elke post in het bijzonder wordt 
geraamd. 

A1·t. 240. Op de begrooting der uitgaven, 
d ie, behoudens het bepaalde bij artike l 252, 
alle uitgaven der gemeente, van welken aard 
ook, vermeldt, worden gebrach t : 

a. de jaarwedden van den burgemeester, 
de wethouders, den secreta ris, den ontvanger, 
den commissaris van politie en de overige 
plaatselijke ambtenaren en bedienden; 

b. het presentiegeld der leden van den 
raad; 

c. de kosten van licht, brand en bmeau
behoeften, benoodigd voor het gemeentebe
stuur; 

d. de kosten der stukken, die ten behoeve 
der gemeente geschreven of gedrukt worden; 

e. de kosten van het onderhouden, schoon
houden en meubelen van het gebouw of ver
trek, voor de vergadering van den raad en 
van burgemeester en wethouders, mitsgaders 
voor de secretarie der gemeente bestemd; 

/. de huur van dat gebouw of vertrek, 
waar het geen gemeente-e igendom is ; 

g. de kosten van den burgerlijken stand ; 
h. die van het aanleggen en bijhouden 

van de dubbelen der leggers en plans van 
het liadaster ; 

i. die van het aan leggen en bijhouden der 
be vol ki ngsregisters ; • 

k. die van het aanleggen en bijhouden der 
kiezerslijsten en van het uitoefenen der kies
verrichting, zoo, dat elke gemeente de kosten 
drage der verrichtingen, waarvoor haar be
stuur heeft te zorgen; 

l. die van de zorg voor de plaatselijke 
wegen, straten, pleinen, vaarten, bruggen en 
andere plaatselijke werken, in den omvang 
bij artikel 209, onder h, aangeduid; 

m . die van het aanleggen en onderhouden 
der algemeene begraafplaatsen ; 

n. die der brandweer; 
o. die van het onderhoud der gemeent~

eigendommen en de wegens die eigendommen 
verschuldigde lasten; 

p . die der plaatselijke gezondheidspolitie ; 
q. de renten en aflossingen van de dooi· 

de gemeente aangegane geldleeningen; 
r. a lle opeischbare schulden der gemeente; 
s. de kosten der door de gemeente gevoerde 

gedingen; 
t. de kosten van abonnement op het Staats

blad en op het Provinciaal blad der provi n
cie · 

u'. de kosten voor de gemeente uit eene 
gemeenschappelijke regeling voortvloeiende; 

v. een post voor onvoorziene uitgaven; 
w . alle uitgaven, door bijzondere wetteri 

aan de gemeente opgelegd. 
Art. 241. De begrooting der inkomsten en 

uitgaven wordt ingericht naar voorschriften, 
door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, te 
geven. 

Art. 242. Zij behoeft, om t\l werken, de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
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Zij wordt hun, nadat zij door den raad is 
vastgesteld, ten minste twee maanden voor 
<len aanvang van het jaar, waarvoor zij moet 
dienen, voorgedragen. 

Art. 243. Gedeputeerde Staten bes lissen 
over de begrooting vóór den aanvang van 
het jaar waarvoor zij moet dienen. 

Zij kunnen de beslissing bij een, vóór dien 
tijd te nemen, met redenen te omkleeden be
s luit, verdagen. 

A rt. 244 . De raad kan, indien Gedepu
teerde Staten de begrooting weigeren goed 
te keuren, bij Ons voorziening vragen. Daarbij 
ge l den de artikelen 235 en 236. 

Art. 246. Gedeputeerde Staten verleenen 
of onthouden hunne goedkeuring aan de be
groot ing in haar geheel , gelijk zij door den 
raad is vastgesteld, behoudens het bepaalde 
bij artikel 247. 

Art. 246. Is hunne goedkeuring niet ver
leend aan de begrooting voor den aanvang 
van het jaa r , waarvoor deze moet dienen, dan 
machtigen zij het gemeentebestuur, u it de 
posten der begrooting uitgaven te doen, voor 
zoover daartegen bij hen geene bedenking be
staat. 

Zij machtigen daarbij tevens het gemeente
bestuur tot ontvang van zoodani ge inkomsten, 
waartegen zij geene bedenking hebben. 

Art. 247. Wanneer de raad weigert, de 
<loor de wet aan de gemeente opgelegde uit
gaven op de begrooting van uitgaven te bren
gen, geschiedt zulks door Gedeputeerde Sta
ten. 

Indien in dat geval, de plaatselijke inkom
sten niet' toereikende zijn, en de raad weigert, 
nieuwe middelen tot dekking voor te dragen, 
worden de overige, niet bij de wet aan de ge
m eente opgelegde uitgaven door Gedeputeer
de Staten, bij een in het provinciaal blad_ te 
plaatsen besluit, in zoodanige reden vermm
<ler<l dat tusschen de plaatselijke inkomsten 
en t;itgaven evenwicht zij. 

Art. 248. Buiten de begrooting kan geene 
uitgaaf geschieden, dan met afzonderlijke, 
voorafgaande machti g ing van Gedeputeerde 
Staten. 

In buitengewone gevallen echter van drin
genden spoed kan de raad tot het __ doen van 
zoodanige uitgaaf bes luiten, mits z1Jn daa rtoe 
te nemen met redenen te omkleeden, besluit 
terstond ~an Gedeputeerde Staten inzendende. 
Hij wijst tevens de middelen tot dekking aan. 

De uitgaaf, door Gedeputeerde St_aten goed
gekeurd, wordt aan de begrootmg toege--~ . Bij weigering van Gedeputeerde Staten, 1s 
artikel 244 toepasselijk. 

Indien Wij de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten bevestigen, zijn de leden van den raad, 
die tot het besluit hebben medegewerkt, per
soonlijk voor de uitgaaf aansprakelijk. 

Art. 249. Af- en overschrijving op de pos
ten der begrooting van uitgaven kan nie_~ ge
schieden, dan voor zooverre daartoe __ b1J de 
begrooting zelve, of bij een afzonderiIJ~ door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd besluit van 
den raad, machtiging is verlee?d. _ 

In de voorschriften, bedoeld m a~t1kel 241, 
worden de gevallen geregel<;I_, waan1? een be
sluit van den raad, waarb1J macht1gmg tot 
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af- en overschrijving op posten der begrooting 
wordt verleend, de goedkeuring van Gedepu
tee rde Staten niet behoeft. 

Art. 250. Tot het bevelen der af- en over
schrijvingen, waartoe bij de begrooting mach
tiging werd verleend, behoeven burgemeester 
en wethouders in elk geval de toestemming 
van den raad. 

Art. 251. Op het besluit van Gedeputeerde 
Staten, houdende goedkeuring der begrooting, 
is artikel 237 van toepassing. 

Art. 252 . T en aanzien van de door den 
raad onder goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten aangewezen takken van dienst worden 
behalve de ontvangsten en uitgaven, welke 
een gevolg zijn van de geldelij ke verhouding 
tusschen deze takken en den algemeenen 
dienst der gemeente, in de begrooting der 
plaatsel ij ke inkomsten en uitgaven alleen op
genomen de geraamde voor- of nadeelige 
saldo's. 

De in het eerste lid bedoelde takken van 
dienst worden beheerd volJens door den raad, 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten , 
vastgestelde regelen. De artikelen 230, 231, 
232, 235, 236 en 237 zijn ten deze van toepas
sing. 

Art. 253. Voor de takken van dienst, ten 
aanz ien van welke artikel 252 is toegepast, 
wordt eene afzonderlij ke begrooting vastge
steld; de artikelen 238, 242, 243 en 244 zijn 
op zoodan ige begroot ing van toepassing. 

Al- en overschrijving op de posten van de 
uitgaven dezer begrooting ka n niet geschieden 
dan voor zoover daa rtoe bij de begrooting 
zelve of bij afzonderl ijk door Gedeputeerde 
Staten goedgekeurd besluit van den raad 
machtiging is verleend. 

In de regelen, bedoeld in artikel 252, wor
den de gevallen geregeld, waarin een be
sluit van den raad, waarbij machtiging tot 
a f- en overschrijving op posten dezer begroo
ting wordt verleend, de goedkeuring van Ge
deputeerde Staten niet behoeft. 

Art. 254. In gemeenten, wier afdeelingen 
of dorpen een afzonderlijk vermogen, afzo1?
derlijke inkomsten of lasten hebben, kan dit 
onderscheid blijven bestaan. 

Buiten de gevallen, waarin de wet, bij ver
eeniging van gemeenten, zoodanig onderscheid 
vaststelt, kunnen afzonderlijke lasten en in
komsten in bijzondere afdeel ingen eener ge
meente,' waar het noodig is, bij een besluit 
van den gemeenteraad, onder Onze goedkeu
ring, Gedeputeerde Staten gehoord, worden 
toegelaten. 

Gedeputeerde Staten regelen, onder O_1;1ze 
goedkeuring, het verband dezer afz~nderh)ke 
huishoudingen met de algemeene hu1shoudmg 
der gemeente, overeenkomstig het stelsel dezer 
wet. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

V an de rekening en verantwoording. 

Art. 256. Van de inkomsten en uitgaven 
der gemeente, niet behoorende tot een _tak 
van d ienst, ten aanzien van welken artikel 
252 is toegepast, wordt door burgemeester en 
wethouders, over elk dienstjaar, verantwo_or
ding gedaan aan den raad, onder overleggmg 

11 
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van de hun door den ontvanger, volgens ar
tikel 123. aangeboden rekening. 

Art. 266. Deze rekening wordt, met alle 
daarbij behoorende bescheiden, en met ver
melding van hetgeen burgemeester en wet
houders te hunner verantwoording dienstig 
achten, aan den raad overg<llegd binnen zeven 
maanden na afloop van het jaar, waartoe zij 
betrekking heeft. 

Zij wordt tegelijk op de secretarie der ge
meente voor een ieder ter lezing nedergelegd, 
en hetzij in druk, hetzij in afschrift, tegen 
betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar 
gesteld. 

V an de nede rlegging en verkrijgbaarstel-
1 ing geschiedt openbare kennisgeving. 

Art. 267. De raad onderzoekt de rekening 
zonder uitstel en stelt het bedrag der ont
vangsten en uitgaven voorloopig vast, bij een 
besluit, waarvan het ontwerp hem, tegelijk 
met de rekening, wordt aangeboden. 

Burgemeester en wethouders zijn bij de be
raadsl agingen daarover tegenwoordig, doch 
onthouden zich van medestemmen over het 
besluit. 

Art. 258. H et besluit van den raad wordt, 
met de rekening en de daarbij behoorende be
scheiden, binnen den termijn, door Gedepu
teerde Staten telkens te bepalen, aan hen 
opgezonden. Zij sluiten. de reken ing vóór het 
einde van het jaar volgende op dat, waartoe 
zij betrekking heeft, en stellen het bedrag 
der ontvangsten en uitgaven vast. 

Zij gaan hiertoe niet over, dan nadat hun 
is gebleken, dat de rekening gedurende ten 
m inste veertien dagen op de secretarie ter le
zing heeft gelegen. 

Art. 259. Het besluit van Gedeputeerde 
Staten, houdende vaststelling der ontvangsten 
en uitgaven, strekt, zoover de daarin goedge
keurde ontvangsten en uitgaven betreft, aan 
den ontvanger en aan burgemeester en wet
houders tot ontlasting, behoudens later in 
rechten gebleken valschheid in bewijsstukken, 
of andere onregelmatigheden. 

Gedeputeerde Staten kunnen den ontvanger 
of burgemeester en wethouders afzonderlijk 
ontlasten, zoo zij beider beheer voor geene 
gelijktijdige goedkeuring vatbaar oordeelen. 

Art. 260. Op het besluit v'an Gedeputeerde 
Staten, in het vorige artikel bedoeld, is ar
tikel 237 van toepassing. 

Art. 261. Behoudens het bepaalde bij ar
tikel 122, worden de uitgaven uit de plaatse
lijke kas bevolen door burgemeester en wet
houders bij bevelschriften, door hun voorzit
ter en een der wethouders te teekenen. 

Art. 262. Ingeval tot betaling van hetgeen 
door de wet aan de gemeente is opgelegd en 
op hare begrooting gebracht, geene bevel
schriften worden afgegeven, kunnen Gedepu
teerde Staten, na den raad te hebben ge
hoord, onder persoonlijke aansprakel ijkheid 
van hen, die er toe medewerkten, bij een be
sluit de betaling bevelen. 

Dit besluit geldt voor den ontvanger als 
bevelschrift. 

Art. 263. Burgemeester en wethouders wor
den wegens uitgaven, door hen bevolen, waar
door het eindcijfer der begrooting of de aan
gewezen begrootingspost wordt overschreden, 

of die te kwader trouw zijn aangewezen op 
een post, waarmede die uitgaven niet over
eenstemmen, tenzij blij ke, dat zij tot het be
velen dier uitgaven niet hebben medegewerkt, 
persoonlijk aansprakelijk jegens de gemeente, 
indien die uitgaven, bij het in artikel 259 be
doeld besluit van Gedeputeerde Staten niet 
onder de uitgaven der gemeente worden op
genomen. 

De raad benoemt, wanneer daartoe volgens 
dit artikel termen zijn, iemand uit zijn mid
den, met de rechtsvervolging tot schadeve1·
goeding belast. 

Art. 264. Door den raad, door burgemees
ter en wethouders en door den ontvanger kan 
tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten 
omtrent de rekening, bij Ons voorziening wor
den gevraagd. 

Daarbij gelden de artikelen 235 en 236. 
Art. 265. Met betrekking tot de takken 

van dienst, ten aanzien van welke artikel 252 
is toegepast, doen burgemeester en wethou
ders telken jare, binnen den bij verordening 
door den raad bepaalden termijn, aan dezen 
verantwoording van het gevoerde beheer in 
het afgeloopen dienstjaar onder overlegging 
van eene rekening met de daarbij behoorende 
toelichtende bescheiden, van welke rekening 
de cijfers door een buiten den tak van dienst 
staanden boekhoudkundige, door den raad aan 
te wijzen, deugdelijk zijn verklaard. 

De raad onderzoekt voormelde stukken en 
stelt vóór de voorloopige vaststelling van de 
inkomsten en uitgaven der gemeente, het be
drag der baten en lasten van den tak van 
dienst voorloopig vast, bij een besluit, waar
van hem het ontwerp tegelijk met de rekening 
wordt aangeboden. 

De artikelen 266, tweede en derde lid, 257, 
tweeèle lid, 258, 259, 260 en 264 vinden 
overeenkomstige toepassing. 

TITEL V. 
Van de gemeente-eigendommen, werken 

en inrichtingen. 
Art. 266. De gemeentebesturen zorgen, dat 

een ·nauwkeurige staat opgemaakt en bijge
houden worde van hetgeen, naar het burger
! ijk recht, eigendom der gemeente is. 

Deze staat en de daarin jaarlijks gebrachte 
verandering wordt aan Gedeputeerde Staten 
medegedeeld en, hetzij in druk, hetzij in af
schrift, tegen betalîng der kosten, algemeen 
verkrijgbaar gesteld. 

Art. 267. De aan de gemeente behoorende 
wegen, straten, pleinen, grachten, vaarten, 
kanalen, bruggen, havens, kaden, wallen en 
openbare gebouwen mogen niet worden ver
vreemd, bezwaard of verpand, dan nadat zij 
door een besluit van 8en raad verklaard te 
zijn, voor den openbaren dienst niet meer be
stemd te wezen. 

Gedeputeerde Staten kunnen bevelen, dat 
in de gemeenten, waar het hun nuttig schijnt, 
van de gemeentewegen, vaarten en andere, ten 
dienste van het algemeen bestemde, zaken 
een staat worde opgemaakt en bijgehouden. 

Art. 268. Behoudens bestaande wettige ver
plichtingen van anderen, is het onderhoud der 
in het vorige artikel bedoelde werken en ge· 
bouwen een gemeentelast. 
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TITEL Vl. 

Van plaatselijke belastingen. 

EERSTE HOOFDSTUK. 
Algerneene bepalingen. 

Art. 269. Het invoeren, wijzigen of af
schaffen eener plaatselijke belasting wordt be
paald bij een besluit van den raad, dat, in 
geval van invoering of wijziging, de voorwer
pen, door de belasting te treffen, haar bedrag 
en hare grondslagen vermeldt. 

Art. 270. Dit besluit wordt, binnen acht 
dagen, nadat het is genomen, met al de voor
schriften, betreffende de invordering der be
lasting, voorgedragen aan Gedeputeerde Sta
ten, die Ons binnen zes weken na d~ dagtee
kening van het besluit verslag doen. 

Art. 271. Onze beslissing omtrent het in
voeren, wijzigen of afschaffen eener plaatse
lijke belasting wordt bekend gemaakt binnen 
twee maanden, nadat Gedeputeerde Staten 
Ons daarover verslag hebben gedaan. 

De beslissing kan door Ons, bij een, binnen 
dien t ijd te nemen, met redenen te omkleeden 
besluit, worden verdaagd. 

Art. 272. Bij het door Ons te nemen be
sluit tot goedkeuring der invoering of wijzi
ging eener plaatselijke belasting worden de 
voorschriften, naar welke zij zal worden in
gevorderd, aangehaald. 

Zoo de raad in de voorsch1·iften, betreffende 
de invordering, wijziging brengt; wordt de 
belasting dienovereenkomstig niet geheven, 
dan na opnieuw door Ons te zijn goedgekeurd. 

Art. 273. De door den raad vastgestelde en 
door Ons goedgekeurde bepalingen, betreffen
de plaatselijke belastingen, worden, zoo zij . 
met de wetten of het algemeen belang strijdig 
zijn, op dezelfde wijze, waarop zij zijn ge
maakt, onverwijld ingetrokken. 

Bij gebreke dier intrekking, kunnen zij 
door eene wet, die tevens, zoo noodig, de ge
volgen regelt, worden geschorst of vernietigd. 

Art. 274 . De plaatselijke belastingen mo
gen den doorvoer, en den uitvoer naar en in
voer u it andere gemeenten niet belemmeren. 

Art. 275. Voor plaatselijke belastingen wor
den gehouden de in naam der gemeente ge
vorderde weg-, straat-, brug-, kaai-, haven-, 
kraan-, si nis-, dok-, boom- en veergelden, 
wik- , weeg-, meet;.. en keurloonen, gelden voor 
banken of standplaatsen in hallen, op mark
ten en dergelijke openbare plaatsen, begrafe
nisrnchten en andere gelden voor het gebrui k . 
of genot van voor den openbaren dienst be
stemde gemeentewerken, bezittingen of in
richtingen en dat van door of vanwege het 
gemeentebestuur verstrekte diensten. 

Hieronder is niet begrepen de betaling, 
welke de gemeente eischt als exploitante van 
bedrijven, zooals gasfabrieken, electriciteits
werken, ondernemingen van vervoer, telefoon, 
waterleidingen en evenmin de betaling voor 
diensten, waartoe de gemeente tijdel ijk haar 
personeel ter beschikking van particulieren 
stelt : 

Voor plaatselijke belastingen worden mede 
gehouden de door de gemeente gevorderde 
gelden, wegens het hebben van voorwerpen 
onder, op of boven voor den openbaren dienst 

bestemden gemeentegrond of voor den open
baren dienst bestemd gemeentewater, ook in
à ien deze gelden niet kunnen worden aange
merkt als gevorderd voor het gebruik of ge
not van voor den openbaren dienst bestemde 
gemeentewerken, bezittingen of inrichtingen. 

Art. 276. Ook op belasting in natura, of 
verplichting tot arbeid of levering ten be
hoeve van aan de gemeente toebehoorende 
werken, zijn, zooveel de aard der zaak het 
toelaat, de artikelen 269- 274 van toepassing. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 
Van de bijzondere soor ten van plaatselijke 

belastingen. 
Art. 277. Behalve de belastingen, waarvan 

de heffing krachtens bijzondere wetten ge
schiedt, kunnen de gemeentebesturen heffen: 

a. opcenten op de hoofdsom der grondbe-
1 asting; 

b. de bijzondere belastingen wegens ge
bouwde en ongebouwde eigendo=en en van 
bouwterreinen, bedoeld in de artikelen 279, 
280 en 281; 

c. eene zakelijke belasting op het bedrijf; 
d. opcenten op de hoofdsom der gemeente

fondsbelasting; 
e. opcenten op de hoofdsom der vermogens

belasting; 
/. opcenten op de hoofdsom der personeele 

belasting; 
g. opcenten op de hoofdsom van andere 

daarvoor bij de wet vatbaar verklaarde be
lastingen; 

h. eene belasting op de honden; 
i. eene belasting op tooneelvertooningen en 

andere vermakelijkheden; 
j. de rechten, loonen en andere gelden, be

doeld in artikel 275 ; 
k. de belasting, bedoeld in artikel 276; 
l. eene belasting op de verzekering tegen 

brandschade van in de gemeente zich bevin
dende onroerende en roerende goederen of 
eene overeenkomstige belasting voor zooveel 
die goederen niet verzekerd zijn ; 

,n. eene belasting van hen, die gedurende 
ten minste eene week als logeergasten ver
toeven in een hotel of pension binnen de ge
meente; 

n . eene belasting op openbare aankondi
gingen, voor zoover niet door middel van 
tijdschriften of nieuwsbladen gedaan; 

o. de belasting bedoeld in artikel 288. 
Art. 278. H et getal opcenten op de grond

belasting kan voor de gebouwde eigendommen 
tot tachtig, voor de ongebouwde tot twintig 
gaan. 

Art. 279. Van bouwterreinen, gelegen aan 
bestaande straten, grachten en pleinen of van 
gronden, welke ingevolge een krachtens arti
kel 31 der Woningwet goedgekeurd plan, in 
de naaste toekomst zijn bestemd voor bouw
terre in en zijn gelegen binnen een door Ge
deputeerde Staten getrokken kring, kan tot 
een voor alle perceelen gelijk heffingspercen
tage, eene bijzondere belasting· worden ge
heven van ten hoogste een half ten honderd 
per jaar van de verkoopwaarde, vastgesteld 
op de wijze bij verordening te bepalen. Aan
hoorigheden van woonhuizen zijn in geen ge
val als bouwterrein te beschouwen. 
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Art. 280. Wegens gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven, die aan open
bare land- of waterwegen in de gemeente be
lenden of in de onmiddellijke nabijheid daar
van gelegen zijn, en wegens ongebouwde 
eigendommen, die aan deze wegen belenden 
of op deze wegen uitgang hebben, kan eene 
belasting geheven worden naar grondslagen, 
volgens welke eene billijke bijdrage gevorderd 
wordt in de kosten ten laste der gemeente 
komende voor aanleg en onderhoud dier land
of waterwegen, voor hunne verlichting en 
voor afvoer van water en vuil. 

Art. 281. Wegens gebouwde of ongebouwde 
e igendommen en hunne aanhoorigheden, di e 
gelegen zijn in bepaalde gedeelten der ge
meente, kan, gedurende eene periode van ten 
hoogste dertig jaren, eene jaarlijksche belas
ting geheven worden naar grondslagen, vol
gens welke eene billijke bijdrage gevorderd 
wordt in de kosten van door of met medewer
king van het gemeentebe tuur tot stand ge
brachte werken, waardoor deze eigendommen 
zijn gebaat. 

Art. 282. De zakel ijke belasting op het be
drijf wordt slechts geheven van zoodanige on
dernemingen en inrichtingen, welke binnen de 
gemeente een bedrijf uitoefenen ander~ dan 
in stations, en waar ten mmste gemiddeld 
tien arbeiders werkzaam ziJn , die minder ver
dienen dan een bedrag, vast te stellen bij al
gemeenen maatregel van bestuur. Maatstaf 
voor de heffing is het gemiddeld aantal van 
zooclanige arbeiders. 

Ook publiekrechtelijke lichamen kunnen in 
deze belasting worden betrokken. 

De belasting kan nooit meer bedragen dan 
f 12 per arbeider. 

Art. 283. De opcenten op de gemeente
fondsbelasting worden op alle aanslagen tot 
een gelijk getal geheven. 

Met afwijking van dezen regel is het g~
oorloofd het tarief der opcenten op zooclam
gen vo:t in te richten, dat een gelei~elijk 
stijgend getal opcenten wordt geheven b1J toe
nem ing van de belastbare som. 

H et getal der opcenten mag voor geen aan
slag hooger zijn clan het getal opcenten, dat 
in de gemeente geheven wordt op de hoofd
som van de g rondbelasting op de gebouwde 
eigendommen. . 

Indien eene gemeente, hoewel geen gebruik 
is gemaakt van de bevoegdheid, verleend in 
het tweede lid , en hoewel de overige heffin
gen tot redelijke bedragen zijn opgevoerd, er 
niet in slaagt de begrooting sluitend te ma
ken, kan het getal opcenten tot ten hoogste 
100 worden opgevoerd. 

De opcenten worden niet geheven op de 
aanslagen van hen , die binnen het Rijk geen 
vaste woonplaats hebben. 

Art. 284. De opcenten op de vermogensbe-
1 asting worden op a lle aanslagen tot een ge
lijk getal geheven. 

H et getal dier opcenten kan tot vijftig 
gaan. · 

De opcenten worden niet geheven op de 
aanslagen van hen, die binnen het Rijk geen 
vaste woonplaats hebben. 

Art. 285. De opcenten op de personeele 
belasting wOI"den op alle aanslagen in de ge-

meente tot een gelijk getal geheven. Zij wor
den boven het bedrag van tachtig eerst ge
heven, indien de opcenten op de grondbe
lasting tot het maximum, bedoeld in artikel 
278, zijn opgevoerd. 

Indien het getal opcenten · hooger is · dan 50, 
is het geoorloofd het tarief der opcenten op 
zoodanigen voet in te richten, dat een ge
leidelijk stijgend getal opcenten wordt ge
heven bij toeneming van de belastbare huur
waarde, met dien verstande, dat het maxi
mum der opcenten wordt bereikt uiterlijk bij 
de aanslagen van hen voor wie de belastbare 
huurwaarde bedraagt het tienvoud van de 
som, in artikel 12 der Wet op de Personeele 
Belasting 1896 bepaald. Op de aanslagen van 
hen , die -niet in den zin der voormelde wet 
gebruiker van een perceel zijn, wordt alsdan 
het maximum der opcenten geheven. 

Art. 286. Op honden, uitsluitend gehouden 
ten dienste van den landbouw of eenig bedrijf 
van nijverheid, of ter bewaking van gebouwen 
of erven, wort geene of eene mindere belas
ting, dan op andere honden, gelegd. 

Art. 287. Rechten en loonen en andere 
gelden ter zake van het gebruik of genot van 
werken en inrichtingen, die volgens artikel 
275 voor plaatselijke belastingen worden ge
houden, worden tot geen hooger bedrag goed
gekeurd dan vereischt wordt, om eene matige 
winst aan de gemeente te verzekeren. De 
heffing moi:t zich richten naar het gebruik, 
dat van de werken en inrichtingen wordt 
gemaakt, met djen verstande, dat betaling hij 
wijze van abonnement kan worden toegestaan. 

H et in de eerste zinsnede van het vorige lid 
bepaalde is mede van toepassing op de gel
den, bedoeld in het derde 1 id van artikel 275. 

Poortgelden en recognitiën wegens de uit
oefening of aanvaarding van bedrijven en be
dieningen worden in geene gemeente geheven. 

Art. 288. Er kan eene directe belasting 
worden geheven van de natuurlijke personen, 
die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te 
hebben, er gedurende het belastingjaar meer 
dan 90 malen nachtverblijf houden, anders 
dan a ls verpleegde in een krankzinnigenge
sticht of ziekenhuis, of er op meer dan 90 
dagen van dat jaar voor zich of hun gezin 
eene gemeubileerde woning beschikbaar hou
den. 

Wie ter tijdelijke waarneming van eene 
openbare betrekking of ter bijwoning van de 
vergaderingen van een vertegenwoordigend 
openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaat
schap bekleedt, buiten de gemeente van zijn 
hoofdverblijf vertoeft, is deswege niet belas
tingplichtig. 

Of iemand in eene gemeente hoofdverblij f 
heeft, wordt naar omstandigheden beoordeeld. 

Het belastingjaar begint met 1 J anuari en 
e indigt met 31 December. 

De belasting wordt geheven naar den duur 
van het verbl ijf, naar de huurwaarde der 
gemeubileerde woning of naar andere bij de 
verordening vast te stellen grondslagen. Het 
bedrag der belasting mag echter niet onmid
dellijk of middellijk afhankel ijk zijn van het 
inkomen of van een deel van het inkomen. 

De wet van 29 April 1925 (Staatsblad n° . 
171) is mede van toepassing ten aanzien van 
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de in dit artikel bedoelde belasting, met dien 
ver tande, dat waar die wet spreekt van "in
specteur" gelezen wordt: burgemeester. 

Art . 289. De voorschriften omtrent den 
vr ijdom van plaatselijke belastingen, door 
vreemde gezanten o f consuls, of personen tot 
hunne gezantschappen of consulaten behoo
rende, te genieten, worden door Ons gegeven. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van de invordering der plaatselijke 
belastingen. 

Art. 290. De invordering der plaatselijke 
belastingen wordt geregeld bij plaatselijke 
verordeningen, overeenkomstig de bepalingen 
der artikelen 291- 304. 

In deze verordeningen kan , onverminderd 
het bepaalde in artikel 306, straf worden 
gesteld op niet- of niet-behoorlijke invulling 
van de formulieren, welke ter invulling wor
den aangeboden, alsmede op niet- of niet
behoorlijke vervulling van andere formalitei
ten , welke tot richtige heffing der belasting 
in de heffingsvernrdening worden gevorderd. 
De artikelen 195 en 196 zijn, voor zooveel de 
daargenoemde hoofdstraffen aangaat, toepas
se lij k. De strafbare feiten worden als over
trndingen beschouwd. 

Art. 291. Tegen hem, die nalaat de door 
hem verschuldigde plaatselijke belasting vóór 
of op den verschijndag te betalen, wordt door 
den ontvanger, dien het aangaat, een dwang
bevel afgegeven, medebrengende het recht, 
om de roerende en onroerende goederen des 
schuldenaars zonder vonnis aan te tasten. 

Art. 292. De ontvanger geeft het dwang
bevel niet af, dan na den belastingschuldige 
te hebben aangemaand. 

Art. 293. De bepalingen omtrent de ver
volgingen en de vorderingen, opgenomen in 
de wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) 
op de invorder ing van 's Rijks be lastingen, 
zooa ls die wet is of nader zal worden ge
wijzigd , zijn van toepassing ten aanz ien van 
plaatsel ij ke belastingen. 

1ede is ten aanzien van die hela tingen 
van toepassing de wet van 1 Juni 1850 
(Staatsblad n°. 26) betrekkelijk de kosten 
van vervolging in zake de directe belastingen. 

Het dwangbevel, door of namens den ge
meente-ontvanger uitgevaardigd, kan in het 

eheele Rijk worden tenuitvoergelegd. 
Art. 294 . De beteekening van stukken, be

treffende vervolging ter invordering van 
plaatselijke belastingen en de tenuitvoerleg
ging van dwangbevelen geschieden door een 
ambtenaar, daartoe door burgemee ter en wet
houders aan te wijzen. 

Bij de uitoefening van zij ne taak wordt 
deze a ls een deurwaarder aangemerkt. 

Art. 295. De plaatselijke belasting, die niet 
binnen drie jaren, te rekenen van het tijd
tip waarop zij verschuldigd, of waarop de 

laatste acte van vervolging beteekend was, 
werd ingevorderd, is verjaard. 

Art. 296. De opcenten op 's Rijks directe 
belastingen worden tegelijk met deze door 
's Rijks ambtenaren ingevorderd. De zuivere 
opbrengst der opcenten over een boekingstijd
vak als bedoeld is in artikel 20 van de Comp-

tabiliteitswet 1927 ( taatsblad n°. 259) wordt 
aan de· gemeente uitgekeerd volgens regelen, 
door Onzen Min ister van Financiën te stellen. 

Bij het vaststellen van die opbrengst vinden 
de bepalingen van het derde, vierde, vijfde, 
zesde en zevende I id van dat arti kel overeen
komstige toepassing. 

Art. 297. De kohieren der plaatselijke be
lastingen, bedoeld bij artikel 277, onder b, 
c eii o, worden opgemaakt door burgemeester 
en wethouders en vastgesle lcl door den raad. · 

Art. 298. De aanslagbiljetten wegens de 
in artikel 297 vermelde belastingen zijn ge
dagteekend. 

Art. 299. Hij , die bezwaar heeft tegen den 
hem in een der belastingen, vermeld in ar
tikel 277, onder b, c en o, opgelegden aan
slag, kan binnen twee maan_den na de d~g
teeken ing van het aansl agbilJet tegen dien 
aanslag bij den raad bezwaren inbrengen. 

De raad neemt daarop zoo spoedig moge
lijk eene gemotiveerde beslis ing. 1:ededee
ling van die beslissing wordt aan den belang
hebbende gezonden, bij aangeteekenden brief 
of tegen gedagteekend ontvangbewijs. 

De belanghebbende kan binnen eene maand, 
nadat de mededeeling ingevolge het vorige 
1 id ter post is b zorgd of tegen ontv1;t_ngbe
wijs is uitgereikt, in beroep komen bi_J den 
raad van beroep voor de directe belastmgen, 
tot wiens rechtsgebied de gemeente behoort. 

Het bepaalde in het derde l id i mede van 
toepass ing op be I issi ngen van den raad be
treffende geheele of gedeeltelijke ontheffing 
van den aansl ag. 

In geval van beroep krachtens het derde of 
vierde I id wordt de burgemeester beschouwd 
als de ambtenaar, bedoeld in hoofdstuk II 
der wet van 19 December 1914 (Staatsblad 
n° . 564). 

Het in artikel 18 dier wet bedoelde beroep 
in cassatie wordt in dat geval doo,· hem in
gesteld en de in artikel 23 , laatste lid, be
doelde toezending heeft in plaats van aan 
Onzen Minister van Financiën, aan hem 
plaats. . 

Art. 300. Indien voor andere dan de IIl 

artikel 297 bedoelde belastingen vanwege de 
gemeente kohieren worden opgemaakt, gelden 
ook daarvoor de artikelen 297, 298 en 299. 

Tegen de betal ing van belasting, waarvoo_i: 
geen kohieren worden opgemaakt, ka_1_1 , tenz1J 
in eenige andere wet daaromtrent b1Jzondere 
voorzien ing is of wordt getroffen, de belas
tingplichtige bezwaren inbrengen bij den 
raad binnen twee maanden nadat het bedrag 
te zi]ner kennis is gebracht. Overigens is ar
t ikel 299 van toepassing. 

Art. 301. De belastingverordep ing kan be
palen, dat voor de toepassing van de artike
len 297, 299 en 300, een of meer gemeente
ambtenaren in de plaat van den raad , van 
burgemeester en wethouders of van den bur
gemeester zullen treden. 

Art. 302. De belastingverordening kan 
voorschriften inhouden omtrent de navorde
ring van te weinig geheven belasting. H et 
na te vorderen bedrag kan daarbij met ten 
hoogste het viervoud daarvan verhoogd wor
den. 

Art. 303. T en behoeve der inning van de 
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plaatselijke belastingen wordt niemand in den 
vervoer van, of de beschikking over zijne goe
deren meer beperkt, dan ter verzekering der 
inning noodig is . 

Art. 304. iemand wordt tot eenige be-
taling verplicht wegens de formaliteiten, door 
hem, ter verzekering der inning van de plaat
selijke belastingen, te vervullen. 

Art. 305. Het is een ieder verboden, het
geen hem in zijn ambt of betrekking, bij de 
uitvoering dezer wet of der gemeentelijke be
lastingverordeningen of in verband daarmede, 
nopens inkomen, opbrengst en in het alge
meen nopens de zaken of werkzaamheden 
van een ander, blijkt of medegedeeld wordt, 
verder bekend te maken dan noodig is voor 
de uitoefening van dat ambt of die betrek
king. 

Hij , die opzettelijk de in het eerste lid op
gelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenis traf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden. 

Hij , aan wiens schuld schending van de ge
heimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechteni van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Geen vervolging wordt ingesteld, dan op 
klachte van hem, te wiens aanzien de gd1eim
houding ge chonden is. 

Art. 306. H ij , die met het oogmerk om 
plaatselijke belasting te ontduiken, eene on
juiste of onvolledige aangifte of opgave doet, 
wordt gestraft met gevangeni straf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste drie duizend gulden. 

Art. 307. De feiten, strafbaar krachtens de 
art ikelen 305 en 306, worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art. 308. Met het opsporen der strafbare 
feiten bedoeld in de artikelen 290, 305 en 
306 zijn behalve de bij artikel 141, nos. 1 en 
3-6, v~n het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen, bel ast de ambtenaren 
der plaatselijke belastingen. 

Art . 309. De ambtenaren der plaatselijke 
belastingen kunnen te all en tijde, onder ver
toon, desgevorderd, hun_ner acte v'.1n aanst~l
ling, de bij de verordemngen op die hela tm
gen aan hun toezicht onderworpen plaatsen 
onderzoeken. 

Zij kunnen echter de gedeelten dier ge
bouwen die ter bewoning dienen, tusschen 
zonsond~r- en opgang niet onderzoeken, dan 
in bijzijn van den burgemeester of va~ ee_n 
der wethouders, of van den hoofdcomm1ssans 
of een comm issar is van politie. 

Woningen, niet tot de gemelde gebouwen 
behoorende, mogen zij niet binnentr~den, dan 
tusschen zonsop- en ondergang, en met anders, 
da n in bijzij n, hetzij van den burg.".meester of 
van een der wethouders, hetz1J van den 
hoofdcommissaris of een commis aris van po
li t ie voorzien van een bevel van den burge
mee~ter hetwelk de hoofdcommissaris of de 
commi 'aris , desgevorderd, vertoont. 

Art. 310. De wet van 29 April 1819 (Staats
blad n°. 15) is ingetrokken. 

Art. 311. Deze wet kan worden aange
haald onder den titel var. ,,gemeentewet". 

OVERGANGSBEPALI'GE 

Art. 312. Ane bestaande plaatselijke amb
tenaren en machten blijven voortduren, totdat 
zij door andere, volgens deze wet, zijn ver
vangen. 

Art. 313. De burgemeesters worden door 
Ons binnen twee jaren na de dagteekening 
dezer wet benoemd. 

De eene helft der beno mden treedt af . op 
den eersten J anuari 1856, de andere op den 
eersten J a nuari 1867. 

De gemeenten, waar dit ge chieden zal, wor
den door Ons aangewezen. 

Art. 314. De eerste opmaking der in ar
tikel 6 der wet, regelende het kiesrecht, be
doelde lij t Yan kiezers voor den gemeente
raad geschiedt in de eerste helft der maand 
Juli 1851. 

De lij t wordt uiterlijk op den 15den J uli 
vastgesteld, en uiterlijk op den 26sten Augus
tus gesloten. 

Bij deze opmaking komt alleen in aanmer
king de aanslag op de kohieren der di recte 
belastingen, op den 30sten April van dit jaar 
tot den loopenden dienst behoorende. 

Art. 315. De eerste keuze voor de leden 
van den raad geschiedt op den tweeden Dins
dag der maand September van dit jaar. 

Art. 316. H et eerste derde der leden van 
den raad treedt af met den eersten Dinsdag 
rnn September 1853; de eerste helft der wet
houder met den eersten Dinsdag van Sep
tember 1854. 

Art. 317. De dag der eerste bijeenkomst 
van den nieuwen raad wordt voor elke ge
meente bepaald door Gedeputeerde Staten. 

Art. 318. De instructiën voor den secreta
ris en den ontvanger, de bepalingen omtrent 
de orde in de vergaderin!!'en van den raad, 
en alle omtrent punten, biJ deze wet niet ge
regeld, geldende voorschriften blijven gelden, 
totdat zij door andere worden vervangen. 

Art. 319. All e bestaande plaatsel ijke ver
ordeningen, tegen wier ove~·~re~i ng straf is 
be_dreigd, worden binnen v1Jf Jaren na ?e 
dagteekening dezer wet met ha re voorschrif
ten in overeenstemming gebracht. 

Alle plaatsel ijke belastingen worden bini:ien 
dien tijd herzien en aan Onze goedkeurmg 
onderworpen. 

Bij gebreke hie rvan vervallen, na afloop 
van dat tijdvak, die verordeningen en belas
tingen. 

Art. 320 . Totdat daaromtrent bij de ' wet 
anders zal zijn voorzien, blijven de bepalingen 
van a rtikel 45 der wet op de rechterl ijke or-
ganisatie gelden. .. 

Art . 321. I n gemeenten, geene v1Jf .~n 
twintig kiezers voor den raad tellende, bhift 
de werking der artikelen 4-39, 131 en 132 
dezer wet, voor zooveel de benoeming der bij 
deze laatste artikelen bedoelde commissie be
treft, voorloopig geschorst. 

De schorsing duurt niet langer dan twee 
jaren, te rekenen van de dagteekening dezer 
wet. 

Middelerwijl blijven in die gemeenten de 
aldaar thans ' geld nde bepalingen omtrent de 
vereischten voor het lidmaatschap van den 
raad en de hiennede oiivereenigbare betrek-



167 ] 6 M A A R T•. (S. 89-90) 1931 
kingen en omtrent het · getal, de benoeming. 
den tijd van zitting en de beëediging der 
raadsleden gelden. 

SLQTBEP ALING. 

Art. 322. Deze wet verbindt met den dag 
harer afkondiging. 

Op Onzen last wordt de tekst van de ar
tikelen der gemeentewet, die verwijzen naar 
artikelen of gedeelten van .artikelen der kies
wet, in overeenstemming gebracht, voor zoo
veel die verwijzingen betreft, inet den inge
volge artikel 161 der kieswet bekend te ma
ken tekst dier wet, en in het StaatsblaiL ge-
plaatst. · 

.Overgangs- en slotbepalingen van de wet van 
31 Januari 1931 (Staatsblad n•. 41) . 

Art. CVI. H et bepaalde in het derde lid 
van artikel 2, het vierde lid van artikel 98 1 
en het zevende I id van artikel 149 2 vindt 
overeenkomstige toepassing, indien in de be
treffende gemeente bij het in werking treden 
dezer wet het zielental boven het in die ar
tikelen genoemde zielental is gestegen. 

Art. CVII. Te·n aanz ien van alle bij het iu 
werking treden van deze wet in functie zijnde 
burgemeesters blijft artikel 64 3 buiten toe
pas ing. 

Art. CVIII. Bepalingen van andere wetten, 
dan de Gemeentewet, · welke bij het in wer
king treden van deze wet bestaan, waarin ge
proken wordt van plaatselijke of gemeente

lijke verordeningen of besluiten of van ver
ordeningen of besluiten van den Raad of van 
Burgemeester en Wethouders, behouden de be
teekenis, welke zij vóór het in werking treden 
van deze wet bezaten. 

Art. CIX. Alle bij het in werking treden 
van deze wet bestaande gemeenschappelijke 
1·egel ingen van twee of meer gemeenten blij
ven gelden, totdat zij door andere worden 
vervangen. 

Art. CX. De tekst der Gemeentewet wordt 
vóór den dag van de inwerkingtreding dezer 
wet op Onzen last in het StaatsblaiL geplaatst, 
in eene doorloopend genummerde reeks van 
artikelen, met wijziging dienovereenkomstig 
van de aanhalingen daarin van artikelen en 
-Onder inachtneming: a. van de wijze van aan
duiding van artikelen en onderdeelen van 
artikelen in deze wet gevolgd; en b. van de 
in .van Regeeringswege uitgaande stukken 
gevolgde spelling. 

Art. CXI. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen dag, met 
-dien verstande, dat de bepal ing van het derde 
lid van artikel 23 1, ten aanz ien van de echt
genooten van de in het · eerste I id van dat 
artikel onder a tot en met i genoemde per
sonen in werking za l treden met ingang van 
den eersten Dinsdag in September van het 
jaar 1931. 

1 tha ns: 105. 
2 thans: 183. 
3 thans: 70. 
1 thans : 25. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 Maart 
1931 (Staatsblad n•. 89). 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 

Minist e,• van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw. 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

16 Maart 1931. BESLUIT tot nadere w1iz1-
gmg en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 9 Januari 1899 (Staatsblad 
n•. 43), betreffende het Centrale Bureau 
en de Centrale Commissie voor de Statis
tiek, zooals dat besluit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 1 Sep
tember 1927 (Staatsblad n• . 293) . S. 90. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 18 December 1930, n°. 
8361, afdeeling Binnenlanclsch Bestuur; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is Onij 
besluit van 9 Januari 1899 (StaatsblaiL n•. 
43), zooals dat laatstelijk is gewijzi gd bij Ons 
besluit van 1 September 1927 (Staatsblad n°. 
293) te wijzigen en aan to vullen; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
3 Februari 1931 , n°. 13; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Staat, M inister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 12 Maart 1931, n•. 
3118, a~deeling Binnenl andsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In Ons bes] uit van 9 Januari 1899 

(StaatsblaiL n•. 43), sedert gewijzigd, worden 
de vol gen de wijzigingen aangebracht: 

In de artikelen 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 16 en 
17 wordt in plaats van: ,,Binnenlandsche Za
ken" gelezen: Binnenlandsche Zaken en Land
bouw. 

In artikel 3, eerste lid, vervallen de woor
den: ,,en eene va te jaarwedde benevens ver
goeding voor reis- en verblijfkosten geniet"; 
aan dat artikel wordt een nieuwe alinea toe
gevoegd, luidende: 

De Directeur wordt bijgestaan en bij af- , 
wazigheid, verhindering of ontstentenis ver
vangen door een Adjunct-Directeur, die na 
aanbeveling van den Directeur, den Voorzit
ter van de Centrale Commissie gehoord, door 
Ons wordt benoemd en ontslagen. 

In het eerste lid van artikel 4 vervallen de 
woorden: ,,en bedienden" en in het tweede 
1 iel de woorden: ,,en de bedienden". 

Artikel 6 wordt vervangen door de volgen-
de bepaling: , 

Het bureau ontvangt een exemplaar van 
alle statistische bescheiden, uitgegeven door 
openbare be turen en autoriteiten in Neder
land, Nederlandsch-l ndië, Surinan,e en Cu
raçao. 

Aan arti kel 7 wordt na het woord: ,,vast
geste ld" toegevoegd de volgende zinsnede: 
welke instructie ook van kracht zal zijn voor 
den Adjunct-Directeur, wanneer deze den Di
recteur vervangt. 

In het eerste I id van arti kei 10 wordt het 
woord: ,, twaalf" vervangen door: vijf en 
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twintig ; wordt na het tweede lid een nieuwe 
alinea ingevoegd, luidende: 

Elk der Departementen van Al gemeen Be
stuur is in de Centrale Commissie vertegen
woordigd door een ambtenaar ressorteerende 
onder dat Departement, wiens lidmaatschap 
van de Centrale Comm iss ie eindigt, voor zoo
ver dit niet reeds op anderen grond een 
einde heeft genomen, zoodra hij niet meer ge
acht kan worden te ressorteeren onder het 
Depar tement, dat hij vertegenwoordigt. 

In het derde lid (oud ; nieuw vierde lid) 
van artikel 10 vervallen de woorden: ,, , be
nevens de Inspecteur van den geneeskundigen 
di enst van de Landmacht, de Hoofdofficier 
van Gezondheid der l e klasse , chef van den 
Geneeskundigen Dienst der Zeemacht te Wil
l emsoord, de eerst aanwezend Officier van 
Gezondheid der Koloniale Reserve te Nijme
gen"; ih het laatste lid wordt het woord: 
" bediende" vervangen door: bode of vaste 
knecht. 

In artikel 11 , eeTste I id worden de woor
den: ,, die, welke" vervangen door: de ver
tegenwoordigers van de Departementen van 
Algemeen Bestuur en de leden, die; wordt 
het tweede I id vervangen door: van ·de overige 
1 eden treedt de helft, volgens een door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw goedgekeurden rooster, om de drie jaren 
af; wordt na het zesde I id ingevoegd een 
nieuwe alinea, luidende: 

De voordracht tot benoeming of vervanging 
van de vertegenwoordigers der Departem en
ten van Algemeen Bestuur wordt Ons gedaan 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw, na overleg met het hoofd 
van het daarbij b.etrokken Departement van 
Algemeen Bestuur. 

en vervalt het laatste lid. 
In artikel 15 vervallen de woorden: ,,De 

in het tweede lid van dit artikel genoemde 
deskundigen genieten voor het bijwonen van 
de vergaderingen der Sub-commissiën vergoe
ding van reis- en verblijfkosten. Zij genieten 
tevens vacatiegeld overeenkomstig de rege
ling deswege geldende voor de leden van 
commissiën bij eene wet, een Koninklijk Be
sluit of Ministerieele beschikking ingesteld." 

In artikel 16 worden de woorden: ,, vóór 1 
Juni " vervangen door : uiterlijk 15 Mei; en 
vervallen de woorden: ,,en bedienden". 

Art. II. Di t besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staa,tsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1931. 

WILHELMINA. 
De Minist er van Staat, 

M inister van B inncnlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de B eerenbrouc k. 
(Uitgeg. 31 Maart 1931.} 

16 Maart 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Dienstplichtbesluit. S. 91. 

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

Defensie van 12 Maart 1931, Vllde Afdeeling, 
n°. 201 H; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de voor 
dienstplichtigen gevorderde minimum-lengte t e 
verhoogen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. H et Dienstplichtbesluit (Staatsblaá 

1929, n°. 21) wordt gewijzigd als volgt: 
In artikel 32, eerste lid, onder a, wordt in de 

plaats van "1.55 1\1" gelezen : ,, 1. 60 M". 
In a rtikel 32, tweede lid, onder a, wordt in 

de plaats van "1.50 M" gelezen: ,,1.55 M". 
2. Van de personen, ingeschreven of inge

lijfd voor de lichting van 1931 of van een vroeger 
jaar, worden slechts diegenen ongeschikt voor 
den dienst op grond van hun lengte geacht, die 
kleiner zijn aan 1.55 M. 

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

's-Gravenhage, den 16den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L . N. Deck ers. 
(Uitger,. 17 Maart 1931.) 

17 Maart 1931. BESLUIT tot vernietigi•ng 
van het besluit van den R aad der ge
meente Bussum, dd. 17 December 1929, 
houdende ongegrondverklaring van het 
beroep van J. Terschuur, a ldaar, tegen 
een besluit van Burgemeester en Wethou
ders , waarbij hem vergunning is gewei
gerd tot het bouwen van een werkplaats 
met showroom op een perceel aan de 
Brinklaan. S. 92. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw van 29 December 
1930, n°. 8962 M/P.B.R., Afdeeling Volksge
zondheid en van 6 J anuari 1931, n°. 16853, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; betreffende 
na te noemen besluit van den Raad der ge
meente B ussum; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van Bussum in November 1929 aan J. 
Terschuur, aldaar, vergunning hebben gewei
gerd tot het bouwen van een werkplaats met 
showroom op perceel n°. 146 aan de Brink
laan en wel omdat die bouw het karakter van 
de bebouwing in de omgeving zou schaden ; 

dat de gemeenteraad het tegen de weige
ring ingestelde beroep ongegrond verklaard 
heeft, omdat "inderdaad door uitvoering van 
het bouwplan het karakter van het gedeelte 
van de Brinklaan, waar o. a. het perceel n° . 
146 staat, en waarlangs thans uitsluitend 
Yill a's zijn gebouwd, zoude worden geschaad"; 

dat de weigering en de handhaving er van 
derhalve steunen op onderstelde bestemming 
van het bedoelde terrein, uitsluitend voor 
villa's, waarbij valt te bedenken, dat de 
grond, waarop zou worden gebouwd, niet is 
begrepen in een overeenkomstig de Woning
wet goedgekeurd uitbreidingsplan; 
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Overwegende, dat in artikel 5, tweede lid, 
van de Woningwet de gevallen zijn vermeld, 
waarin een vergunn ing moet worden gewei
gerd; 

dat geen van die gevallen zich hier voor
doet ; 

dat de in het besluit aangevoerde grond, 
dat door uitvoering van het bouwplan het 
karakter van het gedeelte van de Brinklaan, 
waar o. a. perceel Brinklaa n n°. 146 staat en 
waarlangs thans uitsluitend vill a's z ijn ge
bouwd, zoude worden geschaad, niet is een 
deugdelijke grond voor weigering der ver
gunning; 

dat een andere deugdelijke grond voo,· wei
gering der vergunning niet bestaat; 

dat met name het bouwpl an niet in strijd 
is met de bouwverordening van Bussum; 

dat het stelsel van de Woningwet mee
brengt, dat, indi en geen deugdelijke grond is 
aan te wijzen voor het weigeren van eene 
gevraagde bouwvergunning, deze verleend 
wordt ; 

dat de door Terschuur gevraagde vergun
ning derhalve had moeten worden verleend 
en de weigering in strijd met de wet is ge
handhaafd ; 

Den Raad van State gehoord, ~dvies van 
den 10 Februari 1931, n°. 25; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
Onzen Minister van Staat, M inister van Bin
nenlandsche Zaken en L andbouw van 9 Maart 
1931, n°. 1145 M/P.B.R. , Afdeeling Volksge
zondheid en van 13 Maart 1931, n°. 3163, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den R aad der ge

meente B ussum dd. 17 December 1929 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 17den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid , Handel en Nijverheid, 
T. J . V e r s c hu u r. 

De Ministér van Staat. 
M inis ter van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruy s de Beer e nbrou c k. 

(Uitgeg. 31 Maart 1931.) 

18 Maart 1931. WET, houdende naturalisatie 
van A . A ssink en 19 anderen. S. 93. 

Wij WiLHELMINA, enz .... doen te weten ; 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat A nna A ssink en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Anna A ssink, geboren te Epe (P ruisen) 

den 29 J anuari 1895, fabrieksarbeidster, wo
nende te Epe (P ruisen); 

2°. Elisabeth A ssink, geboren te Epe ( Prui
sen) den 4 Mei 1898, zonder beroep, wonende 
te Epe (Pruisen); 

3°. ilf·aria Catha,-ina A ssink, geboren te 
Epe ( Pruisen) den 5 Maart 1892, fabrieks
arbeidster, wonende te Epe (Prttisen); 

4° . Ma,·ia Adelheid Amshoff, weduwe van 
Gem1·dus A ssink, geboren te H eek (Pruisen) 
den 20 October 1854, zonder beroep, wonende 
te Epe (Pruisen); 

5°. Jakob J ohann B onke, geboren te Hüls 
( Pruisen) den 14 Augustus 1896, bankwerker, 
wonende te K empen (Pruisen); 

6°. Jan H endrik Breijer, geboren te A1·nhem 
(Gelwerland) den 3 Augustus 1873, zonder 
beroep, wonende te B ussum, provincie Noo,·d
holland; 

7°. Emil Flaumenhaft, geboren te Friewald 
(P olen) den 16 Mei 1905, student, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

8°. Jacob Grajowcr, geboren te K,·akau 
(l'olen) den 10 Mei 1901, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

9°. Maria Anna J an.•en, geboren te H ülch
rath (Pruisen) den 23 Juni 1898, kapster, 
wonende te W eeze (Pruisen}; 

10°. A1·noldus J ohannes van Kampen, ge
boren te Dusseldorp (Pruisen) den 29 No
vember 1895, glasarbeider, wonende te Dus, 
seldorp-Ell er (Pruisen); 

11 °. Pieter Joannes Lambrichts, geboren te 
L euth ( B elgië} den 28 Mei 1896, machinist, 
wonende te K erkrade, provincie Lim burg ; 

12°. H eim·ich Nijenhuis, geboren te N euss 
( Pruisen) den 9 December 1898, arbeider, 
wonende te N eu,ss (P ruisen); 

13°. David Salomons , geboren te N euen
haus ( P ruisen) den 26 Februari 1904, kan
toorbediende, wonende te Haaksbergen, pro
vincie Overijssel; 

14°. Elisabeth Schmidts, geboren te War
stein ( Pruisen) den 28 Juli 1908, ondenvijze
res, wonende te Schin op Geul, provincie 
L i,nburg ; 

15°. Sibijlla Schneider, weduwe van Fre
clericus W ilhelmus P ollman, geboren te H ove, 
gemeente Ruppichteroth ( Pruisen), den 7 De
cember 1866, zonder • beroep, wonende te 
Barmen (Pruisen); 

16°. H einrich Johannes Antonius Maria 
Stochnann, geboren te B reda (Noordbrabant) 
den 25 September 1901, winkelier, wonende te 
A,nsterdam, provincie Noordholland; 

17°. H elene Katharina W ilhelmine Wirtgen, 
geboren te B orbeck (P,-uisen) den 21 Augus
tus 1908, onderwijzeres, wonende te S chin op 
Geul, provincie Li?nbu,·g. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad !! 0

• 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 965), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Vigilis J oseph Will e,n Baetens, gebo-
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ren te Sitta1·d (Limburg) den 29 Maart 1895, 
mijnwerker, wonende te Sittard, provincie 
Limburg; 

2°. Cornelis Adrianus Johannes H erz, ge
boren te A1nsterdam (Noordholland) den 12 
Mei 1894, installatiemonteur, wonende te Am
sterdam, provincie N oordholland; 

3°. Jan Frederik Ko ehler, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 27 Augustus 
1893, kantoorbediende, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Maart 

1931 . 
WILHELMINA. 

De M iniste" van Justitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 24 Maal't 1931.) 

18 Maal't 1931. WET, houdende naturalisatie 
van J. B enima en 21 anderen. S . 94. 

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

dat J eannette B enima en 21 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben inge
diend , met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het 1 ederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid v~n Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. J eannette B eni11ia, geboren te Bunde 

(P1·uisen) den 27 Maart 1891, zonder beroep, 
wonende te Bunde ( Pruisen); 

2°. H ennann Otto M ax B ensemann, gebo
ren te CiJthen ( Anhalt) den 12 Augustus 1886, 
tijdelijk wnd. hoofd van de opnemingsafdee
ling van den dienst van het Boschwezen voor 
de Buitengewesten in N ederlanilsch-lndië, 
wonende te Buitenzorg (N ederlandsch-lndië); 

3°. Ernst August H ermann Brandt, gebo
ren te L ehe (Duitschland) den 20 November 
1899, wnd. administrateur, wonende op de 
onderneming " Ega Harap" (N ederlandsch
I ndië); 

4°. Ge,·hard H einrich Maria Derksen, ge
boren te Elten (Pruisen) den 30 Juli 1898, 
slager, wonende te Elten (Pruisen); 

5°. Gerho:rd Johann Theodor August Dick
mann, geboren te Millingen (Pruisen) den 
13 Februari 1876, landbouwer, wonende te 
H engelo, provincie Gelderland; 

6° . Jan Drost, geboren te R ichmond (Enge
'land) den 29 October 1887, fotograaf, wonen
de te Soest, provincie Utrecht; 

7° . Em.anuel Galetzka, geboren te K nispel 
(Pruisen) den 29 September 1883, slager, wo
nende te Diepenveen, provincie Overijssel; 

8°. Jacobus Hub ertus Giesen, geboren te 
Haelen (Limburg) den 29 Juli 1879, slager, 
wonende te Ho ensbroek, provincie Limburg; 

9°. E1nile J ean Andreas Kallen, geboren 
te Roe1·mondJ (Limburg) den 22 December 
1873, landbouwer , wonende te Broekhuizen-

vo,·st, gemeente B,·oekhuizen, provincie Lim
burg; 

10°. Wilhelm H einrich au/ 'm Keller, ge
boren te Altendurf (Pruisen) den 22 Decem
ber 1892, scheikundige, wonende te Wonn er
veer, provincie . Noordholland; 

11°. H einrich Wilhelm Martin König, ge
boren te Fl ensburg (Pruisen) den 7 Februari 
1880, kok, wonende te Overveen, gemeente 
Bloemendaal, provincie Noordholland; 

12°. H einrich Karl Julius L ehmann, ge
boren te Bar-men (Pr-uisen) den 16 November 
1906, wnd. 3de-officier bij de Gouvernements
marine, wonende te Menado (Nederlandsch
lndië); 

13°. F enna H endrika 1..Vijhuis, weduwe van 
François J ean P eeters, geboren te Bonie 
(Ov erijssel) den 29 Juni 1864, zonder beroep, 
wonende te 's-Gravenl1age, provincie Zuid
holland; 

14°. Maria Franziska Catharina Christina 
P ompey, geboren te Gladbeck (P,·uisen) den 
16 September 1900, kloosterzuster, wonende 
te Weert, provincie Limburg; 

15°. Wilhelm Beheers, geboren te Sücht eln 
(Pruisen) den 26 Augustus 1895, landbouwer 
en melkhandelaar, wonende te Sücht eln 
( Pr·uisen) ; 

16°. Alexander Schmuller, geboren te Mo
zy,. (Rusland) den 22 ovember/5 December 
1880, hoofdleeraar voor viool aan het Con
servatorium, wonende te A,nste,·dam, provin
cie Noordholland; 

17°. B erl W emer, geboren te Jaslo (Po
l en) den 20 J anuari 1897, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

18°. L ewi ! sak Zangen, geboren te Rozwa
dow ( Polen) den 12 Juni 1894, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij a r
tikel 3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk g(lwijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Eliaza1· B ekker, geboren te 's- Graven
hage (Zuidholl-and) den 31 Augustus 1896, 
marktkoopman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

2°. H ennan E vert Brink1nann, geboren te 
E1n'men ( Drenthe) den 5 Juni 1898, veenar
beider, wonende te Barger-Compascumn, ge
meente Emmen, provincie Drenthe. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n° . 268j, op het Neder)_ander
schap en het ingezetenschap, laatstehJk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de hoe-
danigheid van ederlander verleend aan: 

~• . J oseph Jacobus Hub ertus Giesen, ge
boren te H°'mont (B elgië) den 24 Maart 
1909, student, verblijvende te St. Truiden 
(België); 

2°. J osephus P et1'US Hub ertus Kallen, ge
boren te Maasbracht (Limburg) den 14 Augus
tus 1908, landbouwer, wonende te Broekhui
zenvorst, gemeente Broekhuizen, provincie 
Li,nburg. 
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4. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Maart 

1931. 
WILHELM! A. 

De M inister van J'IJ.Stitie, J. Don n er. 
( liitgeg. 24 Maart 1931.) 

18 Maa,-t 1931. WET, houdende naturalisatie 
van S. Abenheime,· en 19 anderen. S. 95. 

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

-dat Sigmund A benhei,ner en 19 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
-der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268 ), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Sigmund Abenheimer, geboren te Mann

heim (Baden) den 17 December 1876, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

2°. Maria Elisabeth Dickholf, geboren te 
Bo,·beck (Pruisen) den 6 Maart 1898, zonder 
beroep, wonende te Echt, provincie Limburg; 

3°. Sigis,nund Gobas, geboren te Lüden-
u heid ( Pruisen) den 12 November 1885, han
delaar, wonende te Höven (Pruisen); 

4°. Johann Pete,· Heindrichs, geboren te 
Würselen (Pruisen) den 2 Juni 1905, chauf
feur, wonende te Schaesberg, provincie Lim
bu,·g; 

5°. Juda Her1n ele, geboren te Mielec (Po
l en) den 6 December 1889, marktkoopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

6°. Johanna Kien, weduwe van Ludwig 
H ensel, geboren te Arnhem (Gelderland) den 
31 Augustu 1873, zonder beroep, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

7°. H enoch Klar1·eich, geboren te Chodorow 
(Polen) den 1 April 1898, handelsreiz iger, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land ; 

8°. August Friedrich La,nmers, geboren te 
Borgstede, gemeente Va.-el (Oldenbu,·g) den 
10 Juni 1865, trambeambte in lossen dienst. 
wonende te Groningen, provincie Groningen; 

9°. Karl Wilhelm Nikolai Sacharow, ge
boren te Riga ( L etland) den 8/21 October 
1891, indu trieel , wonende te H aarlem, pro
vincie N oordholland; 

10° . Wolf Schpekto,·, geboren te Brest 
(Rusland) den 23 April/5 Mei 1897, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

11 °. Maria Gerha:rda van den Sigtenho1'8t, 
geboren te Laken ( B elgië) den 13 Maart 1899, 
zonder beroep, wonende te BT'IJ.Ssel (België); 

12°. Johann Hub ert So entjens, geboren te 
Dusscldorp (Pru·isen) den 29 J uli 1896, bouw
vakarbeider, wonende te Dusseldorp (Prui
sen); 

13°. Leopold Michaël Clemens De Vreese, 
geboren te Gent (België) den 9 September 
1896, ingenieur, wonende te Voorburg, pro
vincie Zuidholland ; 

14°. Peter J oannes H ube,·t'IJ.8 Vullings, ge
boren te Kinroy (België) den 3 December 
1866, boodschapper, wonende te B erchem bij 
Antwerpen (België); 

15°. M-aria Theresia 
Witten (Pruisen) den 
kloosterzuster, wonende 
cie Li,nburg ; 

Weber, geboren te 
13 December 1898, 

te Roermond, provin-

16°. Georg August W erner, geboren te 
Langen (Hessen) den 1 Maart 1880, tijdelij k 
wnd. hoofdopzichter voor de Landsgebouwen 
bij den Waterstaat en 's Lands Burgerlijke 
Openbare Werken, wonende te Ko eta:radja 
(N ede1·la.ndsch-Indië); 

17°. Anne Sophie Charlotte Wiesenthal, 
weduwe van FriedJrich Wilhel,n Belle, gebo
ren te Gerswalde (Duitscliland) den 10 No
vember 1847, zonder beroep, wonende te 
Diering hausen (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar. 
t ikel 3, vierde lid , onder 3° ., der wet van 12 
Decei_nber 1892 (Staatsblad 11°. 268) , op het 

ede1·landerschap en het ingezetenschap, laat
stel ij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedani_gheid van ederlander verleend aan: 

1 °. Gregori'IJ.8 De Beir, geboren te Antwer
pen, (België) den 27 J uli 1898, kantoorbe
diende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidliolland; 

2°. Wilhelm Ludwig Theodor Bönker, ge. 
boren te Amsterdam (Noordliolland) den 19 
October 1906, koffiehuishouder, wonende te 
A mste,·darn, provincie N oordholland; 

3°. Nicolaas Jozef Juchem, geboren te 
Vaals (Limbu:rg) den 9 April 1897, schoen
maker, wonende te Heerl en, provincie Lim.
bu,·g. 

3. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag na dien harer afkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegev~n te 's-Gravenhage, den 18den Maart 

1931. 
WILHELM! A. , 

De llfinister van J'IJ.Stitie, J . Do n n e r. 
( Uitgeg. 24 Maart 1931.) 

1 18 Maart 1931. WET, houdende naturalisatie 
van K. F . G. Bischoff en 20 anderen. 
S. 96. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegi-rig genomen hebben, 

dat K-arl Fritz Günthe1· JJischoff en 20 an
deren aan Ons een verzoek om natural isatie 
hebben inged iend, met overlegging - wat 
betreft de in artikel 2 genoemden voor zoo
veel doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in art. 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatste! ij k ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
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1 °. Karl F1·itz Günther B ischoff, geboren 
te Hasselfelde (Duitschland) den 19 October 
1894, kantoorbediende, wonende te Haarl e1n, 
provincie N oordholland; 

2° . Erwin Kl eniens Maria Büchler, gebo
ren te W eenen ( Oostenrijk) den 9 April 1897, 
kapper, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
z"idholland; 

3°. Rosa Cohen, geboren te L oga (Prui
sen) den 13 April 1892, zonder beroep, wo
nende te L oga (Pruisen); 

4° . H ermann D e,·ksen, geboren te Elten 
(Pruisen) den 7 October 1893, la ndbouwer, 
wonende te Elten (Pruisen); 

5°. Wilhelni J ohann Derksen, geboren te 
Elten ( P,·uisen) den 4 Mei 1897, koopman, 
wonende te Elten (Pruisen); 

6°. Fritz Ludwig Döcke,·, geboren te Eilen
burg (P~·uisen) den 5 September 1900, ma
chinist l ste klasse in t ijdel ijken dienst der 
Staatsspoor- en Tramwegen, wonende te J'ji
batoe (N ed erlandsch-lndiiJ); 

7°. CM·istina H endrika Evers, weduwe van 
B e,·nardus Theodorus Bultink, geboren te Ern
merik ( Pruisen) den 4 April 1884, zonder be
mep, wonende te E1nrnerik ( Pruisen); 

8°. P eter H einrich Faats, geboren te L euth 
( Pruisen} den 1 Juli 1899, fabriek arbeider, 
wonende te H insbeck ( P ruisen); 

9°. M ozes Kacz, geboren te Kanora ( Tsjecho 
Slowakije) den 14 April 1880, koopman, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

10°. L eize,· Nussen K ohn, geboren te Plotsk 
(Polen) den 12/24 October 1883, cartonnage
fabrikant, wonende te A msterda1n, provincie 
N oo,·dholland; 

11 °. Johann B ernhard Kuhlrnann, geboren 
te Ernmerik (Pruisen) den 7 Maart 1898, 
schoenmaker, wonende te Ernrnerik (Pruisen); 

12°. P eter Paul Theodo·r de Loryn, gebo
ren te M eiderich ( P ruisen) den 29 Juni 1897, 
arbeider, wonende te K eilen bij Kl eef (Prui
sen); 

13°. Francis Geo,·ge Charles Nutting, ge
boren te P e1'8hore (Engeland) den 17 October 
1888, arbeider, wonende te R otterdarn, pro
vincie Zuidholland ; 

14° . Joseph Theodor Gerhard Pastoors, ge
boren te Mill ingen (Pruisen) den 15 April 
1891, tijde! ijk ambtenaar bij den dienst der 
Staatsspoor- en Tramwegen, wo11ende te So e
mbaia (N ederlandsch-Indie); 

15°. Theodor H einrich R oelofs, geboren te 
Goch (P1·uisen) den 14 Augustus 1898, chauf
feur , wonende te A sperden ( P ruisen); 

16°. F elix Schwirn1ne1·, geboren te Tirni
soa.ra (Rurnenië) den 27 1 ovember 1890, 
koopman, wonende te A msterd,arn, provincie 
N oordholland ; 

17°. Louis E1nile Thonon, geboren te B orn
baye (België) den 19 Augustus 1902, mon
teur, wonende te A11isterda11i, provincie Noord
holland; 

18°. Samuel Zuckerholz, geboren te A 11i
sterda1n (Noordh.olland) den 30 J anuari 1897, 
bankbediende, wonende te H il versurn, provin
cie N 001·dholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 

Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
ste lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. H ermann Wilhelm Buntenbach, gebo
ren te Bramsche ( P ruisen) den 13 Maart 
1897, winkelier, wonende te Dokl-um, provin
cie Friesland; 

2°. Jannot Katz, geboren te R otterrkwi 
( Z uidholland) den 13 Augustus 1907, boek
houder, wonende te R otterdam, provincie 
Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij. 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(S taatsblad n° . 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, 1 aatstel ijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 {Staatsblad 
n°. 955) , wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Alexander Kacz, 
geboren te Ungoaz (H ongarije) den 20 Oc
tober 1908, bedrijfsleider, wonende te 's- Gra
venhage, prov incie Z uidholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Maart 

1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 24 Maart 1931.) 

18 Maart 1931. WE'.r, houdende naturalisatie 
van CM. A. B ouill iart en 20 anderen. 
S. 97. 

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

dat Christoph Anton B ouilliart en 20 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
inged iend, met overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
t ikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) , op het N ederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Suuitsblad 
n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. C M-istoph Anton B ouilliart, geboren te 

H üthum (Pmisen) den 12 Augustus 1906, 
machinebankwerJ.er, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

2°. Anton Dekker, geboren te I(l ee f ( Prui
senJ den 9 Juli 1890, musicus , wonende te 
Kl eef ( P ruisen); 

3°. Abraham. !sak Engelmann, geboren te 
Stryj ( P olen) den 26 November 1888, koop
man, wonende te 's- G,·avenhage, provincie 
Z uidholland; 

4°. H einrich Eduard Carl Franz Gelle1·, ge
boren te Aken ( Pruisen) den 9 Maart 1869, 
hotel houder, wonende te Vaals, prnvincie 
Li11,burg; 

5°. Anna Maria Gross, weduwe van R oelof 
van de W etering, geboren te R ennerod ( P,-ui
sen) den 6 Maa rt 1871, zonder beroep, wo
nende te Elberfeld ( Pruisen); 

6° . P aul H ubert Harperath, geboren te 
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Keulen ( P1·uisen) den 12 Augustus 1886, pro
curatiehouder, wonende te A 11,sterdanl, pro
vincie Noo,·dholland; 

7°. A nna Cat harina H eil iger, geboren te 
Netienali,· (Pruisen) den 16 Mei 1902, onder
wijzeres, wonende te Schin op Geul, provincie 
Li,nbu,·g; 

8°. Ma,·ia Adriana Henygers, geboren te 
Dw.-ne ( B elgië) den 19 Maart 1892, dienst
bode, wonende te Wies baden ( P1·uisen) ; 

9°. Gustav Adolf Jooss, geboren te Ulm 
( Duitschland) den 19 Mei 1881 , koopman, wo
nende te Wag eningen, provincie Gelderland; 

10°. Celine Elisabeth Kl ein, geboren te 
Straatsburg (Elzas) den 24 October 1894, ver
pleegster, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

11°. Antoinette P etronella Elisabeth Klin-
9en, geboren te Yokohama (Japan) den 5 
April 1896, zonder beroep, wonende te Milaan 
( Italië); 

12°. Alfred R einhold Maria Kreisler, ge
boren te Marburg (Zuid,.Slavië) den 16 Juli 
1888, tijdelijk waarnemend ingenieur bij den 
Post- , Telegraaf- en Telefoondienst, wonende 
te Bandoeng ( N ederlandsch-l ndië); 

13°. Ma,·t inus Ludovicus De L ey, geboren 
te Bo,·ge,·hoi,t (België) den 25 Januari 1908, 
onderwijzer, wonende te Hilv e,·su,n, provincie 
N oo,·dholland; 

14°. R ud,olf M ontigel, geboren te Stuttgart 
( W urttemberg) den 10 December 1891, tijde
lijk burgerlijk ambtenaar, belast met een 
officiersbetrekking bij den Topografischen 
dienst, wonende te W eltevreden (Nederlandsch
l ndië); 

15°. Osûu Efroi,n Rath, geboren te N e
polo koutz (llu,nenië) den 12 Juni 1902, ver
tegenwoordiger, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordh.olland; 

16°. H eim·ich Walther Togeretz, geboren 
te Dülken (P1·-uisen) den 22 Juni 1896, han
del sre izige r, wonende te Groningen, provincie 
G,·oningen. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n•. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 •. Antonius Adrianus Schrage, geboren te 
R ottcrda,n (Zuidholland) den 24 Mei 1898, 
kantoorbediende, wonende te H illegersberg, 
provincie Zuidholland; 

2°. W ille,n St,-üfer, geboren te K erkrade 
( Limburg) den 17 September 1905, mijnwer
ker, wonende te K erb·ade, provincie Limburg ; 

3°. H einrich Emile Stutz, geboren te Dor
drecht (Zuidholland) den 23 October 1904, 
fabrieksarbeider, wonende te Eindhoven, pro
vincie N oordbrabant; 

4°. Lambertus P etrus W ilhel,nus Zumdick. 
geboren te Venlo (Li,nburg) den 28 Juli 1896, 
kleermaker, wonende te Venlo, provincie Lim
burg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 ( taats
blad n°. 268), op het Neder! anderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n•. 

955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
ederlander verleend aan Do,ninique Joseph 

Etlouard Geller, geboren te chaprbeek ( Bel
gië) den 6 October 1909, matroos, verblijven
de te Soerabaia (Nederlandsch-lndië). 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Maart 

1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, J. Do n n e r. 
(Uitgeg. 24 Maart 1931.) 

18 Maart 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor en ten be
hoeve van het verbreeden van een ge
deel te der Wilhelminastraat te Sittard. 
s. 98. 

18 Maart 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der outeigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor den aanleg 
van een weg van Rotterdam naar Hoog
vliet, in de gemeenten Rotterdam, Rhoon, 
P oortugaal en H oogvliet. S. 99. 

18 Maart 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceel en, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor den aanleg 
en de verbetering van een weg van Scha
gen naar het Niedorper Vei·laat, in de 
gemeenten Schagen, Bai·singerhorn, Ha-
1·enkarspel en Oude-Niedorp. S. 100. 

18 Maart 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor den aanleg 
en de verbetering van een weg van Am
stelveen naar Duivendirecht, in de gemeen
ten Nieu.wer-Anistel en Ouder-Amstel . S. 
101. 

18 Maart 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
ke! ij ke rechten, noodig voor verbetering 
van wegen in de gemeente Haaksbergen. 
s. 102. 

18 Maart 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van ·per
ceclen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor den aanleg 
van een weg van Li111-1nen naar Bakkum 
(gemeente Castricu,n), in de gemeenten 
Lim1nen en· Castricu11i. S. 103. 
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18 Maart 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor de verbree
ding van den Schiedamschen dijk in de 
gemeenten ·vtaardingen en Vlaardinger
A 1nbacht. S. 104. 

18 Maart 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfd ienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor den aanleg 
en de verbetering van een weg van Hill e
gersb erg naar Kruisw e g , in de gemeenten 
H illegersberg, B ergschenhoek en Bleis
wijk. S. 105. 

18 Maart 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfd ienstbaarheden en andere za
kelijke rechten noodig voor aanleg van 
het gedeel te van de Heikoppersteeg onder 
L exmond tot B entsberg van den weg voor 
gewoon verkeer van Vianen naar Go
rinchem. S. 106. 

18 Maart 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten noodig voor overbl"Ugging 
van de Waal bij Zaltbo1n1nel. S. 107. 

18 Maart 1931. V.TET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor het maken 
van een vaste brug, met aansluitende 
weggedeelten, over den gekanaliseerden 
H ollandschen IJssel, onder de gemeenten 
Linschoten en IJsselstein. S. 108. 

18 Mam·t 1931. WET, houdende wijziging 
van de wet van 29 December 1928 
(Staatsblad n°. 516) tot aanwijzing van 
den tak van Rijksdienst, omvattende de 
Staatsmijnen in Limburg, voor een be
heer a ls bedoeld in artikel 88 der Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). 
S. 109. 

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

dat het wenschelijk is de wet van den 29sten 
December 1928, tot aanwijzing van den tak 
van Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen 
in Limbu,·g, voor een beheer als bedoeld in 
artiliel 88 der Comptabiliteitswet (Staat sblad 
1927, n°. 259), te wijzi gen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. In de wet van 29 December 1928 

(Staatsblad n°. 516) worden de volgende wij 
zigingen aangebracht: 

A. Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 
opgenomen van dezen inhoud: 

Art. la. Met uitzondering van de lasten en 
baten der exploitatie, genoemd in a1·tikel 5, 
eerste lid onder a tot en met j en tweede lid 
onder a tot en met / , der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249) kunnen in de be
grooting van het bedrijf zoo noodig lasten in 
m indering van baten en baten in mindering 
van lasten worden gebracht. 

B. Voor het bepaalde in artikel 2 wordt 
geplaatst het cijfer 1 en de volgende twee 
leden worden aan dat artikel toegevoegd: 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 1 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249) wordt onder kapi
taal bij het bedrijf verstaan het totaal der 
bij het Rijk gedane opnemingen: 

a. tot dekking van uitgaven voor voorbe
reiding, oprichting, uitbreiding en vernieu
wing; 

b. tot dekking van uitgaven voor deelne
ming in de kapitaalvoorziening van vreemde 
ondernemingen; 

c. tot dekking van het bedrag, waarmede 
het bedrijf is belast ter zake van door het 
Rijk ingebrachte onroerende goederen; 

d . wegens voorziening in de vlottende mid
delen van het bedrijf; 

een en ander voor zoover nog niet door het 
bedrijf terugbetaald zijnde. 

3. Voor zoover de in het vorig lid be
doelde opnemingen van tijdelijken aard zijn 
kunnen deze in rekening-courant bij het Rijk 
worden opgenomen en teruggestort. · 

Door Onzen Minister van '\,Vaterstaat word t, 
in overleg met Onzen Minister van Finan
ciën, bepaald, wanneer een opneming van 
tijdelijken aard wordt geacht. 

C. Na artikel 4 wordt een nieuw artikel 
opgenomen, luidende: 

Art. 4a. In afwijking van het bepaalde in 
het eerste en het tweede lid van artikel 6 
der Bedrijvenwet (Staatsblad 1928, n°. 249) 
worden: 

1 °. onder kapitaalsuitgaven van het be
drijf verstaan: 

a. de kosten van voorbereid ing, oprichting, 
uitbreiding en vernieuwing; 

b. de kosten van deelneming in de kapi
taalvoorziening van vreemde ondernemingen; 

c. het bedrag, waarmede de som, welke op 
het einde van het dienstjaar ter voorzien ing 
in de vlottende middelen van het bedrijf bij 
het Rijk als kapitaal is opgenomen, de som, 
welke te zelfder zake bij den aanvang van 
het dienstjaar was opgenomen, overtreft; 

d. een uitkeering aan het Rijk wegens af
lossing op het kapitaal ten bedrage van de 
in dit artikel onder i, j en k -bedoelde ont
vangsten, voor zoover deze ontvangsten niet 
moeten worden aangewend voor de terugbe
taling als bedoeld onder e van dit artikel ; 

e. het bedrag, dat aan het Rijk moet wor
den terugbetaald wegen aflossing van het
geen in rekening-courant is opgenomen tot 
dekking van de in dit artikel onder a, b en c 
bedoelde uitgaven; 

2°. onder kapitaalsontvangsten van het be
drijf verstaan: 

/ . een uitkeering van het Rijk ten bedrage 
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van de in dit artikel onder a, b en c bedoelde 
uitgaven, voor zoover deze uitgaven niet door 
opneming in rekening-courant bij het Rijk 
worden gedekt; 

g. het bedrag, dat tot dekking van de in 
dit artikel onder a, b en c bedoelde uitgaven 
in rekening-courant bij het Rijk is opgeno
men· 

h. 'het bedrag, waarmede de som, welke bij 
den aanvang van het dienstjaar ter voorzie
ning in de vlottende middelen van het bedrijf 
bij het Rijk als kapitaal was opgenomen, de 
som welke tezelfder zake bij het einde van 
dat jaar is opgenomen, overtreft; 

i . het bedrag der afschrijvingen, bedoeld 
in artikel 8 der Bedrijvenwet (Staatsblad 
1928, n°. 249) voor aflossing op het kapitaal 
beschikbaar gekomen; 

j. de opb1·engst wegens vervreemde of te
gen de geschatte waarde aan andere bedrij
ven of het Rijk overgedragen bezittingen of 
waarden, voor zoover verkregen door de in 
dit artikel onder a en b bedoelde uitgaven; 

k. de terugstorting op kapitaal verstrekt 
aan vreemde ondernemingen. · 

D. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
Art. 8. 1. H et bepaalde in artikel 28 der 

Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n° . 259) 
is op het bedrijf niet van toepassing. 

2. Vorderingen, welke het bedrijf op der
den bezit, kunnen, wanneer haar bedrag niet 
hooger is dan f 2500, door de Directie van 
het bedrijf geheel of gedeeltelijk worden 
kwijtgescholden. Vorderingen boven dat be
drag worden noch geheel noch gedeeltelijk 
kwijtgescholden dan na verkregen goedkeu
ring van Onze Ministers van Waterstaat en 
van Financiën. Van iedere kwijtschelding 
wordt mededeeling gedaan aan de Al gemeene 
Rekenkamer. 

E. Aan artikel 9 wordt toegevoegd een 
tweede lid , luidende: 

2. De wet van 29 Augustus 1848 (Staats
blad n°. 39) is op het bedrijf niet van toe
passing. 

F. Na artikel 9 wordt een nieuw artikel 
opgenomen, 1 uidende: 

Art. 9a. 1. De verkoop van roerende za
ken geschiedt door de Directie van het be
drijf, na verkregen algemeene of bijzondere 
machtiging van Onzen Minister van Water
staat. 

2. H et b_epaalde in het tweede en derde 
lid van artikel 29 der Comptabili teitswet 
(Staatsblad 1927, n°. 259) is op het bedrijf 
niet van toepass ing. 

G. Artikel 11 wordt gelezen als volgt: 
1. Alle niet in eigen beheer uit te voeren 

werken en alle leveringen worden opgedra
gen door de Directie van het bedrijf, na ver
kregen algemeene of bijzondere machtiging 
van Onzen Minister van ·w aterstaat. 

2. H et bepaalde in het eerste en tweede 
lid van artikel 33 der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, n°. 259) is op het bedrijf 
niet van toepassing. 

3. De Algemeene R ekenkamer is bevoegd 
om van het bepaalde in artikel 33, vierde lid, 
der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 
259) afwijking toe te staan, indien en voor 
zoover zij van de krachtens openbare aanbe-

steding gedane gunningen en van alle onders
hands afgesloten schriftelijke overeenkomsten, 
het bedrijf betreffende, kennis neemt bij de 
uitvoering van artikel 23 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249) . 

·H. N a artikel 11 wordt een nieuw artikel 
opgenomen van dezen inhoud: 

Art. 12. 1. Door de Directie van het be- · 
drijf kunnen aan aannemers, leveranciers en 
anderen voorschotten worden verleend, welke 
in het belang van het bedrijf noodzakelijk of 
wenschelijk zijn, na verkregen algemeene of 
bijzondere machtiging van Onzen Minister van 
Waterstaat. 

2. Het bepaalde in artikel 34 der Comp
tabil iteitswet (Staatsblad .1927, n°. 259) is op 
het bedrijf niet van toepassing. 

Art. II. Deze wet vindt alsnog toepassing 
voor de begroeting van het bedrijf voor de 
dienstjaren 1929 en 1930. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Maart 

1931. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Wat ers taat, P . J. R e y me r . 
De Minister van Financiën, D e Geer. ' 

(Uitgeg. 26 Maart 1931.) 

18 Maart 1931. WET tot wijziging van de 
wet van 29 December 1928 (Staatsblad 
n° . 511) tot aanw1Jzmg van den tak van 
Rijksdienst, omvattende de Artillerie-In
richtingen, voor een beheer als bedoeld 
in artikel 88 der Comptabiliteitswet. 
(Staatsblad 1927, n°. 259). S. 110. 

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

dat het wenschelijk is de wet van den 29sten 
December 1928 tot aanwijzing van den tak 
van Rijksdienst, omvattende de Artill erie-In
richtingen, voor een behee1· a ls bedoeld in ar-
tikel 88 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1927, n°. 259), te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. I. In de wet van 29 December 1928 

(Staatsblad n°. 511) worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

A. Na artikel 3 wordt een nieuw artikel 
opgenomen van dezen inhoud: 

Art. 3a . . 1. De verkoop van roerende goe
deren ge~chiedt door de Directie van het be
drijf, na verkregen algemeene of bijzondere 
machtiging van Onzen Minister van Defensie . 

2. H et bepaalde in het tweede en derde lid 
van artikel 29 der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, n°. 259) is op het bedrijf niet van 
toepassing. 

B. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
1. All e niet in eigen beheer uit te voeren 

werken en alle leveringen worden opgedragen 
door de Directie van het bedrijf, na verkre
gen algemeene of bijzondere machtiging van 
Onzen Minister van Defensie. 

2. H et bepaalde in het eerste en tweede lid 
van artikel 33 der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, n°. 259) is op het bedrijf niet van 
toepassing. 
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3. De Algemeene Rekenkamer is bevoegd 
van het bepaalde in artikel 33, vierde lid, 
der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 
259) a fwijking toe te staan, indien en voor 
:wover zij van de krachtens openbare aanbe
steding gedane gunningen en van onderhands 
afgesloten schriftelijke overeenkomsten, het 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen betref
fende, kennis neemt bij de uitvoering van ar
tikel 23 der Bedrijvenwet (Staatsblad 1928 
n°. 249). 

C. Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 
opgenomen, 1 uidende : 

Art. 5a. 1. De Directie van het bedrijf kan 
aan aannemers, leveranciers en anderen voor
schotten verleenen. welke in het belang van 
het bedrijf noodzakelijk of wenschelijk zijn, 
na verkregen algemeene of bijzondere mach
tiging van Onzen Minister van Defensie. 

2. H et bepaalde in artikel 34 der Oomp
tabil iteitswet (Staatsblad 1927, n° . 259) is op 
het bedrijf niet van toepassing. 

Art. II. Het bepaalde onder A, B en C 
van artikel 1 dezer wet vindt voor zooveel 
noodig alsnog toepassing voor de begrooting 
van het bedrijf voor de dienstjaren 1929 en 
1930. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien van hare afkon
d iging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Maart 

1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Defensie, L . N . Deck e r s. 
De Minister van Financi ën, _De Ge e r. 

(Uitgeg. 31 Maart 1931.) 

18 Maart 1931. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de kolo
niale uitgaven en ontvangsten voor Suri
name over het dienstjaar 1927. S. 111. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 7,701,378.68. 

De ontvangsten hebben bedragen: 
f 4,954,371.50. 

Het nadeelig slot der rekeni,:ig bedraagt 
f 2,747,007.18. 

18 Maa:rt 1931. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de kolo
niale uitgaven en ontvangsten voor Cu
raçao over het dienstj aar 1927. S. 112. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 4,082,016.89 . 

De ontvangsten hebben bedragen: 
f 4,232,162.115. 

H et voo·rdeelig slot der rekening bedraagt 
f 150,145.225. 

18 Maart 1931. WET, houdende gedeelte
lijke kwijtschelding van eene door de Al
gemeene Rekenkamer in NederlanMch
I ndië aan den gewezen adjunct-ontvanger 
voor de perceptie van 's Lands middelen 
bij ·'s Lands kas te M edan, den heer E. 
H elling, opgelegde vergoeding. S . 113. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te wete11 : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ingevolge artikel 19 der Indische Comp
tabiliteitswet (N ederlandsch Staatsblad 1925, 
n°. 328, Indisch Staatsblad n°. 448) kwijt
schelding van vorderingen van Nederlandsch
Indië tot een bedrag boven f 10,000 bij de 
wet behoort te geschieden en dat er termen 
gevonden zijn om de hierna te noemen kwijt
schelding te verleenen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
E enig a,·tikel. 

Aan den gepensionneerden Nederlandsch
Indischen ambtenaar E. Heli ing, gewezen 
adjunct-ontvanger voor de perceptie van 
's Lands middelen bij ' s Lands kas te M edan, 
laatstelijk a lgemeen ontvanger van 's Lands 
kas te Tasikmalaja, wordt kwijtgescholden 
eene som van f 15,500, ,djnde een gedeelte 
van de hem bij besluit van de Eerste Tafel 
der Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch
Indië van 28 April 1925 n°. 6531/1 opge
legde vergoeding van f 19,500. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Maart 

1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kol oniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 31 Maart 1931. ) 

18 Maart 1931. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Staphorst van 17 September 
1930 waarbij afwijzend is beschikt op 
het ~erzoek van M . Morsink, caféhouder 
aldaar, tot plaats ing van zijn naam op 
de lijst, bedoeld in artikel 13 der Drank
wet. S. 114. 

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

Arbeid Handel en Nijverheid van 15 Ja
nuari 1931, n°. 39 G., Afdeeling Volksge
zondheid en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van BinnenlandRche Zaken en Land
bouw van 12 Februari 1931, n°. 1787, Afdee
ling Binnenlaudsch Bestuur; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van Staphorst bij besluit van 27 Augus
tus 1930 op het verzoek van M. Morsink, 
caféhouder, aldaar, tot het verkrijgen van 
eene vergunning tot verkoop van sterken 
drank in het klein, afwijzend hebben beschikt, 
op grond van de overweging, dat het, inge
volge artikel 4 der Drankwet, voor de ge
meente Staphont vastgestelde maximum-aantal 
vergunningen was bereikt en dat voor wijk 
H., waarin het perceel van verzoeker is gele
gen, ingevolge eene verordening krachtens 
artikel 7, le lid, 2°. der Drankwet, een 
maximum van één vergunning was vastge
steld, welk maximum eveneens was bereikt; 

Overwegende, dat M. Morsink hierna op 4 
September 1930 een verzoek heeft ingediend 
tot plaatsing van zijn naam op de lijst be
doeld in artikel 13 der Drankwet; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders dit verzoek bij besluit van 17 Sep
tember 1930 hebben afgew' en, daar de plaat
sing naar de meening van dit college krach-
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tens artikel 13 der Drankwet slechts zou kun
nen geschieden, indien het verzoek om eene 
vergunning uitsluitend was afgewezen op 
grond van de overweging, dat het ingevolge 
artikel 4 der Drankwet vastgestelde maxi
mum was bereikt en niet mede op grond van 
het bereiken van het krachtens artikel 7, le 
lid, 2° der Drankwet vastgestelde maximum; 

Overwegende, dat bij artikel 13 der Drank
wet bepaald is, dat o. a . Je namen ".an he~, 
op wier verzoek om eene vergunning afw 1J 
zend wordt beschikt uitsluitend op grond, dat 
het vastgestelde maximum bereikt is, op tijdig 
verzoek worden geplaatst op een daartoe be
stemde lijst; 

dat in voornoemd artikel niet onderscheiden 
worden de gevallen, dat het maximum voor 
de geheele gemeente en het maximum voor 
een bepaald gedeelte der gemeente is bereikt 
en die beide gevallen mitsdien biJ de toepas
sing van dit artikel moeten worden geacht 
gelijk te staan; 

dat daarom het verzoek van M. l\ilorsink had 
behooren te zijn ingewilligd; 

dat het bovenbedoelde besluit van Burge
meester en Wethouders van Staphorst van 17 
'eptember 1930 derhalve is in strijd met de 

wet; 
Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 3den Maart 1931, n°. 15) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 10 
Maart 1931, n°. 295 G, Afdeeling Volksge
.zondheid en van 13 Maart 1931, n°. 3263, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd be.slui t van Burgemeester en 

Wethouders van Staphorst te vernietigen we
gens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 18den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Vers c huur. 

De Minister van Staat, 
Minist er van Binnenlantl.sche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e 1· e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 31 Maart 1931.) 

19 Maart 1931. WET tot vaststelling van het 
vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. 
het dienstjaar 1931. S .. 115. 

De begrooting wordt als volgt vastgesteld: 
Titel A. Gewone dienst . f 29,756,640 
Titel B. Kapitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . 29,756,640 

L. & S 19'll. 

19 Maart 1931. BESLUIT, waarbij met in
trekking van het Koninklijk besluit van 
18 November 1920 (Staatsblad n°. 820), 
worden vastgesteld een reglement en een 
progra=a. voor het examen, vermeld 
in artikel 515, tweede lid, der Middelbaa.r
Onderwijswet. S. 116. 

WrJ WILHELMINA, EN?:. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Januari 1931, n°. 79 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
Maart 1931, n°. 19); 

Gezien het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Ma.art 1931, no. 2871, 
afdeelin~ Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
reglement en programma. voor het examen, 
vermeld in artikel 55, tweede lid, der Middel
baar-onderwijswet, opnieuw vast te stellen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. in te trek.ken Ons besluit van 18 No

vember 1920 (Staatsblad n°. 820); 
20. vast te stellen het navolgend reglement 

en programma voor het examen, bedoeld in 
artikel 55, tweede lid, der Middelbaar-onder
wijswet. 

REGLEMENT voor het examen, bedoeld in 
artikel 55, tweede lid, der Middelbaar
onderwijswet. 

Art. 1. Het examen, bedoeld in artikel 55, 
tweede lid, der Middelbaar-onderwijswet, om
vat alle vakken, welke in de hoogste twee 
leerj!),ren der hoogere burgerscholen met vijf
jarigen cursus, afdeeling B, worden onderwezen. 

2. H et schriftelijk examen omvat: 
1. de wiskunde ; 
2. de mechanica ; 
3. de natuurkunde ; 
4. de scheikunde ; 
5. de Nederlandsche taal; 
6. de Fransche taal ; 
7. de Engelsche taal; 
8. de Hooaduitsche taal; 
9. de handelswetenschappen ; 

10. het handteekenen; 
ll. het rechtlijnig teekenen. 
Ter keuze van de candidaten wordt of voor de 

mechanica en het rechtlijnig teekenen of voor 
de handelswetenschappen de examenstof be
perkt tot de leerstof, die in de vierde klasse der 
hoogere burgerschool behandeld wordt. 

3. Een mondeling examen wordt in elk 
geval afgelegd in de plant- en dierkunde, de 
Josmografie, de staatsinrichting, de staathuis
houdkunde, de aardrijkskunde, de geschiedenis, 
de Nederlandsche taal en letterkunde, de Fran
e'lhe taal en letterkunde, de Engelsche taal 
en letterkunde en de Hoogduitsche taal en 
letterkunde. · 

Van een mondeling examen in de in artikel 11 
genoemde afdeelingen der wiskunde, de mecha
nica., de natuurkunde, de scheikunde en de 
handelswetenschappen is vrijgesteld hij, die 
in zulk een afdeelin!Z of in dat vak voor het 
schriftelijk werk niet minder dan het cijfer 7 
heeft verkregen. Geeft hij echter aan den voor
zitter der commissie den wensch te kennen om 

12 
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toch het mondeling examen af te leggen, dan 
wordt hij daartoe in de gelegenheid gesteld. 

Bovendien wordt examen afgelegd in de 
lichamelijke oefening. Bij de hiervoor te stellen 
eischen wordt zooveel mogelijk rekening ge
houden met de physieke gescliiktheid der can
didaten, hun leeftijd en de gelegenheid, welke 
zij hebben gehad om het onderwijs in dat vak 
te volgen. Candidatea, die een verklaring 
overleggen, onderteekend door twee geneeskun
digen, waaruit blijkt, dat zij het laatste jaar 
voor het examen ongeschikt waren het onder
wijs in de lichamelijke oefening, gelijk dat in 
de vijfde klasse eener hoogere burgerschool 
wordt gegeven, te volgen, kunnen door den 
voorzitter der examencommissie van een onder• 
zoek in dat vak worden vrijgesteld. 

4. De dagen, door Onzen voornoemden 
Minister voor het schrütelijk examen aange
wezen, worden door den Voorzitter der Com
missie aan de candidaten medegedeeld. H et 
schrütelijk examen wordt ieder jaar zoodanig 
geregeld, dat aan de candidaten op denzelfden 
dag dezelfde opgaven worden voorgelegd als 
aan de leerlingen der hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus. 

Voor de mechani<)a en de handelswetenschap
pen kan hiervan worden afgeweken. 

Het examen in het handteekenen kan in 
den voor het mondeling examen bestemden tijd 
worden afgelegd. In dat geval wordt voor elke 
groep een andere, in moeilijkheid overeenko
mende, opgave gekozen. 

De plaats, waar het examen wordt afgeno
men, wordt jaarlijks vóór 1 April door Onzen 
voornoemden Minister aangewezen. 

5. Jaarlijks wordt vóór 1 Mei door Onzen 
voornoemden Minister een commissie benoemd, 
door welke het examen zal worden afgenomen. 

6. De commissie benoemt een harer leden 
tot secretaris. De leden der commissie ontvan
gen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en 
tevens vacatiegelden voor eiken dag, waarop 
de commissie vergadert. Tevens wordt aan de 
leden, die belast zijn met het nazien van schrü
telijk werk, één vacatie toegekend voor de 
correctie van het schrütelijk werk van elk 
24-tal candidaten. 

Is het aantal candidaten niet juist een veel
voud van 24, dan wordt voor de beoordeeling 
van het werk der overgebleven candidaten 
ook één vacatie toegekend. 

Indien . het aantal candidaten meer dan 48 
bedraagt, kunnen door den voorzitter en den 
secretaris der commissie ten hoogste twee 
vacaties in rekening worden gebracht voor het 
verrichten van verschillende administratieve 
werkzaamheden. 

7. Zij, die aan dit examen wenschen deel 
te nemen, melden zich vóór 1 April aan bij den 
voorzitter der commissie. 

8. De candidaten maken het schrütelijk 
werk onder toezicht van tenminste twee leden 
der examen-commissie, overeenkomstig de 
voorschrüten, vervat in artikel 9 van het alge
meen reglement voor de eindexamens der 
hoogere burgerscholen met vijf-jarigen cursus 
(Staatsb/,ad n°. 310 van 8 Juni 1929). 

9. Vóór den aanvang van het mondeling 
examen vergadert de examen-commissie ter 
vaststelling van de cijfers voor het schrütelijk 
werk der candidaten. 

Indien er meer dan 48 candidaten zijn, is de 
voorzitter gemachtigd, zoo noodig, twee ver
gaderingen te beleggen. Onmiddellijk na deze 
vergadering(en) worden aan de candidaten alle 
cijfers medegedeeld, alsook de vrijstellingen, 
waarop zij ingevolge artikel 3, tweede lid, 
aanspraak hebben. 

10. De regeling van het mondeling examen 
geschiedt door den voorzitter, met dien ver
stande, dat de candidaten, behoudens het twee
de lid van dit artikel, in groepen van 24 worden 
opgeroepen. Indien het aantal candidaten niet 
juist een veelvoud is van 24, wordt door het 
overgebleven getal candidaten eveneens een 
groep gevormd. Desgewenscht kunnen aan 
deze-laatste groep canclidaten uit vorige groepen 
worden toegevoegd. 

Het mondeling examen duurt voor mechanica, 
cosmografie, staathuishoudkunde en staatsin
richting ten hoogste twintig minuten ; voor elk 
van de beide afdeelingen der wiskunde en 
voor elk der overige vakken ten hoogste een 
half uur . H et mondeling examen loopt voor 
eiken candidaat in drie dagen af en wordt, 
voorzoover het mannelijke candidaten betreft, 
in het openbaar gehouden. 

11 . Het oordeel over de kennis en de ont
wikkeling der candidaten in elk der vakken, 
waarin examen wordt afgelegd, wordt zonder 
verdere aanwijzing of onderverdeeling uitge
drukt door één der cijfers van 1 tot 10, aan welke 
de volgende beteekenis is te hechten : 

1. zeer slecht ; 6. voldoende ; 
2. slecht; 7. ruim voldoende; 
3. gering ; 8. goed ; 
4. onvoldoende; 9. zeer goed; 
5. bijna voldoende; 10. uitmuntend. 
Met afwijking van het bovenstaande worden 

voor het vak wiskunde twee cijfers toegekend : 
één voor de afdeeling reken- en stelkunde en 
driehoeksmeting, één voor de afdeeling stereo
metrie en beschrijvende meetkunde. 

12. Na afloop van het examen van een groep 
wordt een vergadering gehouden. in welke de 
commissie over den uitslag beslist. Aan den 
candidaat, bij , wien het gemiddelde van al 
de eindcijfers 6 of meer bedraagt en die geen 
enkel eindcijfer heeft lager dan 5, wordt het 
getuigschrüt van voldoend afgelegd examen uit
gereikt. De candidaat, bij wien het gemiddelde 
van al de eindcijfers 5 of minder bedraagt, is 
afgewezen. 

In alle andere gevallen wordt naar aanleiding 
van de verkregen cijfers over den uitslag be
raadslaagd en beslist. 

Alle leden der commissie nemen aan de stem
ming deel. Blanco ste=en is niet geoorloofd. 
Bij staking van stemmen wordt de candidaat 
geacht te zijn geslaagd. 

13. De voorzitter zendt na afloop van het 
examen een afschrift van de puntenlijst, waarop 
ook de uitslag der eventueel gehouden stem
mingen vermeld wordt, benevens een lijst, 
waarin naam, voornamen, plaats en datum van 
geboorte der geslaagden nauwkeurig moeten 
zijn vermeld, aan Onzen voornoemden Minister. 
Bij die lijsten wordt een kort verslag gevoegd, 
onderteekend door den voorzitt'lr en den 
secretaris. 

14. Het schriftelijk werk der candidaten 
wordt gedurende drie maanden bewaard door 
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den voorzitter, ter inzage voor de belangheb
benden. 

15. De examens worden afgenomen volgens 
het programma, aan dit besluit gehecht. 

PROGRAMMA. 
A. De wiskunde : 

a. de reken- en stelkunde ; 
b. de driehoeksmeting ; 
c. de stereometrie ; 
d. de beschrijvende meetkunde. 
a. Het examen in reken- en stelkunde om

vat de reken- en de meetkundige reeksen, de 
logarithmen, de samengestelde interestrekening 
de zonder "kunstgrepen" op te lcesen verfe
lijkingen van den eersten en den tweeuen 
graad met een en meer onbekenden en de op

lossing van vraagstukken, die daartoe aanlei
ding geven, eenvoudige grafische voorstellingen. 
De onbepaalde vergelijkingen worden niet 
gevraagd; 

b. het examen in driehoeksmeting strekt 
ûch uit over de goniometrische betrekking 
van een of meer hoeken en de toepassingen 
van deze onderwerpen op meetkundige vraag
stukken. Eenvoudige goniometrische verge
lijkingen; 

c. het eindexamen in stereometrie eischt : 
inzicht in ruimtefiguren en bekendheid met 
de eigenschappen van den drievlakshoek, de 
eenvoudigste veelvlakken en omwentelings
lichamen. Kennis van de eigenschappen van 
den boldriehoek wordt niet geëischt ; 

d. bij de beschrijvende meetkunde wordt 
eenige vaardigheid bij het uitvoeren van de 
voornaamste werkstukken verlangd. Toepas
singen betreffende onderwerpen, waarop de 
bovengenoemde steunen of die daarmede in 
onmiddellijk verband staan, zijn niet uitgeslo
ten. 

B. De mechanica. 
Het examen omvat : 
a. de eerste beginselen van de leer der be

wegingen en der krachten ; de eenparige en 
eenparig veranderlijke bewegingen en de leer 
der samenstelling van die bewegingen ; de 
kogelbaan ; de dynamische grondbegrippen 
met toepassing op eenvoudige gevallen van 
beweging, ook van verbonden lichamen ; een
hedenstelsels; de samenstelling van krachten 
en koppels ; de momentenstelling ; 

b. de leer van het zwaartepunt en zijn plaats
bepaling voor enkele zeer eenvoudige lichamen ; 
eenvoudige gevallen van evenwicht, ook met 
inachtneming van de wrijving (géén tapwrij
ving); de leer van arbeid en arbeidsvermogen 
met toepassing op eenvoudige gevallen van 
beweging. De candidaat behoort zoowel door 
het beantwoorden van vragen over onderwer
pen, die in de theorie behandeld zijn, als door 
het oplossen van vraagstukken te kunnen 
toonen, dat deze onderwerpen zijn eigendom 
geworden zijn. 

De candidaten, die voor de mechanica de 
leerstof van de vierde klasse eener hoogere 
burgerschool als examenstof hebben gekozen 
(en voor de handelswetenschappen deleerstof 
van de vijfde klasse) worden in de mechanica 
uitsluitend geëxamineerd in de onder a genoem
de onderwerpen. 

C. De natuurkunde. 
Het examen omvat de proefondervindelijke 

natuurkunde en de belangrijkste toepassingen. 
De candidaat behoort bekend te zijn met 
eenvoudige natuurwetten ; hij moet de wis
kundige uitdrukking dier wetten kunnen toe
passen op eenvoudige vraagstukken. Inzonder
heid wordt gewicht gehecht aan een juist be
grip van het verband, dat tusschen de verschil
lende groepen van verschijnselen bestaat, 
meer dan aan een uitvoerige kennis van bij
zonderheden. 

D. De scheikunde. 
Het examen omvat de hoofdbèginselen der 

anorganische en der organische scheikunde en 
enkele belangrijke toepassingen. 

E. De natuurlijke historie (plant- en 
dierkunde). 

Het examen omvat : 
10. kennis van den bouw en de levensver

richtingen van het menschelijk lichaam ; 
2°. kennis van eenige hoofdstukken uit de 

algemeene biologie ; · 
3°. kennis, zooveel mogelijk op eigen aan

schouwing gegrond, van een zestal belangrijke, 
niet te nauw verwante plantenfamilies, ter 
keuze van den candidaat, waarbij deze blijk 
moet geven de voornaamste daartoe behoo
rende inheemsche planten te kennen. Aan deze 
kennis behoort bekendheid met de hoofdza
ken der vormleer en met de hoofdindeeling 
van het plantenrijk ten grondslag te liggen. 
(Bij het eindexamen moet niet in de eerste 
plaats een onderzoek worden ingesteld naar 
een grondige kennis van de vergelijkende 
morphologie, maar wel naar de geoefendheid 
van het waarnemingsvermogen, de kennis 
van inheemsche planten en haar economische 
beteekenis.); 

4°. kennis van de stofwisseling der plant 
en van haren anatomischen bouw, voor zoover 
deze tot goeci begrip hiervan noodig is ; . 

5°. kennis van een overzicht van het dieren
rijk, in hoofdzaak wat in de vierde klasse van 
dit onderwerp is behandeld. Deze kennis be
hoort zooveel mogelijk te berusten op een door 
eigen aanschouwing verkregen bekendheid 
met de organisatie van vertegenwoordigers der 
behandelde hoofdafdeelingen. 

F. De cosmografie. 
Het examen omvat : enkele hoofdstukken, 

ter keuze van den candidaat ; waarneming van 
sterrenbeelden en van de beweging der hemel
lichamen ; vorm en beweging der aarde ; het 
planetenstelsel, kometen en vaste sterren. 

G. De staatsinrichting. 
Het examen omvat : een overzicht van de 

geschiedenis der Nederlandsche Staatsinrich
ting ; het bestuur van den Staat, de provincie 
en de gemeente. 

H. De staathuishoudkunde. 
Het examen omvat : voortbrenging, verdee

ling, omloop en verbruik der goederen ; een 
en ander uit de geschiedenis der staathuis
houdkunde. 

I. De aardrijkskunde. 
Het examen in de aardrijkskunde bepaalt 

zich tot de hoofdzaken uit de economische 
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aardrijkskunde van Nederland en N ederlandsch 
Oost- en West-Indië, en betreft dus de be
staansmiddelen, vooral in verband met kli
maat, bodem, ligging en de trap van ontwik
keling der bevolking. 

Voor de natuurkundige aardrijkskunde wordt 
gevraagd de kennis van die verschijnselen 
uit de atmosfeer en de hydrosfeer, die van 
invloed zijn op het klimaat. 

K. De geschiedenis. 
Het examen omvat de kennis van het verloop 

en het onderling verband der gebeurtenissen 
van het begin der Fransche revolutie af vooral 
van den jongsten tijd en met inbegrip van den 
Volkenbond en zijn beteekenis. 

L. De N ederlandsche taal en letter
kunde. 

De candidaat moet bewijzen, dat hij zich in 
de Nederlandsche taal zoowel schriftelijk als 
mondeling juist en vaardig kan uitdrukken, 
dat hij die zuiver kan spellen, dat hij goed kan 
lezen en het gelezene verstaat. Bovendien moet 
de candidaat bij het mondeling examen de 
bewijzen geven, dat hij enkele van de voor
naamste voortbrengselen van de letterkunde 
uit verschillende perioden met vrucht heeft 
gelezen, dat hij die in verband weet te brengen 
met den tijd, waarin zij ontstonden en dat hij 
bekend is met eenige der voornaamste figuren 
uit onze letterkunde. 

M., N. en 0. De Fransche, de Engelsche 
en de Hoogduitsche taal en letterkunde. 

Het schriftelijk gedeelte van het examen 
bestaat in het vertalen van een stuk eenvoudig 
proza uit de vreemde taal in goed Nederlandscb. 

Bij het mondeling onderzoek wordt geëischt, 
dat de candidaat toont een hem voorgelegd, 
te voren niet behandeld, stnk in die talen goed 
te begrijpen, dat hij zich in de vreemde taal 
redelijk goed weet uit te drukken, eenige idio
matische kennis bezit en een behoorlijke uit
spraak heeft. 

Het onderzoek in de letterkunde blijft be
perkt tot eene bespreking van eenige werken, 
die de candidaat in de vreemde taal gelezen 
heeft uit twee harer hoofdtijdperken. 

P. De handelswetenschappen 
De candidaat behoort in staat te zijn tot: 
a. het bepalen en het detailleeren van de 

handehfö..1st bij het enkelboekhouden ; het 
samenstellen van de meest voorkomende 
hulpboeken (kas-, bank-, inkoop-, verkoop
boek en prima-nota) en bijboeken (voorraad-, 
debiteuren- en crediteurenboek); het samen• 
stellen van een eenvoudige jaarrekening eener 
verbruikshuishouding; het opstellen van een 
rekening-courant volgens de staffelmethode ; 

b. het maken van eenvoudige journaalpos
ten en het journaliseeren der hulpboeken sub a. 
genoemd; het samenstellen van een eenvou
dige verlies-en-winstrekening; het opstellen 
van een factuur, een disconto- en een effecten
nota. De candidaten, die voor de handelswe
tenschappen de leerstof van de vierde klasse 
eener hoogere burgerschool als examenstof 
hebben gekozen (en voor de mechanica de leer
stof van de vijfde klasse) worden in de handels
wetenschappen alleen geëxamineerd over de 
sub a. genoemde onderwerpen. 

Q. 1. Het handteekenen. 
Het examen omvat het maken van een tee

kening naar de natuur. 
Q. 2. Het rechtlijnig teekenen. 

Het examen omvat het maken van een vlak
versiering op meetkundigen grondslag. 

R . De lichamelijke oefening. 
De candidaat behoort te kunnen uitvoeren : 

houdingsoefeningen, lenigheidsoefeningen, even
wichtsoefeningen, behendigheidsoefeningen zon
der er met toestellen. 

De mannelijke candidaat behoort bovendien 
te kunnen uitvoeren : klimoefeningen in palen 
en in touwen en springoefeningen ook over bok 
en paard. Voorts behoort bij blijk te geven, dat 
hij lichte athletiek en sportspelen heeft beoefend. 

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

's-Gravenhage, den 19den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
J. T e r p s t r a. 

(Uitgeg. 27 Maart 1931. 

19 Maan·t 1931. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikkingen van Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant van 
9 April 1930 (Provincial e bladen nrs . 34, 
35, 37 en 38). S. 117. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de N. V. Tramweg Maatschappij " de Meijerij" 
te Eindhoven en de Firma M. Spierings en 
J. van Hout te H elmond tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 9 April 1930 (Provinciaal Blad 
n°. 34), waarbij aan laatstgenoemde appel
lante vergunning is verleend tot het in wer
king houden van den autobusdienst van Hel
mond over M ierlo en Geldrop naar Eindho
ven ; op de beroepen, ingesteld door de Di
rectie van de Nederlandsche Spoorwegen en 
de N. V. Tramweg-Maatschappij "de Meijerij" 
te Eindhoven tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant van 9 
April 1930 (P,·ovinciaal Blad n°. 35), waar
bij aan de Weduwe A. van Dijk- Sprengers te 
Geld,·op vergunning is verleend tot het in 
werking houden van den autobusdienst van 
He eze over Geldrop naar Eindhoven; op de 
beroepen, ingesteld door de N. V. Tramweg
Maatschappij "de Meijerij" te Eindhoven en 
H . van den Nieuwenhof te Gelwrop tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 9 April 1930 (Provinciaal 
Blad n°. 37), waarbij aan den laatstgenoem
den appellant vergunning is verleend tot het 
in werking houden van den autobusdienst van 
Geliurop naar Eindhoven; en op het beroep, 
ingesteld door de N. V. 'rramweg-Maatschap
pij " de Meijerij" te Eindhoven tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 9 April 1930 (Provinciaal 
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Blad n°. 38), waarbij haar vergunning is ge
weigerd tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Eindhoven over Geldirop, 
M.ierlo en M ic1·lo-H out naar H elmond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 15 October 1930, nos. 665, 668, 669 en 
670, en 11 Februari 1931, n° . 666/668/669/670/ 
(1930) /20; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W'aterstaat van 6 Maart 1930, n°. 483, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bij hun bovengenoemd beslui t 
van 9 April 1930 (Provinciaal Blad n°. 34) 
aan de firma M. Spierings en J. van Hout te 
H elmond met ingang van 1 Mei 1930 ver
gunning hebben verleend tot het in werking 
houden van den autobusd ienst van Helmond 
over Mierlo en Geldrop naar Eindhoven onder 
een 6-tal voorwaarden, waarvan die onder 
5°. en 6°. luiden als volgt: 

"5°. Het is vergunninghoudster verboden 
reizigers op te nemen te Geldrop en op het 
wegvak Gelclrop-Eindhoven bestemd voor 
Eindhoven en te Eind,h,ovcn en op het weg
vak Eindhoven-Geldrop ieizi gers op te ne
men, bestemd voor Geldrop; 

6°. Deze vergunning wordt verleend tot 1 
Mei 1932 onder de voorwaarde, dat binnen 
een maand na de dagteekening van dit be
sluit door de aanvraagster aan Gedeputeerde 
Staten de verklaring moet zijn ingezonden, 
dat de vergunning door haar wordt aan
vaard"· 

dat · Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het voor de gemeenten E ind
hoven en H el?liond van belang is, dat de ver
keersmogelijkheid tusschen beide plaatsen 
even groot blijft a ls tot heden ; dat het voo r 
de inwoners der gemeente Mierlo van belang 
is, dat zij het gemak behouden eener recht
streeksche snelverbinding met Eindhoven en 
H elmond, welke de tram hun niet vermag te 
geven, vermits die onder Mierlo niet den 
provincialen weg volgt; dat ter voorkoming, 
dat de autobusdienst de tram rechtstreeksche 
concurrentie aandoet, eene dienstregeling is 
opgesteld, welke eene behoorlijke tijdsruimte 
1 aat tusschen de vertrekuren van bus en tram 
te H el mond en Eindhoven, · en a l dus een orde
lijk en geregeld verkeer tusschen beide ver
voermiddel en op het gemeenschappelijk bere
den wegvak verzekert; dat op het baanvak 
Geldrop-Eindhoven reeds autobusdiensten 
worden onderhouden door H. van den Nieu
wenhof te Geldrop en door de Weduwe A. 
van Dijk- Sprengers te Gelrlirop, welke beide 
met de tram genoegzaam in de verkeersbe
hoeften tusschen Geldrop en Eindhoven voor
zien; dat ter voorli'oming, dat aan de tram 
en aan de genoemde autobusdiensten door den 
onderwerpelijken autobusdienst reizigers wor
den onttrokken, aan den aanvrager een ver
bod zal zijn op te leggen tot het opnemen 
van reizigers op het baanvak Geldrop-Eind,. 
hoven en omgekeerd ; dat gebleken is, dat de 
onderwerpelijke autobusdienst voor welks ver
gunning thans verlenging wordt gevraagd, 
voorziet in de verkeersbehoefte der streek en 
tot heden naar behooren is geëxploiteerd; dat 

mi tsdien het algemeen verkeersbelang met het 
inwerking houden van den voorzegden auto
busdienst zal zijn gedi end; 

dat van dit besluit 1°. de aamlooze Ven
nootschap Tramweg-Maatschappij "de M eijerij" 
en 2°. de Firma M. Spierings en J. van Hout 
bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat de appellante onder 1 °. aanvoert, dat 
op de in het bestreden besluit vermelde wijze 
geenszins ten volle aan de door haar geop
perde bezwaren zal zijn tege1noet gekomen; 
dat hare Maatschappij volkomen in staat is 
om aan de verkeersbehoefte tusschen de ge
noemde plaatsen te voldoen, zoodat daarvoor 
de gevraagde vergunning niet behoeft te wor
den verleend; dat, wanneer op hare aanvraag 
om vergunning voor het in werking brengen 
van een autobusdienst E indhovcn- Geldirop
Mierlo- H elmond, welke dus onder Mie,·lo 
den provincialen weg zal volgen, gunstig 
moge worden beschikt, de voorziening in de 
verkeersbehoefte dan in één hand zou kunnen 
komen, waardoor het, beter dan op welke 
andere wijze ook, mogelijk za l zijn een ge
ordend en geregeld verkeer te verzekeren, en 
dan wel op de meest economische wijze, ter
wijl alsdan eene betere verkeersfrequentie zal 
worden verkregen, dan thans met de bestaan
de autobusondernemingen, welke sinds circa 
drie jaren in concurrentie met de tram rijden, 
wordt bereikt ; 

dat de appellante onder 2°. aanvoert, dat 
de vergunning haar slechts voor twee jaren 
werd verleend; dat het geen verklaring be
hoeft, dat vooral met de aanschaffing van 
nieuw mater iaal een dergelijke vergunning 
zeer bezwaarlijk werkt; dat immers groot 
materiaal wordt afgeschreven in 5 à 4 jaar; 
dat dus met een vergunning van 2 jaren het 
wagenpark niet op peil gehouden kan wor
den; dat bekend is, dat in andere provinciën 
een vergunning wordt verleend voor ten min
ste 5 ja ren of zelfs voor onbepaalden tijd; 
dat zij derhalve gaarne zag, dat de tijdsduur 
uit de vergunningsvoorwaarden werd ge
schrapt; 

dat het bovengenoemd besluit van Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant van 9 
April 1930 (Provinciaal Blad n°. 35) steunt 
op de overweging, dat het voor de gemeenten 
Geldff-op en H eeze van belang is, dat de ver
keersmogelijkheid met Eindhoven even groot 
blijft als tot heden; dat de autobusdienst 
geene rechtstreeksche concurrentie mag aan
doen aan de tram en aan den autobusdienst 
van H. van ·den Nieuwenhof te Geldrop, 
welke mede het wegvak Geldrop-Eindhoven 
berijden; dat tot dat einde eene dienstrege
ling is opgesteld, ingevolge welke tusschen 
de vertrekuren uit Eindhoven en Geldrop 
zoowel van de tram als van de bei de auto
busdiensten eene behoorlijke tijdsruimte is 
gelaten; .dat het voor de inwoners van Z es
gehuchten van belang is, dat zij mede van 
den onderwerpel ijken autobusdienst kunnen 
gebruik maken, waarom die dienstregeling 
aldus is opgesteld, dat een 4-tal busritten 
Z esgehuchten zal aandoen; dat gebleken is, 
dat de onderwerpelijke autobusdienst, voor 
welks vergunning verlenging wordt gevraagd, 
voorziet in de verkeersbehoefte der streek en 
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tot heden naar behooren is geëxploiteerd; dat 
mitsdien het algemeen verkeersbelang met 
het in werking houden van den voorzegden 
autobusdienst zal zijn gediend; 

dat de Directie der ederlandsche Spoor
wegen in beroep aanvoert, dat haars inziens 
deze autobusdienst volstrekt overbodig is en 
met het oog op de geboden verkeerseconomie 
ontoelaatbaar is; 

dat de Naamlooze Vennootschap Trnmweg
Maatschappij "de Meij erij" in beroep aan
voert, dat op de in het bestreden bes! uit ver
melde wijze geensz ins ten volle aan de door 
haar geopperde bezwaren zal zijn tegemoet 
gekomen; dat hare maatschappij volkomen 
in staat is om aan de verkeersbehoefte tus
schen de genoemde plaatsen te voldoen, zoo
dat daarvoor de gevraagde vergunning niet 
behoeft te worden verleend; dat, wanneer op 
hare aanvrage om vergunning voor het in 
werking brengen van een autobusdienst, 
waarin het traject Eindhovenr---Geldrop is op
genomen, gunstig moge worden beschikt, de 
voorziening in de verkeersbehoefte dan in 
één hand zou kunnen komen, waardoor het, 
beter dan op we lke andere wijze ook, moge
lijk zal zij n een geordend en geregeld ver
keer te verzekeren, en dan wel op de meest 
economische wijze, terwij l alsdan eene betere 
verkeersfrequentie zal worden verkregen, dan 
thans met de bestaande autobusondernemin
gen, welke sinds circa dr ie jaren in concur-
1·entie met de tram r ijden, wordt bereikt; 
weshalve zij heeft verzocht de gevraagde ver
gunning, althans voor zoover het traject 
Eindhoven-Geldrop betreft, te weigeren; 

dat Gedeputeerde Staten van N oord-Brn" 
bant bij hun bovengenoemd beslu it van 9 
April 1930 (Provinciaal Blad n°. 37) o.m. 
aan H. van den N ieuwenhof te Geldrop met 
ingang van 15 Mei 1930 vergunning hebben 
verleend tot het in werki ng houden van den 
autobusd ienst van Geld,·op naar Eindhoven 
onder een 5-tal voorwaarden, waarvan die sub 
5°. luidt als volgt : 

,5°. Deze vergunning wordt verleend tot 
15' Mei 1932 onder de voorwaarde, dat binnen 
een maand na de dagteekening van dit be
sluit door den aanvrager aan Gedeputeerde 
Staten de verklaring moet zijn ingezonden, 
dat de vergunning door hem wordt aan
vaard."; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het voor de gemeente Geldrop 
van belang is, dat de verkeersmogelij khe id 
met de gemeente Eindhoven even groot blij ft 
als tot heden; dat de onderwerpelij ke auto
busdienst van Geldrop naar Eindhoven geen 
onm iddellij ke concur rentie mag aandoen aan 
de tram en aan den autobusdienst der We
duwe A. van Dij k- Sprengers te GeldJrop, 
welke hetzelfde wegvak berij dt; dat tot dat 
einde eene d ienstregel ing is opgesteld, inge
volge wel ke tusschen de vertrekuren u it Eind
hoven en Geldrop zoowel van de tram als 
van de beide autobusdiensten voornoemd eene 
behoorlijke tijdsruimte is gel aten; dat aldus 
een geordend en geregeld verkeer tusschen 
be ide plaatsen verzekerd blij ft; dat gebleken 
is, dat de autobusd ienst van Geldrop naar 
Eindhoven, voor welks vergunning thans ver-

lenging wordt gevraagd, voorziet in de ver
keersbehoefte der streek en tot heden naar 
behooren is geëxploiteerd; 

dat van deze beschikking de Naamlooze 
Vennootschap "de Meijerij" en H . van den 
Nieuwenhof bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat de Naamlooze Vennootschap Tramweg
Maatschappij "de Meijerij" aanvoert, dat op 
de in het bestreden bes! uit vermelde wijze 
geenszins ten voll e aan de door haar, appel
lante, geopperde bezwaren zal zijn tegemoet 
gekomen; dat hare Maatschappij volkomen 
in staat is om aan de verkeersbehoefte tus
schen de genoemde plaatsen te voldoen, zoo
dat daarvoor de gevraagde vergunning niet 
behoeft te worden verleend; dat, wanneer op 
hare aanvrage om vergunn ing voor het in 
werk ing brengen van een autobusd ienst, waar
in het traject E indhoven,-Geldrop is opge
nomen, gunstig moge worden beschikt, de 
voorziening in de verkeersbehoefte dan in 
één hand zou kunnen komen, waardoor het, 
beter dan op welke andere wijze ook, moge-
1 ij k zal zijn een geordend en geregeld ver
keer te verzekeren, en dan wel op de meest 
economische wijze, terwij l alsdan eene betere 
verkeersfrequentie zal worden verkregen dan 
thans met de bestaande autobusondernem in
gen, welke sinds circa drie jaren in concur
rentie met de tram rijden, wordt bereikt; 
weshalve zij heeft verzocht de door H. van 
den Nieuwenhof gevraagde vergunning als
nog te we igeren; 

dat H. van den Nieuwenhof aanvoert, dat 
Gedeputeerde Staten de vergunning voor den 
boven bedoel den autobusdienst hebben ver
lengd voor 2 jaar, alzoo tot 15 Mei 1932; 
dat een der gelij ke korte termijn ernstige be
zwaren medebrengt in verband met de ex
plo itatie van het traject en het aanschaffen 
en afschrij ven van nieuw mate r iaal ; dat zij 
derha lve verzoekt den tijdsduur der nieuwe 
vergunn ing te wi ll en verlengen en dezen te 
doen bepalen, zooals gebru ikelij k is, op 5 
jaar en a lzoo het bes lu it van Gedeputeerde 
Staten te wijzigen; 

dat het bovengenoemd besluit van Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant van 9 April 
1930 (Provinciaal Blad n°. 38) steunt op de 
overweging, dat bij hunne besluiten van 9 
Apr il 1930 aan I:l. van den N ieuwenhof te 
GeldTop, aan de Weduwe A. van Dij k
Sprengers te Geldrop en aan de F irma M . 
Spier ings en J . van Hout te Helmond ver
gunning is verleend tot het in we rking hou• 
den ondersche idenl ij k van de autobusd iensten 
van Geld,·op naar Eindhoven, van H eeze over 
Geld,·op naa r Eindhoven en van H el,nond 
over Geldrop naar Eindhoven; dat het in het 
belang van de economische en rendabele ex
ploitatie van d ie autobusdiensten, die op ge
noegzame wijze in de verkeersbehoefte op het 
wegvak H el,nond-Geld1'0p-Eindhoven voor
zien, ongewenscht is de verkeersconcurrentie 
te vergrooten; dat mitsdien het a lgemeen 
verkeersbelang met het , in werk ing brengen 
van den voorzegden autobusdienst n iet zal 
zijn gediend; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
door Gedeputeerde Staten uit het oog is ver
loren, dat het juist diezelfde autobusdiensten , 
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<lie nu bes,·hermd zouden worden tegen ver
keersconcurrentie harerzijds, zijn, die circa 
drie jaren geleden in concurrentie met de 
tram zijn gaan r ijden, zoodat hare Maat
schappij allereerst a ls benadeelde partij is 
aan te merken en zij derhalve bescherming 
door Gedeputeerde Staten had durven ver
wachten, doch daarin door het evenvermelde 
besluit deerlijk werd teleurgeste ld; 

Overwegende: ten aanz ien van de door de 
N. V. Tramweg-Maatschappij "de Meijerij" 
te Eindhoven ingestelde beroepen: dat blij
kens de overgelegde stukken op het traject 
Eindhoven- Geldrop--H elrnond naast de tram
-verbinding van deze appell ante behoefte be
s taat aan vervoer per autobus, doch vermeer
dering van het aantal autobusdiensten niet in 
het belang van eene goede verkeersvoorzie
n ing is te achten; dat derhalve verleening 
van de door de Tramweg-Maatschappij ge
-vraagde vergunning naast de door Gedepu
teerde Staten verleende vergunningen a ls eene 
te ruime voorziening in de verkeersbehoeften 
in strijd met de Wet Openbare Vervoermid
,delen beschouwd zou moeten worden; dat de 
Tramweg-Maatschappij reeds gedurende een 
groot aantal jaren, veel langer dan de be
,;taande autobusd iensten, als vervoeronder
neemster op het traject Eindhov en-Geldrop-
H elm.ond werkzaam is geweest; dat haar 
dienst, in verband met de behoefte aan mas
saal vervoer, ni-et kan worden gem ist; dat zij 
dan ook als de in de eerste plaats aangewe
zen verwrgster van het verkeer op dat tra
ject naast het spoorwegverkeer moet worden 
aangemerkt; dat uit de omstandigheid, dat 
zij in 1927 tegen de toen verleende vergun
ningen niet in beroep is gekomen, niet mag 
worden afgeleid, dat zij in den door die ver
gunningen geschapen toestand zou hebben be
rust, aangezien zij in haar beroepschriften 
aannemelijk maakt, dat zij destijds van het 
instellen van beroep heeft afgezien uitsluitend 
wegens den betrekkelijk korten tijd , waarvoor 
de vergunningen waren verleend; dat het 
voor eene economische verkeersvoorziening een 
groot verschil uitmaakt, of twee vrijwel ge
heel denzelfden weg volgende vervoerdien
,;ten door denzelfden ondernemer worden ge
exploiteerd, dan wel door meer ondernemin
gen, welke tegen elkaar moeten concurreeren 
en derhalve, ten einde een zoo groot mogelijk 
gedeel te van het verkeer aan zich te trekken, 
zullen moeten overgaan tot het verschaffen 
van zooveel mogelijk vervoergelegenheid, zon
der daarbij op de werkelijke verkeersbehoefte 
te letten; dat dit tijdelijk wel eenig gerief 
-voor het publiek zal kunnen opleveren, maar 
<lesni<)ttemin moet ,worden beschouwd als eene 
te ruime en daardoor op den duur schadelijke 
-verkeersvoorzi!Uling, welke de Wet Openbare 
Vervoermiddelen wil voorkomen; dat de be
roepen van de N . V. Tramweg-Maatschappij 
" de Meijerij" derhalve gtlgrond zijn, en de 
verzorging van het personenvervoer per auto
bus op het traject Eindhoven- Geldrop--Hel
,nond met uitsluiting van de genoemde auto
busdienst-ondernemers aan de Tramweg-Maat
schappij behoort te worden opgedragen; 

dat het evenwel gewenscht is op billijkheids
overwegingen aan de bestaande ondernemin-

gen, die .haar diensten naar behooren hebben 
uitgeoefend, een ruimen term.ijn te laten om 
haar materiaal zooveel mogelijk af te rijden ; 
dat het daarom wenschelijk voorkomt de door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ver
leende vergunningen te besiendigen tot 1 Mei 
1932, en de aan de Tramweg-Maatschappij 
te verleenen vergunning eerst op dien dag te 
doen ingaan; 

Overwegende: ten aanzien van het door de 
Directie van de Nederlandsohe Spoorwegen in
gesteld beroep: dat blijkens de overgelegde 
stukken op het traject Heeze- Geldrop--Eind
hoven behoefte bestaat aan vervoer per auto
bus naast den dienst van de Nederlandsche 
Spoorwegen ; dat het beroep derhalve onge
grond is; 

Overwegende: ten aanzien van de beroepen, 
ingesteld door de Firma M. Spierings en J. 
van Hout en door H . van den Nieuwenhof , 
dat weliswaar in het algemeen een termijn 
van twee jaren te kort moet worden geacht 
om de behoorlijke exploitatie van een auto
busdienst mogelijk te maken, doch dat de aan 
ben verleende vergunningen van den aan
vang af aan termijnen gebonden waren en dat 
op grond van het overwogene met betrekking 
tot de door de N . V . Tramweg-Maatschappij 
"de Meijerij" ingestelde beroepen de aan de 
Firma M. Spierings en J. van Hout en aan 
H. van den Nieuwenhof verleende vergun
ningen slechts dienen te worden verleend tot 
1 Mei 1932; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen : 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. de beroepen, ingesteld door de Directie 
van de Nederlandsche Spoorwegen, de Firma 
M. Spierings en J. van Hout, en H. van den 
Nieuwenhof ongegrond te verklaren; 

II. met handhaving van het overige van de 
aangevallen besluiten van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Brabant: 

a . in het besluit van 9 April 1930 (P,·ovin
ciaal Blad n°. 37) in de 5de door Gedepu
teerde Staten aan de vergunning verbonden 
voorwaarde de woorden "tot 15 Mei 1932" te 
wijzigen in "tot 1 Mei 1932" ; 

b. het besluit van 9 April 1930 (Provin 
ciaal Blad n°. 38) te vernietigen en aan de 
N. V. Tramweg-Maatschappij "de Meijerij" 
te Eindhoven vergunning te verleenen om met 
ingang van lMei 1932 een autobusdienst in 
werking te brengen van Eindhoven over 
Geldrop--Mie,·lo en Mierlo-Hout naar H el
m.ond onder de volgende voorwaarden : 

1. Alle ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door den ondernemer, inge
volge de Wet Openbare Vervoermiddelen , aan
gekondigde · dienstregeling( en). 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door · den ondernemer ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen aangekondigde ta-
1·ief. 

2. De tar ieven en de dienstregeling(en) 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten van Noord- Brabant onderworpen. 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen reis 
geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het 
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voor traject verschuldigde bedrag duidelijk 
vermeld staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chass is, model der carosser ie, het aantal plaat
sen voor reizigers in elke dier bussen en de 
grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorziening van de behoefte 
aan reservemateriaal mochten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van G edeputeerde Staten te verzeke
ren tegen de sch ade, waarvoor hij ingevolge 
artikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is aan hun Col
lege mededeeling te doen van wijziging of te 
n iet gaan van de aangegane verzekerings
overeenkomst. 

Aan hun College moet een duplicaat der 
polis worden overgelegd en jaarlijks een af
schrift der kwitantiën van de betaalde ver
zeker ingspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd . 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de ondernemer verplicht daarvan, onder op
gaaf van de redenen , onverwijld aan Gedepu
teerde Staten kennis te geven; ook van de 
hervatting wordt aan hun College mededeeling 
gedaan. 

De ondernemer is verpl icht aan Gedepu
teerde Staten alle gevraagde inlichtingen om
trent den dienst op de door hen gewenschte 
wijze te verschaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 19den Maart 1931. 
WILHELMINA. 

D e M iniste1· van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
(Uitg eg. 9 April 1931.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 483. 

Afdeeling 
Vervoer- en lYiijnwezen. 

's-Gravenhage, 6 Maart 1931. 

Aan de Koningin. 
De Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, deed mij toekomen 

de door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uit-
1 gebrachte adviezen van 15 October 1930, nos. 

665, 668, 669 en 670, alle met ontwerp-be
sluit en bijlagen, betreffende de beroepen, in
gesteld door de Firma M . Spierings en J. van 
Hout te H el1nond en de N . V. Tramweg
Maatschappij " de Meijerij" te Eindhoven 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Brabant van 9 April 1930· 
(Pro vinciaal Blad n°. 34), waarbij aan eerst
genoemde appell ante vergunning is verleend 
tot het in werking houden van den autobus
di enst van H elrnond over Mierlo en Geldrop 
naar E indhoven ; 

de beroepen, ingesteld door H. van den 
Nieuwenhof te Geldrop en de N. V. Tram
weg-Maatschappij "de Meijerij" te EinàJhoven 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Brabant van 9 April 1930· 
(Provinciaal Blad n°. 37). waarbij aan eerst
genoemden appellant vergunning is verleend 
tot het in werking houden van den autobus
dienst van Geldrop naar Eindhoven; 

de beroepen, ingesteld door de Directie van 
de Nederlandsche Spoorwegen te Ut1·echt en 
de N. V. Tramweg-Maatschappij "de Meijerij" 
te Eindhoven tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant van 9 
April 1930 (Pro vinciaal Blad n° . 35) , waar
bij aan We duwe A. van Dijk- Sprengers ~e 
Geldrop vergunning is verleend tot het m 
werking houden van den autobusdienst van 
H eeze over Geldrop naar Eindhoven; en 

het beroep, ingesteld door de N. V. Tram
weg-Maatschappij "de Meijerij" te Eindho
ven tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant van 9 April 1930 
(Provinciaal Blad n° . 38), waarbij haar ver
gunning is geweigerd tot het in werking bren
gen van een autobusdienst van Eindhoven 
over Geldrop, Mierlo en Mie1-lo-Hout naar 
H elrnond. 

Deze ontwerp-beslui ten luiden als volgt: 

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

door de Naamlooze Vennootschap Tramweg
Maatschappij "de Meijerij" te Eindhoven en 
de Firma M. Spierings en J. van Hout te 
H elrnond tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant van 9 April 
1930 (Pro vinciaal Blad n° . 34), waarb_ij aa_n 
de laatstgenoemde appell ante vergunning 1s 
verleend tot het in werking houden van den 
autobusdienst van H elrnond over M ierlo en 
Geldo-op naar Eindhoven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 October 1930, n°. 655; 

Op de voordracht Tan Onzen Minister van 
·waterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten va? 
Noord-Brabant bij hun evengemeld beslmt 
aan de Firma M. Spierings en J . van Hout 
te H elrnond met irigang van 1 Mei 1930 ver
gunning hebben verleend tot het in werking 
houden van den autobusdienst van H elrnond 
over Mierlo en Geldrop naar Eindhoven onder 
een 6-tal voorwaarden, waarvan die onder 
5° . en 6°. luiden als volgt: 

,,5°. Het is de vergunninghoudster verbo-
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den reizigers op te nemen te Geldrop en op 
het wegvak Geldrop-Eindhoven be temd voor 
Eindhove,i en te Eindhoven en op het weg
vak Eindhoven-Geldrop reizigers op te ne• 
men, bestemd voor Geldrop; 

6°. Deze vergunning wordt verleend tot 
1 Mei 1932 onder de voorwaarde, dat binnen 
een maand na de dagteekening van dit be
sluit door de aanvraagster aan Gedeputeerde 
Staten de verklaring moet zij n ingezonden, 
dat de vergunning door haar wordt aan
vaard"· 

dat · Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het voor de gemeenten Eind,. 
hoven en H elmond van belang is, dat de ver
keersmogelijkheid tusschen beide plaatsen 
even groot blijft als tot heden ; dat het voor 
de inwoners der gemeente Mierlo van belang 
is, dat zij het gemak behouden eener recht
streeksche snelverbinding met Eindhoven en 
Helmond, welke de tram hun niet vermag te 
geven, vermits die onder Mierlo niet den 
provincialen weg volgt; dat ter voorkoming, 
dat de autobusdienst de tram rechtstreeksche 
concurrentie aandoet, eene dienstregeling is 
opgesteld, welke eene behoorlijke tijdsruimte 
1 aat tusschen de vertrekuren van bus en tram 
te Helmond en Eindhoven, en aldus een or
delijk en geregeld verkeer tus chen beide 
vervoermiddelen op het gemeenschappelijk be
reden wegvak verzekert; 

dat op het baanvak Geldrop-E indhoven 
reeds autobusdiensten worden onderhouden 
door H . van den ieuwenhof te Geldrop en 
door de Weduwe A. van Dijk-Sprengers te 
Geldrop, welke beide met de tram genoeg
zaam in de verkeersbehoeften tusschen Geldrop 
en Eindhoven voorzien; dat ter voorkoming, 
dat aan de tram en aan de genoemde auto.. 
busdiensten door den ondenverpelijken auto
busdienst reizigers worden onttrokken, aan 
den aanvrager een verbod zal zijn op te leg
gen tot het opnemen van reizigers op het 
baanvak Geldrop-Eindhoven en omgekeerd; 
dat gebleken is, dat de onderwerpelijke auto
busdienst, voor welks vergunning thans ver
lenging wordt gevraagd, voorziet in de ver
keersbehoefte der streek en tot heden naar 
behooren i geëxploiteerd; dat mitsdien het 
algemeen verkeersbelang met het in werking 
houden van den voorzegden autobusdienst 
zal zijn gediend; 

dat van dit besluit l 0
• de Naamlooze Ven

nootschap Tramweg-Maatschappij " de Meijerij" 
en 2°. de Firma M. Spierings en J . van Hout 
bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat de appellante onder 1 °. aanvoert, dat 
op de in het bestreden besluit vermelde wijze 
geenszins ten volle aan de door haar geop
perde bezwaren zal zijn tegemoet gekomen; 
dat hare Maatschappij volkomen in staat is 
om aan de verkeersbehoefte tusschen de ge
noemde plaatsen te voldoen, zoodat daarvoor 
de gevraagde vergunning niet behoeft te wor
den verleend; dat, wanneer op hare aanvraag 
om vergunning voor het in werking brengen 
van een autobusdi enst Eindhoven-Geldrop
Mierlo-Helmond, welke dus onder M ierlo 
den provincialen weg zal volgen, gunstig 
moge worden beschikt, de voorziening in de 
verkeersbehoefte dan in één hand zou kun-

nen komen, waardoor het, beter dan op welke 
andere wijze ook, mogelijk zal zijn een ge
ordend en geregeld verkeer te verzekeren, en 
dan wel op de mee t economische wijze, ter
wijl alsdan eene betere verkeersfrequentie zal 
worden verkregen dan thans met de bestaande 
autobusondernemingen, welke sinds circa drie 
jaren in e:oncurrentie met de tram rijden, 
wordt bere ikt; 

dat de appell ante onder ~0
• aanvoert, dat de 

ve rg unning haar slechts voor twee jaren werd 
verleend; dat het geen verklaring behoeft, 
dat vooral met de aanschaffing van nieuw 
materi'.':al een dergelijke vergunning zeer be
zwaarlIJk werkt; dat immers groot materiaal 
wordt afgeschreven in 6 à 4 jaar ; dat dus 
met een vergunning van 2 jaren het wagen
park ni~t op peil gehouden kan worden; dat 
bekend 1s, dat in andere provinciën een ver. 
gunning wordt verleend voor ten minste 5 
jaren o~. zelfs voor onbepaalden tijd; 

dat ZIJ derhalve gaarne zag, dat de tijds
duur uit de vergunningsvoorwaarden werd 
geschrapt; 

0. ten aanzien van het door de Naam-
100~!3 Y,~n_nootschap Tramweg-Maatschap "de 
Me1ien J mgesteld beroep: 

dat blijkens de overgelegde stukken op de 
trajecten H el mond-Mierlo en Geldrop-Eind,. 
hoven, naast de tramverbinding van deze ap
pellante, behoefte bestaat aan vervoer per 
autobus; 

dat van 1927 a f in het laatstgenoemde ver
voer is voorzien o. m . door den autobu dienst 
van de Firma l\'I. Spier ings en J . van Hout ; 

dat er geen voldoende grond aanwezig is 
deze onderneemster, die bl ijkens de ingewon
nen ambtsberichten, gedurende het vorenver
melde 3-jarig tijdvak, haren dienst naar be
hooren heeft uitgeoefend, niet voor verlen
ging van hare vergunning in aanmerking te 
doen komen; 

Overwegende, met betrekking tot het door 
de Firma M. Spierings en J . van Hout in
geteld beroep: 

dat in verband met de bovengenoemde 6de 
voorwaarde, de vergunning door Gedeputeer
de Staten voor niet langer dan 2 jaar is ver
leend ; 

dat deze termijn echter te kort moet worden 
geacl!t en een behoorlijke exploitatie van den 
autobusdienst niet wel mogelijk doet zijn; 

dat deze beperking van den tijdsduur der 
vergunning mitsdien behoort te vervall en· 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddel~n; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. het beroep van de N aamlooze Vennoot
schap Tramweg-Maatschappij "de Meijerij" 
ongegrond te verklaren; 

2°. met handhaving voor het overige van 
het bestreden besluit in de 6°. door Gedepu
teerde Staten aan de vergunning verbonden 
voorwaarde de woorden "tot 1 Mei 1932" te 
doen vervallen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit waarvan af
schrift zal worden gewnclen ~an den Raad 
van State. Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De Minister oon Wat e1·staat, 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
B esch ikkende op de beroepen, ingesteld 

door de Naamlooze Vennoot.schap Tramweg
Maat.schappij "de Meijerij" te Eindhoven en 
H . van den ieuwenhof te Geldrop tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Noard-Brabant van 9 April 1930 (Provinciaal 
Bla,d, n°. 37}, waarbij aan den laatstgenoem
den appel lant vergunning is verleend tot het 
in werking houden van den autobusdienst van 
Geld1·op naar EindJhoven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 October 1930, n°. 668; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
vVaterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bij hun evengemeld besluit 
o. m. aan H. van den Nieuwenhof te Gelwrop 
met inga ng van 15 Mei 1930 vergunning heb
ben verleend tot het in werking houden van 
den autobusdienst van Geldrop naar Eindho
ven onder een 5-tal voorwaarden, waarvan 
die sub 5°. luidt als volgt: 

"5°. Deze vergunning wordt verleend tot 
15 Mei 1932 onder de voorwaarde, dat binnen 
een m aand na de dagteekening van d it be
si uit door den aanvrager aan Gedeputeerde 
Staten de verklaring moet zijn ingezonden, 
dat de vergunning door hem wordt aan
vaard"· 

dat· Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het voor de gemeente Geldrop 
van be lang is, dat de verkeersmogel ijkheid 
met de gemeente Eindhoven even groot bl ij ft 
a ls tot heden; 

dat de onderwerpelijke autobusdienst van 
Geldrop naar Eindho1Jen geen onmiddellijke 
concurrentie mag aandoen aan de tram en 
aan den autobusdienst der Weduwe A. van 
D ij k-Sprengers te Geldrop, welke hetzelfde 
wegvak ber ijd t , dat tot dat einde eene dienst
regeling is opgesteld, ingevolge welke tus
schen de vertrekuren uit Eindho1Jen en 
Geld1·op zoowel van de tram als van de beide 
autobusdiensten voornoemd eene behoorlijke 
t ijdsru imte is gelaten; dat aldus een geor
dend en geregeld verkeer tusschen beide plaat
sen verzekerd blijft; dat gebleken is, dat de 
autobusd ienst van Geldirop naar Eindhoven, 
voor welks vergunning thans verlenging wordt 
gevraagd, voorziet in de verkeersbehoefte der 
streek en tot heden naar behooren is ge
exploiteerd; 

dat van deze beschikking de Naamlooze 
Vennootschap Tramweg-Maatschappij " de 
Meijerij" en H. van den ieuwenhof bij Ons 
in beroep zijn gekomen; 

dat de Naamlooze Vennootschap Tramweg
Maatschappij "de Meijerij" aanvoert, dat op 
de in het bestreden bes! uit vermelde wijze 
geenszin ten volle aan de door haar, appel
lante, geopperde bezwaren zal zijn tegemoet 
gekomen; dat hare maatschappij volkomen in 
staat is om aan de verkeersbehoefte tusschen 
de genoemde plaatsen te voldoen, zoodat daar
voor de gevraagde vergunning niet behoeft te 
worden verleend; dat, wanneer op hare aan
vrage om vergunning voor het in werking 
brengen van een autobusdienst, waarin het 
traject Eind hoven,-Geldrop is opgenomen, 

gunstig moge worden beschikt, de voorziening 
in de verkeersbehoefte dan in één hand zou 
kunnen komen, waardoor het, beter dan op 
welke andere wijze ook, mogelijk zal zijn een 
geordend en geregeld verkeer te verzekeren, 
en dan wel op de meest economische wijze, 
terwijl alsdan eene betere verkeersfrequentie 
zal worden verkregen dan thans met de be
staande autobusondernemingen, welke sinds 
circa drie jaren in concurrentie met de tram 
r ijden, wordt bereikt; weshalve zij heeft ver
zocht de door H. van den Nieuwenhof ge
vraagde vergunning alsnog te weigeren; 

dat H. van den Nieuwenhof aanvoert, dat 
Gedeputeerde Staten de vergunning voor den 
bovenbedoelden autobusàienst hebben ver
lengd voor 2 jaar, alzoo tot 15 Mei 1932; dat 
een dergelijke korte termijn ernstige bezwaren 
medebrengt in verband met de exploitatie 
van het traject en het aanschaffen en af
schrijven van nieuw materiaal; dat hij der
halve verzoekt den tijdsduur der nieuwe ver
gunning te willen verlengen en dezen te doen 
bepalen, zooals gebruikelijk is, op 5 jaar en 
al_zoo het bes! uit van Gedeputeerde Staten te 
WlJZtgen; 

Overwegende, ten aanzien van het door de 
Naamlooze Vennootschap Tramweg-Maatschap
pij " de Meijerij" ingesteld beroep: 

dat blijkens de overgelegde stukken op het 
traject Eindhoven-Geldrup, naast de tram
verbinding van deze appell ante behoefte be
staat aan vervoer per autobus; 

dat van 1927 af in het laatstgenoemde ver
voer is voorzien o. m. door den autobusdienst 
van H. van den ieuwenhof; 

dat er geen voldoende grond aanwezig is 
dezen ondernemer, die blijkens de ingewon
nen ambt berichten, gedurende het vorenver
melde 3-jarig tijdvak, zijn dienst naar behoo
ren heeft uitgeoefend, niet voor verlenging 
van zij ne vergunn ing in aanmerking te doen 
komen ; 

Overwegende, met betr~kking tot het door 
H. van den Nieuwenhof ingesteld beroep: 

dat in verband met de bovengenoemde 5de 
voorwaarde, de vergunning door Gedeputeer
de Staten niet langer dan 2 jaar is verleend; 

dat deze termijn echter te kort moet worden 
geacht en een behoorlijke exploitatie van den 
a utobusd ienst niet wel mogelijk doet zijn; 

dat deze beperking van den tijdsduur der 
vergunning mit.sdien behoort te vervallen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. het beroep van de Naamlooze Vennoot
schap Tramweg-Maatschappij "de Meijerij" 
ongegrond te verklaren; 

2°. met handhaving voor het overige van 
het . bestreden bes! uit in de 5de door Gedepu
teerde Staten aan de vergunn ing verbonden 
voorwaarde de woorden " tot 15 Mei 1932" te 
doen vervallen. 

Onze l[jnister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De ilfinister van Wate,·staat, 



187 19 M A A R T (S. 117) 1931 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingeste ld door 

de Directie van de Nederlandsche Spoorwe
gen te Utrecht en de Naamiooze Vennoot
schap Tramweg-Maatschap)Jij " de Meijerij" te 
Eindhoven tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant van ·9 April 
1930 (Provinciaal Blad n°. 35), waarbij aan 
de Weduwe A . van Dijk-Sprengers te Geldrop 
vergunning is verleend tot het in werking 
houden van den autobusdienst van H eeze over 
Geldrop naar Eindhoven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 October 1930, n°. 669; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
\1/aterstaat van 

Overwegende : dat het best uit van Gedepu
teerde Staten steunt op de overweging, dat het 
voor de gemeenten Geldrop en H eeze van be
lang is, dat de verkeersmogelijkheid met 
Eindhoven even groot blijft als tot heden; 
dat de autobusdienst geene rechtstreeksche 
concurrentie mag aandoen aan de tram en 
aan den au.tobusdienst van H. van den 
Nieuwenhof te Geli/Jrop, welke mede het weg
vak Geldro'!>-Eindhoven berijden; dat tot dat 
e inde eene dienstregeling is opgesteld, inge
vol ge welke tusschen de vertrekuren uit Eind,. 
hoven en Geld1'0p zoowel van de tram als van 
de beide autobusdiensten eene behoorlijke 
tijdsruimte is gelaten; dat het voor de in
woners van Zesg ehuchten van belang is, dat 
zij mede van den onderwerpelij ken autobus
dienst kunnen gebruik maken, waarom 'die 
dienstregeling aldus is opgesteld, dat een 
4-ta l busritten Z es gehuchten zal aandoen; 
dat gebleken is, dat de onclerwerpelij ke auto
busdienst, voor welks vergunning verlenging 
wordt gevraagd, voorziet in de verkeersbe
hoefte der streek en tot heden naar behooren 
is geëxploiteerd; dat mitsdien het algemeen 
verkeersbelang met het in werking houden 
van den voorzegden autobusdienst zal zijn ge
diend; 

dat de D irectie der Neclerlandsche Spoor
wegen in beroep · aanvoert, dat haars inziens 
deze autobusdienst volstrekt overbodig is en 
met het oog op de geboden verkeerseconomie 
ontoelaatbaar is; 

dat de Naamlooze Vennootschap Tramweg
Maatschappij "de Meijerij". in beroep aan
voert, dat op de in het bestreden besluit ver
melde wijze geenszins ten volle aan de door 
haar geopperde bezwaren za l zijn tegemoet 
gekomen; dat l1are maatschappij volkomen in 
staat is om aan de verkeersbehoefte tusschen 
de genoemde plaatsen te voldoen, zoodat 
daarvoor de gevraagde vergunning n iet be
hoeft te worden ve rl eend; dat, wanneer op 
hare aanvrage om ve,·gunning voor het in 
werking brengen van een autobusdienst, waar
in het traject Ei:ndhoven7Geldrop is opgeno:• 
men, gunstig moge worden besch ikt, de voor
ziening in de verkeersbehoefte dan in één 
hand zou kunnen komen, waardoor het, beter 
clan op welke andere wijze ook, mogelijk zal 
zijn een geordend en gerege ld verkeer te ver
zeke ,·en, en dan we l op de meest economische 
wijze, terwijl alsdan eene betere verkee rsfre
quentie zal worden verkregen clan thans met 

de bestaande autobusondernemingen, welke 
sinds cil'Ca drie jaren in concurrentie met de 
tram rijden , wordt bereikt; weshalve zij heeft 
verzocht de gevraagde vergunning, althans 
voor zoover het traject Eindhoven-Geldrop 
betreft, te weigeren ; 

Overwegende: dat blijkens de overgelegde 
stukken op het traject H eeze-Geldro'!>-Eind,. 
hoven, naast den dienst van de Nederlandsche 
Spoorwegen tusschen He eze en Eindhoven en 
dien van de Naamlooze Vennootschap Tram
weg-Maa tschappij " de Meijerij" tusschen 
Geldrop en Eindhoven behoefte bestaat aan 
vervoer pe r autobus; 

dat van 1927 af in het laatstgenoemde ver
voer op het voormelde traject is voorzien 
door den autobusdienst van de Weduwe A . 
van Dij k- Sprengers ; 

dat er geen vo l doende grond aanwezig is 
deze onderneemster, d ie blijkens de ingewon
nen ambtsberichten, gedurende het voormelde 
3-jarig tijdvak, haren di enst naar behooren 
heeft uitgeoefend, n iet voor verlenging van 
hare vergunning in aanmerking te doen ko
men· 

Ge~ien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de heroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschill en van 
B estuur. 

De Ministe1· van Watentaat , 

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

de aamlooze Vennootschap Tramweg-Maat
schappij " de Meijerij" te Eindhoven tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Noord,.Brabant van 9 Apri l 1930 (P1'0vin
ciaal Blad 11° .. 38), waarbij haar ve rgunning 
is geweigerd tot het in werk ing brengen van 
een autobusdienst van Eindhoven over Geld1·op, 
M ierlo en Mie,·lo-Hout naar H elrnond ; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 October 1930, n° . 670 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat het beslu it van Gedepu
teerde Staten steunt op de overweging, dat 
bij hunne besluiten van 9 Apri l 1930 aan H. 
van den ieuwenhof te Geldrop, aan de We
duwe A. van Dij k- Sprengers te Geldrop en 
aan de Firma M . Spierings en J . van Hout 
te H elrnond vergunning is verleend tot het in 
werk ing houden onderscheidenlijk van de 
autobusdiensten van Geldrop naar Eindhoven, 
van H eeze over Geldrop naar Eindhoven en 
van H el1nond over Geldrop naar Eindhoven; 
dat het in het belang van de economische en 
rendabele exploitatie van àie autobusdiensten, 
die op genoegzame wijze in de verkeersbehoef
te op het wegvak H elrnondr-Geld1·0'!>-Eindho
ven voorzien, ongewenscht is de verkeerscon
current ie te vergrooten; dat mitsdien het al
gemeen verkeersbelang met het in werking 
brengen van den voo1-zegden autobusdienst 
niet zal zijn gediend; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
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door Gedeputeerde Staten uit het oog i ver
loren, dat het juist diezelfde autobusdiensten, 
-die nu beschermd zouden worden tegen ver
keersconcurrentie harerzijds, zijn, die circa 
drie jaren geleden in concurrentie met de 
tram zijn gaan rijden, zoodat hare Maatschap
pij allereerst als benadeelde partij is aan te 
merken en zij derhalve bescherming door Ge
deputeerde Staten had durven verwachten, 
doch daarin door het evenvermelde besluit 
deerlijk werd teleurgesteld; 

Overwegende: dat blijkens de overgelegde 
stukken op het traject Eindhoven-Geldrop
H el?nont.l, naast de tramverbinding van de 
appellante, behoefte be taat aan vervoer per 
autobus; 

dat van 1927 af in het laatstgenoemde ver
voer is voorzien door de autobusdiensten on
derscheidenlijk van H. van den ieuwenhof te 
Geldrop; de Weduwe A. van Dijk-Sprengers 
aldaar en de Firma M. Spierings en J. van 
Hou t te H elmond; 

dat deze ondernemer , die blijkens de inge
wonnen a mbtsberichten, gedurende het voor
melde 3-jarig tijdvak, hun diensten naar be
hooren hebben uitgeoefend, allereer t voor 
verlenging van hun vergunning in aanmer
king behooren te komen, terwijl vermeerde
ring van het aantal autobusdienstvergunnin
gen niet in het belang van een goede ver
keersvoorziening is te achten; 

dat onder deze omstandigheden Gedepu
teerde Staten terecht aan de appellante de 
gevraagde vergunning hebben geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Ge ch illen van 
Bestuur. 

De Minister va.n Wa.te,·staa.t, 

Blijkens deze ontwerp-besluiten achtte de 
Afdeeling derhalve de beroepen, ingesteld 
door de Firma M. Spierings en J. van Hout, 
en H. van den Nieuwenhof, gegrond en die, 
ingesteld door de Directie van de N ederland
sche Spoorwegen en de N. V. Tramweg-Maat
schappij "de Meijerij" ongegrond. 

Tegen dit advies bestonden bij mij ernstige 
bedenkingen. Krachtens de mij door Uwe 
Majesteit verleende algemeene machtiging 
heb ik daarom bij mijn schrijven van 29 Ja
nuari 1931, n°. 489, Afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen, de op deze beroepen betrekking 
hebbende stukken weder aan de Afdeeling 
toegezonden, met verzoek die beroepen nader 
te willen overwegen, waarbij ik die bedenkin
gen aldus uiteenzette: 

" Hoewel ik met de Afdeeling van oordeel 
ben, dat naast de bestaande spoor. en tram
wegverbindingen - althans onder de gelden
de dienstregelingen - behoefte bestaat aan 
autobu verkeer tusschen Eindhoven en H el
mond, en eveneens dat voor de te verleenen 
vergunningen èen termijn van 2 jaren, als 
door Gedeputeerde Staten aangenomen, te 
kort is, bestaat bij mij toch ernstig bezwaar 
tegen de ontworpen be luiten. 

Blijkens die voor rellen is de Afdeeling van 
oordeel, dat voor de voorziening in de behoefte 
aan autobusverkeer allereerst in aanmerlcing 
komen de ondernemers der bestaande autobus
diensten, daar zij gedurende een tijdvak van 
ongeveer drie jaren hun dienst naar behooren 
hebben uitgeoefend. Naar mijne meening mag 
evenwel aan dit argument, dat met de ver
keersbelangen slechts in min of meer verwij
derd verband staat, niet zooveel gewicht wor
den toegekend, dat daardoor overwegingen, 
welke rechtstreeks met de verkeersbelangen 
verband houden, op den achtergrond zouden 
geraken. Het komt mij voor, dat bij de te 
nemen beslis ing het verband tus chen de 
tram- en autobusdiensten niet uit het oog be
hoort te worden verloren. 

In de eerste plaats meen ik er op t.e moeten 
wijzen, dat, als men aan bestaande onderne
mingen een zekere voorkeur wil geven, niet 
over het hoofd behoort t.e worden gez ien, dat 
de Tramweg-Maatschappij als vervoeronder
neemster op het betrokken traject reed ge
durende een lange reeks van jaren, veel lan
ger dan de autobusd ienstondernemers, is werk
zaam geweest. 

Toen na het in werking treden van de ge
wijzigde Wet Openbare Vervoermiddelen aan
vragen voor cóncurreerende autobusdiensten 
werden ingediend, heeft zij daartegen aan
stonds bezwaar gemaakt. 

Weliswaar heeft zij tegen de niettemin ver
leende vergunningen geen beroep inge teld, 
doch naar ook uit de toelichting tot de thans 
ingestelde beroepen blijkt, mag daaruit geens
zins een beru ten in de ontstane concurrentie 
worden afgeleid. Ik meen dan ook. dat de 
autobusdienstondernemers zeker geen oudere 
aanspraken kunnen doen gelden dan de Tram
weg-Maatschappij. 

I n overeenstemming met het meermalen 
tegenover eene andere opvatting verdedigd 
standpunt van mijn ambtsvoorganger en met 
de in het advies van den Inspecteur-Generaal 
der Spoor- en Tramwegen betreffende deze 
beroepen uiteengezette meening ben ik voorts 
van oordeel, dat het voor een economische ver
keersregeling een groot ver chi! uitmaakt, of 
men de vergunning voor een autobusdienst, 
welke is te beschouwen als eene aan vuil ing 
van een tramdienst, verleent aan den onder
nemer van dien tramdienst, dan wel aan een 
of meer anderen. In het laatste geval toch 
schijnt het mij kwalijk te vermijden, dat een 
concurrentiestnjd ten aamien van het ver
keer zal worden ingezet, en dat tram .en bus 
beide zullen trachten door het verschaffen van 
zooveel mogelijk vervoergelegenheid het ver
keer tot zich te trekken, zonder daarbij op de 
werkelijke verkeersbehoeft.e te letten, hetgeen 
tijdelijk wellicht eenig gerief voor het pu
bliek, doch op den duur slechts schade voor 
de verkeersvoorziening zal oplever.en. Dat dit 
in het tijdvak 1927- 1930 nog niet is geschied, 
is naar mijne meening toe te schrijven aan de 
verwachting van de Tramweg-Maat chappij, 
in de bijlage van haar beroepschriften uiteen
gezet, dat het in de bedoeling van Gedepu
teerde Staten lag in 1930 de vergunning aan 
haar te verleenen. 

Ook Gedeputeerde Staten achten blijkbaar 
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bestendiging van den bestaanden toestand niet 
in het belang van een goede blijvende ver
keersvoorziening en hebben met het oog daar
op den termijn der vergunningen zeer kort 
gesteld, waarbij zij blijkbaar aan electrificatie 
van de tram hebben gedacht. 

Ik ben met de Afdeeling van oordeel, dat 
een termijn van twee jaren te kort is om een 
behoorlijk autobusbedrijf op te gronden; het 
belang eener duurzame verkeersvoorziening 
e ischt mijns inziens dat het voorloopig karak
ter, hetwelk Gedeputeerde Staten in 1927 met 
hunne beslissing hebben beoogd en hetwelk 
thans weder hun besluit kenmerkt, een einde 
neme en dat partijen thans zekerheid krijgen. 
Acht men echter met Gedeputeerde Staten het 
behoud van de tram in deze industrieele 
streek en wegens het daarmee verband hou
dend karakter van het vervoer noodzakelijk en 
modemiseering van het bedrijf wenschelijk, 
dan zal men niet voor onbepaalden tijd zelf
standige autobusdiensten nevens het trambe
drijf moeten bestendigen en het daarmede be
letten om zijne onmisbare verkeersfunctie te 

· vei-vuil en. 
Ik ben dan ook van meening, dat bekrach

tiging van de door de Afdeeling opgemaakte 
ontwerp-besluiten de zoo wenschelijke concen
tratie zou belemmeren en zou leiden tot eene 
onjuiste of te ruime, en daardoor op den duur 
schadelijke verkeersvoorziening, welke de Wet 
Openbare Vervoermiddelen heeft willen voor
komen." 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
advies aan Uwe Majesteit van 11 Februari 
1931, n°. 665/668/669/670 (1930 )/20, toekomen, 
waarin zij ter weerlegging van mijne bezwa
ren het volgende mededeelde: 

,,Gezette overweging van het door den Mi
nister aangevoerde heeft de Afdeel ing niet 
overtuigd van de onjuistheid van het door 
haar in deze ingenomen standpunt. 

Zij stelt voorop, dat het door Gedeputeerde · 
Staten van Noord-Brabant toegepaste systeem, 
om vergunningen voor autobusdiensten telkens 
voor een bepaald aantal jaren te verleenen, 
haar in het algemeen onjuist voorkomt. De 
Wet Openbare Vervoermiddelen vordert voor 
het in werking brengen van autobusdiensten 
eene vergunning zonder meer. Van het ver
leenen van eene vergunning voor een bepaal
den tijd rept de wet niet, en is, naar de mee
ning van de Afdeeling, ook niet bedoeld. De 
vergunningen aan een bepaalden tijd te bin
den werkt haars inziens belemmerend op een 
goede exploitatie van den dienst. 

Gedeputeerde Stateri van bijkans alle pro
vinciën plegen dan ook terecht de door hen 
verleende vergunningen niet aan een tijdsduur 
te binden. Natuurlij k ku=en zich uitzonde
ringsgevallen voordoen, waar in het stellen 
van een termijn gewenscht is, doch dit be
hoort, naar de meening van de Afdeeling, al
léén dan te geschieden, wanneer van te voren 
vaststaat, dat de autobusdienst een tijdel ijk 
karakter draagt en slechts als een tijdelijke 
verkeersvoorziening moet worden aangemerkt. 
Het verleenen van t ijdelijke vergunningen om, 
zooals dit in Noord-Brabant geschiedt, na ver
loop van eenige jaren de zaak opnieuw in 
overweging te kunnen nemen en de diverse 

belangen opnieuw tegen elkander af te we
gen, acht de Afdeel ing ongewensoht, omdat 
het aanleiding geeft tot een eindelooze her
haling van telkens dezelfde argumenten en de 
belanghebbenden nimmer de zekerheid krij 
gen, waaraan zij toe zijn. Blijkens het schrij
ven van den Min ister schij nt deze bewinds
man dit in te zien. 

Het systematisch verleenen van vergurmin
gen voor bepaalden tijd acht de Afdeeling· ook 
niet noodig in verband met toekomstige wijzi
ging van de verkeersbelangen, · daar een ver
leende vergunning door Gedeputeerde Staten 
te all en tijde, overeenkomstig het in artikel 4 
der wet bepaalde, kan worden ingetrokken, 
indien de belangen van het verkeer zulks vor
deren. Dat Gedeputeerde Staten deze be
voegdheid met de nood ige voorzichtigheid 
zullen hebben te hanteeren, spreekt vanzelf. 
Tegen willekeur is een waarborg gelegen in 
het door belanghebbenden toegekend beroep 
op Uwe Majesteit. 

Wat nu de onderwerpelijke beroepen be
treft, is de Afdeeli ng van oordeel, dat, daar 
het hier gaat om voortzetting van autobus
diensten, waaromtrent in 1927 de beslissing 
is gevallen, terwij l geen nieuwe omstandig
heden inmiddels zijn op~ekomen, die eene 
andere houding, dan destijds tegenover deze 
autobusdiensten zouden rer.htvaardigen, eene 
weigering van de vergunning aan de onder
nemers van deze diensten niet is gewettigd, 
terwijl voor het verleenen van deze vergun
ningen voor twee jaren, in het licht van het 
voorafgaande, ook geen re<lelijke grond aan
wezig is. 

Gedeputeerde Staten hebben nu wel gewe
zen - en de Minister doet hetzelfde - op de 
mogelijke electrificatie van de tram, doch deze 
electrificatie hangt nog dermate in de lucht 
ei;i is vooralsnog een zoo onzekere factor, dat 
met het oog daarop het stellen van een ter
mijn voor de vergunning niet kan worden ge
motiveerd. 

Aangezien voorts door het verleenen van 
vergunning aan de Tra!llweg-Maatschappij 
" de Meijerij" voor een autobusdienst naast de 
reeds bestaande autobusondernemingen, naar 
het oordeel van de Afdeeling, een te ruime en 
daa rdoor op den duur schadelij ke verkeers
voorziening zou worden in de hand gewerkt, 
meent de Afdeeling de door haar aan Uwe 
Majesteit aangeboden ontwerpen-besluit te 
moeten handhaven en geeft zij Uwer Majes
teit zeer eerbiedig in overweging dezelve als
nog te bekrachtigen." 

Ook na kennisneming hiervan moet ik mijne 
bezwaren tegen de ontwerp-besluiten der Af
deel ing handhaven. Tegenover de meening 
van de Afdeeling, dat sedert de in 1927 ge
vallen beslissing geen nieuwe omstandigheden 
zouden zijn ontstaan, welke eene andere hou
ding dan destijds is ingenomen zouden recht
vaardigen, merk ik op, dat na dat jaar een 
streven naar concentratie op het gebied der 
verkeersvoorziening in de provincie Noo,·d
Brabant is gegroeid, dat geheel gaat in de 
richting van het door de Wet Openbare Ver
voermiddelen beoogde doel, en derhalve de 
medewerking van de Regeering behoort te 
genieten. Zooals uit het hierbij gevoegd ont-
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werp-besluit blijkt, ben ik van oordeel, dat 
aan de particuliere ondernemers op het tra
ject Eindhoven-Geldrop-H elniond een ruime 
termijn behoort te worden gelaten ter beper
king van het door hen te lijden nadeel, doch 
dat daarna de voorziening in de behoefte aan 
autobusverkeer op dat traject bij uitsluiting 
aan de Tramweg-Maatschappij behoort te 
worden opgedragen. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Ma
jesteit in overweging te geven, dat ontwerp
besluit te bekrachtigen. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de mede hierbij gevoegde aan den 
Raad van ·State gerichte stukken aan den 
Vice-Pre ident van dien Raad te doen terug
zenden. 
De Ministe,· van Waterstaat, P.J. Re y me r. 

20 Maa,·t 1931. WET tot vaststelling van het 
zesde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 
s. 118. 

De begrnoting wordt als volgt vastgesteld: 
Titel A. Gewone dienst . f î65,906,862 
Ti tel B . Kapitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . f 165,906,862 

20 Maa,·t 1931. BESLUJ'r, betreffende het 1 
gebruik van luchtpostzegels. S. 119. 

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

W'aterstaat van 13 Maart 1931, n°. 17, Hoofd
bestuur der Posterijen, 'l.'elegrafie en Tele
fonie; 

Gelet op artikel 24, 2e lid, der Postwet 
(Staatsblad 1919, n°. 543), 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. De ingevolge Ons besluit van 30 

Mei 1928 (Staatsblad n°. 195) uitgegeven 
1 uchtpostzegels van 40 cent, 75 cent, f 1.50, 
f 4.50 en f 7.50 kunnen voor de kwijting van 
all e bij vooruitbeta ling verschuldigde porten 
en rechten worden gebezigd. 

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

's-Gravenhage, den 20sten Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaltt. P. J. Re y me r. 
( Uitgeg. 9 April 1931.) 

23 Maart 1931. BESLUIT tot nadere rege
ling van de vergoedingen wegens het ge
bruik van eigen motorrijwiel en van eigen 
automobiel bij reizen ten behoeve van 
het Rijk gedaan. S. 120. 

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

F inanciën van 19 Maart 1931, n°. 61, Ge
nerale Thesaurie; 

Gelet op artikel 11, laatste lid, van het 
R eisbesl uit 1916 ; -

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en als volgt : 

Eenig arti kei. 
De vergoedingen wegens het gebrni k van 

eigen motorrijwiel en van eigen automobiel, 
bedoeld in artikel 11 , eerste lid, onder 2° . en 
3°. van het Reisbesluit 1916, worden met 
ingang van 1 April 1931 nader bepaald op 
respectievelijk 5 cents en 12 cents per afge
legden kilometer. 

Onze Ministers zijn, ied ,. voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
s! uit, hetwelk in het Stacitsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De Jfiniste,· van Financiën, D e Geer. 
(Uitgeg. 30 Maart 1931.) 

24 Maa,·t 1931. BESLUI'r tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur ter uitvoer ing van artikel 91 der 
Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 
259). S. 121. 

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

Financiën dd. 16 Februari 1931, n°. 102, af
deeling Generale Thesaurie; 

Gezien de a.rtikelen 90 en 91 der Compta
biliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259); 

Den R aad van State gehoord (advies var: 
3 Maart 1931, n°. 20); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Maart 1931, n°. 
53, afdeeling Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende voorschriften. 
Art. 1. Het voorstel van wet, bedoeld in 

·artikel 90 der Comptabiliteitswet 1927 (Staats
blad n°. 259), gaat vergezeld van de vol 
gende stukken: 

1 °. een verantwoording, betreffende de 
ontvangsten, opgenomen in de Rijksrekening; 

2°. een verantwoording, betreffende de uit
gaven, opgenomen in de .Rijksrekening; 

3°. een verantwoording, betreffende de 
ontvangsten en uitgaven, opgenomen in de 
rekeningen van de fondsen, bedoeld in ar
tikel 87 der Comptabiliteitswet 1927 (Staats
blad n°. 259); 

4°. de toelichtingen, bedoeld in artikel 17 
der Bedrijvenwet 1928 (Staatsblad n°. 249) 
betreffende de rekeningen van takken van 
Rijksdienst, bedoeld in artikel 88 der Comp
tabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259); 

5°. een nota, betreffende den afloop van 
het dien tjaar. 

2. De verantwoording, betreffende de ont
vangsten, opgenomen in de Rijksrekening, 
wordt samengesteld en onderteekend door 
Onzen Minister van Financiën. 

3. De verantwoording, betreffende de uit
gaven, opgenomen in de Rijksrekening, wordt, 
voor elk hoofdstuk afzonderlijk, samengesteld 
en onderteekend door Onzen Minister, die 
over het betrokken hoofdstuk het beheer voert. 

4. De verantwoording, betreffende de ont-
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vangsten en uitgaven. opgenomen in de reke
ningen van de fondsen bedoeld in artikel 87 
der Comptabilititswet 1927 (Staatsblad n°. 
259) wordt samengesteld en onderteekend door 
Onzen Minister, die over het betrokken fonds 
het beheer voert. 

5. De nota, betreffende é!en afloop van het 
dienstjaar, wordt samengesteld en ondertee
kend door Onzen Minister van Financiën. 

6. De verantwoordingen, bedoeld in de a1·
tikelen 2, 3 en 4, moeten voor elk artikel, 
waarin van de oorspronkelijk vastgestelde ra
ming is afgeweken, een beknopte toelichting 
bevatten van de redenen dezer afwijking. 

7. Deze voorschriften worden voor het eerst 
toegepast op de rekening over het dienstjaar 
1929. 

8. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, aan de Algemeene Rekenkamer en 
aan Onze Ministers, hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur. 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1931. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 31 Maart 1931.) 

25 Maa,·t 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 12den 
September 1924 (Staatsblad n° . 446), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van den 19den Mei 1930 (Staatsblad n° . 
204) tot uitvoering van artikel 4, derde 
1 id der Ouderdomswet 1919. S. 122. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 19 Maart 
1931, n~. 659, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring ; 

Gezien artikel 4, derde lid, der Ouderdoms
wet 1919; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 April 1930 te wijzigen 

. Ons besluit van 12 September 1924 (Staats
blad n°. 446), laat6telijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 19 Mei 1930 (Staatsblad n°. 204) 
tot uitvoering van artikel 4, d&rde lid, der 
Ouderdomswet 1919 en te bepalen als volgt : 

Art. I. Artikel 1 van Ons vorenbedoeld 
besluit van 12 September 1924 (Staatsblad 
n°. 446) wordt als volgt gelezen: 

,,De opslagen op de premiën van de ver
zekeringen, gesloten kracht,ens artikel 10 der 
Ouderdomswet 1919, ten aanzien waarvan 
geldt de regeling der premie, aangegeven in 
artikel 18, eerste lid, dier wet, bedragen: 

A . voor de verzekeringen, bedoeld bij ar
tikel 10, lste en 2de lid: 

1. 10 % van de verzekerde jaarrente in 
eens tot en met een maximum van één jaar
premie; 

2. a. 15 % van de weekpremiën; 
b. 5 % van de maandpremiën; 

c. 2 % van de jaarlijkse;he, halfjaar-
lijksche en driemaandelijksche premiën; 

3. 1/2 % van de jaarrenten per jaar; 
4. 3 % van de netto-premie. 
B. voor de verzekeringen, bedoeld bij ar

tikel 10, 4de lid: 
1. 12 % van de verzekerde jaarrente in 

eens ; 
2. a. 15 % van de weekprem\ën; 

b. 5 % van de maandpremiën; 
c. 2 % van de jaarlijksche, halfjaar-

lijksche !)Il driemaandelijksche premiën; 
3. 1 % van de jaarrente per jaar; 
4. 3 % van de netto-premie.". 
Art. II. Art ikel 2 van Ons vorenbedoeld 

besluit van 12 September 1924 (Staatsblaá 
n°. 446) wordt als volgt gelezen: 

,,1. Na afloop van elk kalenderjaar wor
den zoo spoedig mogelijk de administratie
kosten van dat jaar, voortvloeiende uit de 
Ouderdomswet 1919, aan het Rijk in rekening
gebracht, nadat het bedrag dier administratie
kosten is verminderd met het bedrag der a d
ministratiekosten, gemaakt ter zake van de 
verzekeringen, in welker premiën een opslag 
voor administratiekosten is begrepen, met 
dien verstande, dat die vermindering, voor 
wat de opslagen betreft, genoemd onder A 1, 
A 2, B 1, B 2 en B 3 van artikel 1, niet 
meer zal bedragen dan ten hoogste 90 % en, 
,·oor wat de opslagen betreft, genoemd onder 
A 3, A 4 en B 4 van artikel 1, niet meer dan 
ten hoogste 100 % van die opslagen. 

2. Ten aanzien van een verzekering, die 
krachtens het bepaalde bij een der artikelen 
62, 63, 67j, 67k en 71a van het Tariefbesluit. 
V.O.V. wordt omgezet of verlaagd, wordt 
voor de toepassing van het vorige lid het ge
deelte der premie, hetwelk bestemd is tot 
dekking van een bij artikel 1, sub A 1 en 1, 
sub B 1 bedoelden opslag, geacht te behooren 
tot het bedrag van den opslag, bedoeld bij 
artikel 1, sub A 3, onderscheidenlijk 1, sub 
B 3. 

3. Wij behouden Ons voor reiken jare te 
bepalen, dat een eventueel nadeelig saldo van 
een der in het eerste lid omschreven opslagen 
gecompenseerd wordt door een (of meerdere} 
voordeelig(e) sald(o) (i) van een (of meer
dere) ander ( e) in het eerste I id omschreven 
opslag(en)." 

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

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J" Vers c h u u r. 

( Uitgeg . 13 April 1931.) 

26 Maart 1931. WET tot vaststelling van 
het vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1931. S. 123. 

De begrooti ng wordt vastgest.el d op: 
Titel A. Gewone dienst f 22,908,370 
Titel B. K a pitaaldienst 306,000 

Geheele dienst f 23,214,370 
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26 Maa,·t 1931. WET tot vaststelimg van de 
begrooting van hèt Staatsbedrijf der Al
gemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1931. S. 124. 

De begrooting wordt als volgt vastgeste ld: 
le Afdeeling op f 1,831,408. 
2e Afdeeling op f 187,000. 

26 Maart 1931. WET tot vaststelling van het 
zevende hoofdstuk B der Rijk,begrooting 
voor het dienstjaar 1931. S. 125. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst . f 54,104,068 
•.rite! B. Kapitaaldienst . 80,225,720 

Geheele dienst . f 134,329,788 

27 Maart 1931. WET, houdende vaststelling 
van het elfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1931. S. 126. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A . Gewone dienst f 6,159,962 
Titel B. Kapitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst 6,159,962 

27 Maart 1931. WET, houdende nadere wij
ziging en aanvulling van de Indische 
Tariefwet. S. 127. 

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

<iat het wenschelijk is de Indische Tariefwet 
(N ederlandsch Staatsblad 1924, n°. 421; In
disch Staatsblad 1924, n°. 487), zooals die 
edert is gewijzigd en aangevuld, laatstelijk 

bij de wet van 30 April 1927 (Ncdcrla.ndsch 
.Staatsblad 1927, n°. 128; Indisch Staatsblad 
1927, n°. 310 ), nader te wijzigen en aan te 
-vullen ; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De Indische Tariefwet (Neder

landsch Staatsblad 1924, n°. 421; Indisch 
Staatsblad 1924, n° . 487) , zooals die sedert 
is gewijzigd en aangevuld, laatstelijk bij de 
wet van 30 April 1927 (Nederlandsch Staats
blad 1927, n° . 128; Indisch Staatsblad 1927, 
n°. 310), wordt nader gewijzigd en aange
vuld als volgt: 

I. Artikel 2 wordt gelezen: 
Beha! ve de goederen, bij het tarief zelf van 

invoerrecht vrijgesteld, worden daarvan ont
heven: 

l°. all e voortbrengselen van die gedeelten 
-van Nederlandsch-Indië, waar in- en uitvoer
rechten worden geheven, met uitzondering 
van: 

a. die, welke - geheel of gedeeltelij k ver
vaardigd zijnde uit van buiten dat gebied af
komstige, aan invoerrecht onderworpen doch 
voor het ondergaan van eenige bewerking, 
verwerking of herstelling op voorwaarde van 
wederuitvoer vrij van invoerrecht toegelaten 
goederen - na daarop ter voldoening aan die 
-voorwaarde gevolgden uitvoer weder in dat 
gebied worden aangebracht; 

b. zout, niet uit de GouverneMeats-wutpak
huizen afkomstig; 

c. gedistilleerd, niet door accijns getroffen 
en niet overeenkomstig de daaromtrent be
staande wettelijke bepalingen voor inwendig 
gebruik ongeschikt gemaakt, in5evoerd wor
dende in de gewesten buiten Java en Madoera; 

d . katoenen goederen, tabak en sigaren, 
niet voorzien van een bewijs van uitvoer uit 
dat gebied; 

2°. · de boschproducten en ruwe delfstoffen, 
a fkom stig van die gedeelten van Neder
landsch-Indië, waar geen in- en uitvoerrech
ten worden geheven, alsmede voortbrengselen 
verkregen door aldaar uitgeoefende jacht en 
visscherij en voortbrengse len van aldaar ge
dreven landbouw, veeteelt, bosch- en tu in
bouw, alle voor zoover zij geene of slechts 
eene ruwe voorbewerking hebben ondergaan; 
zoomede door de inheemsche bevolking in die 
gebieden uit aldaar gewonnen vlechtmateriaal 
Yervaardigd matwerk, touwwerk en dakbe• 
dekk ingsmateriaal. 

De Gouverneur-Generaal kan bij regeerings
verordening nadere regelen vaststellen met 
betrekking tot hetgeen onder ruwe voorbe
werking moet worden verstaan. 

Van de vrijste Il ing zijn uitgezonderd gam
bir, zout en tabak, in wel kei;i staat van be
werking ook verkeerende; 

3°. de nijverheidsproducten, afkomstig van 
die gedeelten van Nederlandsch-lnàié, waar 
geen in- en uitvoerrechten worden geheven, 
voor zoover die producten aldaar vervaardigd 
zijn uit grondstoffen en onderdeelen, welke 
van erkend inheemschen oorsprong, dan wel 
bij het tarief van invoerrecht vrijgesteld zijn, 
of waarvoor in ederlandsch-Indië invoer
recht is of alsnog wordt betaald. 

De Gouverneur-Generaal kan bij regeerings
verordening nadere regelen stellen ten aan
zien van de toepas ing van deze bepaling; 

4° . alle goederen, waarvan bij een Neder
landsch-Indisch tolkantoor invoerrecht is ge
heven. 

1s echter ter plaat,se van tweeden aanvoer 
een hooger recht verschuldigd, dan worden 
de goederen niet toegelaten, dan na bijbeta
ling van het verschil; 

5°. lijfsbenoodigdheden van reizigers en re
galen door hen aangebracht. 

II . Het eerste lid van artikel 3 wordt ge
lezen: 

De Gouverneur-Generaal kan bij rcgeerings
verordening, onder de noodige voorzieningen 
tegen misbruik, vrijstelling van invoerrecht 
verleenen voor chemicaliën, verfstoffen en 
andere zelfstandigheden van dien aard, be
noodigd a ls hulpmiddel bij de werkzaamheden 
in fabrieken en andere bedrijven, zoomede 
voor ruwe delfstoffen, in fabrieken on bedrij
ven benoodigd voor de vervaardiging van ten 
verkoop bestemde producten. 

III. Het tarief van invoerrechten, bedoeld 
bij artikel 1 der wet, wordt nader gewijzigd 
en aangevuld als volgt: 

A. Na de posten 14 en 91 worden onder
scheidenlijk de volgende nieuwe posten opge
nomen: 
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14a. Caseïne, los (gestort) 
in zakken, per zak vijftig 
kilogram netto of meer we-
pn~ ... ..................... .. .. ......... ..... .......... ~. 

91a. Triplexkisten en af
gepaste houten onderdeelen 
daarvan, zoomede splitpen
nen en andere dergelijke be
vestigingsm iddelen, metalen 
versterkingen en binnenbe
kleedingen, welke, voor al 
dan niet in elkander gezette 
triplexkisten benoodigd, ge
lijktijdig daai·mede, in geen 
grootere hoeveelhei d dan 
voor .het doel vereischt, wor- .. 
den mgevoerd ... .. ........... .... .............. .... . vr1J. 

B. Aan den post 40 wordt een bijzondere 
bepaling toegevoegd, luidende: 

Bijzondern bepaling. 
De Gouverneur-Generaal kan, onder de 

noodige voorz ieningen, vrijstelling van in
voerrecht verleenen voor ijzeren splitpennen 
en andere tot dezen post behoorenàe arti ke-
1 en, dienende ten behoeve van de vervaardi
ging van triplexkisten. 

C. De post 21a wordt vervangen door een 
nieuwen post 21a met daarbij behoorende bij
zondere bepaling en een nieuwen post 21b, 
luidende: 

21a. Films, belichte, voor 
r-rojectiedoeleinden, zoowel 
positieve a ls negatieve, al 
dan niet ontwikkeld, ge
bruikte en nog niet gebruik
te, met een bandbreedte van 
m eer dan 30 millimeter ... .. meter .... .. f 0.06 

Bijzondere bepaling. 
De Gouverneur-Generaal kan vrijdom van 

invoerrecht verleenen voor films van weten
schappelijken of opvoedkundigen aard, inge
voerd wordende door of ten behoeve van on
derwij sinrichtingen of wetenschappelijke ver
eenigingen. 

21b. Films, niet afzonder-
lij k genoemd .................... ... waarde ... 12 pct. 

D. De post 72 wordt gelezen: 
72. Photographie-toestel-

len en onderdeelen daarvan, 
alsmede photographiebenoo
di gdheden, voor zoover deze 
niet vall en onder den post 
21b ...... ... ........................... waarde ... 12 pct. 

E. Na den post 74 wordt een nieuwe post 
,opgenomen: 

74a. Radio-telegrafische 
en -telefonische toestellen, 
zoomede onderdeelen en toe-
behooren . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . waarde . . . 12 pct. 

F. In de bij voormeld tarief behoorende 
,, Verwijzingen" wordt de verwijzing "Rol-
_prenten .. .... . .... .... Zie films" gelezen: Rol-
prenten ..... ... .... ... Als fi lms, belichte, enz. 

2. Deze wet treedt, met afwijking van het 
bepaalde in artikel 16 der Indische Compta
bi l iteitswet (Nederlanikch Staatsblad 1925, 
11°. 328 ; Indisch Staatsblad 1925, n° . 448), in 
werking met ingang van den dertigsten dag 
L. & S. 19:n. 

volgende op dien der dagteekening van het 
Staatsblad van N ederlandscli-l ndië, waarin zij 
is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. : 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Maart 

1931. 
WILHELMINA. 

De M inis te,· van K oloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 13 April 1931.) 

27 Maart 1.931. WET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten noodig voor overbrugging 
van de Waal bij Nijmegen. S. 128. 

27 Maart 1931. WET tot wijziging der Zui
derzeestèunwet. S. 129. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging ge9omen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen aan 
te brengen in de wet van 29 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 290) tot regeling der tege
moetkoming aan de Zuiderzeevisschersbevol
king en andere personen, wegens de schade, 
welke de afslui t ing der Zuiderzee hun mocht 
berokkenen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
De wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 

290) wordt gewijzigd a ls volgt: 
Art. I. Aan artikel 3 wordt toegevoegd 

een tweede lid, luidende: 
"2. In dezen algemeenen maatregel van 

bestuur worden ook regelen gesteld voor de 
instelling van plaatselijke commi.;siën, welke 
aan de Generale Commissie advies uitbren
gen." 

De naast het artikel geplaatste omschrijving 
van den · inhoud wordt gelezen: ,,Instelling 
Generale Commissie en plaatselijke commis
siën." 

Art. II. H et derde lid van artikel 5 wordt 
gelezen als volgt: 

,,3. Indien nijverheidsonderwija aan leer
lingen, als in het eerste lid van dit artikel be
doeld, wordt verstrekt, ontvangt de gemeente, 
te wier laste ingevolge artikel 25 lid 3 of 
artikel 39 lid 3 der N ijverheidsonderwijswet 
het gemeentelijk deel der kosten van het on
derwijs komt, voor elk dezer leer! ingen een 
bedrag overeenkomende met het gemiddelde 
bedrag per leerling der netto-kosten, met ge
bruikmaking van de voor de vastatelling en 
berekening van dit bedrag gegeven vooi;schrif. 
ten in den algemeenen maatregel van bestuur, 
in artikel 25, lid 1, der Nijverheicisonderwijs
wet bedoel d. In dit geval zijn andere gemeen

. ten, uit welke die leerlingen afkomstig zijn, 
n iet tot vergoeding als in artikel 25, lid 
4, der Nijverheidsonderwijswet bedoeld, ver 
pl icht." 

H et vierde lid verval t. 
H et vij fde lid wordt vierde lid . 
Het zesde lid wordt vijfde lid en g&lezen 

a ls volgt: 
,,5. Ingeval ook door anderen àan belang

hebbenden en hunne kinderen onderwijs wordt 
genoten aan scholen of door middel van leer-

13 
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lingstelsels, a ls in het vorige lid bedoeld. 
wordt een bedrag, berekend op de wijze als 
in lid 3 is aangegeven, door Rijk en Ge
meente(n) te zamen, en wel in verhouding 
van 70 tot 30 aan het fonds vergoed ." 

H et zevende lid wordt zesde lid. 
Art. III. Het eerste lid van artikel 6 wordt 

gelezen als volgt: 
" 1. Ter verkrijging van arbeid en bij de 

keuze van een beroep zal aan belanghebben
den en hunne kinderen hulp en voorlichting 
worden verschaft, terwijl - voor zooverre zij 
in e igen bedrijf werkzaam zijn - bij gebleken 
wenschelijkheid mede de mogelijkheid tot ver
plaatsing of vervorming van hunne bedrijven 
dan we1 tot inrichting van nieuwe bedrijven 
of tot het ter hand nemen van ander werk 
zal worden onderzocht." 

H et tweede lid wordt gelezen als volgt: 
,,2. Wanneer het ingesteld onderzoek gun

stige resultaten doet verwachten, doch de 
verplaatsing of vervorming van bedrijf dan 
wel de inrichting van een nieuw bedrijf of 
het ter hand nemen van ander werk zou wor
den bemoeilijkt door omstandigheden, welke 
verband houden met de liquidatie van een 
eigen bedrijf, voor zoover dit behoort tot de 
in artikel 1 sub a. genoemde bedrijven, kun
nen aan belanghebbenden, naar cloor Ons te 
stellen regelen, tegemoetkomingen in geld 
worden verleend ter vergemakkelijking van 
die liquidatie." 

Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
"3. Ongeacht de tegemoetkoming, bedoeld 

in het tweede lid van dit artikel kunnen de 
in verban.cl met het aanvaarden van een werk
kring bestede kosten binnen ter beoordeeling 
van Onzen Minister redelijke grenzen worden 
vergoed, terwijl mede toelagen kunnen worden 
verleend, die het elders ter hand nemen van 
arbeid of bedrijf kunnen vergemakkelijken." 

Art. IV. Na artikel 6 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 6a. van den navolgenden in
houd: 
Tegemoetkoming wegens 
waa rdeverm i nderi ng. 

"Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften vastgesteld omtrent de 
tegemoetkoming wegens waardevermindering 
van eigendommen als gevolg van de afslui
ting van de Zuiderzee." 

Art. V . H et eerste lid van artikel 7 wordt 
gelezen als volgt: 

,,1. A an bel anghebbenden kan, onder voor
waarde van aflossing, uiterlijk in vijftien ja
ren en tegen vergoeding van rente, met een 
maximum van 5 % en een minimum van 3 % 
's j aars, voor ieder geval door of vanwege 
Onzen Minister te bepalen, crediet worden 
verleend, voor zooverre het moet strekken tot 
voortzetting, verplaatsing of vervorming van 
eenig bedrijf of inrichting van een nieuw 
bedrijf." 

H et tweede lid wordt gelezen als volgt: 
" 2. D e termijn , waarbinnen aflossing van 

crediet moet plaats hebben en het tijdstip, 
waarop de rente moet worden betaald, kan op 
verzoek van belanghebbenden door of van
wege Onzen Minister worden uit5esteld, in
dien voor inwilliging een geld ige reden be
staat." 

Art. VI. In artikel 9 vervalt de derde zin. 
Art. VII. Het eerste lid van artikel l 3 

wordt gelezen a ls volgt: 
" 1. Heeft aansluiting van de Zuiderzee 

tengevolge, dat voldoende midde len tot le
vensonderhoud aan belanghebbenJen, hunne 
gezinnen of andere personen - ter beoordee
ling van Onzen Minister - met wier verzor
ging zij zijn belast, gaan ontbreken en zijn 
zij niet in staat door aanwending van eigen 
arbeidskracht zich die middelen te verschaf
fen , dan wordt hun, naar door Ons te stellen 
regelen, een geldel ijke tegemoetkoming ver
leend." 

Het tweede lid wordt gelezen als volgt: 
,, 2. D eze tegemoetkoming kan door belang

hebbenden, die op 16 December :i.927 jonger 
dan vijf en twintig jaar waren in den regel ge
durende ten hoogste drie jaar, en voor zoover 
zij vijf en twintig of ouder doch jonger dan 
vijf en dertig jaar zijn, in den regel geduren
de ten hoogste vijf jaar worden genoten." 

Toegevoegd wordt een derde lid luidende 
als volgt: 

"3. In andere gevallen zal omtrent den 
tijdsduur der tegemoetkoming naar geiang van 
omstandigheden door of vanwege Onzen Mi
nister worden bes! ist, met dien verstande, dat 
de tegemoetkoming aan belanghebLenden, di e 
bij het in werking treden van deze wet zestig 
jaa r of ouder zijn, in den regel zal worden 
verleend voor den duur van hun leven." 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Maart 

1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Wat ers taat, P. J . Re y me r . 
( Uitgeg. 20 April 1931.) 

27 Maart 1931. WET, betreffende aanleg 
van een scheepvaartverbind ing van A. m
ste,·ilam met den Boven-Rijn ten behoeve 
van de Rijnvaart en verbetering van den 
vaarweg naar Vreeswijk ten i.Jehoeve van 
de binnenscheepvaart. S. 130. 

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

dat het wenschelijk is verbetering te brengen. 
in de scheepvaartverbinding van A. 11,sterilam 
met den Boven-Rijn, ten behoeve van de Rijn-
vaart en in den vaarweg naar Vreeswijk ten, 
behoeve van de binnenscheepvaart ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State enz. 
Art. 1. Van Rijkswege zal worden aange

legd en onderhouden een scheepvaartkanaal 
van Amste,·ilam naar den Bo-ven-Rijn, dat ge
vormd zal worden door verbetering van 
het l,f erwede kanaal, tusschen A. mstcrdam en 
Utrecht en door het maken van nieuwe ka
nalen tusschen Utrecht en de L ek omtrent 
W ijk-bij-Duurstede en tusschen de L ek omtrent 
Raven,Swaay en de Waal omtrent Tiel . 

2. Van Rijkswege zal worden aangelegd en 
onderhouden een zijtak van het onder a rtikel 
1 bedoelde scheepvaartkanaal van Utrecht" 
naar Vreeswijk. 

3. Tot uitvoering van de in artikel 1 be
doelde werken zal niet worden overgegaan 
dan nadat de belanghebbenden zich tot ge-
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noegen van Onzen Minister van Waterstaat 
hebben verbonden een derde gedeelte in de 
kosten van die werken bij te dragen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravt,nhage, den 27sten Maart 

1931. 
WILHELM! A. 

De M iniste,· van Wate1·staat, P. J. Re y me r. 
( Uitgeg. 20 April 1931.) 

27 lJlaart 1931. WET tot verhooging van het 
negende hoofd tuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1930. S. 131. 

27 Ma.art 1931. WET tot w1Jz1gmg en ver
hooging van de begrooting van uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1930. s. 132. · 

27 Maart 1931. 'iVET tot verhoogiug van het 
zevende hoofdstuk B der Riji<sbegrooting 
voor het dienstjaar 1930. S. 133. 

27 Mam·t 1931. BESLUIT tot aanw11zmg 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de Stichting "Groninger 
Uni versi teitsfond " als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te G1·oningen een bij
zonderen leerstoe l te vestigen. S. 134. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 
Februari 1931, n°. 8083, afdeeling Hooger
On<lerwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 <ler Hooger
ondenvijswet; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
24 Maart 1931, n°. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Maart 1931, n°. 
1284, afdeel ing Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en vc-rstaan: 
de stichting "Groninger Univ"rsiteitsfonds" 

te Groningen aan te wijzen als bevoegd om bij 
de faculteit der letteren en wij begeerte aan 
de Rijksuniversiteit te (honingen een bijzon
deren leerstoel te vestigen, opdat door den 
daarvoor te benoemen hoogleeraar onderwijs 
worde gegeven in de Oud-Grieksche en Voor
Aziatische archaeologie. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen i belast met de uitvoering 
rnn dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1931. 
WILHELM! A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en lVetenschappen, 

J. T.e r p s 1, ra. 
( Uitgeg. 10 April 1931.) 

27 Maart 1931. BESL IT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 27 

J anuari 1930 te 's-G1·ai•enhage tusscben 
N ederland en Letland gesloten verdrag, 
betreffende uitlevering en rechterl ijken 
bijstand. S. 135. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 27 Januari 1930 te 's.{ha

,,cnhage tusschen N ederland en Letland ge
sloten verdrag, betreffende uitlevering en 
rechterlijken bijstand, van welk verdrag een 
afdruk en eene vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 5 J anuari 1931 te 
's.Gi-avcnhage zijn uitgewis eld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 23sten Maart 
1931, Directie van het Protocol, n°. 8432; 

Heb hen goedgevonden en ven,taan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de 
plaat ing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Mini ter , Hoofden van Departemen
ten van Al gemeen B estuur, zijn, ieder voor 
zoo veel hem aangaat, bel ast met de uitvoering 
,·an hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1931. 
WILHELMINA. 

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

(Uitg eg. 16 April 1931.) 

SA MAJESTÉ LA REINE DES PA YS-BAS, 
et 

LE PRÉSIDE T DE LA RÉPUBLIQUE DE 
LETTONIE 
ayant résolu d'un commun accord de con

clure une convention d'extradition et d'assis
tance judiciaire; 

ont nommé à eet effet pour leurs plénipoten
tiaires, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: jonk
heer Frans Beelaerts van Blokland, Son Mi
nistre des Affaires Etrangères, 

Ie Président de la République de Lettonie: 
monsieur Oskar Woit, Envoyé exl,raordinaire 
et Ministre plénipotentiaire de l a République 
de Lettonie près Sa Majesté la R eine des 
Pays-Bas ; 

lesquels, dûment autorisés, sont convenus des 
articles stih·ants: 

Article premier. Le Gouvernement des Pays
Bas et Ie Gouvernement letton s'engagent à 
se livrer réciproquement, su ivant les règles 
déterminées par les artioles suivants, à l'ex
ception de leurs propres nationaux et de su
jets d'un tiers Etat, en tant qu'une exception 
à l 'égard de ces derniers serait motivée par 
Ie droit des gens, les individus condamnés ou 
prévenus à raison d'un des faits ónumérés à 
l'article 2, commis hors du territoire de 
l'Etat auquel l'extradition est demandée, si 
le fait commis, selon la législation de l'Etat 
requis, est oompris également dans les faits 
punissables énumérés e i-après et lor que, pour 
les condamnés, la peine prononcee sera au 
moins de six mois d'emprisonnement et, pour 
les prévenus, la peine applicable au fait in
criminé sera, d'après l a législation de deux 
pays, au moin d'un an d'emprisonnement. 
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Néanmo ins, lorsque Ie fait motivant la de
mande d'extradition, aura été commis hors 
du territoire du Gouvernement rcquérant, il 
ne sera donné suite à cette demande que si la 
législation du pays requis autorise la pour
suite des mêmes infractions commises hors de 
son territoire. 

Art. 2. Les faits punissables qui pourront 
donner lieu à une demande d'extra<lition, sont 
les suivants : 

1°. a. attentat contre la vie ou la liberté 
du roi, de l a reine régnante, du régent ou 
d'un autre chef d'un Etat ami, ou entrepris 
dans Ie dessein de les rendre inoapables de 
régner; 

b. attentat contre la vie ou la liberté de l a 
reine non régnante, de l'héritier présomptif 
du tröne ou d'un membre de la iamille sou
veraine; 

2° . meurtre ou assassinat, meuTtre ou as
sassinat commis sur un enfant; 

3° . . menaces, faites par écrit et sous une 
condit ion déterminée, pour autant que les lois 
des deux pays permettent l'extradition de ce 
chef; 

4°. avortement, procuré par la femme en
ceinte ou par d' au tres; 

5°. coups portés ou blessures faites volon
tairement avec préméditation, ayant causé une 
malad1e parai ant incurable, uue incapacité 
permanente de travail personnel, la perte de 
l'usage absolu d'un organe, une mutilation 
grave ou la mort sans intention do la donner; 

6° . viol ; attentat à la pudeur; Ie fait 
d 'avoir, en dehors du mariage, un commerce 
charnel avec une fille ou une femme au des
sous de l'àge de seize ans, ou avec une femme 
au dessus de eet àge, lorsque Ie coupable sait 
qu'elle est évanouie ou sans connaissance; ac
tes d'immoralité, lorsque Ie coupable sait que 
la pe1·sonne avec laquelle il les commet, est 
évanou ie ou sans connaissance, ou lorsque 
cette personne n'a pas atteint l'àge de seize 
ans; excitation d'une personne au dessous de 
eet àge à commettre ou à subir des actes d'im
moralité ou à avoir, en dehors du mariage, 
un commerce charnel avec un tiers; la dé
bauche commise par une personne d'àge ma
jeur avec ur. mineur du même sexe; l a dé
bauche commi e avec des personnes qui sont 
placées sous la garde ou sous l'autorité de 
!'auteur, en tant que punissable selon la lé
g islation des deux parties; la traite des fem
mes et la traite des mineurs du sexe mascu
lin; 

7° . excitation de mineurs à la débauche et 
tout acte ayant pour objet de favoriser la dé
bauche de mineurs, punissable d'après les lois 
des denx pays; 

8°. bigamie; 
9° . enlèvement, recel, suppress ion, substi

tution ou supposition d'un enfant; 
10°. enlèvement de mineurs; 
11°. contrefaçon ou falsification de mon

naies, de papier-monnaie ou de billets de ban
que, entreprise dans Ie dessein d'émettre ou 
de faire émettre ces monnaies, ce papier-mon
naie ou ce;, billets de banque comme non
contrefaits et non-altérés, ou mise en circula
t ion de monnaies, de papier-monnaie ou de 
billets de banque cont~efaits ou altérés, lors-

qu'elle a lieu à dessein; l'émission, la déten
tion ou l'introduction de l'étranger de mon
naies, de papier-monnaie ou de billets de 
banque, dans Ie dessein de les mettre en cir
cu lation comme n'étant ni faux, ni falsifiés. 
soit que !'auteur avait fait lui mème la contre
façon ou la falsification, soit qu'il savait au 
moment ou il les a reçus, qu'ils étaient faux 
ou falsifiés; 

12°. contrefaçon ou falsification cle timbres 
et de marques de l'Etat ou de timbres, qui y 
sant assimilés à eet égard, ou . cle marques 
d'ouv1·ier exigées par la loi, pour autant que 
les lois des deux pays pei·mettent l'l,xtradition 
cle ce chef; ' 

13°. faux en écriture et usage fait à des
sein de l'écriture fausse ou falsifiée, pour 
autant que les lois des deux pays permettent 
l'extradition de ce chef; 

14°. faux serment; 
15°. corruption de fonctionnairns publics, 

pour autant que les lois des deux pays per
mettent 1 'extradition de ce chef; concussion, 
détournement commis par des fonctionnaires 
ou par ceux qui sont considérés comme tels; 

16°. incendie allumé à dessein. lorsqu'il 
peut en résulter un <langer commun pour des 
biens on un <langer de mort pour autrui; in
cendie allumé dans Ie dessein de se procurer 
ou de procurer à un tiers un profit illégal au 
détriment de l' assureur ou du porteur légal 
d'un contrat à la gro se; 

17°. destruction illégale commise à. dessein 
d'un édifice appartenant én tout ou en partie 
à un autre ou d'un édifice ou d'une construc
tion, lorsqu'il peut en 1·ésulter un <langer com
mun pour des biens ou un <langer de mort 
oour autrui · 
· 18°. acte~ de violence commis en public, à 
farces réunies, contre des personnes ou des 
biens; 

19°. Ie fait illégal comm is à dessein de 
fa ire couler à fond, de faire échouor, de dé
truire, de rendre impropre à l'usage ou de 
détériorer un navire, lorsqu'il peut en résul
ter un <langer pour autru i ; . 

20°. émeute et insubordination des passa
gers à bord d'un navire contre Ie capitaine et 
des gens de l'équipage contra leurs supérieurs; 

21°. Ie fait commis à dessein d'avoir mis 
en péril un convoi sur un chemin de fer; 

22° vol· 
23°: esm'.oquerie; 
24 °. abus d'un bi anc-seing; 
25°. détournement; 
26°. banqueroute frauduleuse. 
Sont comprises dans les qualifications prece

dentes la tentative et la complicité, lorsqu'el
les sant punissables d'après la législation d11 
pays auquel l'extradition est demandée. 

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu: 
1 °. lorsque Ie fait a ét.é commis dans un 

pays tiers et que Ie Gouvernement de ce pays 
requiert l'extradition; 

2°. auss i longternps que !'individu réclamé 
est poursuivi pour Ie même fait dans Ie pays, 
auquel l'extradition est demandée, ou si, à 
raison de ce fait, il y a été définitivement 
condamné, absous, gracié ou acquitté; 

3°. s i, d'après les lois du pays auquel l'ex-
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tradition est demandée, la prescr iption de 
l'action ou de la peine est acquise; 

4°. si !'ind ividu 1·éclamé est poursuivi ou 
condamné pour un fait dél ictueux pol itique 
(voir !'art. 6); 

5°. si, d'après les lo is de l'Etat requérant, 
la poursuite de ]'individu réclamé ne peut 
être commencée que sur une plainte privée et 
que celle-ci n'ait pas été déposée en temps 
voulu; 

6°. si !'individu récl amé devait être jugó 
par un tribunal extraordina ire; 

7°. si , dans l'Etat requis, !'individu ré
clamé a été condamné à la peine de mort et 
qu'elle n'ait pas été commuée dans Ie délai 
légal en une autre peine. 

Art. 4. Si ]' ind ividu réclamé est poursuivi 
ou sub it une peine pour une infracLion autre 
que celle qu i a donné lieu à la demande d'ex
tradition, son extradition ne sera accordée 
qu'après Ja fin de la poursuite dans Ie pays 
auquel l 'extradition est demandée, et, en cas 
de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa 
peine ou qn'il aura été gracié. Toutefois, afin 
de com paraître devant les tri bunaux du pays 
requérant, un individu réclamé pourra être 
l ivrP tempora irement à la condition qu' il sera 
renvoyé aussitót que la poursuite sera fin ie. 

Art. 5. Il est expressément stipulé que l 'in
cliviclu extradé ne pourra être ni poursuivi n i 
puni, dans Ie pays auquel l'extradition a été 
accordée, pour un fait punissablc quelconque 
non prévu par la présente convention et an
térieur à son extraclition, et, sans Ie consen
tement de celui qui a accordé l 'extradit ion, n i 
poursuivi ni puni pour un fait prévu par la 
présente convention et antérieur à son extra
dition autre que celui, ayant motivé l'extra
rlition , ni extraclé à un Etat tiers, à moins 
qu'il n'ait eu en tout cas la pleine li berté de 
quitter de nouveau Ie pays susdit pendant un 
mois après avoir été jugé, et, en cas de con
damnation, après avoir subi sa peme ou après 
avo ir été gracié. 

Les individus poursuivis ou condamnés pour 
des faits auxquels, d'après la législation de 
l'Etat requérant, est applicable la peine de 
mort, ne seront extradés qu'à la condition que 
ladite peine ne sera ni prononcée ni appli
quée à leur égard. 

Art. 6: Les dispositions du présent traité 
ne sont applicables aux déli ts politiques. La 
personne qui a été extraclée à raison de l'un 
des faits de droit commun mentionnés à ]'art. 
2, ne peut, par conséquent, en aucun cas, 
être poursuivie et punie dans l'Btat auquel 
l 'extradition a été accor dée, à raison d'un dé
l it poli tique comm is par ell e avant l'extra
clition, ni à raison d'un fa it connexe à un 
semblable délit pol itique. 

Art. 7. L'extradition sera demandée par 
la voie diplomatique et •ne sera accordée que 
sur la production de l'original ou d'une ex
péclition authentique, soit cl'un jugement de 
condamnation, soit d'une ordonnance de mise 
en accusation ou de renvo i devant la justice 
répressive avec mandat d' arrêt, dél ivré dans 
les formes prescrites par la législation de 
l'Etat qui fait la demande, et indiquant suf
fisamment Je fait dont il s'agit, pour mettre 
l 'Etat requis à même de juger s'il constitue, 

cl'après sa législation, un cas prévu par Ja 
présente convention, a insi que la <l isposition 
pénale qui lui est appl icable. Les p ièces qui 
ne sont pas récl igées en langue frança ise, 
devront être accompagnées cl'unc traduction 
française. 

Art. 8. Les objets saisis en la possession de 
]' individu réclamé seront livrés à l'Etat re
quérant, si l' autorité compétente de l 'Etat 
requ is en a ordonné la ren1ise. 

Art. 9. En attendant Ia demande d'extra
dition pa1· la voie diplomatique, l'arrestation 
provisoire de !'individu, clont l'extradition 
peut être requise aux termes de la présente 
convention, pourra être demandée: 

du cóte des Pays-Bas par tout off icier de 
justice ou tout juge d'instruction (juge com
m issaire) . 

du cóte de la Lettonie par tout-, autorité 
Judiciaire; 

L'arrestation provisoire est soumise aux for
mes et aux règles prescrites par la législation 
du pays auquel la demande est faite. 

Art. 10. L'étranger arrêté provisoirement, 
aux termes de l'article précédent, sera, à 
moins que son arrestation ne doive être main
tenue pour un autre motif, mis en l iberté, si 
da11s Ie délai de vingt jours après la date du 
mandat d'arrestation prO\·isoire, la demancle 
cl'extrad ition par la voie diplomatique, avec 
remise des documents pre crits par la présente 
convention, n'a pas été reçue au Ministère 
des Affaires Etrangères de l'Etat requ is. 

Art. l l. Lorsque, dans la poursuite d' une 
affa ire pénale non-pol itique, un des Gouver
nements jugera nécessaire l'au<l ition de té
moins se trouvant dans l' autre Etat, une 
commission rogatoire sera envoyée i,. eet effet 
par la voie diplomatique, et il y sera donné 
suite, en observant les lois du pays, ou les 
témoins seront invités à comparaître. En cas 
d' urgence toutefois une comm iss ion rogato ire 
pourra être directement aclressée par l' auto
rité indiciaire dan l' un des Etats à l 'autorité 
jud icia ire dans l'autre Etat. 

Toute comm ission rogatoire, ayant pour but 
.de clemander une audition de témoins, clevra 
"tre accompagnée d'une traduction frança ise. 

Art. 12. Si dans une cause pénale non
pol itique la comparation personel le cl'un té
moin dans l 'autre pays est néces a ire ou dé
sirée, son Gouvernement l'engag€ra à se 
rendre à l'invitation qui lu i sera faite, et en 
cas de consentement, il lui sera accordé des 
frais de voyage et de séjour, d'après Jes ta1·ifs 
et règlements en vigueur dans Ie pays oil 
J'auclition devra avoir lieu, sauf ie cas ou Ie 
Gouvernement requérant estimera devoi r al 
louer au témoin une plus fo rte indemnité. 

Aucun témoin, quelle que soit sa nationali
(é, qui, cité dans l' un des deux pays, compa
raîtra volontairement clevant les juges de 
l'autre pays, ne pourra y être poursuiv i ou 
détenu pour des fa its ou condanmations cri
minels antérieurs , ni sous prétexle de com
plicité dans les faits objets du procès ou il 
figurera comme témoin. 

Art. 13 . Lorsque dans une cause pénale 
11on-politique la confrontation de criminels, 
détenus clans l'autre Etat, ou bien la com
munication de pièces de conviction ou de 
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documents, qui se trouveraient entre les mains 
des autorités de l'autre pays, sera Jugée utile 
ou nécessaire, la demande en sera faite par la 
voie diplomatique, et !'on y donnera suite à 
moins de cons idérations spéoiales qui s'y op
posent, et sous l'obligation de renvoyer les 
orimi nels et les pièces dans Ie plus bref délai 
possible. 

Art. 14 . Le transit, à travers Ie territoire 
de l'un des E tats contractants, d'un individu 
livré par une tierce puissance à l'autre partie 
et n' appartenant pas au pays du trans it, se ra 
acoordé sur la simple production, en original 
ou en expédition authent ique, de l'un des 
actes de procédure mentionnés à l'article 7, 
pourvu que le fait servant de base à l 'extra
dition soit compris dans la présente conven
tion et ne rentre pas dans les prévis ions des 
articles 3 et 6, et que le transp01 t a it 1 ieu, 
quant à ! 'escorte, avec Ie concours de fonc
tionnaires du pays qui a autorisé Ie transit 
sur son terr i toi re. 

Les frais du transit eront à la charge de 
l'Etat requ6rant. 

Art. 15. Les Gouvernements respectifs re
noncent de part et d' autre à toute réclama
tion pour Ja rest itution des frais d' entreti en, 
de transport et autres, qui pounaient résulter, 
dans les limi tes de leurs territoi1cs respectifs, 
de l'extradition des prévenus, accusés ou con
damnés, ains i que de ceux résul tant de l'exé
cution des comm issions rogatoires, du trans
port et du renvoi des criminels à cónfronter, 
et de !'envoi et de la restitution des pièces de 
conviction ou des documents. 

Au cas oû le transport par mer serait jugé 
préférable, !'ind ividu à extrader sera conduit 
au port que désignera !'agent di;ilomatique 
ou consula ire du Gouvernement requérant, 
aux frais duquel il sera embarqué. 

Art. 16 . Les deux Gouvernements s'enga
gent à se communiquer réciproquement, et 
sans restitution de frais , toutes les sentences 
de conclamnat ions ayant obtenu force de chose 
jugée, par rapport à des faits punissables de 
toute sorte, à l 'exception des contraventions, 
prononcées par la J ustice d'un des deux Etats 
eontre des re sortissants de l'autre Etat. · 

Cette communication sera effectuée moyen
nant !' envoi, par la voie diplomatique, au 
Gouvernement du pays, auquel appartien t le 
condamné d'une expédition authentique ou 
d'un extra it de la décision définitive ou d'un 
extrait du casier judiciaire, accornpagné d'une 
traduction française, si ladite pièce est redigée 
e11 u ne autre I angue. 

Art. 17. Les stipulations de la presente 
convention seront appl icables également aux 
Indes N éerlandaises, au Surinam et au Cu
raçao, sauf l 'observation des dispositions à 
établir ultérieurement par des notes à échan
ger entre les deux Etats et dont la nécessité 
pourra it s'imposer par la légi lation en vi
gueu,· dans ces ter ritoires d'outremer. 

Les modalités des demandes prévues par Ie 
présent traité et émanant des autoriiés de ces 
terri to ires ou adressées à cell es-ci, seront éga
lement réglée par ces notes. Par dérogation 
à !'art. 10 Ie délai pour la mise en liberté 
sera de trois mois . 

Art. 18. La présente con vent ion ne sera 

exécutoire qu'à dater du vingtième jour après 
sa promulgation dans les fo rmes prescrites par 
les lo is des deux pays. 

Elle ne sera exécutoire dans les territoires 
du Royaum~ des Pays-Bas, s itués hors de 
l'Europe, visés à l'article 17, qu'a la date à 
fixer dans les notes à échange,· selon eet ar
ticle. 

Art. 19. Chacune des P arties contractantes 
pourra en tout temps dénoncer la présente 
convention, en prévcnant l'autre Fartie de 
son intention six mois à !'avance. 

La convention sera ratifiée et les ratifica
' tions en seront échangées à La Haye aussitót 
que possible. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respec
ti fs ont signé la présente conventio 11 et y ont 
apposé leurs cachets. 

Fait en double expéd it ion à La H aye, Ie 
27 janv ier 1930. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S . ) Dr. 0 . Woit. 

V er t a I ing. 

HARE MAJESTEI'l' DE KO INGIN DER 
NEDERLA DEN, 

en 
DE PRESIDENT DER REPUBLIEK LET

LAND, 
in gemeenschappelijk overleg overeengeko

men zij nde een verdrag betreffende uitleve
ring en rechtsbij tand te slu iten; 

hebben te dien e inde tot Hunne gevolmach
tigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den: J onkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandscho 
Zaken; 

de President van de Republiek Let! and: den 
heer Oskar Woit, Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister van de Republiek 
Letland bij Hare Majesteit de K oningin der 
Nederlanden, 

d ie, behoorl ij k gemacht igd, omtrent de vol
gende artikelen zijn overeengekomen: 

Art. 1. D ,:, R egeering van ederland en de 
R egeering van Letland verbi nden zich , vol
gens de regelen bij de volgende artikelen vast
gesteld ; met uitzondering van hare ·e igen on
derdanen en onderdanen van een derden 
Staat voorzoover eene uitzondering ten op
zichte van de laatsten haar grond zou vinden 
in het volkenrecht, wederkeerig aan elkander 
uit te leveren de personen, die veroo rdeeld of 
l•eschuldi gd zijn ter zake van een der in art. 
2 vermelde feiten, gepleegd buiten het grond
i;eb ied van den Staat aan welken de uitl eve
ring wordt gevraagd, indien het gepleegde 
feit, naar de wetgeving van den aangezochten 
Staat eveneens valt onder de hierna vermelde 
strafbare feiten en indien, ten aanzien van 
veroordeelden, de uitgesproken tra{ ten m in
öle zes maanden gevangenisstraf bedraagt en 
ten aamien van beschuldigden, de op het te 
laste gelegde feit toepasselij ke straf, naar de 
wetgeving der beide landen, ten minste een 
jaar gevangenisstraf bedraagt. 

Evenwel, indien het aan de uitleverings
aanvraag ten grondslag liggende feit begaan 
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is buiten het grondgebied van den aanvragen
den taat, zal aan deze aanvraag !echts ge
volg worden gegeven wanneer de wetgeving 
van den aangezochten Staat vervolging van 
dezelfde feiten, buiten zijn grondgebied be
gaan, toelaat. 

Art. 2. De strafbare feiten, die aanleiding 
kunnen geven tot eene uitleveringsaanvraag, 
zijn de volgende: 

1 °. a. aanslag tegen het leven of de vrij 
he id van den Koning, de regeerende K o
uingiu, van den R egent of van een ander 
Hoofd van een bevrienden Staat, of een aan
s lag ondernomen met het oogmerk hen tot 
regeeren ongeschikt te maken; 

b. aans lag tegen het leven of de vrijheid 
van de niet-regeerende Koningi n, den ver
moedelijken troonopvolger of van een lid van 
het Vorstelijk Huis; 

2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of 
J..indermoord; 

3°. bedreigingen, schriftelijk en onder eene 
l,epaalde voorwaarde gedaan, voorzoover de 
wetten der beide landen op dien grond uit
levering toelaten; 

4°. het opzettelijk veroOl'zaken van de af
clrijving der vrncht van eene vrouw door haar 
z I ve of door anderen; 

5°. opzettelijk met voorbedachten rade toe
gebrachte slagen of verwondingen, die eene 
klaarblijkelijk ongeneesl ijke ziekte, eene voort
clurende ongeschiktheid tot persoonlijken ar
be id , het verlies van het algeheel gebruik 
van een lichaam deel, een zware verminking 
of den dood zonder dien te hebben willen ver
oorzaken, ten gevolge hebben; 

6°. ve rkrachting; feitelijke aanranding van 
cle eerbaarheid; het feit van buiten echt 
, leeschelijke gemeenschap te hebben met een 
meisje of eene vrouw beneden den leeftijd 
van zestien jaren of met eene vrouw boven 
di en leeftijd, wanneer de schuldige weet dat 
zij in staat van bewuste looshe id of onmacht 
,·er keert; ontuchtige handel ingen, wanneer de 
schuldi ge weet dat de persoon met welke hij 
ze pleegt·, i11 staat van bewusteloo~heid of on
macht verkee rt, of wanneer die persoon den 
leeftijd van ze t ien jaren niet heeft bereikt; 
opwekking van een persoon beneden dien leef
tijd tot het plegen of dulden va11 ontuchtige 
handelingen of tot vleeschelijke gemeenschap 
met een derde buiten echt; ontucht gepleegd 
door een meerderjarig persoon met een min
clerjarige van hetzelfde geslacht; ontucht ge
pleegd met personen die onder de hoede of 
onder het gezag van den dader gesteld zijn, 
voorzoover trafbaar naar de wetgeving van 
heide partijen ; de handel in vrouwen en de 
handel in minderjarigen van het mannelij k 
ges lac.ht; 

7°. opwe kk ing van minderj ar igen tot on
t11cht en iedere daad welke ten doel heeft de 
ontucht van minderjarigen te begunstigen, 
. trafbaar volgens de wetten der beide la nden; 

8°. dubbel huwelijk; 
9°. oplichting, wegvoering, verberging, weg. 

making of onderschuiving van een kind; 
10°. opl ichting of wegvoering van minder

jarigen; 
11 °. het namaken of vervalschen van munt. 

speciën, muntpapier of bankbiljetten, met het 

oogmerk om die muntspeciën, dat muntpapier 
o f die bankbiljetten als echt en onvervalscht 
uit te geven of te doen uitgeven, of het op
zettelijk in omloop brengen van valsche of 
vervalschte muntspeciën, muntpapier of bank
biljetten; het uitgeven, in voorraad hebben 
of invoeren uit het buitenland van muntspe
c iën, muntpapier of bankbi ljetten, met het 
oogmerk om d ie al s echt en onvervalscht in 
om loop te b rengen, hetzij' dat de dader zelf 
het namaken of de vervalsching heeft ge
pleegd, hetzij dat hij wist op het oogenblik 
dat hij ze ontvangen heeft, dat zij valsch of 
vervalscht waren; 

12°. het namaken of vervalschen van van 
Rijkswege uitgegeven zegels en Rijksmerken 
of van te dezen opzichte daarmede gel ijk te 
stell en zegels of van meesterteekenen die door 
de wet worden gevorderd , voorzoover de wet
ten der beide landen uitlevering uit dien 
hoofde toelaten; 

13°. valschheid in ge ehriften en het met 
oµzet gebruik maken van het valsche of ver
valschte geschrift, voorzoover de wetten ·der 
b ide landen uitlevering ui t di en hoofde toe
laten; 

14°. meineed; 
15°. omkooping van openbare ambtenaren 

voorzoover de wetten der beide la nden op dien 
grond uitlevering toelaten; knevelarij , ver
duistering door ambtenaren of daa rmede ge
lijkgestelden; 

16°. opzettelijke brandstichting, indien daar
van gemeen gevaar voor goederen of levens
gevaar voor een ander te duchten is; brand
stichting met het oogmerk om zich of een 
ander, ten nadeele van den verzekeraar of 
van den wettigen houder van een bodemerij-
1:rief, wederrechtel ijk te bevoordeeien; 

17°. opzettelijke en wederrechtelijke vernie
ling van een gebouw hetwelk in zijn geheel of 
gedeeltelij k aan een a nder toebehoort of van 
een gebouw of getimmerte, indien daarvan 
gemeen gevaar voor goede ren of levensgevaar 
voor een ander te duchten is; 

18°. openlijk geweld met vereenigde krach
ten tegen personen of goederen; 

19°. het opzettelijk en wederrechtel ijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbruik
baar maken of beschadigen van een schip, 
indien daarvan levensgevaar vavr een ander 
te duchten is; 

20°. muiterij en verzet van pa sag1ers aan 
boord van een schip tegen den schipper en van 
mindere schepelingen jegens hunne meerderen 
in rang; 

21 °. het opzettel ijke doen ontstaan van ge-
vaar voor een spoortrein; 

22° diefstal · 
230: opl icltti;,g; 
24°. misbruik van eene hand tee kening in 

blanco; 
25°. verduistering; 
26°. bedriegel ij ke bankbreuk. 
Onder de voorgaande benamin6en zijn be

grepen de poging en de medeplichtigheid, 
rnorzoover zij strafbaar geste ld zijn bij de 
wetgeving van het land, aan hetweik de uit
ievering wordt gevraagd. 

Art. 3. De uitlevering zal niet plaats heb
ben: 
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1 °. indien het fei t in een derden Staat is 
gepleegd en de R egeering van di en Staat de 
u it leveri ng aa nvraagt ; 

2°. zoolang de opgeëischte persoon voor 
hetzelfde fe it vervolgd wordt in het land 
waaraan de uitl evering wordt gevraagd, of, 
i11clien hij , wegens da t fei t, er onherroepelijk 
is ve roordeeld, ontslagen van rechtsvervol
g i,,g, gegratieerd of vrijgesproke11 , 

3°. indien , naar de wetten van het land 
waa raan de uitl evering gevraagd wo rdt, ver
jaring is ingetreden ten aanzien va n de ver
volg ing of van de straf ; 

4°. ind ien de opgeëisch te persoon vervol gd 
wordt of veroordeeld is wegens een pol it iek 
misd rij f (z ie a r tikel 6) ; 

5°. indien, naar de wetgev ing van den 
aa nvragencl en S taat, de vervolging van den 
opgeëischten persoon all een op persoonlijke 
klachte kan worden ingesteld en <leze klach te 
niet b innen den voorgeschreven t ijd is inge
di end ; 

6°. indi en de opgeëischte persoon zou moe
ten worden berech t door een buitengewone 
rechtba nk ; 

7°. indien de opgeëischte persoon in den 
aangezochten Staat veroordeeld is toL de dood
st raf en deze niet binnen den wettelij ken ter
mijn in eene andere straf is veranderd . 

Art. 4. J ndi en de opgeëischte pe1soon ver
volgd wordt of stra f ondergaat wegens een 
ander misdrij f dan hetwelk tot de aanvrage 
om uitlevering gele id heeft, zal zijne uitl e
vering niet worden toegestaan dan na afloop 
der vervol g ing, ingesteld in het land waar
a an de uitl ever ing wordt gevraagà en, inge
val van veroo rdeel ing , nadat hij zijn straf 
zal hebben ondergaan of hem daarvan gr atie 
za l zij n verl eend. ochtans za l eeu opgeëischt 
persoon, ten e inde voor den rech ter van het 
aanvragende land te verschij nen tijdelijk kun
nen worden overgelever d onder gehoudenheid 
dat hij zal te ruggezonden worden zoodra de 
vervolg ing geëindigd is. 

Art . 5. Ui tdrukkelijk wordt bepaal d dat de 
u itgeleverde persoon niet zal mogen worden 
ve rvolgd noch gest ra ft in het land waara an de 
uitlever ing is toegestaan, wegens eenig straf
baa r fe it n iet in het tegenwoordig verdrag 
voorzien en vóór zijne u it levering gepleegd, 
noch , zonder de toestem m ing der R egeering 
die de u itl ever ing heeft toegestaan, vervolgd 
of gestraft wegens een fe it voorz ien in het 
tegenwoordig verdrag en vóór zijne u itl eve
r ing gepleegd anders dan dat waarvoor de u it
leveri ng heeft plaats geha d, noch u itgeleverd 
aan een derden Staat, tenzij h ij in elk geval 
voll e vrijheid geh ad hebbe het eers tgenoemde 
land weder te verlaten gedurende een maand 
nada t de tegen hem ingestelde vervolg ing zal 
zij n a fgeloopea en hij , ingeval van veroor
deeling de hem opgelegde straf zal hebben 
ondergaan of hem daarvan gratie zal zij n ver-
leend. · 

P ersonen d ie vervol gd worden of veroor
deeld zijn wegens fe iten waarop, naar de wet
geving van den aanvragenden Staat, de dood
straf toepas el ijk is, zu ll en a lleen ui tgeleve1·d 
worden op voorwaarde, dat die stra f ten aan
zien van hen noch zal worden ui tgesproken 
noch zal worden ten ui tvoer gelegd. 

A1·t. 6. De bepali ngen van h et tegenwoor
d ig verd rag zij n niet toepasselijk op staatkun
di ge misdr ij ven. Hij die wegens een der in 
art . 2 genoemde gemeene fe iten is ui tgeleverd 
kan derh a lve in geen geval vervolgd en ge
straft worden in den Staat waa raan de ui t
leveri ng is toegestaan, wegens een staatkun
dig m isdrij f door hem gepl eegd voór de ui t
levering, noch wegens een fe it met zoodani g 
staatkundi g misdrijf samenhangende. 

A rt. 7. De u itlever ing za l wordE.n aange
vraagd langs dipl omatieken weg en a ll een 
toegestaan worden op vertoon van het oor
p ronkelijke of van een gewaarm erÏ<t a fschrift 

hetzij van een vonnis van veroordeel ing, hetzij 
van een beschikking tot in staat van beschul
d ig ing tell ing of van eene beschi kking waar
bij rech tsingang is verleend met bevel tot ge
vangennem ing, a fgegeven in de vormen voor
geschreven door de wetgev ing van den S taat, 
cl ie de aanvrage doet, en waarbij het fe it 
waarvan spra ke is op zoodani ge wijze word t 
omschreven dat de aangezochte Staat in staat 
zij te beoordeelen of het. volge11s zijne wet
gev ing, een geval claarstelt in het tegenwoor
d ig verdrag voorzien, alsmede vermeldende 
de op het fe it toepasselij ke strafbepal ing. De 
stukken, d ie n iet in de F ransche taa l zij n ge
stel d , moeten van eene F ran ene ver taling 
vergezeld zij n. 

Art. 8. De op en bij den opgeëisch ten per
soon in besl ag genomen voorwerpen zull en aan 
den aanvragenden taat worden o,·e rgegeven 
indien de bevoegde macht van den aange
zochten Staat de overgave daarvan beeft be
volen. 

Ar t . 9. In afwachting van de aa11vrage om 
ui t leveri ng la ngs d iplomatieken weg, zal de 
voorloopige aanh ouding van den persoon 
wiens ui tleYer ing volgens het tegenwoordi g 
verdrag kan gevraagd worden, kunnen worden 
verzocht: 

van de zijde van N ederland door eiken of
fi cier van J ustit ie of eiken rechter van in
structie (rechter-commissar is) ; 

van de zij de van L etl a nd door elke rech ter
lijke overheid. 

De voorloopige aanhoud ing is onderworpen 
aan de vormen en regelen voorgeschreven 
door de wetgeving van den Staat waa raan de 
aanvrage wordt gedaan. 

Art. 10. De vreemdeling; voorloopig aan
gehouden vol gens de bepal ingen van het voor
gaand a rt ikel , zal , tenzij zij ne i.anhouding 
wegens eene andere reden gehandh aafd be
hoort te worden, in vrijheid wor den gesteld , 
indien niet binnen den termijn van tw intig 
dagen na de dagteekening van het bevel va n 
voorloopige aanhouding, de aanvrage tot uit
levering l angs d iplomatieken weg, met over
legging der besche iden, voorgeschreven door 
het tegenwoordig verdrag, door het Mi nisteri e 
van B uiten landsche Zaken van den aange
zoch ten Staat is ontvangen. 

Art. l l. W anneer bij vervolg ing wegens 
een gemeen misdrij f eene der R egeeringen het 
hooren van getuigen, die zich in <len anderen 
Staat bevinden, noodig oordeel t, zal daartoe 
eene rogatoire comm issie langs d ip lomatieken 
weg gezonden worden en zal daaraan gevolg 
gegeven worden met inach tnem ing der wetten 
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van het land , waar de getuigen zu llc::i worden 
uitgenoodigd te verschijnen. Echter zal, in 
spoedeischende gevallen, eene rogato ire com
missie rechtstreeks door de rechterl ijke over
heid van den eenen Staat a an de rechterlijke 
overheid van den anderen Staat gezonden 
kunnen worden. 

Elke rogato ire commiss ie tot aanvrage van 
een getui gP.nverhoor zal van eene Fransche 
, ertaling vergezeld moeten zijn. 

Art. 12 . Indi e n, in eene stra fzaak een ge
meen misdrij f betreffende, de persoonlijke 
verschijning van een getuige in het a ndere 
land nood ig is of verlangd wordt, zal zij ne 
R egeering hem verzoeken aan de tot hem te 
ri chten ui tnoodi g ing gevol g te geven en , in 
geval hij daaraan voldoet, zul len hem re is- en 
verblijfkost t>n worden toegekend volgens de 
ta rieven en reglementen van kracht in het 
land, waar het verhoor zal moeten pl aats heb
ben, behoudens het geval dat de aa nvragende 
Regeering het noodig zal achten hoogere scha
devergoeding aan den getuige toe te kennen . 

E en getu ige va n welke nationali teit ook, 
die in een van beide Staten opgeroepen, vrij
willi g voor de rechters van den anàeren Staa t 
verschijnt , zal a ldaar n iet kunnen worden 
vervolgd of aangehouden wegens vroeger 
door hem begane stra fb are fe iten of tegen 
hem uitgesproken strafrechtel ijke veroordee
l in gen zelfs niet onder voorwendsel van mede
plicht igheid aan de fe iten die het onderwerp 
uitm a ken van het ged ing, waarin hij als ge
tu ige optreedt. 

Art. 13. ~ 1anneer in eene stra fzaak een 
gemeen m i d rijf betreffende, de confrontatie. 
van misdadigers, gedetineerd in den a nderer; 
Staat, of wel de mededeeling van over tui 
g ingsstu kken of van bescheiden, welke zich il, 
handen bev inden der autor iteiten van het an 
dere land, nutt ig of noodi g za l worden geoor
àeel d, zal de daartoe strekkende aanvraag 
la ngs diplomatieken weg gesch ieden en zal 
daaraan gevolg gegeven worden, tenzij er bij
zondere redenen mochten bestaan die er zich 
tegen verzetten, en onder gehoudenheid tot 
terugzend ing van de misdadigers en van de 
stukken binnen den kortst mogelij ken t ijd. 

A rt . 14. De doorvoer over het grondgebied 
van een der contracteerende Staten, van een 
door eene derde Mogendheid aan de andere 
P ar t ij ui tgeleverd persoon niet behoorende tot 
het land door hetwelk de doorrnE.r plaats 
heeft, za l worden toegestaan op het een voudig 
vertoon he tzij van het oorspronkel ij k hetzij 
van een gewaarmerkt afschr ift, van een der 
stukken genoemd in a r t . 7, mits het fei t, 
waa rop de uitl evering gegrond is, in het te
genwoord ig verdrag vermeld zij en niet valle 
onder de bepalingen van de artikelen 3 en 6 
en mi ts de doorvoer wat het gele ide betreft, 
geschiede met medewerking van beambten 
van het land dat den doorvoer over zij n 
grondgebied heeft toegestaan. 

De kosten va n doorvoer zullen ten laste ko
men van den aanvragenden Staat. 

A re. 15. De wederzijdsche R egeeringen 
doen over en weder a fstand van a lle aanvrage 
om terugbetal ing van de kosten van onder
houd, van vervoer en andere die, Linnen de 
grenzen van haar wederzij dsch grondgebied, 
zouden kunnen voortvloeien ui t de uitlevering 

van verdachten, in staat van beschuldiging 
gestelden of veroordeelden, even als van die 
yoor tvloeiende uit de tenuitvoerl e1;g ing van 
rogatoire commissiën, uit het ven ·oer en de 
terugzend ing van misdadigers ter confronta
ti e en u it de toezending en terugzending der 
overtuig ingsstukken of der bescheiden. 

I ngeval het vervoer over zee verkieselijk 
mocht woràen geacht, zal de u it te leveren 
persoon worden overgebracht naar de haven, 
aan te "vijzen door de n diplo1na t ie kcn of con
sul a iren agent van den aanvragenden Staat, 
op wi ens kosten h ij za l worden ingescheept. 

Ar t. 16. De beide R egeeringen verbinden 
zich elkander wederkeeri g, zonder vergoeding 
va n kosten, mede te deelen alle Ycroordeelin
gen die in kracht va n gewijsde zijn gegaan, 
bet reffende stra fba re fe iten va n a llen aard, 
met ui tzonder ing van ove rt redingen, ui tge. 
sproken door de Justitie va n een der beide 
8ta ten tegen onderda nen van den anderen 
Staat. 

Deze mededeel ing zal geschieden door toe
zending, langs di plomat ieken weg, aan de 
R egeering van het land waartoe de veroor
deelde behoort, va n een gewaarmerkt af
schrift va n of van een ui t trekse l uit de on
herroepelijke besl iss ing of van een uittreksel 
ui t het strafregister, welke van een Fransche 
vertaling vergezeld moeten zijn indien het 
stuk in eene a ndere taal gesteld is. 
• Art . 17. De bepalingen van het tegenwoor
dig verd rag zullen eveneens toepasselijk zijn 
op ederlandsch-Indië, Suriname en Cura
çao, behoudens inachtneming van de bepalin
gen die la ter zull en worden vastgesteld bij 
lusschen de beide Staten te wisselen nota's en 
waarvan de noodza kel ij kheid zou kunnen 
Yoo,·tvloeien u it de in die overzeesche geb ie
den van kracht zijnde wetgeving: 

De wijze waarop aanvragen voorz ien bij dit 
verd rag en uitgaa nde van de overheden van 
die gebieden of tot hen gerich t, zullen ge
schieden, zal eveneens bij di e nota's worden 
geregeld. Met afw ij king van art. 10 zal de 
termijn voor de invrij heidstell ing drie maan
den zijn . 

Art . 18. H et tegenwoordig verdrag zal 
eerst in werking treden met ingang van den 
twint igsten dag nadat het zal zijn afgekondigd 
in de door de wet ten der be ide la nden voor
geschreven vormen. 

H et zal eerst in werking t reden in de ge
bieden van het K onink r ijk der N ederlanden, 
gelegen bui ten Europa en bedoeld in artikel 
17, op den datum vast te stell en in de volgens 
dat artikel te wisselen nota' s. 

Art. 19. Elk der contracteerende pa rtijen 
zal te allen tijde di t verdrag kunnen opzeggen 
door de a ndere P a rtij zes m aauden tevoren 
met zijn voornemen in kennis te stellen . 

H et verdrag zal worden bekrachtigd en de 
bek.i-achtig ingsoorkonden zul len zoo spoedig 
mogel ij k te ' s-Gravenhage worden uitgewis
seld. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
macht igden het tegenwoordi g verdrag hebben 
geteekend en van hun zegel voorz ien. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
27 J anuari 1930. 

(L.S.) Beelaerts va n Blokland. 
(L .S.) D r. 0 . Woit. 
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28Maartl931. BESLUIT houdende algemeene 
voorschriften ter voorkoming van nadeel 
door de iepenziekte en den grooten en 
kleinen iepenspintkever. S. 136. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 25 Maart 1931, Directie van 
den Landbouw, n°. 498, 2e afdeeling Domeinen; 

Gelet op artikel 3 der Boschwet 1922; 
Overwegende, dat het Ons wenschelijk voor

komt de algemeene voo~schrif~en ter voo1;ko
ming van nadeel door de 1epenz1ekte (Graphmm 
Ulmi, Schwarz) en den grooten en kleinen iepen
spintkever ( colytus Scolytus F en Scolytus 
multistriatus Mrsh) aan te vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : . 
met intrekking van Ons besluit van 17 April 

1930 (Staatsblad n°. 141) te bepalen: 
Art. 1. De gebruiksgerechtigde van iepen, 

welke door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw zijn aangewezen als 
stervende of als reeds gestorven, is verplic~t, 
binnen een door dJen Minister te bepalen terrwJn. 
die iepen te vellen en de schors onschadelijk 
te maken door deze, volgens de aanwijzingen 
van genoemden Minister, te verbranden of 
op andere wijze te behandelen. 

2. De gebruiksgerechtigde van reeds gevelde, 
door Onzen Minister van "Binnenlandsche Za
ken en Landbouw aan~?wezen, iepen, is ver
plicht; binnen een door aien Minister te b~P.alen 
termijn de schors daarvan onschadehJk te 
maken door deze, volgens de aanwijzingen van 
genoemden Minister te verbranden of op andere 
wijze te behandelen. . 

3. Dit besluit treedt in werking met mgang 
van den tweeden dag nà dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het _geplaatst is. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst ~n waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1931. 
WILHELM! A., 

De Minister van Staat, 
Minister v. B innenlandsche Zaken en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 16 A pril 1931. ) 

28 M,uirt 1931. BESLUIT tot ve rnietiging 
van het besluit van den Raad der ge
meente Ji.oudekerke dd. 5 Mei 1930, waar. 
bij aan L . V erhage, a ldaa r, ·, ergunning 
is ve rl eend tot het bouwen van een woon
huis op het perceel, kadastrnal 1.,ekend ge
meente K oude kerke, sectie D, n°. 1780. 
s. 137. 

Wij WIJ ,HELMINA, enz. ; _ _ 
Op de voordracht van Onzen M11.ister van 

Arbeid, H andel en ij verheid en van Onzen 
Ministe r van Staat, Mi niste1· van Binnen
la ndsche Zaken en Landbouw, van 13 Novem
ber 1930, n°. 7966 M/P .B.R. , Afdeeling Volk · 
gezondheid, en van 10 J anuar i 1931, n°. 256 , 
Afdeel ing J3i nnenl andsch Bestuur, betreffende 
het besluit van den Raad der gemeente 
K oudeke,·ke d.d. 5 Mei 1930, waarbij aan L . 
Verhage, a ldaar, vergunni ng i verleend tot 

het bouwen van een woonhuis op het perceel , 
kada tra.al bekend gemeente K oudekerke, sec
tie D, n°. 1780, zulks met vrijstcliing van 
een voorschrift van de bouwverordening voor 
die gemeente ; 

Overwegende, dat het huis is ontworpen 
op een terrein, dat niet aan een straat is ge
iegen, en dat het bouwpla n derha lve met vol
doet aan het bepaalde in a rtikel '/, /, eerste 
lid, van de bouwverordening voor Koude
kerke, volgen hetwelk woningen alleen mo
gen worden opgericht aan straten en met ver
der dan 15 M. van de straatgrens; 

dat weliswaar de Gemeente raad, met toe
passing van het vierde lid van art ikel 7, / , 
volgens hetw e lk in b ijzonclern geva ll e n de 
Gemeenteraad van het bij het eerste lid be
paalde vrijste lling kan verl eenen onder da~r
bij te stell en voorwaarden, in het onderhavi ge 
geval vrijstelling heeft verl eend van het be
paalde in artikel 7, / , ee rste lid ; 

dat echter de bepaling van a rtikel 7, / , 
juist in de verordening is opgenomen, ten 
einde in het bela ng der volkshuisvesting orde·. 
looze bebouwing van de strook grond, tot het 
bouwen waa rop th ans vergunning is verleend, 
te voorkomen ; 

dat derha lve het ten aanzien van bedoelde 
strook grond gebruik maken van de_ bevoegd
heid om vrijstelli ng te ve rl eenen, mgaat t~
gen de uitd rukkelij ke bedoeli ng, waarmede d, t 
artikel in de verordeni ng is opgenomen en 
mitsdi en ook in strijd is met de strekking 
van het voorbehoud, dat daa rbij gemaakt is; 

dat de .vr ij stelling, met a fwijking van be
doeld voorbehoud, te kort doet aan de be
scherm ing die het voorschrift beoogt te ver
leenen aa~ de belangen van rechtszekerhe id 
en goede bebouwi ng; 

dat mit dien het raadsbesluit, voor zoo ver 
daa rbij vrij stelling is verleend van het be
paalde in het eerste I id van artikel 7, / , in 
strijd is met het a l gemeen belang ; 

Overwegende voorts, dat na de vernietiging 
van d it deel van het raadsbesluit, het raadsbe
slui t, voor zoo ver daa ,·bij bouwvergunning is 
verleend, verniet igd behoort te ~yorden wegens 
strijd met de wet, aangezien b1J 1sebreke van 
de vrijste lli ng de vergunning is verleend 10 

~trijd met a rt ikel 7, / , eerste lid, der bouw
verordening en mitsdien in strijd m~t a rtikel 
5, tweede li d, der Woningwet ; 

Gelet op a rtikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van tate gehoord (ad,·ies van 

den 3den 1\laart 1931, n°. 18) ; 
Gezien het nade r rapport van Onzen Mi

nister van Arbeid, H andel en ~ij rnrheid en 
van Onzen Minister van Staat, 1iiuister van 
Binnenl andsche Zaken en Landbouw, van 18 
Maart 1931, n°. 1707 M/P .B.R., Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 25 Maa rt 1931, n°. 
3597, Afdeeli ng Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en ver taan : 
vorenbedoeld besluit van den R aaà der ge

meente K oudekerke d.d. 5 Mei 1()30 te ve r
nietigen wegen shijd met het a lgemeen be
la ng, voor zoover het strekt tot he~ verleenen 
.an vrijstelling, en \'OOI' het oven ge wegens 
strijd met de wet. .. 

Onze ::llinister van Arbe id, H andel en N1J 
,·erheid i bela t met de uitvoe ri ng van di t 
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besluit, dat in het Staatsblad zal 
plaatst en waarvan afschrift zal 
zonden aan den R aad van State. 

worden ge- [ De begrooting wordt vastgesteld op: 
worden ge- T ite l A. Gewone dienst f 22,100,000 

's-Gra venhage, den 28sten Maart 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van A1·beid, Handel en Nijverheid, 
T . J . V e r s c h u u r. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitg eg . 21 April 1931.) 

28 Maart 1931. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van het Staatsbedrij f 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1931. S. 138. 

De begrooting wordt als Yolgt vastgesteld: 
le Afdeeling op f 88,837,100. 
2e Afdeeling op f 24,264,800. 

28 Maart 1931. WET tot vaststelling van 
net negende hoofdstuk der I-tijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1931. S. 139. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst . f 61,774,853 
Titel B. Kapitaaldienst . 67,282,200 

Geheele dienst . f 129,057,053 

28 Maart 1931. WET tot vaststel[ ing van de 
begrooting rnn inkomsten en uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1931. S. 140. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Tite l A. Gewone dienst f 52,437,000 
Ti tel B. Kapitaaldienst N ihil. 

Geheele dienst f 52,437,000 

28 Maart 1931. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van het Staatsvis chers
havenbedrijf te JJ,nuiden voor het dienst
jaar 1931. S. 141. 

De begrooting wordt als volgt vastgesteld: 
l e Afdeel ing op f 844,850. 
2e Afdeeling op f 587,500 . 

28 Maart 1931. WET, houdende ,·uststelling 
van de begrooting van de Stai.tsmijnen in 
Li,nburg voor het dienstjaar 1931. S. 142. 

De begrooting wordt als vo lgt . vastgestel d: 
l e Afdeel ing op f 118,655,000. 
2e Afdeel ing op f 14,650,000. 

28 M aart 1931. WET tot vaststellic6 van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Wegenfonds voor het dienstjaar 
1931. s. 143. 

Ti te l B. K apitaaldienst 8,640,000 

Geheele dienst f 30,740,000 

31 Maa,·t 1931. BESLUIT, houdende: 
1°. intrekking van het Koninklijk Be

sl uit van 25 Juli 1908 (Staatsblad n° . 
274), waarbij aan de Vereen iging tot 
Christelijke verzorging van krankzinnigen 
in Z eeland, gevestigd te Middelburg, ver
gunning wordt verleend op een terre in in 
de gemeenten B ergen op Z oom en Halste
ren een gesticht voor krankzinnigen op 
te richten; 

2° . vergunning aan de Vereeniging tot 
Christelijke verzorging van krankzinnigen 
in Z eeland, gevestigd te Middelburg, om 
de gebouwen harer stichting "Vrederust", 
gelegen in de gemeenten B ergen op Zoo,n 
en Halste,·en, voor een gedeelte in te 
richten als krankzinnigengesticht ; 

3° . aanwijzing van vier paviljoenen, 
behoorende tot de stichting "V rederust" , 
als eene inrichting, welke niet a ls krank
zinn igengest icht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzin
nigen worden verpleegd. S. 144. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw va n 27 Maart 1931, afdee ling 
Armwezen, n°. 1469 ; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met ingang Yan 15 April 1931 

wordt ingetrokken Ons besluit van 25 Juli 
1908 (Staatsblad n°. 274), gelijk dat sedert 
gewijzigd is. 

2. Aan de Vereeniging tot Christe lijke 
Verzorging van krankzinnigen in Zeeland, ge
Yestigd te Middelburg, wordt vergunning ver
leend om van hare stichting "Vrederust", ge
lègen in de gemeenten B ergen op Z oo,n en 
Halsteren, de gebouwen, tot dusver bestemd 
en gebez igd voor de verpleging der lijders, 
met uitzondering van vier paviljoenen in te 
richten tot een gesticht voor krankzinnigen 
overeenkomstig de voorheen en thans over
ge legde teekeningen en daarbij gegeven be
schrij ving. 

3. Van de stichting worden 4 paviljoenen, 
op de overgelegde situatieteekening gemerkt 
paviljoen 1, 2, 9 en 10 onder de voorwaarden, 
vermeld in artikel 11, aangewezen als een 
inrichting, welke niet a ls gesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

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

4. In het gesticht voo,· krankzinnigen mo
ge--, niet meer dan 221 mannelijke en 195 
vrouwelijke krankzinnigen verpleegd worden. 
Bnvendien mogen in het gesticht gedurende 
hi>t tij dvak, eindigende 1 Juli 1941, nog 25 
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ni,,11nelijke en 36 vrouwelijke krankzinnigen 
, erpleegcl worden. 

5. In de inrichting, bedoeld in art. 3, mo
~en niet meer clan 101 mannen en 101 vrou
wen verpleegd worden. 

Bovendien mogen er gedurende het tijd
Ya k, ei ndigende 1 Juli 1941, nog 20 mannen 
en 17 vrouwen verpleegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minis
te r van Binnenl a ndsche Zaken en L andbouw 
mogen op het terrein van de stichting " Vrede
rust" geen opstallen, tenz ij overeenkomstig de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in ar
tikel 2 worden opgericht en mag niet aan 
cl relen de beschikking over eenig deel van 
dit terrein worden gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
rnn Binnenl andsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van de stichti ng, de r iolee
r ing en verdere inrichtingen op het terrein, 
zoomecle in de omheining van de tuinen, geen 
verandering worden aangebracht, welke ten 
gevolge zoude hebben, dat zij n iet meer ge
heel overeenstemden met de teekeningen en 
beschrij ving, bedoeld in artikel 2. 

8. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd i . 

9. De geneeskundi ge behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 4 
geneeskundigen, die geve tigd moeten zijn in 
eene woning op het terrein van de stichting 
en geen andere geneeskundige praktijk, tenzij 
consultatieve mogen uitoefenen . 

10. Va n elke opneming, ont lag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen twee 
weken een schriftel ijke kennisgeving gezon
den aan d iengene der In pecteurs, bedoeld in 
artikel 1 der Wet van 27 Apr il 1884 (Staats
blad n°. 96), die door Onzen Minister van 
Binnenl and che Zaken en Landbouw is he
la t met het toezicht op de stichting " Vrecle
rust". 

ll . De voorwaarden, bedoeld in artikel 3, 
luiden als volgt : 

1. Tot de inrichting wordt te allen t ijde 
toegang verleend aàn den Inspecteur, belast 
met het toezicht op de stichting " Vrederust". 

2. H et Bestuur, de genee kundigen, ver
bonden aan de inr ichting, benevens het ove
rige a ldaar werkzaam personeel, geven den 
Inspecteur de door hem verlangde inlichtin
gen. 

3. De geneeskundi gen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelm atig ton aanz ien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurig aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
den is, zoomecle van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, gee telijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan, uit deze aanteeke
ningen moet voorts nu en dan blijken of 
voortzetting van de verpleging in de inrich
ting nog noodzakelijk of wenschelijk is. Zij 
worden na het ontslag of overl ijden van den 
verpleegde zorgvuldig bewaard gedurende 
vijf en twintig jaren. Van deze aanteekenin-

gen wordt aan den I nspecteur OJ;) zijn ver
langen inzage gegeven. 

4. H et is verboden de verpleegden te be
lemmeren zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van Al gemeen 
Bestuur, tot den Inspecteur en tot den Of
ficier van J ustitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of dat van een der 

ouders of van den voogd ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij; 

b. op schriftelij ke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, ,·an den 
eersten genee kundige, dat zijne verpleging 
in de inrichting niet langer noodzakelijk of 
wenschelijk is ; 

c. op verlangen van den Inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere 

voorschriften, welke door Onzen Ministe r van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw ten aan
zien van het bepaalde in dit artikel moeten 
worden gegeven. 

12. Aan den Inspecteur wordt te allen 
t ijde toegang verleend tot de d ienstgebouwen 
van de stichting "Vrederust". 

13. Het Bestuur draagt zor g, dat een af
schr ift van dit besluit en van de Minister ieele 
Beschikkingen, bedoeld in de artikelen 6, 7 
en 11, zoomede een copie van de teekeningen 
e:n beschrijving, bedoeld in artikel 2, aanwez ig 
zijn in de stichting " Vrederust" en aan den 
In pecteur, zoomede aan den Offic ier Yan J u
stit ie te allen tijde op verla ngen worden voor
gelegd. 

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

's-Gravenhage, den 31sten Maart 1931. 

De 
Ministe·r 

R u y s 

WILHELMINA. 
Minister van Staat, 

van Binncnland.sche Za ken 
en Landbouw, 

d e B e e r e n b r o u c k. 
( (Uitgeg. 20 April 1931.) 

1 A p1·il 1931. BE LUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk be luit van 15 April 
1920 (Staatsblad n°. 184) , houdende re
geling van de wijze, waarop de in arti kel 
3 der wet van 27 November 1919 (Staats
blad n°. 786) bedoelde rijksdaalders, gul
dens en halve guldens bui ten omloop 
worden ge teld. S . 145. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 3 der wet van den 27 

November 1919 ( taatsblad n°. 786 ), tot wij
ziging van de " Muntwet 1901" en van de 
,,I ndische Muntwet 1912"; 

Gezien Ons besluit van 16 April 1920 
(Staatsblad n°. 184); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
F inanciën en van K oloniën van den 17 Maart 
1931, n°. 135, Generale The aurie, en van 
den 18 faart 1931, 2de Afdeeling, n°. 40 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 24 Maart 1931, n°. 33); 

Gezien het nader 1·apport van Onze voor
noemde Ministers van den 27 Maart 1931, n° 
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126, Generale Thesaurie, en van den 30 Maart 
1931, 2de Afdeeling, 11°. 1 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen al volgt: 

Art. 1. Artikel 2 van Ons besluit van 15 
April 1920 (Staat~blad n°. 184) wordt gelezen 
als volgt: 

,,De in het vorig artikel bedoelde r ijksdaal
ders, guldens en halve guldens zullen onder
scheidenlijk in Nederland, in Nederl a ndsch
Indi ë, in Suriname en in Curaçao tot e lk be
drag kunnen ingewisseld worden, in Neder
land gedurende drie maanden en in elk der 
Koloniën gedurende twee maanden na het 
t ijdstip, dat volgens het bepaalde in arti kel 1 
is vastgesteld . Deze inwisseling geschiedt in 
Nederland aan door Onzen Minister van Fi
nanciën aan te wijzen kantoren en in de K o
loniën bij daartoe door den Gouverneur-Gene
raal of door den Gouverneur aan te wijzen 
landskassen in die Kolonie." 

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

Onze Mini te rs van Financiën en van K o
loni ën zij n, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de u itvoer ing van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gewnden 
aa n den Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten April 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, D e Geer. 
D e Minis ter van K oloniën, D e Gra a f f. 

(Uitgeg. 13 April 1931.) 

7 April 1931. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Zeeuwsche Stroomen-Visscherij
reglement. S. 146. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 21 F ebruari 1931, no 460, Af. 
deeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Ootober 
1908, Staatsblad n°. 311). laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad no. 308) 
en op het Zeeuwsche Stroomen-Visscherijrecrle
ment (Ons besluit van 26 Juni 1911, Staatsf!zad 
n°. 164), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 257); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Maart 1931, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 31 Maart 1931, no. 823 
Afdeeling Visscherijen; ' 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

H et Zeeuwsche Stroomen-Vissoherijreglement 
wordt als volgt gewijzigd : 

I. Artikel 24, lid 1, 3°., wordt gelezen als 
volgt : 3°. de kreeftenvisscherij tusschen 15 Juli 
en 31 Maart; 

II. In artikel 29, letter /, worden achter het 
woord "zeesterren" ingevoegd de woorden: en 
watermuiltjes (Crepidula fornicata). 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatshlad zal worden ae
plaa tst en in afschrift zal worden gezonden a

0

an 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den April 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister va.n Staat, 
Minister v. Binnen/andsche Zaken en Landbouw, 

Ruys de Be e renbrouck. 
( Uitgeg. 20 April 1931). 

8 April 1931. BESLUIT tot vaststelling van 
het t ijdst ip van de inwerkingtreding van 
de wet van 31 J anuari 1931 (Staatsblad 
n°. 41) tot herzien ing van de Gemeente
wet. S. 147. 

B epaald op 15 April 1931. 

9 April 1931. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van het R. K . gym
nasium voor meisjes "St. Angela" te 
Venmy van het Zedelijk Lichaam "Ur
sula's Zusters" aldaar. S. 148. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Februari 1931, n°. 1880 III, afdeeling 
Yoorbereidend H ooger en Middelbaar Onder
wijs ; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet · 

D~n R aad van State gehoord (advies van 
24 Maart 1931, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Yoornoemden Minister van 2 April 1931, n° . . 
4379 , afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaa r Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1931 het 

R. -K . gymnasium voor meisjes " St. Angela", 
te V enray van het Zedelijk Lichaam " Ursu
la 's Zusters", gevestigd aldaa r, opnieuw voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
hevoegd om met inachtneming der betreffende 
wettelijke voorschriften aan haar leerlingen, 
die het onderwijs tot aan het ei nde hebben 
bij gewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studiën af te geven, 
dat met het getuigschrift, in artikel 11 der 
Hooger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

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

's-Gravenhage, den 9den April 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniite,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . T erpstra. 
(Uitgeg. 20 April 1931. ) 
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13 April 1931. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
5 December 1930 te Athene tusschen Ne
de1·land en G,-iekenland gesloten overeen
komst tot weclerzijdsche vrijstel] ing van 
inkomstenbelasting in zekere gevallen, 
waarbij winsten voortvloeien uit het zee
scheepvaartbeclrijf. S. 149. 

V,lij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien de op 5 December 1930 te Athene 

iusschen Nede,·land en Griekenland gesloten 
overeenkomst tot wederzijdsche vrijstelling van 
inkomstenbelasting in zekere gevallen, waar
bij winsten voortvloeien uit het zeescheep
vaartbeclrijf, van welke overeenkomst een af
druk en eene vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat die overeenkomst op 23 
Maart 1931 in werking is getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 5den April 
1931, Directie van het Protocol, nr. 11501 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede de 

verta ling daarvan, te doen bekend maken 
door de pl aatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Al gemeen Bestuur, zijn, iede1· voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 13den April 1931. 
WILHELMINA. 

D e M iniste1· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e 1 a e r t s v a n B I o k I a n cl. 

(Uitgeg. 27 April 1931.) 

ACCORD entre l es Pays-Bas et la Grèce en 
vue d' exe1npter réciproque,nent de l'i1n
pót sur le revenu certains bénéfic es pro
venant des entreprises de navigation 
1nariti1ne. 

Le Gouvernement Royal des Pays-Bas et Ie 
Gouvernement Hellénique, désireux de con
clure un accord en vue d'exempter récipro
quement de l'impót ur Ie revenu certains 
bénéfices provenant des entreprises de navi
gation ma1·itime, sont convenus des disposi
tions suivantes: 

Art. 1e,·. Le Gouvernement Royal des Pays
Bas déclare qu'en vertu des lois néerlandaises 
concernant l'impót sur Ie revenu (loi du 19 
décembre 1914, Bulletin des lois O

• 563; les 
articles 12, li ttera a, 16, 17 et 18 de la loi du 
15 juillet 1929, Bulletin des lois N°. 388) ne 
sont pas passibles de l'impót les bénéfices 
provenant d'entreprises de navigation mari
time exercées soit par une personne résidant 
en Grèce, so it par une soc iété, <lont l a direc
tion effective se trouve sur Ie territoire hel
lénique. 

Art. 2. Le Gouvernement Royal des Pays
Bas déclare qu'en vertu de la loi néerlan
daise concernant l'impót sur les dividendes 
et les tantièmes (loi du 11 janvier 1918, 
Bulletin des lois N"0

• 4) ne sont pas passi bles 
de l'impót les bénéfices provenant cl' entre
prises de navigation maritime exercées soit 
par une personne résidant en Grèce, soit pa1· 
nne société, clont la direction effective se 

trouve sur Ie territoire hellénique. Il en se
rait de même au cas ou l'impót sur la pa
tente venait à être institué aux Pays-Bas. 

Art. 3. En vue des dispositions dans les 
articles 1 et 2, Ie Gouvernement H ellénique 
déclare qu'en vertu de l' article 18, section 5, 
par. 8 du code de l'impót sur Ie revenu net 
(décret du 6 eptembre 1929, publié au jour
nal officie] du 10 septembre 1929, N°. 341) et 
de l'articl e 6, par. 8 du code sur l'impót de 
la patente (décret du 6 septembre 1929, pu
b! ié au journal officie] du 10 septembre 1929, 

10 • 342), les personnes résidant aux Pays-Bas 
et les sociétés et institutions <lont la direc
tion effective se trouve sur Ie terri€o ire des 
Pays.Bas, seront exernptées de l 'obi igation 
d'acquitter des impóts sur les bénéfices prove
nant de navires touchant à des ports helléni
ques, a insi que des impóts sur la patente. 

Art. 4. Les exemptions accordées mutuelle
ment par eet accord seront appl iquées à par
tir du 15 juin 1925. 

Art. 5. L'expression "entreprise de navi
gation maritime" sign ifie "entreprise d'un 
armateur de navires", dans cette définition 
l'expression "armateur de nav ires" comprend 
les affréteurs de toutes sortes. 

Art. 6. Le présent accord entrera en vi
gueur à la date de la publication au journal 
officie! de la loi hellénique ratifiant Ie pré
sent accord et peut être dénoncé par chacune 
des Hautes Parties Contractantes à n'importe 
que! moment avec un préavis de six mois. 

En foi de quoi , les soussignés, dûment auto
ri sés à eet effet, ont signé Ie présent accord 
et y ont appo é leurs sceaux . 

Fait en double à Athènes Je 5 décembre mil 
neuf cent trcnte. 

(L.S.) C. D . Schuller tot Peursum. 
(L.S.) A . Michalakopoulos. 

Ver t a I ing. 

OVEREENKOMST tusschen Nederland en 
Griekenland tot wederzijdsche vrijstelling· 
van inko1nstenbelasting van bepaalde voor
deelen, voortvloeiende uit het zeescheep
vaartbedrijf. 

De Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden en de Regeering van 
Griekenland, wenschende een overeenkomst te 
sluiten tot wederzijdsche vrijstell ing van in
komstenbelasting van bepaalde voordeelen, 
voortvloeiende uit het zeescheepvaartbedrijf, 
zijn het volgende overeengekomen : 

Art. 1. De Regeering van H are M ajesteit 
<le Koningin der Nederlanden verklaart, dat 
ingevolge de ederlandsche wetten betreffen
de de belastingen naar het inkomen (wet 
van 19 December 1914, Staatsblad n°. 563; 
de artikelen 12, letter a, 16, 17 en 18 der wet 
van 15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388) aan 
die belastingen niet onderworpen zijn de 
voordeelen voortvloeiende uit het zeescheep
va.artbedrijf, uitgeoefend hetzij door een in 
Griekenland wonend persoon, hetzij door een 
maatschappij, waarvan de werkelijke leiding 
op het grondgebied van Griekenland is ge
vestigd. 

Art. 2. De Regeering van Hare Majesteit 
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de Koningin der Nedf'rlanden verklaa1·t, dat 
ingevolge de Nederlandsche wet op de divi
dend- en tantièmebelasting (wet van 11 J a
nuari 1918, Staatsblad n°. 4) aan die belas
ting niet onderworpen zijn de voordeelen 
voortvloeiende uit het zeescheepvaartbedrijf, 
uitgeoefend hetzij door een in Griekenland 
wonend persoon, hetzij door een maatschappij, 
waarvan de werkelijke leiding op het grond
gebied van Griekenland is gevest igd. Op de
zei fde wijze zal worde n gehandel d ingeval in 

rederland de patentbelasting mocht worden 
ingevoerd. 

Art. 3. Op grond van de bepalingen ver
vat in ae artikelen 1 en 2 verklaart de Re
geering van Griekenland, dat volgens art. 
18, alinea 5, par. 8 van de wet op de inkom
stenbelasting (besluit van 6 September 1929, 
bekendgemaakt in de Staatscourant van 10 
September 1929, n°. 341) en artikel 6, par. 8 
van de wet op de patentbelasting (besluit van 
€ September 1929, bekendgemaakt in de 
Staatscourant van 10 September 1929, n°. 
342) de in Nederland wonende personen en 
de maatschappijen en instellingen, waarvan 
de werkelijke leiding op het grondgebied van 
K ederland is gevestigd, vrijgesteld zullen zijn 
van de verplichting tot betaling van belas
tingen van winsten behaald met schepen, die 
Grieksche havens aandoen, alsmede van de 
patentbelastingen. 

Art. 4. De bij deze overeenkomst weder
zijds overnengekomen vrijstellingen zullen wor
den toegepast te rekenen van 16 Juni 1925 af. 

Art. 5. De uitdrukking "zeescheepvaartbe
drijf" beteekent: ,,bedrijf van scheepsreeder"; 
in deze omschrijving omvat de uitdrukking 
"scheepsreeder" mede iederen bevrachter van 
schepen .. 

Art. 6. Deze overeenkomst treedt in wer
king met den datum van de bekendmaking in 
de Staatscourant van de Grieksche wet tot 
goedkeuring van aeze o_vereenkomst, en kan 
door ieder van de Hooge verdragslui tende 
Partijen ten allen tijde worden opgezegd met 
inachtneming van een termijn van zes m aan
den. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
daartoe behoorlijk gevolmachtigd, deze over
eenkomst hebben geteekend en daaraan hunne 
zegels hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te Athene, 5 Decem
ber 1930. 

(L.S. ) C. D. Schuiler tot Peursum. 
(L.S.) A. Michalakopoulos. 

14 Ap,·il 1931. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Oss van 28 Mei 1930, 
waarbij aan M. van Orsomo, te Oss, ver
lof werd verleend voor den verkoop van 
alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterken drank. S. 150. 

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

Arbeid, Handel en ijverheid van 3 Maart 
1931, n°. 194 G., Afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 

7 Maar"t 1931, n°. 2926, Afd. Binnenlandsch 
Bestuur, betreffende het besluit van Burge
meester en vVethouders der gemeente Oss van 
28 Mei 1930, waarbij aan M. van Orsouw, te 
Oss, verlof werd verleend voor den verkoop 
van alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterken drank; 

Overwegende, dat dool· Burgemeester en 
,vethouders der gemeente Oss bij besluit van 
!lS Mei 1930 aan M. van Orsouw verlof werd 
verleend voor den verkoop van alcoholhou
denden drank anderen dan sterken drank ; 

dat M. van Orsouw bij vonnis van de ar
rond issements-rechtbank van 25 September 
1924 is veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van een jaar en zes maanden, welke straf op 
5 Februari 1926 is ondergaan; 

dat krachtens artikel 36, lid 1, 1 °., der 
Drankwet een verlof moet worden geweigerd. 
wanneer verzoeker tot een gevangenisstraf 
van een jaar of tot een zwaardere straf on
herroepelijk is veroordeeld en er nog niet vijf 
jaren zijn verloopen, nadat hij zijn straf heeft 
ondergaan; 

dat derhalve Burgemeester en ,vethouders 
der gemeente Oss, door reeds op 28 Mei 1930 
aan M. van Orsouw een verlof te verleenen, 
een besluit hebben genomen, dat in strijd is 
rnet artikel 36, lid 1, 1°., der Drankwet; 

Gelet op de Drankwet en op artikel 153 
van de Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 24sten Maart 1931, n°. 40) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid :van 
31 Maart 1931, n°. 412 G, Afdeeling Volks
gezondheid, en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en L and
bouw van 10 April 1931, n°. 4203, Afdeeling
Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Oss te vernietigen wegen& 
strijd met de wet. 

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

' s-Gravenhage, den 14den April 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van A1·beid, Handel en Nijverheid. 
T. J. Ver s c huur. 

De Minister van Staat, 
M-iniste,· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 29 Apr-il 1931.) 

14 April 1931. BESLUIT tot vernietiging
van een besluit van den R aad der ire
meente Doetinchem d.d. 15 Januari 1931, 
waarbij bouwvergunningen zijn verleend 
onderschei denlijk aan D. J. ter Waarb eek 
en B. 0. Koolenbrander, aldaar. S. 151. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 Maart 
1 931, n°. 1245 MI/P.B.R., Afdeeling Volks-
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gezondheid, en van Onzen Minister van 
laat, Minister van Binnenlanclsche Zaken en 

Landbouw van 7 Maart 1931, n°. 2870, Afd. 
Binnenlandsch Bestuur, betreffende het be
sluit van den Raad der gemeente Doetinche1n 
d.d. 15 Januari 1931, waarbij bouwvergunnin
gen zijn verleend onderscheidenlijk aan D. J. 
ter Waarbeek en B. C. Koolenbrander, al
daar; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid der Woningwet, bouwvergunning moet 
worden geweigerd, indien niet wordt voldaan 
aan de voorschriften met betrekking tot ge
bouwen; 

dat de huizen, tot het oprichten waarvan de 
vergunningen strekken, zijn ontworpen aan 
een weg, die particulier eigendom is, zoodat 
niet wordt voldaan aan artikel 18, le lid, der 
bc,uwverordening voor Doetinchem, volgens 
het.vel k "geen gebouw mag worden opgericht 
anders dan aan een voor den openbaren 
dienst bestemden weg, welke in eigendom 
toebehoort aan de gemeente, of aan een an
<ier publiekrechtelijk lichaam"; 

dat de ontworpen huizen ni et vallen onder 
de gebouwen, voor welke ingevolge het 3e 
Jid van artikel 18 het aangehaalde voorschr ift 
niet geldt, en de vergunningen derhalve in 
strijd met de wet zijn verleend; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 24 ten Maart 1931, n°. 41); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 31 
Maart 1931, n°. 2422 M/P.B.R., Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 10 April 1931, Af
deel ing Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemd besluit van den Raad der 

gemeente Doetinchem d.d. 15 Januari 1931 te 
vern ietigen wegens strijd met de wet. .. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en N1J • 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den April 1931. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Staat, 
M inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw. 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 27 April 1931.) 

15 April 1931. WET tot wijziging en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 

. 152. 

16 April 1931. WET tot wijziging van artikel 
66 der Drankwet, gewijzigd bij de wet van 
den 28en Maart 1930 (Staatsblad n°. 130). 
s. 153. 

Bijl · Hand. 2• Kamer 1930/1931, n°. 262, 1-6. 
Hand. id, 1930/1931, blz. 1852. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1930/'31, n°. 262, blz. 1. 
Hand. id. 1930/'31, blz. 626. 
Wij WILHELMINA, enz .. doen te weten, 
Alzoo Wij in overwegin$ genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het tijdstip, waarop inge
volge artikel 66 van de Drankwet (Staatsblad 
1904, n°. 235), gewijzigd bij de wet van den 
28sten ~aart 1930 (Staat~blad n°. 130), de in 
dat artikel bedoelde vergunningen, verleend 
aan vennootschappen, zeûelijke lichamen of 
aan de besturen van deze, vervallen, te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 66 der Drankwet (Staats 

blad, 1904. n°. 235), gewijzigd bij de wet van den 
28sten Maart 1930 (Staatsblad n°. 130), wordt 
in plaats van "1931" gelezen "1932" . 

.Art. II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin zij is 
geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16en April 

1931. 
WILHELMINA. 

De Minister v. Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 23 April 1931). 

18 April 1931. BE LUIT tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 72bis der .Arbeidswet 
191.9. s. 154. 

Wij WILHELM! A, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minsiter van 

.Arbeid Handel en ijverheid van 24 Februari 
1931, n°. 433, Afdeeling .Arbeid; 

Gelet op artikel 72bis der Arbeidswet 1919, 
alsmede op de wet van 10 Juni 1926 (Staatsblad 
n°. 185), houdende goedkeuring van het ont
werp-verdrag van Genève betreffende den 
minimum-leeftijd, waarop jeugdige personen 
mogen worden toegelaten tot het verrichten 
van arbeid als tremmer of stoker; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 24 
Maart 1931, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Apri l 1931, n°. 04, 
Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Indien in eene onderneming arbeid 

wordt verricht aan boord van een schip, in 
gebruik voor de zeevaart, met uitzondering 
van de zeevisscherij, moet de monsterrol van 
dat schip de navolgende bepaling bevatten: 

,,Per onen beneden 1 jaar mogen niet werk
zaam zijn aan boord van schepen als tremmer 
of stoker.". 

2. Het bepaalde in artikel 1 is niet van 
toepassing op schepen, die niet voornamelijk 
door stoomkracht voortbewogen worden . 

3. In dit besluit wordt onder "arbeid" ver
staan, hetgeen daaronder wordt verstaan inge
volge de .Arbeidswet 1919. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
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waarvan afschrift zal worden gezonden aan 1 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den April 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg. 5 Mei 1931). 

18 April 1931. BESLUIT tot vern ietiging 
van het bes! uit van den raad der ge
meente I(erkrade van 26 Juni 1930 be
treffende verlenging en wijziging van de 
op 22 Juli 1925 met de Rheinische Elek
trizitiits- und Kleinbahnen-Aktien Gesell-
schaft te Aken gesloten overeenkomst in 
zake de levering van electrischen stroom. 
s. 155. 

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

"\Vate, taat van 17 Februari 1931, n°. 425, 
Afdeeling Waterstaatsrecht, en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, van 25 Fe
bruari 1931, n°. 2405, Afdeel ing Binnen
l a ndsch Bestuur, tot vernietiging van het be
slui t van den raad der gemeente Ke1·k1·ade 
·v&n 26 Juni 1930 betreffende verl enging met 
twintig jaar en wijziging van de op 22 Juli 
1025 met de Rheinische Elektrizitäts- und 
Kleinbahm:n-Aktien Gesellschaft te Aken ge
sloten overeenkomst in z<1ke de levering van 
electrischen stroom; 

Overwegende, dat ten aanzien van genoemd 
besluit de burgemeester der gemeente I(erk
rade artikel 70 der gemeentewet heeft toege
past en dat het bij Ons besluit van 18 Juli 
1930 (Staatsblad n°. 289) voor een jaar is 
geschorst; 

dat, naar bij onderzoek is gebleken, de ge
meente Ke,·kmde van de N . V. Maatschappij 
tot Verkoop van den Electrischen Stroom der 
Staatsmijnen in Limburg (Stroomverkoop), 
gevestigd te Maastricht, in welke Maatschappij 
de provincie Limburg overwegenden invloed 
heeft, redelijke aanbiedingen heeft ontvangen 
voor de levering van electrischen stroom; 

dat àe gemeente er niet in geslaagd is de 
noodzakelijkheid aan te toonen, dat het haar 
gedane aanbod van de Rheinische Elektrizi
täts- und Kleinbahnen-Aktien Gesellschaft te 
Aken om redenen van technischen of econo
mischen aard de voorkeur behoort te hebben 
hoYen eerstbedoelde aanbiedingen; 

dat onder deze omstandigheden geen ge
noegzame grond kan worden gevonden om 
het betrekken van electrischen stroom uit het 
buitenland te gedoogen, te minder daar deze 
wijze van stroom betrekken in het a lgemeen . 
moeilijk te r ijmen is met de belangen eener 
goede electriciteitsvoorziening, welke belan
gen veeleer medebrengen het betrekken van 
stroom zooveel doenlijk te concentreeren bij 
binnenlandsche bronnen; 

dat daarenboven vooral onder de tegen
woordige omstandigheden de belangen van 
werkverruiming sterker dan ooit vorderen, dat 
electriciteit wordt geleverd, welke is opgewekt 
met behulp van Nederlandsche arbeidskrach
ten en dat derhalve ook uit dit oogpunt het 

L. & s. rn:n. 

raadsbesluit niet geacht kan worden te stroo
ken met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 153 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

31 Maart 1931, n°. 24); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Waterstaat van 10 April 1931, n°. 
428, Afdeeling Waterstaatsrecht, en van On
zen Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 15 April 
1931, n°. 4415, Afdeeling Binen landsch Be
stuur· 

Hebben goedgev@nden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad der gemeente 

I(e,·krade van 26 Juni 1930 te vernietigen 
wegens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit 'besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaat,;;t en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 18den April 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
De Minister van Staat. 

M iniste,• van B innenlandsche Zaken 
en Landboitw, 

R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 1 Mei 1931.) 

20 April 1931. BESLUIT houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk Besluit van 
16 October 1925 (Staatsblad n°. 420), tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 437quate:r 
van het Wetboek van Strafrecht. S. 156. 

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

Justitie van den 20 Februari 1931, 2e Afdeeling 
C, no, 921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 31 Maart 1931, n°. 12) ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van den 16 April 1931, 
2e Afdeeling C, n°. 830; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende wijzigingen aan te brengen in 

Ons besluit van den 16en October 1925 (Staats 
blad n°. 420), tot vaststelling van eenen alge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld bij 
artikel 437quater van het Wetboek van Straf
recht betreffende de bestrijding van de begun
stiging van misdrijven op bepaalde water
gebieden, zooals dat besluit is gewijzigd bij 
besluit van 10 Juli 1926 (Staatsblad n°. 235); 

Art. I. In artikel 1 van voornoemd besluit 
wordt in de o:r,somming onder a achter "Bene
den-Merwede, ' ingevoegd: ,,het Maas-Waal
kanaal,", terwijl na de opsomming onder d 
wordt ingevoegd : 

"e. de Hollandsche IJssel, de Gouwe, de 
Oude Rijn, de Heimanswetering, de Woud
wetering met Paddegat, de Brasemermeer, de 
Ringvaart van de Haarle=ermeer, de Nieuwe 
Vaart, de Aar en het Amstel-Drechtkanaal, 
voorzoover deze wateren deel uitmaken van 
den grooten vaarweg Rotterdam-Amsterdam 
over Gouda ; ". 

Art. II. In artikel 2 van voornoemd besluit 
wordt het tweede lid gelezen als volgt : 

14 
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,,Voorts zijn onder vaartuigen vlotten be
grepen en wordt, voorzoover opkoopers betreft, 
onder opkoopen mede begrepen het op eenigen 
anderen grond dan koop in ontvangst nemen of 
overnemen van eenig goed.". 

Art. III. Artikel 3 van voornoemd besluit 
wordt gelezen als volgt : 

"Het is verboden uit een vaartuig, aanwezig 
op een der in artikel 1 aangewezen watergebie
den eenig goed op te koopen, tenzij wordt ge
handeld krachtens vergunning door of vanwege 
Onzen Minister van Justitie te verleenen.". 

Art. IV. Het vijfde ,Jid van artikel 5 van 
voornoemd besluit wordt gelezen als volgt : 

,,Van de vergunning mag geen gebruik wor
den gemaakt : 

a. op Zonda~en, waarmede de Nieuwjaars
dag, de ChristeliJke tweede Paasch- en Pinkster
dagen, de beide Kerstdagen en de Hemelvaarts
dag worden gelijkgesteld; 

b. tusschen één uur na zonsondergang en één 
uur voor zonsopgang.". 

Art. IV. Aan artikel 7 van voornoemd be
sluit wordt toegevoegd een tweede lid, luidende: 

"Van zoodanige vergunning mag geen gebruik 
worden gemaakt tusschen één uur na zons
ondergang en één uur voor zonsopgang.". 

Art. VI. Aan artikel 11 van voornoemd be
sluit wordt toegevoegd een tweede lid, luidende: 

,,De vergunninghouder is verplicht te zorgen, 
dat geen personen zich aan boord van het vaar
tuig bevinden, wier aanwezigheid aldaar door 
of vanwege Onzen Minister van Justitie is ver
boden.". 

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

's-Gravenhage, den 20sten April 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
(Uitgeg. 30 April 1931.) 

22 April 1931. WET tot het aangaan van 
een of meer geldleeningen ten laste van 
het Rijk. S. 157. 

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

dat het wenschelijk is ter vermindering van 
de rente der Nationale Schuld een of meer 
geldleeningen ten laste van het Rijk aan te 
gaan ter aflossing van de leening 1918; 

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

Machtiging. B edrag. Naa1n. 

Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 
wordt gemachtigd om, ter aflossing voor het 
nominaal bedrag der schuldbewijzen, behoo
rende tot de Staatsleening 1918, welke zijn 
uitgegeven krachtens de Leeningwet 1918 
(Staatsblad n°. 803) , schuldbewijzen ten laste 
van het Rijk te gelde te maken die eene 
lagere rente dragen dan de af te lossen 
stukken, tot zoodanig bedrag als noodig is 
ter verkrijging van eene som van ten hoogste 
f 294,000,000. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 
in eens tot het geheele beloop van het in het 
vorig lid bedoeld bedrag, dan wel achtereen-

volgens, bij gedeelten van dat bedrag, op de 
tijdstippen, welke Onze Minister van Finan
ciën dienstig zal achten. In dit laatste geval 
wordt elke van die gedeeltelijke tegeldema
kingen beschouwd als eene afzonderlijke lee
ning ten laste van het_ Rijk en aangeduid als 
Nederlandsche Staatsleening, voorafgegaan 
door den rentevoet en gevolgd door het jaar, 
waarin de tegeldemaking plaats vindt, en, 
wanneer meer dan eene tegeldemaking tot 
denzelfden rentevoet in hetzelfde jaar plaat.s 
heeft, met bijvoeging van eene der letters A, 
B, C, enz., naar de volgorde dier tegelde
makingen. 

Uitvoeringsvoorschriften. Rekening. Schuld.
delging. 

2. 1. De voorwaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden, met inachtneming van de voorschrif
ten dezer wet, door Onzen Minister van Fi
nanciën vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbe
wijzen wordt, voor elke leening als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 1 afzonderlijk, 
eene rekening afgelegd, welke, na door de 
Algemeene R ekenkamer te zijn opgenomen 
en gesloten, aan de Staten-Generaal wordt 
medegedeeld. 

3. De ontvangsten ingevolge deze wet wor
den gebracht ten bate van het dienstjaar of 
de dienstjaren, waarin zij in 's Rijks kas wor
den gestort. 

4. De schuldbewijzen worden vóór de uit
gifte door de Algemeene Rekenkamer geregi
streerd en van een bewijs dier registratie 
voorzien. 

5. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid, zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten 
hoogste 28 jaren, te beginnen in het jaar vol
gende op dat, waarin de tegeldemaking plaats 
vindt. 

6. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

7. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
Rekenkamer overgebracht. 

Provisie. 

3. 1. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van 
de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankiers, de makelaars in effecten, en 
de commissionnairs in effecten, door wier 
tusschenkomst inschrijvingen voor die schuld
bewijzen worden ingeleverd, over het nomi
naal bedrag der aan hen toegewezen schuld-

. bewijzen, waarvoor het verschuldigde wordt 
gestort, eene provisie worden toegekend van 
ten hoogste 3/8 pct. 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kan
toren wordt gebruik gemaakt voor de be
middeling bij de tegeldemaking, het in ont
vangst nemen van inschrijvingen en stortingen 
en de afgifte der schuldbewijzen, over het 
nominaal bedrag der door hunne tusschen
komst uitgegeven schuldbewijzen eene vergoe
ding worden toegekend van ten hoogste 3/8 pct. 
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Vrijstelling van belastingen. 

4. Onder de in artikel 2 bedoelde voor
waarden kan worden opgenomen, dat krach
tens deze wet uitgegeven schuldbewijzen, met 
de daarbij behoorende rentebewijzen, vrijge
steld zijn va:n alle Nederlandsche belastingen, 
welke van chuldbewijzen ten laste van N e,J,er. 
land en de daarbij behoorende rentebewijzen 
mochten geheven worden. 

Vrijst elling van zegelrecht. 

5. De biljetten van inschrijving voor en 
de nota's van toewijzing van de krachtens 
deze wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij 
van zegelrecht. 

Inwerkingtreding. 
6. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag volgende op dien harer afkondi
ging. 

Titel. 
7. Deze wet kan worden aangehaald als 

" Leeningwet 1931" met bijvoeging van het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is op
genomen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten April 

1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financiën, De Geer. 
( Uitgeg. 23 Apil 1931.) 

23 Apil 1931. WET, houdende naturalisatie 
van J. G. Alexander en 20 anderen. S. 
158. 

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

dat J acobWJ GWJtavus Alexander en 20 an
deren aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging - wat 
betreft de in artikel 2 genoemden voor zoo
veel doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. JacobWJ GWJtavWJ Alexander, geboren 

te Antwerpen (België) den 6 Juli 1898, in
dustrieel, wonende te Mol enbeek bij BrWJsel 
(B elgië); 

2° . Frederik Otto Graaf van B ijlandt, ge
boren te Arnhem (Gelderland) den 7 October 
1874, zonder beroep, wonende te Nederhorst 
,J,en B erg, provincie Noordholland; 

3°. Maria Sibilla Dahmen, weduwe van 
Joannes R enerus Janssen, geboren te Roer
d01'f (Pruisen) den 28 September 1882, zonder 
beroep, wonende te Aken (Pruisen); 

4°. J oseph Hub ert Degros, geboren te Sint
Truiden (B elgië) den 28 Juli 1883, huisknecht, 
wonende te Eysden, provincie Limburg; 

5°. Gheorghe Dimitriu, geboren te Focsani 
( R umenië) den 12 December 1881, bootwer
ker, wonende te Rotterdani, provincie Zuid
holland; 

6°. Theophile Emiel Flos, geboren te 
Vracene (België) den 2 April 1881, klompen
maker, wonende te Clinge, provincie Zeeland; 

7°. Alphons Josef Geurtsen, geboren te 
Emmerik-Speelberg (Pruisen) den 18 Decem
ber 1897, arbeider, wonende te E1nmerik 
(Pruisen) ; 

8°. Ada1n Hauf, geboren te E schollb1·ück.en 
(H essen) den 4 October 1885, gevangenbe
waarder, wonende te Banjoe B iroe (Nede1·
landsch-l ndië); 

9°. Anna Katharina Auguste H eisterkla.us, 
geboren te Bocholt (Pruisen) den 1 Augustus 
1907, kloosterzuster, wonende te Echt, provin
cie Limburg; 

10°. Paulina KrWJe, weduwe van AlbertWJ 
H endrikWJ van Huet, geboren te H euthen 
(Pruisen) den 2 December 1876, zonder be
roep, wonende te Sonsbeck (Pruisen); 

11 °. H ermann Paul Joseph Otte, geboren 
te Zwolle (Overijssel) den 21 April 1905, kan
toorbediende, wonende te Zwolle, provincie 
Overijssel; 

12°. La1nbert J oseph Hub ert Marie P etit, 
geboren te Meerssen (Limburg) den 24 Maart 
1907, student in de godgeleerdheid, wonende 
te Roe1·mond,. provincie L imburg; 

13°. Cornelia AugWJtina R enckens, weduwe 
van J oseph Alwin M eijer, geboren te Utrecht 
(Utrecht) den 12 Juli 1879, zonder beroep, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
land ; 

14°. Paul Maria Simons, geboren te Aken 
(Pruis.en) den 8 April 1898, koopman, wonen
de te Aken (Pruisen); 

15°. Theodo1· Atto Valje, geboren te Düf
felwai·d (Pruise1~) den 23 Januari 1899, fa
brieksarbeider, wonende te Qua/,bwrg (Prui
sen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat. 
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. GWJtav Wilhelm Buntenbach, geboren 
te Fürstenau (Pruisen) den 15 December 
1893, filmoperateur, wonende te Anisterdam, 
provincie N oordholland; 

2°. Walther Barthelemy Florentin H enri 
L e H ane, geboren te N gawi ( N ederlaniuch
l ndië} den 19 October 1897, agent van po
litie, wonende te D el ft, provincie Zuidhol
land; 

3°. Johann Franciscus H engelbroek, gebo
ren te Amsterdam (NooràJholland) den 27 
Mei 1900, ondenvijzer, wonende te B everwijk, 
provincie N oordholland; 

4°. H enricus Joannes AntoniWJ Jansen, ge
boren te Tilburg (Noordbrabant) den 12 No
vember 1906, kantoorbediende, wonende te 
Rotterdi:im, provincie Zuidholland; 

5°. Wilhelm George Robert Mühl enbruch, 
geboren te Amsterda1n (Noordholland) den 17 
Mei 1906, kantoorbediende, wonende te Am
sterdam, provincie N oordholland; 

6°. Johan Anton Joseph Schneider, gebo
ren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 17 
November 1909, instrumentmaker, wonende te 
's-Graven.hage, provincie Zuidliolland. 
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3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten April 

1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitg eg. 30 April 1931.) 

23 April 1931. ,vET tot verhooging van het 
vij fde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1930. S. 159. 

23 April 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfd ienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor het oprui
m en van stoepen en hekken in de Heeren
straat en het Westeinde te Voorbm·g. S. 
160. 

23 Ap,·il 1931. WET tot vereeniging van de 
gemeenten Driebergen en Rijsenbu,·g. S. 
161. 

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

dat het .wenschel ijk is, de gemeenten Drie
bergen. en Rijsenburg te vereenigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten Driebergen en 

Rijsenburg worden Yereenigd. 
2. De vereenigde gemeente draagt den 

naam van Driebergen-Rijsenburg. 
3. De vereeniging komt tot stand met in

gang van 1 Mei 1931. 
2. 1. Alle bezittingen, lasten, rechten en 

verplichtingen van de opgeheven gemeenten 
gaan over op de vereenigde gemeente, zonder 
dat daarvoor eene nadere ald;e wordt gevor
derd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die gesch ieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. De candidaatstelling en de even
tueele stemming voor de verkiezing van de 
leden van den raad der vereenigde gemeente 
geschieden op de dagen, door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze verkiez ing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de vol
gens artikel 4 dezer wet geldende lijsten van 
kiezers voor den gemeenteraad. 

3. De raad van de opgeheven gemeente 
Driebergen benoemt het hoofdstembureau en 
de stembureaux voor deze verkiezing, nadat, 
zoo noodig, door dien zelfden raad artikel 31, 
derde 1 id, der Kieswet is toegepast, en onder
zoekt de geloofsbrieven der leden van den 
raad der vereenigde gemeente. 

4. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 3, tweede lid, der Gemeentewet geldt, 
voor de toepassing van artikel 4 en artikel 79 
dier wet, iu de vereenigde gemeente het getal 
inwoners, dat op 30 April 1931 volgens de 

bevolkingsregisters der opgeheven gemeenten 
aanwezig is, zooals dit door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, Burgemeester en vVet
houders der opgeheven gemeente Driebergen. 
gehoord, wordt vastgesteld. 

5. De dag der eerste vergadering van den 
raad der vereenigde gemeente wordt bepaald 
door Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

6 . Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de artikelen 27 en 80 der Ge
meentewet, hebben de leden van den nieuw
gekozen raad en de door dien raad te kiezen 
wethouders zitting uiterlijk tot den eersten 
Dinsdag van September 1935. 

4. 1. De in de opgeheven gemeenten op 30 
April 1931 bestaande kiezerslijsten voor de 
verkiezing van leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, van de Provinciale Sta
ten en van den Gemeenteraad vormen te za
men de kiezerslijst der vereen igde gemeente 
en blijven van kracht totdat zij overeenkom
stig de Kieswet door eene nieuwe kiezerslijst 
zijn vervangen. 

2. De op 30 April 1931 bestaande kiezers
lijsten, bedoeld in het eerste lid, worden, voor 
zooveel noodig, aangevuld met de vermelding 
van de plaats der woning van eiken kiezer op 
den eersten Januari van het jaar der vast
stelling en met de vermelding van het num
mer van het stemdistrict, waartoe hij dien
tengevolge behoort. 

3. De ingezetenen der opgeheven gemeen
ten worden voor het opmaken van de kiezers
lijst en voor de verkiesbaarheid tot leden van 
den gemeenteraad met ingang van 1 Mei 
1931 als ingezetenen der vereenigde gemeente 
beschouwd. 

5. De reglementen ;ran orde voor de verga
deringen van den raa:i en van het t'Ollege 
van burgemeester en w,,thouders, alsmede de 
instructies voor den secn taris en den ontvan
ger der bestaande gemeente Driebergen gel
den voor de vereenigde gemeente, totdat zij 
door andere zijn vervangen. 

6. Met ingang van 1 Mei 1931 vervalt in 
wetten en daarop gegronde voorschriften de 
vermelding als gemeente van Driebergen en 
Rijsenburg en wordt in plaats daarvan als 
naam der vereenigde gemeente gelezen "Drie
bergen-Rijsenburg". 

7. 1. De uitkeering uit het gemeentefonds 
ingevolge artikel 3, onder a, der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd, voor de gemeenten Driebergen en Rij
senburg, overeenkomstig de bepalingen dier 
wet en van Ons besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476), sedert gewijzigd, vast
gesteld voor het tijdvak loopende van 1 Mei 
1931 tot 30 April 1932, vervalt. 

2. De uitkeering uit het gemeentefonds, in 
het vorig lid bedoeld, door de vereenigde ge
meente te ontvangen, wordt vastgesteld over
eenkomstig de bepalingen van de in dat lid 
genoemde wet en het daar genoemde besluit, 
volgens de door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, onder Onze goedkeuring, voor de 
vereenigde gemeente, met ingang van 1 Mei 
1931 vast te stellen jaarwedderegeling. 

3. -De opgave, bedoeld in artikel 6, eerste 
lid, van Ons besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476), sedert gewijzigd, wordt 
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door het bestuur der vereenigde gemeente bij 
Gedeputeerde Staten van Utrecht ingezonden, 
uiterl ijk dert ig dagen na de dagteeken ing van 
Ons bes! ui t tot goedkeuring van de in het 
tweede lid bedoelde jaarwedderegeling. 

4. De artikelen 6 en 7 van Ons besluit van 
4 November 1929 (Staatsblad n° . 476) , sedert 
gewijzi gd, v inden overigens toepassing, met 
dien verstande, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, ui terlijk dertig dagen na ontvangst 
van de opgave van h et gem eentebestuLrr, deze 
inzenden. 

5. Gedurende den tijd, dat de burgemees
ters en de secretar issen der opgeheven ge
meenten wachtgeld genieten krachtens artikel 
13 dezer wet, zal de vereen igde gemeente van 
het Rijk jaarlijks eene bijd rage tot ten hoog
ste f 600 voor e lke der opgeheven gemeenten 
in die wachtgelden ontvangen en wel in de
zelfde verhouding a ls waarin de laatstgenoten 
uitkeeringen ingevolge artikel 10 der wet van 
24 ?.lei 1897 (Staatsblad n°. 166), sedert ge
wijzigd, staan tot de door de genoemde amb
tenaren laatstel ijk vóór 1 Mei 1931 genoten 
jaarwedden. 

8. 1. De ui tkeering per inwoner uit het ge
meentefonds ingevolge a rtikel 3, onder b, der 
wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Drieber
gen en Rijsenburg, overeenkomstig de bepa-
1 ingen dier wet en van Ons besluit van 4 
November 1929 (Staatsblad n° . 476), sedert 
gewijzigd , vastgesteld voor het tijdvak loo
pende van 1 Mei 1931 tot 30 April 1932, ver
valt. 

2. De uitkeering u it het gemeentefonds, in 
het vorig li d bedoeld, wordt voor de ver
ee 11 igde gemeente vastgesteld op het bedrag, 
dat verkregen wordt door de som der bedra
gen, welke elk der gemeenten, waaruit de 
vereen igde gemeente is ontstaan, u it dien 
hoofde over het uitkeeringsjaar 1 Mei 1931 
tot 30 April 1932 zou ontvangen hebben, te 
deelen door het gezamenlijk aantal inwoners 
dier gemeenten op 1 J anuari 1931. 

9. Voor de bepaling van de ui tkeering per 
inwoner, bedoeld in artikel 9 der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd, voor het vijfj arig tijdvak, aanvangende 
met het uitkeeringsjaar 1936/19"37, worden de 
factoren , voor zoover zij moeten worden ont
leend aan hela tingjaren, rekeningsjaren, en 
data, welke vóór het tijdstip der vereeniging 
vallen, berekend naar de som dier factoren 
voor de gemeenten, waaruit de vereenigde ge
meente is ontstaan. Daarbij wordt het belast
baar (zuiver) inkomen per aangeslagene en 
per inwoner berekend door eerst het totaal 
van a ll e inkomens te bepalen en door di t 
vervolgens te deelen , onderscheidenl ijk door 
het gezamenlijk aantal aangeslagenen en door 
het gezamenlijk aantal inwoners der gemeen
ten, waaruit de vereen igde gemeente is ont
staan. 

10 . 1. Zij, die voor een der opgeheven ge
meenten tot gewoon of tot buitengewoon 
di enstpl ichtige bestemd werden, behouden deze 
bestemming na de vereenig ing. 

2. Voor de lichtingen 1932 en 1933 vormen 
de inschrijvingsregisters voor den dienstplicht 
van de opgeheven gemeenten te zamen het in-

schrijvingsregis\ sr van de vereen igde ge-
meente. · 

ll. l. De namen van de personen, die in 
de opgeheven gemeenten voorkomen op de 
lijst, bedoeld in artikel 13 der Drankwet, 
worden op de voor de vereenigde gemeente op 
te maken lijst gep laatst in volgorde van de 
dagen, waarop hun verzoeken om vergunning 
inkwa1nen ; voor zoover verzoeken op den
zelfclen dag inkwamen, gaat de in leeftijd 
o ude re voor; bij gelijke n ouderdçnn besli st het 
lot. 

2. De bij Onze besluiten van 31 J anuari 
1910, 11°. 104, en 23 Iovember 1910, n°. 42, 
ondersche idenlijk voor de gemeenten Drieber
gen en Rij senburg vastgestelde maxima aan
ta ll en vergunningen blijven voor de vereenig
de gemeente van kracht, totdat door Ons op 
een door den raad der vereen igde gemeente 
daaromtrent te doen voorstel zal zijn beslist. 

12. De vereenigde gemeente is verplicht tot 
indienststelling van de onderwijzers der in de 
bestaande gemeente Driebergen aanwezige 
openbare scholen in denzelfden rang, waarin 
zij op 30 April 1931 werkzaam zijn. 

13. 1. Voor de ambtenaren van een der 
opgeheven gemeenten wordt bij benoem ing in 
de vereenigde gemeente voor de· regeling van 
hunne weelde de diensttijd in aanmerking ge
nomen, in gelijke betrekking in een der op
geheven gemeenten vervuld. · 

2. Aan den burgemeester en aan de ambte
naren in vasten dienst van een der opgeheven 
gemeenten, di e tengevolge van de vereeniging 
worden -ontslagen, en bij ingang van dat ont
slag den pensioengerechtigden leeftijd nog 
niet hebben bereikt, wordt ten I aste van de 
vereen igde gemeente een wachtgeld verleend 
uiterlijk tot 1 Iei 1941 dan wel tot het tijd
stip, waarop hunne pensioengerechtigheid in
treedt; dit laatste indien zij op 1 Mei 1931 
den leeftijd van vijftig jaar bereikt hebben. 

3. Het wachtgeld wordt verleend tot het 
bedrag, gelijk aan de wedde of de som der 
wedden, welke zij in hunne opgeheven betrek
king of betrekkingen l aatstelijk vóór 1 Mei 
1931 hebben genoten, en wel voor hen , wier 
wedde door of vanwege het bestuur va n eene 
der opgeheven gemeenten werd geregeld, vol
gens de weelderegeling, welke op 1 Me i 1930 
gold. Onder wedde wordt verstaan de bezoldi
g ing per jaar , verhoogd met genoten k inder
toeslag, met dien verstande, dat het wacht
geld verminderd wordt op gelijke wijze, als 
de kindertoeslag zou afnemen, indi en de be
trokkenen in die st zouden zijn gebleven. 

4. H et wachtgeld wordt genoten, totdat de 
pe1 onen, bedoeld in I id 2, eene fin ancieel 
gelijkwaardi ge andere openbare ambtelijke be
trekking zullen hebben aanvaard, met dien 
ver tande, dat bij aanvaard ing van eene min
der bezoldigde betrekking het wachtgeld met 
het bedrag van die bezoldiging zal worden 
verminderd. 

5. Verhooging van bezoldi ging, waarin be-_ 
grepen toekenning van eene toelage of van 
emolumenten, verkregen na aanvaarding van 
eene betrekking, a ls in het vorig I id bedoeld, 
in de vereen igde gemeente, strekt niet tot ver
mindering of opheffing van wachtgeld. 

6. Bij verlies vóór het tijdst ip, waarop het 
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wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, van de betrekking, welke tot onthou
ding, intrekking of vermindering van wacht
geld leidde, wordt dit laatste geheel of ge
deel tel ijk tot het te voren genoten bedrag toe
gekend, tenzij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, den belanghebbende of dien ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk opge
roepen , verklaren, dat het verlies het gevolg 
was van eigen schuld of van eigen verzoek, 
niet gegrond op deugdelijke redenen. 

7. Gelijk gevolg als aan de aanvaarding 
van eene betrekking, zal zijn verbonden aan 
eene benoeming tot eene financi eel gelijk
waardige openbare ambtelijke betrekking, ook 
al wordt deze benoeming niet aangenomen, 
tenzij deze niet-aanneming geschiedt op grond 
van bezwaren, welke door Gedeputeerde Sta
ten van Utrecht, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, deugdelijk worden verklaard. 

8. Onder financieel gelijkwaardige betrek
king wordt verstaan eene betrekking of ver
eeniging van betrekkingen, welke den betrok
ken ambtenaar eene ten minste gelijke bezol
diging en soortgelijke po itie oplevert als hij 
in zijne opgeheven betrekking of betrekkingen 
te zamen, in dienst van de opgeheven gemeen
te of gemeenten laatstelijk vóór 1 Mei 1931 
genoot krachtens de wedderegeling, bedoeld in 
het derde 1 id van dit artikel. 

9. Het totaal aan wachtgelden, waarop een 
gewezen ambtenaar aanspraak heeft, kan niet 
de om overtreffen, welke laatstelijk wegens 
openbare ambtelijke betrekking aan wachtgeld 
en bezoldiging door den betrokken ambtenaar 
werd genoten. Het wachtgeldbedrag, waarvan 
aldus eene gemeente zoude worden ontlast, 
komt in de verhouding, door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht te bepalen, ten voordeele 
van elke der betrokken gemeenten. 

10. De t ij d, welke krachtens deze wet op 
wachtgeld wordt doorgebracht, wordt als 
diensttijd in den zin van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), edert gewijzigd, aange
merkt, terwij l de laatstelij k vóór het ontslag 
ge ldende pensioensgrondslag wordt geacht ge
durende den tijd op wachtgeld door te loopen. 

ll. De vereenigde gemeente stort in het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfond jaa rlijks 
een bijdrage groot 10 pot. van den op den 
dag vóór het ontslag geldenden pensioens
grondslag. 

12. Ten aanzien van het in dit artikel be
paalde omtrent wachtgeld, worden mede ge
acht in va ten dienst te zijn de ambtenaren in 
tij del ijken dienst, die een niet wezenlij k on
derbroken dienstt ijd als zoodanig van ten min
ste tien jaren hebben vervuld, tenzij zij belast 
zijn met werkzaamheden, die een tijdelijk ka
rakter dragen. 

13. Geschillen over de toepa sing van dit 
arti kei worden, burgemeester en wethouders 
van de vereenigde gemeente, benevens den 
belanghebbende of diens gemachtigde ge
hoord, althans behoorlijk opgeroepen, besli t 
door Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

14. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 23slen April 
1931. 

WILHELM! A. 
De M inister van Staat, 

Minister van Binnenlan<Uiche Zaken 
en Landbouw, 

Ruy s de B eerenb rouck. 
( Uitgeg. 27 April 1931.) 

23 April 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, nood ig voor den aanleg 
van een weg van Spijkenisse naar het 
Voornsch kanaal, in de gemeenten Spij
kenisse, Geervliet en H eenvliet. S. 162. 

23 April 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor den aanleg 
en de verbetering van een weg van 
Son naar W oensel, in de gemeenten Son 
c.a. en Eindhoven. S. 163. 

23 April 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfd ienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, nood ig voor den aanleg 
en de verbetering van een weg van 
B esoyen naar T ilburg, in de gemeenten 
Waalwijk, Sprang-Capelle, Loon op Zand 
en 'l'ilburg . S. 164. 

23 A pril 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor de verbetering 
van den weg van Sornrnelsdijk naar 
Nieuwe Tonge, in de gemeenten Sorn1nels
dijk, Middelharnis en N ieuwe Tonge. S. 
165. 

23 April 1931. WET tot verklar ing van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor de verbetering 
van den weg van Di?-ksland naar So1n
rnelsdijk in de gemeenten Dirksland, M e
l issant en So111rn elsdijk. S. 166-

23 April 1931. WET tot w1Jziging van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1929. S. 167. 
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23 April 1931. WET, houdende goedkeuring 
dading Staat-Didam. S. 168. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen h'ebben, 

dat het wenschelijk is, een tusschen den Staat 
en de gemeente Didam bestaand geschil door 
dading te beëindigen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van .::ltate enz. 
E enig artikel. 

Wordt goedgekeurd de in a fschrift bij deze 
-..vet gevoegde acte va n dading tot beëindiging 
van een geschil tusschen den Staat en de ge
meente Didam. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten April 

1931. . 
WILHELMINA. 

De :Minister van Fina·r,ciën, D e Geer. 
( Uitgeg. 30 April 1931.) 

Af schri ft. 

DADING. 

· De Staat der ederlanden, gevestigd te 
's-Gravenhage, ten deze vertegenwoordigd 
door den Minister van Financiën, handelende 
ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 
2 J anuari 1931, n°. 23, doch zich overeen
komstig art. 30 Comptabiliteitswet goedkeu-
1·ing bij de wet voorbehoudende, 

en 
de gemeente Didam, ten deze vertegenwoor

digd door het College van Burgemeester en 
,vethouders, handelende ter ui tvoering van 
het besluit van den Gemeenteraad dato 19 
November 1930, n°. 38, 

Overwegende: 
dat tusschen partij en bij de Arrondissements

R echtbank te 's-Gravenhage 3 procedures han
gende zijn betreffende de financieele a freke
ning tusschen het Rijk en de gemeente van 
verschi llende transacties uit de crisisja ren; 

dat de gemeente Dida11i bij 3 dagvaardingen 
resp. dd . 18 J a nuari 1924, 6 F ebruari 1924 
en 30 December 1929 van den Staat heeft ge
vorderd de som van totaal f 42,103.79, met 
1·enten en kosten ter zake van door het Rijk 
aan de gemeente verschuldi gde ui t keeringen 
van de Gemeentelijke Inkomstenbelasting, 
O.W.-belasting en van uitkeeringen krachtens 
de wet van 24 Mei 1897, Staatsblad n°. 156 ; 

dat de Staat di t bedrag van f 42,103.79 
heeft ingehouden met beroep van 2 vorderin
gen, namelijk : 

1 °. eene ten bedrage van f 25,000 wegens 
volgens den Staat aan de gemeente verstrekte 
voorschotten voor verpleging en verzorging 
van krij gsgevangenen, en 

2°. eene ten bedrage van f 17,103.79 al s 
sa ldo van rekening-courant, dat de gemeente 
volgens den Staat verschuldi gd zoude zijn 
wegens verstrekkingen van levensmiddelen, 
granen , enz., terwijl de Staat in bovengemel
de procedures stelt, dat dit saldo inderdaad 
heeft bedragen f 46,702.34 en ter zake van 
een en ander tegen de gemeente heeft inge
ste ld een reconventioneele vordering; 

dat de gemeente D idam de verschuldigdheid 
van de bovenomschreven door den Staat ge
pret,endeerde vorde ringen heeft ontkend op 
de gronden omschreven in de conclusies van 

repliek in conventie en van antwoord in re
conventie; 

dat partijen te rade zijn geworden de boven
omschreven geschill en door een dading finaa l 
te beëindigen; 

zij n overeengekomen als volgt: 
1. De gemeente Didam berust in de door 

den Staat gedane inhoudingen tot een bedrag 
van f 25,000 wegens de hierboven omschreven 
voorschotten voor verpleging en verzorging 
van kL·ijgsgevangen e n e n geeft mits di e n h are 
vordering tot een bedrag van f 25,000 met 
rente prijs; 

2. De Staat gee ft prijs zijne vordering op 
de gemeente wegen beweerd saldo van reke
ning-courant voor verstrekkingen van granen, 
levensmi ddelen, enz. hierboven vermeld. 

3. De Staat zal mitsd ien aan de gemeente 
Didam betalen de som van f 17,103.79 te ver
meerderen met de rente ad 5 pct. 's jaars van 
a f 6 F ebruari 1924 tot den dag der vol
doening; 

4. Partijen verklaren overigens van elkaa r 
ter zake hierboven niets meer te vorderen te 
hebben. 

5. De hangende procedures zull en worden 
geroyeerd, zoodra deze dading bij de wet zal 
zijn goedgekeurd . Door de goedkeuring bij wet 
is de Staat definitief gebonden. 

6. Waar de door het Rijk aan de gemeente 
te betalen som rechtstreeks in de gemeentekas 
moet worden gestort, zal deze betaling hetzij 
op de giro-rekening dezer gemeente nummer 
145098, hetzij rechtstreeks aan handen en ten 
ka ntore van den ontvanger dezer gemeente 
plaats moeten vinden. 

Iedere partij draagt eigen kosten. 
Aldus in duplo geteekend den 3 December 

1930/12 J anuari 1931. 

De MiniJter van Fir,o,nciën, D e G ee r. 

H et College van Burgemeester en 
W et houders van Didam, 

De Burgemeester, 
(get.) van de Po 11. 

De S ecretaris, 
(get.) Co uwen b e rg. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het 

Ministerie van Financiën, 
v a n A s c h v a n W ij o k. 

24 A pril 1931. BESLUIT tot aanvu.lling van 
het Koninklijk beslui t van 20 F ebruari 
1931 (Staatsblad n°. 64), houdende aan
wijzing overeenkomstig artikel 133, vijfde 
lid, der hooger-onderwijswet van in Ne
derlandsch-Jndië in 1931 behaalde getu ig
chriften. S. 169. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 
April 1931, n°. 8021, a fdeeling H ooger On
derwijs; 

Gelet op artikel 133, vij fde l id, der hooger
onderwijswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
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in Ons besluit van 20 Febrnari 1931 (Staats
blad n°. 64), tot aanwijzing overeenkomstig 
art ikel 133, vijfde lid, der hooger-onderwijswet 
van in N ede,·landsch- l ndië iu 1931 behaalde 
getuigschr iften wordt de punt achter de woor
den "bedoeld in artikel 11 der hooger-onder
wijswet" vervangen door eene komma en wor
den daaraan toegevoegd de woorden: 

met dien verstande, dat de bezitters van 
die getui gschriften, met uitzondering van het 
getuigschrift van de afdeeling gymnasium 
van het Bataviaansch lyceum, uitgaande van 
de Carpentier Altingstichting te Batavia, 
slechts worden toegelaten tot de examens in 
de faculteiten der geneeskunde, der wis_ en 
natuurkunde en <let· veeartse nijkunde , zoom_e d e 
tot de examens in de vereenigde faculteiten 
der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijs
begeerte en in de vereenigde facu ltei ten der 
\\·is- en natuurkunde en der letteren en wijs
begeerte. 

Onze :Minister van Onderwijs, Kunsten en 
vVetenschappen is belast met de uitvoering 
rnn dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1931. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. Terp s tra. 
(Uitgeg. 19 M ei 1931.) 

24 April 1931. BESLUIT tot wijziging van 
de Regelen, vastgesteld bij K. B . van 11 
September 1923 (S. 439) (betrcffendJ R ij ks
kweek schden ). S. 170. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
Februari 1931, n°. 6328, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

Overwe~ende, dat Wij Ons bij artikel 214bis 
der gewijzigde Lager-onderwijswet 1920 hebben 
voorbehouden, met inachtneming van de be
ginselen, neergelegd in de artikelen 210 tot 
en met 214 dier wet, in de algemeene ma-atrege
len van bestuur betreffende de onderwijzers
opleiding de wijzigingen aan te brengen, welke 
door het dienstbelang gevorderd worden ; 

dat het wenschelijk is de Regelen voor de 
Rijkskweekscholen voor onderwijzers en onder
wijzeressen, vastgesteld bij Ons besluit van 11 
September 1923 (St,a,atsblad n°. 439), tewijzigen; 

Den Raad van St,ate gehoord (advies van 
14 April 1931, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 April 1931, n°. 2 
afdeeling Lager Onderw~js Algemeen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 25 der Regelen voor de Rijkskweek

scholen, vastgesteld bij Ons besluit van 11 
September 1923 (Staa/.sblad n°. 439), wordt 
gelezen: 

1. De a dspiranten, die toelating vragen tot 
het eerste leerjaar eener vierjarige kweekschool, 
moeten op 1 Augustus van het loopende school
jaar hun vijftiende jaar ingetreden zijn. 

2. De adspiranten, die toelating vragen tot 
het tweede leerjaar eener vierjarige of tot het 
eerste leerjaar eener driejarige kweekschool, 

moeten op 1 Augustus van het loopende school
jaar hun zestiende jaar inµ:etreden zijn. 

Onze Minister van Ond"rwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T e rp s tr a . 
(Uitgeg. 4 Mei 1931. ) 

24 April 1931. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het K. B. van 11 September 
1923, (S. 440), (Kweekscholen besluit) laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
13 December 1930 S. 470). S. 171. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
Februari 1931, n°. 6323, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

Overwegende, dat Wij Ons bij artikel 214bis 
der gewijzigde Lager-onderwijswet 1920 hebben 
voorbehouden, met inachtneming v11,n de begin
selen. neergelegd in de artikelen 210 tot en met 
214 dier wet, in de a!gemeene maatre~elen van 
bestuur betreffende de onderwijzersopleiding de 
wijzigingen aan te orengen, welke door het 
dienstbelang gevorderd worden ; 

dat het wenschelijk is Ons besluit van 11 Sep
tember 1923 (Staatsblad n°. 440), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 13 December 1930 
(Staatsblad n° 47')), te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 April 1931, n° . 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 April 1931, n°. 2888, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. T. Ons besluit van 11 September 1923 

(Staatsblad n°. 440), laatstelijk gewijzigd hij Ons 
besluit van 13 December 1930 (Staatsblad n°. 
470), wordt gewijzigd en aangevuld als volgt: 

a. In het eerste Jid van artikel 3 wordt, in 
plaats van "het Bezoldigingsbesluit Burgerljjke 
Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37), als
mede de tijdelijke kindertoelage, bedoeld in 
artikel 20 van dat Besluit", gelezen: het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1928, alsmede de tijdelijke kindertoelage, be
doeld in artikel 21 van dat Besluit. 

b. Aan artikel 7 wordt een nieuw vierde lid 
toegevoegd, luidende: 

4. Voor de vaststelling van de bijdrage kan 
Onze Minister vorderen het overleggen van 
quitantiën of andere bescheiden tot staving 
van de in het derde lid bedoelde in rekening 
gebrachte ko ten van de kweekschool. 

c. Het derde en het vijfde lid van artike 22 
vervallen ; het vierde, het zesde, het zevende, 
het achtste en het negende lid worden het 
derde, het vierde, het vijfde, het zesde en het 
zevende lid. 

Art. II. In Ons in artikel I genoemd besluit 
worden twee nieuwe artikelen opgenomen, lui
dende: 
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Art. 33. 1. Bij de berekening van de Rijks
bijdrage volgens artikel 2 wordt, indien een 
of meer !eerjaren in parallelklRssen gesplitst 
zijn, onder inachtneming van de regelen, ge
steld in artikel 34, met deze splitsing rekening 
gehouden, mits: 

a. op 1 October van het afgeloopen school
jaar het eerste of tweede leerjaar was gesplitst 
in twee parallelklassen bij meer dan 30, in drie 
parallelklassen bij meer dan 60 en in vier paral
lelklassen bij meer dan 90 leerlingen, en op dien 
datum van het gezamenlijk aantal leerlingen 
van het gesplitste leerjaar ten minste het twee
derde gedeelte uit jongens bestond; 

b. voor zoover op 1 October van het afge
loopen schooljaar het tweede, derde of vierde 
leerjaar gesplitst was in para11elklassen en deze 
splitsing de voortzetting vormde van eene 
splitsing als onder a bedoeld, die leerjaren op 
genoemden datum waren gesplitst in twee 
parallelklassen bij meer dan 2ó, in drie paral
lelklas en bij meer dan ó0 en in vier parallel
klassen bij meer dan 7 ó leerlingen. 

2. Op grond van buitengewone omstandig
heden kan Onze 1:inister vrijstelling verleenen 
van den eisch in het eerste lid onder a, dat van 
het gezamenlijk aantal leerlingen van het leer
jaar ten minste het twee-derde gedeelte uit 
jongens bestaat. 

34. 1. Voor de toepassin~ van artikel 33 
worden artikel 4, onder a, artikel ó, artikel 11, 
vierde en vijfde lid, en artikel 1 , zesde lid, 
als volgt gelezen : 

Art. 4-: a. naar f 40 per leerling der kweek
school in eene gemeente of een gedeelte eener 
gemeente, behoorende tot de zesde, zevende, 
achtste of negende klasse der tabel, bedoeld 
in artikel ó der wet tot regeling der personeele 
belasting, zooals deze tabel van kracht was op 
31 December 1930, waarbij de leerlingen van 
andere parallelklassen dan die, bedoeld in artikel 
33, buiten rekening blijven : 

Art. ó : De tegemoetkoming volgens artikel 2, 
onder c, wordt berekend naar f 30 per leerling, 
waarbij de leerlingen van andere parallelklassen 
dan die, bedoeld in artikel 33, buiten rekening 
blijven. 

Art. 11 : 4. De gemeentebesturen en de bestu
ren van bijzondere kweekscholen betalen aan 
het onderwijzend personeel, voor zoover niet 
belast met het geven van onderwijs aan andere 
parallelklassen dan die, bedoeld in artikel 33, 
geen lagere jaarwedden en kindertoelagen uit, 
dan waarop zij naar de berekening volgens 
a rtikel 3, eerste lid, aanspraak zouden hebben. 

5. Voor zooveel betreft bijzondere kweek
scholen, zijn op het aan de kweekschool ver
bonden onderwijzend personeel, voor zoover 
niet belast met het geven van onderwijs aan 
andere parallelklassen dan die, bedoeld in artikel 
33, de bepalingen omtrent de rechts1ositie, 
vervat in artikel 89, zevende lid, artike 92 en 
artikel l0ó, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920 van toepassing. 

Art. 18 : 6. Aan hot onderwijs in de vreemde 
talen worden aan eene vierjarige kweekschool, 
parallelklassen uit~ezonderd, ten minste 24 uren 
en aan eene dri"!Jarige kweekschool, parallel
klassen uitgezonderd, ten min te 1 uren per 
week besteed. welke tusschen des voormiddags 
8 uur en des namiddags 5 uur vallen. Deze 
aantP.Hen worden bij het bestaan van parallel-

1931 
klas en, als bedoeld in artikel 33, naar even
redigheid verhoogd. 

2. Bovendien wordt voor die toepassing het 
in het derde lid van artikel 3 genoemde aantal 
uren voor elke parallelklasse, als bedoeld in 
artikel 33, met 33 vermeerderd, en het in het 
vierde lid van dat artikel genoemde aantal uren 
voor elke parallelklasse, als bedoeld in artikel 
33, met 2 verminderd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van tate. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwi,is, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
(Uitgeg 4 Mei 1931). 

27 April 1931. BESLUIT tot nadere WlJZl
ging van het "Riviervisscherijreglement" 
(Staatsblad 1922, n°. 503). S. 172. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 12 Maart 1931, n°. 679, Afdee
ling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 192ó (Staatsblad n°. 308) 
tot invoering van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering, en op Ons besluit van ló April 
1911 (Staatsblad n°. 117) tot vaststelling van 
de grenzen tusschen kust- en binnenvisRcherij 
en tusschen de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 31 Mei 1924 (Staatsblad no. 269); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 April 1931, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 April 1931, n°. 9ó8, 
Afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

a a rtikel 11 van het "Riviervisscher~jregle
ment" (Staatsblad 1922, n°. ó03), gewijzigd bij 
Ons besluit van 16 Maart 1928 (Staatsb!ad no. 
71), wordt ingevoegd een nieuw artikel lla, 
luidende als volgt : 

Art. 11a. 1. Het is verboden met eenig visch
tuig te visschen in de rivier de Maas: 

a. binnen een afstand van 200 Meter stroom
afwaarts van een stuw ; 

b. in een aan een stuw aangebrachte visch
trap; 

c. vóór den bovenmond van een aan een 
stuw aangebrachte vischtrap; 

d. in de sluiskolken van een bij een stuw 
behoorende schutsluis ; 

e. in de toeleidingskanalen tot een onder d 
bedoelde schutsluis. 

2. Het bepaalde onder a, ben c van het vori11e 
lid is voor elke stuw in het bijzonder niet van 
toepassing gedurende de tijden, dat die stuw 
buiten werking gesteld is. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
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besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van Sta te. 

's-Gravenhage, den 27sten April 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Btaat, 
Minister 11. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 11 Mei 1931.) 

27 April 1931. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk Besluit 
van 20 Februari 1931 (Staatsblad no. 63), 
hetwelk strekte tot wij_zi~ing van het 
Koninklijk Besluit van 11 Juli 1921 (Staats
blad n°. 918), zooals dit nader is gewijzigd, 
houdende voorschriften inzake de bevoegd
heden tot het geven van nijverheidsonder
wijs en de daarmede verband houdende 
examens. S. 173. 

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

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
2 April __ l931, n°. 7914, afdeeling Nijverheids
onderWJJB; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
s luit van 20 Februari 1931 (Staatsblad no. 63), 
nader te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 April 1931, n°. 20); 

Gelet op. het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 April 1931, no. 984, 
afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De toelichting tot het programma voor 

de akte Nxm, omschreven in artikel III van 
Ons besluit van 20 Februari 1931 (Staatsblad 
n°. 63), wordt gelezen als volgt : 

T oelichting : 
Eerste gedeelte. 
H et examen in onderdeel b geschiedt schrifte-

lijk en mondeling ; · 
dat in de onderdeelen c en d mondelin~. 
Naar het onderdeel a wordt schrifteliJk en 

mondeling onderzocht bij het examen in onder
deel b ; zoo noodig kan het examen voor een 
speciaal onderzoek naar de kennis van onder
deel a worden verlengd. 

Tweede gedeelte. 
Het examen in de onderdeelen a, d en / ge

schiedt schriftelijk en mondeling ; 
dat in de onderdeelen b en c mondeling ; dat 

in onderdeel e door het maken van één of meer 
teekeningen en mondeling. 

2. Artikel IV van Ons aangehaald besluit 
wordt gelezen als volgt : 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, waarop de examens voor de akte 
Nxru in het jaar 1931 aanvangen, behoudens 
het bepaalde in de voluende leden. 

2. Aan hen, die in 1930 zonder bezwaar tot 
het tweede gedeelte van het examen zijn toe
gelaten, doch werden afgewezen, kan in de 
aren 1931 en 1932 nog gèlegenheid worden 

gegeven opnieuw examen af te leggen volgens 
het 6rogramma voor de akte xm, behoorend 
bij ns besluit van 23 Maart 1925 (Staatsblad 
n°. 101). 

. Aan hen, die ingevolge de vorige alinea exa-

men hebben afgelegd, doch werden afgewezen, 
kan in de jaren 1933 en 1934 nog gelegenheid 
worden gegeven opnieuw examen af te leggen 
volgens hetzelfde progra=a. 

3. In 1931 en 1932 kunnen ook zij, die vol
doen aan de eischen van toelating volgens het 
programma, bedoeld in het tweede lid, nog tot 
het examen voor de akte Nxm volgens het 
nieuwe programma worden toegelaten. 

4. Zij, die ingevolge het derde lid in 1931 en 
1932 aan het examen hebben deelgenomen, 
doch werden afgewezen, kunnen ook na 1932 
nog tot het examen worden toegelaten. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag, volgende op dien van 
de da.gt eekening van het Staatabtad, waarin 
het is opgenomen. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 27sten April 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 
· J. Terpstra. 

(Uitgeg. 2 Mei 1931.) 

27 A pril 1931. BESLUIT, houdende aanvul
ling van het R eglement betreffende de 
Krijgstucht, vastgesteld bij Koninklijk 
Besluit rnn 31 Juli 1922 (Staatsblad n°. 
476 ). S. 174. 

Wij WILHELM! "A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Defensie en van Justit ie van 17 December 
1930, l e Afdeeli ng, n° . 31 en van 24 Decem
ber 1930, 2e Afdeel ing A ., n°. 959; 

Overwegende, dat het R eglement betreffen
de de Krijgstucht, vastgesteld bij Ons Besluit 
van 31 Juli 1922 (Staatsblad n° . 476) aan
vulling behoeft ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Februari 1931, n°. 18} ; 

Gel et op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16 April 1931, l e Af
deeling, n°. 197 en van 23 April 1931, 2e 
Afdeeling A. , n°. 1007 ; 

H ebben goedgevonden eu verstaan: 
te bepalen, dat na art ikel 1 van het R egle

ment betreffende de Krijgstucht, vastgesteld 
bij Ons beslui t van 31 Juli 1922 (Staatsblad 
n°. 476 ) zal worden ingelascht een nieuw ar
tikel, luidende als vo lgt : 

Art. l a. Daar de godsdienst de bron is van 
alle geluk, deugd en waren moed, behoort ook 
in den krijgsstand een ieder zich tot het hoog
houden daa rvan en tot eene zedige levenswijze 
te bevlijtigen; de godslasteringen, het vloe
ken en zweren moeten worden nagelaten en 
zullen de meerderen hierin en in al wat de 
handhaving der goede zeden kan bevorderen, 
hunnen mi nderen met een goed voorbeeld 
voorgaan, en all e buitensporigheden algemeen 
vermeden moeten worden. 

Onze voornoemde Minister zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van di t Besluit, dat in het S taatsblad zal 

, worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
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worden gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 27sten April 1931. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Defensie, L. N. D ec k e r s. 

D e Minister van J ustitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 11 M ei 1931.) 

27 April 1931. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 28 
April 1913 (Staatsblad n°. 144), houdende 
vaststelling van bepalingen omtrent de in
richting van het Departement van Justit ie. 
s. 175. 

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

Justitie van 10 April 1931, Afdeeling A.S., 
n°. 1184 Geheim (M. 2) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 April 1931, n°. 16) ; 

Gezien het· nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 April 1931, Afdee
l ing A.S., n°. 1327 Geheim (M. 2); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
gerekend van 1 J anuai·i 1931 te bepalen als 

volgt : 
Eenig artikel. 

Artikel I van Ons besluit van 28 April 
1913 (Staats blad, n°. 144) , gewijzigd bij Onze 
besluiten van 16 December 1915 (Staatsblad 
n°. 512), 18 J anuari 1917 (Staatsblad n°. 
178), 26 Augustus 1918 (Staatsblail n°. 534) 
en 20 April 1921 (Staatsblad n°. 681 ), wordt 
gelezen: 

,,H et aantal burgerambtenaren in de ran
gen van administrateur, referendar is, hoofd
commies, commies, ad junct-commies en klerk 
bij het Departement van Justi tie bestaat uit 
ten hoogste : 

9 administrateurs; 
10 referendarissen; 
27 hoofdcommiezen ; 
85 commiezen, adjunct-commiezen en kler

ken." 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State en aan de Al gemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 27sten Apdl 1931. 
W1LHELMINA. 

De M inister van J ustitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 30 Ap,·il 1931.) 

28 April 1931. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk Besluit van den 20en Januari 
1913 (Staatsblad n°. 35), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 16 Octo
ber 1919 (Staatsblad n°. 604), regelende de 
voorwaarden, waaronder voor rekening van 
anderen dan het Rijk aan 's Rijks Munt kan 
worden gemunt, medailles kunnen worden 
geslagen en muntstempels of medaille
stempels kunnen worden vervaardigd. 
s. 176. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien Ons Besluit van den 20sten Januari 

1913 (Staatsblad n°. 35) regelende de voorwaar
den, waaronder voor rekening van anderen 

dan het Rijk aan 's Rijks Munt kan worden 
gemunt, medailles kunnen worden geslagen en 
muntstempels of medaillestempels kunnen wor
den vervaardigd, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
Besluit van 16 October 1919 (Staatsblad no. 
604); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financiën en van Koloniën, van 25 Februari 
1931, n°. 174, Afd. Generale Thesaurie en van 
13 Februari 1931, n°. 6, 2de Afdeeling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 24 Maart 1931); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 21 April 1931, n°. 14, Afd. 
Generale Thesaurie en van 23 April 1931, 2de 
Afdeeling, n°. 18; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bef alen als volgt : 
Art. . In het eerste lid van artikel 3 van 

Ons Besluit van 20 Januari 1913 (Staatsblad 
n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij Ons Besluit 
van 16 October 1919 (Staatsblad n°. 604), wordt 
het getal 13 vervangen door 20 en worden de 
woorden "behoudens de bepaling van'' ver
vangen door "met inachtneming van het be
paalde bij". Aan het slot van dit lid wordt toe
gevoegd: ,,of in baren, wegende ten minste 
2½ K.G. en ten hoogste 20 K.G., verkregen 
door samensmelting van vreemde munten.'' 

Aan genoemd artikel 3 wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende als volgt : 

"Dukaten worden uitsluitend van baren met 
een minimumgehalte van 0,994 fijn goud aan
gemunt." 

Art. II. Het tweede lid van artikel 9 van 
opgemeld besluit vervalt, terwijl aan dat artikel 
de drie volgende leden worden toegevoegd : 

,,Wanneer de in het vorige lid bedoelde mun
ten vóór de aanbieding reeds tot baren ver
smolten zijn, worden deze tegen de in dat lid 
genoemde gehalten aangenomen, mits, ten ge
noegen van den muntmeester wordt aangetoond, 
dat deze baren uitsluitend uit één of meer 
der genoemde muntsoorten zijn verkregen. 

"De in het eerste en tweede lid bedoelde 
vreemde munten of baren, die op een gehalte 
van 0,899_5 worden aangenomen, moeten ver
gezeld gaan van een zoodanig aantal baren met 
een minimumgehalte van 0,994, dat het gemid
delde gehalte van het te verwerken goud ten 
minste 0,901 bedraagt. 

"Andere vreemde munten dan in het eerste 
lid bedoeld worden vóór de gehaltebepaling 
aan 's Rijks Munt tot baren versmolten, waarbij 
de leveraarof zijngemachtigdekan tegenwoordig 
zijn. Voor deze bewerking is een bedrag van 
f 0,25 per K.G. verschuldigd. De baren kunnen 

ter vermunting worden aangenomen volgens 
de bepalingen van de artikelen 4 tot en met 
8." 

Onze Ministers van Financiën en van Koloni
en zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrüt zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten April 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
De Minister van Koloniën, De Graaf f. 

(Uitgeg. 7 Mei 1931). 
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29 A pril 1931. BESLUIT tot hern ieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdee ling 
gymnasium van het Christelijk Lyceum 
te Harderwijk van de Vereeniging voor 
Christelijk Middelbaar en Voorbereidend 
H ooger Onderwijs voor H a,·derwijk en 
omstreken, gevestigd aldaar. S. 177. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Üp de voord racht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Maart 1931, n° . 2630 III, afdeel ing Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der H ooger-onderwijs
·wet· 

D~n Raad va~ State gehoord (advies van 14 
Apri l 1931, n°. 33) ; 

Gelet op het nader r apport van Onzen 
voornoemden Minister van 24 April 1931, n°. 
5316, a fdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middel baar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1931 de afdee

ling gymnasium van het Chi·istelijk Lyceum 
te Harde1·wijk van de Vereeniging voor Chris
telijk Middelbaar en Voorbereidend H ooger 
Onderwijs voor Harderwijk en omstreken, ge
vestigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtnem ing der desbetreffende wettelijke 
voorschriften, aan haar leerlingen, die het 
onderwijs, tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der H ooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W'etenschappen is belast met de u itvoer ing 
van di t besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten April 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Onde,·wijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . T e rp s tra. 
(Ui tgeg. 8 M ei 1931.) 

29 April 1931. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Dienst. 
s. 178. 

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

Waterstaat van 30 Maart 1931, La. D, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

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

14 April 1931, n°. 35); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 April 1931, n°. 486, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verAtaan: 
In den 1tanhef van art. 6~, tweede lid, van 

het Algemeen Reglement Diengt, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit v1tn 26 Juni 1913 (St w to
blad n°. 315), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 5 December 1930 (Staatsblad n°. 465) 
de woorden: ,,(2) Voor treinen" te wijzigen in: 
,,(2 ) Voor gemengde treinen en voor treinen". 

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

's-Gravenhage, den 29en April 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J . R e y me r. 
( Uitgeg. 13 M ei 193 1). 

29 April 1931. BESLUIT tot regeling van 
de toelating van vreemde milita ire lucht
vaa rtuigen binnen het Nederl andsche 
rechtsgebied. S. 179. 

Wij WILHE LMINA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister , van 

Defensie, van Waterstaat en van Buitenland
sche Zaken van 30 September 1930, I e Afdeeling 
n°. 16 ; 

Gelet op artikel 52, lid 1 sub m.- en lid 2 der 
Wet van 30 Juli 1926, Staatsblad n" . 249 (Lucht
vaartwet); 

Den Raad van ~tate gehoord (advies van 
9 December 1930, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 30 J anuari 1931, Ie Af
deeling n°. 136 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen de volgende regelen betref

fende de toelating in Nederlandsch rechtsgebied 
en de deelneming aan het ,luchtverkeer aldaar 
van vreemde militaire luchtvaartuigen : 

Art. 1. In dit besluit worut verstaan onder : 
a. vreemde militaire luchtvaartuigen : alle 

luchtvaartuigen van vreemde nationaliteit, 
waarin het bevel wordt gevoerd door een mili
tair van vreemde nationaliteit, die hier voor door 
de bevoegde autoriteit is aangewezen. 

b. N ederlandsch rechtsgebied : het grondgebied 
van het Rijk in Europa, daaronder begrepen 
de t erritoriale wateren, zoomede de luchtruimte 
boven dit gebied. 

c. Onzen Minister: Onze Minister van 
Defensie . 

2. 1. H et is verboden, zich zonder toestem
ming van Onzen Minister met vreemde militaire 
luchtvaartuigen te begeven binnen Xeder
landsch rechtsgebied, dan wel daarin de lucht
vaart uit te oefenen. 

2. Deze toestemming strekt tevens tot ont
heffing van het in artikel 6, eerste lid der Lucht
vaartwet bepaalde omtrent het voeren van 
kenmerken. 

3. Het verzoek tot het verkrijgen van de in 
het vorig artikel bedoelde toestemming moet 
geschieden langs ·den diplomatieken weg onder 
opgave van: 

1 °. het aantal en het type der luchtvaartuigen 
en de door die luchtvaartuigen te voeren ken
merken; 

2°. het aant1tl en de kwaliteit der inz ittenden; 
30. de voor het luchtvaar tuig (de luchtvaar

tuigen) gewenschte route ; 
4°. de gewenschte landingspl aatsen 
5°. het vermoedelijke tijdstip van aankomst 

en van vertr ek. 
4. Wanneer de in artikel 2 bedoelde toestem

ming is verleend, is het aan de luchtvaartuigen 
verboden, af te wijken van de toegestane route, 
welke zonder eenig oponthoud rechtstreeks 
moet worden afgelegd. 
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5 . 1. H et is verboden in vreemde militaire 
uchtvaartuigen mede te voeren: 

a . wapenen, voor zooveel geen deel uitma
kende van de uitrusting van het luchtvaartuig, 
zulks ter beoordeeling van Onzen Minister ; 

b. munitie, bommen, torpedo's dan wel 
a ndere projectielen; 

c. fotografische toestellen ; 
2. H et is verboden v.an valschermen gebruik 

te maken voor het verlaten van vreemde 
milita ire luchtvaartuigen ; 

3. Van het gestelde onder c. van het eerste 
lid kan door Onzen Minister ontheffing worden 
verleend. 

6. Door de zorg van de door Onzen Minister 
aan te wijzen burgerlijke of militaire autoriteiten 
wordt na een landing binnen Nederlandsch 
rechtsgebied den Commandant van een vreemd 
militair luchtvaartuig (de vreemde militaire 
luchtvaartuigen) aangeboden een door Onzen 
Minister vast te stellen formulier, behelzende 
eenige vragen, welk formulier naar beste weten 
moet worden ingevuld. 

7. Een vreemd militair luchtvaartuig, dat 
zich binnen Nederlandsch r echtsgebied door 
de lucht beweegt, zal zich hebben te gedragen 
naar het hier te lande geldende voorschrift 
betreffende landen op het naastbijzijnde lucht
vaartterrein, zoodra daartoe het voorgeschre
ven sein wordt gegeven. 

8. De bepalingen van de artikelen 2, 4, 5, 
tweede lid, en 7 zijn niet van toepassing op 
vreemde militaire luchtvaartuigen in geval van 
overmacht, een en ander t er beoordeeling van 
Onzen Minister. 

9 . 1. Een vreemd militair luchtvaartuig, dat 
na de in artikel 2 bedoelde bestemming te heb
ben verkregen, eene landing binnen eder
landsch rechtsgebied uitvoert, zal, voor zoover 
toepasselijk, dezelfde voorrechten genieten, 
welke zijn toegestaan aan vreemde oorlogs
schepen bij Ons Besluit van 30 October 1909 
(Staatsblad no. 351), zooals dat sedert is ge
wijzigd. 

2. De in het vorig lid bedoelde voorrechten 
worden niet genoten door vreemde militaire 
luchtvaartuigen, welke binnen N ederlandsch 
rechtsgebied zijn geland tengevolge van de om
standigheden, genoemd in artikel 8, dan wel 
door seinen als anderszins hiertoe bevel ont
vangen hebben. 

10. Vreemde militaire luchtvaartuigen zijn 
verplicht, de bestaande politie-, fiscale- en ge
zondheidswetten te eerbiedi~en en zich te 
onderwerpen aan alle plaatsehjke reglementen, 
een en ander voor zoover de Nederlandsche 
militaire luchtvaartuigen daaraan gehouden 
zijn. 

11. 1. Aan Commandanten van vreemde 
militaire luchtvaartuigen, welke binnen Neder
la ndsch rechtsgebied vertoevende, een der in 
dit Besluit vastgestelde bepalingen overtreden, 
kan door of vanwege Onzen Minister worden 
gelast, zich met de onder hen staande lucht
vaartuigen en dezelver bemanning te verwij 
deren ; zoo noodig zullen zij met geweld daar
toe worden gedwongen. 

2. Wij behouden Ons voor, om in tijden 
van oorlo~, oorlogsgevaar of handhaving der 
onzijdigheid en verder in andere buitengewone 
omstandigheden eene krachtens dit Besluit toe
gestane aanwezigheid binnen N ederlandsch 

rechtsgebied van vreemde militaire luchtvaar
tuigen te beperken. 

3. In ieder geval zijn vreemde militaire 
luchtvaartuigen verplicht, binnen twee uur te 
vertrekken, teneinde volgens een aan te geven 
route het Nederlandsch rechtsgebied te ver
laten, zoodra zij daartoe van of vanwege Onzen 
Minister een uitnoodiging hebben ontvangen. 

Onze Minister van Defensie, van Waterstaat 
en van Buitenlandsche Zaken zijn belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 29sten April 1931. 
WILHELM! A. 

De Minister van Defensie, L . N. Deck e r s. 
De Minister van Waterstaat, P. J. R e y m e r. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a er t s v a n B I o k I a n d. 
( Uitgeg. 12 Mei 1931). 

1 Mei 1931. BESLUIT tot wijziging van art. 57 
van het Koninklijk besluit van 14 Augustus 
1922 (Staatsblad n°. 493) houdende vast
stelling van nieuwe voorschriften t er uit
voering van de artikelen 5, 10, 15, 16, 29, 
34, 22 en 25 van de Paardenwet 1918 
(Staatsblad n°. 419). S. 180. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 7 Maart 1931, Directie van den 
Landbouw, n°. 241 F., Afdeeling II; 

Gelet op artikel 57 van Ons besluit van 14 Au
gustus 1922 (Staatsblad n°. 493) houdende vast
st elling van nieuwe voorschriften ter uitvoering 
van de artikelen 5, 10, 15, 16, 29, 34, 22 en 25 
van de Paardenwet 1918 (Staatsblad n°. 419); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1931, n°. 5); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 27 April 1931, Directie van 
den Landbouw, n°. 24rv F, Afdeeling II; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
a. H et eerste lid van artikel 57 van Ons 

besluit van 14 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 
493), houdende vaststelling van nieuwe voor
schriften, ter uitvoering van de artikelen 5, 10, 
15, 16, 29, 34, 22 en 25 van de Paardenwet 
1918 (Staatsblad n° 419) wordt vervangen door 
de volgende bepaling : 

De eigenaar of houder van een goedgekeurden 
hengst is verplicht het dekboek of de dekboeken 
voor dien hengst uitgereikt, vrachtvrij terug te 
zenden aan den secretaris der betrokken r ege
lingscommissie, en wel, indien de hengst in het 
voorjaar van een bepaald jaar is goedgekeurd, 
vóór 1 November van hetzelfde jaar en, indien 
de hengst in het najaar van een bepaald jaar 
is goedgekeurd, vóór 1 November van het 
daarop volgende jaar. 

b. In het tweede lid van voormeld artikel 
wordt de datum: .,1 Februari" veranderd in: 
15 December. 

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



1931 1- 2 ME r (S. 180-182) 222 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l sten Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister v. Binnenlanàsche Zaken en Lanàbouw, 

Ruys de Beerenbro u ck. 
(Uitgeg. l 3Mei 1931.1 

1 Mei 1931. BESLUI T, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 12 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 692), sedert ge
wijzigd, tot uitvoering van artikelen der 
K ieswet, der Provinciale wet en der Ge
meentewet. S. 181. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 25 Maart 1931, n°. 3783, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 April 1931, n° . 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 27 April 1931, n°. 
4998, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gez ien Ons besluit van 16 Maart 1931 
(Staatsblad n°. 89), houdende bekendmaking 
van den tekst der Wet van 29 J uni 1851 
(Staatsblad n°. 85), zooals deze laatstelij k ge
wijzigd is bij de wet van 31 Januari 1931 
(Staatsblad n°. 41); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In Ons besluit van 12 December 

1917 (Staatsblad n°. 692) , sedert gewijzigd, 
tot uitvoering van artikelen der K ieswet der 
Provinciale wet en der Gemeentewet w~rden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. In het intitulé worden de woorden 
,,Kieswet'', ,,Provinciale wet'' en ,,Gemeente
wet" vervangen door respectievelijk: kieswet, 
provinciale wet en gemeentewet; in het overig 
gedeelte van dat besluit worden de woorden 
"Kieswet" en "Provinciale wet" vervangen 
door respectievelijk: kieswet, en: provinciale 
wet. 

b . I n de l aatste overweging wordt in plaats 
van " l0b, 10c, 10d, 16a, 18a, 38a, 38b en 38d 
der Gemeentewet" gelezen: 11, 12, 13, 17, 20, 
39, 40 en 43 der gemeentewet. . 

c. In artikel 21 wordt in plaats van "38c bis 
en 38d der Gemeentewet" gelezen: 42 en 43 
der gemeentewet. 

Art. II. In de bij Ons voornoemd besluit 
behoorende Modellen I, XV, XVI , XVII, 
XVIII, XVIIIA, XIX, XX en XXI worden 
de volgende wijzigingen aangebr.acht: 

a. In Model I wordt in plaats van "l0a 
der Gemeentewet" gelezen: 10 der gemeente
wet; en wordt in p laats van "artikel 10 der 
Gemeentewet" gelezen: artikel 9 der gemeen
tewet. 

b . I n Model XV wordt in plaats van " 16a 
dei· Gemeentewet" gelezen: 1 7 der gemeente
wet; en wordt in plaats van "38c der Ge
meentewet" gelezen: 41 der gemeentewet. 

c. In Model XVI wordt in plaats van "38a 
der Gemeentewet" gelezen: 39 der gemeente
wet. 

d. In Model XVII wordt in plaats van 

,,38b der Gemeentewet" gelezen: 40 der ge
meentewet. 

e. In Model XVIII wordt in plaats van 
,,18a der Gemeentewet" gelezen: 20 der ge
meentewet. 

/. In Model XVIIIA wordt in plaats van 
" 38c bis der Gemeentewet" gelezen : 42 der 
gemeentewet. 

g. In Model XIX ·wordt in plaats van 
,, l 0b der Gemeentewet" gelezen: 11 der ge
meentewet ; en wordt in plaats van " l 0b, 
tweede lid, der Gemeentewet" gelezen: 11 
tweede lid, der gemeentewet. ' 

h . In Model XX wordt in plaats van " l 0c 
der Gemeentewet" gelezen: 12 der gemeente
wet. 

i. In Model XXI wordt in plaats van "l0d 
der Gemeentewet" gefezen: 13 der gemeente
wet. 

Art. III. Waar in de bij Ons voornoemd 
besluit behoorende modellen voorkomt " K ies
wet" of "Provinciale wet" worden deze woo1·
den vervangen door respectievelijk: kieswet, 
en : provinciale wet. 

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

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

's-Gravenhage, den lsten Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beer e nbrouck. 

(Uitgeg. 8 Mei 1931.) 

2 M ei 1931. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk Besluit van 26 Augustus 
1915 (Staatsblad n°. 377) en tot vaststel-
1 ing van een nieuw Reglement voor de 
Rijkszuivelschool te Bolsward. S. 182. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 13 Maart 1931, Directie van 
den Landbouw, n°. 950, eerste afdeeling; 

Gezien Onze besluiten van 26 Augustus 191.5 
(Staatsblad n°. 377) en van 19 Mei 1919 
(Staatsblad n°. 263); 

Overwegende, dat het wenschelijk is het bij 
Ons eerstgenoemd besluit vastgestelde Regle
ment voor de Rijkszuivelschool te Bolsward te 
wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 April 1931, n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1931, Direc
t ie van den Landbouw, n°. 1607, eerste af
deeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het bij dit besluit behoo

rende Reglement voor de Rijkszuivelschool te 
Bolsward; 

II. te bepalen, dat dit Reglement van 
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kracht zal worden met ingang van het school
jaar 1931/1932, op welk tijdstip het Regle
ment, vastgesteld bij Ons besluit van 26 
Augustus 1915 (Staatsblad n°. 377) zal ver
vallen. 

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

's-Gravenhage, den 2den Mei 1931. 

De 
Minister 

R u y s 

WILHELMINA. 
Minister van Staat, 

van Binncnland:sche Zaken 
en Landbouw, 

d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 18 Mei 1931.) 

REGLEMENT voor de Rijkszuivelschool te 
Bolsward, vastgesteld bij K onin.klijk be
sluit van 2 Mei 1931 (Staatsblad n°. 182). 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepaling'en. 

Art. 1. Wanneer in de volgende artikelen 
gesproken wordt van Minister; Directeur
Generaal of inspecteur, worden bedoeld Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, de Directeur-Generaal van den Land
bouw en de Inspecteur van het Landbouw
onderwijs. 

Art. 2. 1. De school heeft een tweejarigen 
cursus. De leerlingen vormen twee klassen. 

2. Aan de school wordt theoretisch onder
richt gegeven met het doel, grondig onder
legde leiders van zuivelbedrijven te vormen. 

3. Aan de school kunnen cursussen van 
korten duur in onderdeelen van de zuivelbe
reiding worden gegeven. 

4. Alles, wat op de in het voorgaande lid 
bedoelde cursussen betrekking heeft, wordt 
door den directeur, onder , goedkeuring van 
den Directeur-Generaal, geregeld. 

Art. 3. 1. Aan de Rijkszuivelschool wordt 
onderwijs gegeven in: 

a. natuur_ en werktuigkunde en kennis van 
werktuigen; 

b. scheikunde; 
c. zuivelbereiding; 
d. bacteriologie; 
e. voedings- en gezondheidsleer van het 

rundvee· 
/. beginselen der staathhishoudkunde; 
g. boekhouden en handelsrekenen; 
h. kennis van wetten; 
i. Nederlandsch en Nederlandsche handels

correspondentie; 
k. Duitsch en Duitsche handelscorrespon

dentie; 
l. Engelsch en Engelsche handelscorres

pondentie; 
m. Fransch en Fransche handelscorrespon-

dentie; 
n. technisch teekenen; 
o. eerste hui p bij bedrijfsongevallen. 
2. De voor volledig onderwijs ingeschreven 

leerlingen zijn verpl icht van de onder k, l en 
m genoemde vakken ten m inste één ter keuze 
te volgen. 

3. Door den Minister kunnen vakken aan 

de in het eerste lid van dit artikel genoemde 
worden toegevoegd. 

4. Bij al het onderwijs wordt zooveel mo
gelijk rekening gehouden met de bestemming 
der leer! ingen. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van den directeur, de lee1•aren en de 
vergadering van leeraren. 

Art. 4. Aan het hoofd van de school staat 
een directeur, die, onder het toezicht van den 
inspecteur, belast is met het beheer. 

Art. 5. De directeur verstrekt. aan den in
specteur de verlangde inlichtingen en geeft 
hem uit eigen beweging steeds kennis van het
geen meldenswaardig voorvalt. 

Art. 6. De directeur draagt zorg, zooweI 
door het bijwonen van de lessen en, practische 
oefeningen als door andere gepaste middelen, 
dat het onderwijs geregeld en overeenkomstig 
de voorschriften gegeven wordt. 

Art. 7. De directeur stelt, onder goedkeu
ring van den Directeur-Generaal, een huis
houdelijk reglement vast, waarin zoodanige 
voorschriften worden opgenomen als ter uit
voering van dit reglement noodig worden be
vonden. 

Art. 8. 1. De directeur heeft het algemeene 
toezicht over de tot de school behoorende 
terreinen, gebouwen, werkplaatsen, hulpmid
delen voor het onderwijs en meubelen. 

2. Hij is belast met het administratieve 
beheer en daarvoor verantwoordelijk. 

Art. 9. 1. Onder overlegging van de daar
voor door iederen leeraar verstrekte gegevens, 
zendt de directeur jaarlijks vóór 1 April aan 
den Directeur-Generaal eene begrooting van 
uitgaven en eene raming van inkomsten voor 
het volgende kalenderjaar. 

2. Hij doet, tenzij met machtiging van den 
Minister, geen aankoopen of bestellingen, 
welke niet op de goedgekeurde begrooting_ 
zijn voorzien. 

Art. 10. Jaarlijks vóór 1 October doet de
directeur aan den inspecteur een verslag toe
komen van den staat der school gedurende
het afgeloopen schooljaar. 

Art. ll. 1. De directeur wordt bijgestaan 
door zooveel vaste en tijdelijke leeraren als, 
voor het onderwijs noodig zullen zijn. 

2. De leeraren worden door den Minister,, 
den inspecteur gehoord, benoemd, geschorst en 
ontslagen. 

3. De inspecteur zendt zijn hiertoe betrek
kelijk advies, vergezeld van het voorstel van 
den directeur, aan den Directeur-Generaal. 

Art. 12. 1. Voor het geval van afwezig
heid, ongesteldheid of andere verhindering
van den directeur gedurende ten hoogste drie 
dagen, wijst hij een der vaste leeraren aan, 
die hem op zijne verantwoordelijkheid ver-
vangt. , 

2. Voor afwezigheid gedurende langer dan. 
drie dagen behoeft de directeur verlof van 
den Directeur-Generaal, die bij het verleenen 
van dat verlof een der vaste leeraren met de 
waarneming van het directeurschap belast. 

3. Voor een verblijf buitenslands behoeft 
de directeur verlof van den Minister. 

4. De directeur doet van eene door hem 
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-volgens het eerste lid gedane opdracht mede
deel ing aan· den inspecteur . 

5. Verkeert de directeur door ongesteldheid 
of eenig ander geval in de onmogelijkheid 
aan het voorschrift van het eerste lid te vol
doen , dan treedt de vaste leeraar, die den 
hoogsten leeftijd heeft, in zijne plaats en 
geeft ten spoedigste van het gebeurde kennis 
aan den Directeur-Generaal en aan den in
specteur. 

6. Bij ontstentenis van den directeur wordt 
door den Directeur-Generaal in de waarne
ming van het directeurschap voorzien. 

Art. 13 . De directeur houdt een register 
van de leerlingen en vermeldt daarin onder 
meer den tijd, gedurende welken zij aan de 
school onderwijs hebben genoten, en, zoo mo
gel ijk, de betrekkingen, waarin zij na het ver
laten der · school werkzaam zijn. 

Art. 14. 1. Onverminderd het bepaalde bij 
de artikelen 30 en 33, roept de directeur de 
leeraren samen, zoo dikwijls hij zulks noodig 
oordeelt. 

2. De directeur is tot samenroeping binnen 
acht dagen verplicht, indien drie leeraren 
hem het verlangen daartoe schriftelijk te ken
nen geven. 

3. De directeur is voorzitter van de ver
gadering van leeraren. 

4. De vergadering van leeraren kiest voor 
het einde van ieder schooljaar uit haar mid
den een secretaris voor het volgende jaar. 

5. Alle besluiten worden bij volstrekte 
meerderheid van stemmen genomen. 

6. Behoudens het in artikel 34, 2de lid, en 
in artikel 35, 6de lid, bepaalde, hebben alle 
leeraren eene beslissende stem. . 

7. Bij staking van stemmen beslist, zoo het 
-personen geldt, het lot, zoo het zaken geldt, 
de stem van den voorzitter; beslissingen over 
den uitslag van een examen, de toelating of 
de bevordel'ing van een leerl ing en de ver
wijdering van een leerling volgens artikel 27, 
5de en 6de lid, gelden zaken. 

8. De directeur zorgt voor de uitvoering 
van de besluiten der vergadering, behoudens 
beroep op den Minister. 

9. Stukken, van de vergadering van leeraren 
uitgaande, worden door den voorzitter en den 
.secretaris onderteekend. 

10. Het archief der school berust onder 
-den directeur. 

l l. Ieder leeraar is bevoegd in de verga
dering van leeraren zoodanige onderwerpen, 
het onderwijs of de school betreffende, ter 
sprake te brengen als hem goeddunkt. 

12. De vergadering van leeraren is bevoegd 
tot het doen van voorstellen aan den M inister 
en aan den Directeur-Generaal. 

15. 1. De leeraren gedragen zich in zaken, 
die op de schooltucht of op de inwendige huis
houding der school betrekking hebben, naar 
de besl isS'ing van den directeur, behoudens 
beroep op den M inister. Het beroep heeft 
geene schorsende luacht ten . aanzien van de 
besliss ing van den directeur. 

2. Is een der leeraren verhinderd onderwijs 
te geven, dan geeft hij daarvan onverwij ld 
kennis aan èlen directeur onder opgaaf van 
de reden; laatstgenoemde wordt eveneens yer-

wittigd, zoodra de reden van verhindering 
heeft opgehouden. 

3. Anders dan wegens ongesteldheid mag 
het geven van onderwijs niet worden nage
l aten zonder Yergunning van den directeur, 
behoudens het bepaalde bij het vierde l id. 

4. Voor afwezigheid van een leeraar ge
durende la nger dan ééne week wordt de, door 
tusschenkomst van den directeur aan te vra
gen, vergunning van den Directeur-Generaal 
vereischt. 

Art. 16. 1. Bii afwezigheid of ontstentenis 
van een leeraar wordt door den d irecteur zoo
veel doenlijk in diens lessen voorzien. 

2. Is extra hulp noodzakelijk, dan doet hij 
daartoe onverwijld de noodige voorstellen aan 
den Directeur-Generaal. 

Art . 11. 1. De directeur en de vaste leeraren 
behoeven de vergunning van den Minister tot 
het bekleeden van openbare of bijzondere be
trekkingen en tot het geven van privaat on
derwij s. 

2. De leeraren verzoeken deze vergunning 
door tusschenkomst van den directeur. 

Art. 18. 1. De zorg voor de verzamelingen, 
hulpmiddelen en werkplaatsen, welke bij som
mige vakken van onderwijs dienen, is opge
dragen aan de leeraren, met dat onderwijs be
last. Ingeval dezelfde hulpmiddelen door meet· 
dan één leeraar bij het onderwijs worden ge
bruikt, beslist de directeur, wie met de zorg 
daarvoor zal zijn bel ast. 

2. De leeraren houden van de aan hunne 
zorg toevertrouwde verzamelingen en andere 
hulpmiddel en nauwkeurige inventarissen vol
gen,s model bij . 

3. Aan het einde van elk burgerlijk jaar 
leggen zij deze over aan den directeur met 
vermelding van den staat, waarin een en an
der zich bevindt. 

4. Vóór 1 Maart van ieder jaar worden 
deze inventarissen met een door den directeur 
op te maken en bij te houden staat van de 
meubelen en andere bezittingen der school aan 
den inspecteur ter waarmerking gezonden. 

§ 2. Van de bearnbten. 

Art. 19. 1. De beambten hebben zich te 
gedragen naar de voorschriften, te geven 
door den directeur of door den leeraar, dien 
zij behulpzaam moeten zijn. Hunne werk
zaamheden kunnen worden geregeld bij eene 
instructie, door den directeur, onder goedkeu
ring van den Directeur-Generaal , vast te stel
len. 

2. De beambten worden benoemd, geschorst 
en ontslagen door den Minister. 

§ 3. Van de l eerlingen. 

Art. 20. 1. Behoudens het bepaalde in het 
tweede en derde lid, wordt iemand alleen tot 
de eerste klasse van de school toegelaten na 
het afleggen van een openbaar examen, af 
te nemen door den directeur en de leeraren, 
waaruit blijkt, dat hij de kundigheden bezit, 
vereischt orn het onderwijs in d ie klasse met 
vrucht te kunnen volgen. 

2. Zij, die in het bezit zijn van het e ind
d iploma eener hoogere burgerschool met drie
jarigen cursus, der middelbare landbouw-
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school, of eener Rijks_ of van Rijkswege ge
subsidieerde landbouwwinterschool, of van het 
diploma B der examens van meer uitgebreid 
lager onderwijs, benevens zij, die overleggen 
het bewijs van te zijn bevorderd tot de vierde 
klasse van eene hoogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus of van een gymnasium, kun
nen door den directeur, in overleg met de be
trokken leeraren, geheel of gedeeltelijk van 
het toelatingsexamen worden vrijgesteld. 

3. Door Onzen Minister kunnen, tot weder
opzeggens toe, andere diploma's gelijkgesteld 
worden met de in · het tweede lid van dit 
artikel genoemde. 

4. Zij, die het onderwijs in slechts enkele 
vakken wenschen te volgen, kunnen door den 
directeur, in overleg met de leeraren, van 
het in dit artikel bedoelde examen worden 
vrijgesteld. 

5. De dagen, waarop het examen wordt af. 
genomen, worden door den directeur tijdig 
bekend gemaakt. 

6. Al hetgeen voorts betrekking heeft op 
de toelatiug en de bevordering der leerlingen, 
wordt door den Minister geregeld. 

Art. 21. 1. Tot de eerste klasse van de 
chool worden alleen toegelaten zij, die bij 

den aanvang van het schooljaar den leeftijd 
van negentien jaren hebben bereikt en een 
naar het oordeel van den directeur voldoend 
bewijs overleggen van ten minste tweejarige 
werkzaamheid in eene inrichting voor fa. 
briekmatige boter- en kaasbereiding of in 
eene .roomboter.fabriek en eene inrichting voor 
kaasbereiding. 

2. Uit het in het vorige lid bedoelde be
wijs moet blijken, dat hij, die tot de school 
wenscht te worden toegelaten, voldoende met 
<le practijk ·,an de boter- en kaasbereiding ver
trouwd is. 

3. Zij, die zonder het onderwijs in de eer
ste klasse te hebben gevolgd tot de tweede 
klasse van de school wenschen te worden toe
gelaten, moeten bij den aanvang van het 
schooljaar den leeftijd van twintig jaren heb
ben bereikt, in het bezit zijn van een bewijs 
als in het eerste en tweede lid bedoeld van 
ten minste 2¼-jarige practische werkzaam
heid en door het afleggen van een openbaar 
examen, af te nemen door den directeur en 
de leeraren, blijken geven, dat zij de kundig
heden bezitten, vereischt om het onderwijs in 
de tweede klasse met vrucht te kunnen vol
gen. 

4. Op het examen, in het vorige lid be
doeld, is het bepaalde in artikel 20, vijfde lid, 
van toepassing. 

Art. 22. 1. De bepaling der halfjaarlijks 
door iederen leerling voor het onderwijs te 
storten bijdrage geschiedt door den Minister, 
met dien verstande, dat de som per halfjaar 
niet meer dan f 30 bedraagt. · 

2. Zij, die het onderwijs in slechts enkele 
vakken wenschen te volgen, betalen ·ieder 
halfjaar voor lessen, die gegeven worden: 

eenmaal per week ........................... f 2.50 
tweemaal ,, ..................... :..... 5.-
driemaal ,, ,, ...... ................... .. 7.50 
viermaal of meermalen per week ... 10.-

met dien verstande, dat het gezamenlijk be
drag voor het onderwijs in enkele vakken 
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niet meer bedraagt dan voor volledig onder
wijs verschuldigd is. 

3. De bijdragen voor het onderwijs moeten 
worden gestort of gegireerd op de postreke
ning der school ; daarna worden zij door den 
directeur overgeschreven op de postrekening 
der Rijksschatkist. Binnen een maand na de 
inschrijving zendt de directeur een staat in 
tweevoud van de ingeschrevenen, met vermel
ding van het door ieder gestorte of gegireerde 
bedrag, aan den Minister. 

4. Op voorwaarden, door den Minister te 
stellen, kunnen kosteloos leerlingen worden 
toegelaten. 

Art. 23. Leerlingen, die voor de tweede 
maal zijn afgewezen bij den overgang naar 
de tweede klasse of bij het eindexamen, kun
nen alleen met toestemming van den Direc
teur-Generaal, gehoord de vergadering van 
leeraren, het onderwijs in dezelfde klasse blij
ven volgen. 

Art. 24. 1. Niemand wordt tot de lessen 
toegelaten dan na door den directeur te zijn 
ingeschreven en de verschuldigde gelden te 
hebben voldaan. 

2. De inschrijving, welke voor niet langer 
dan één halfjaar geldt, geschiedt kosteloos. 

3. Ieder ingeschrevene ontvangt een ge
drukt exemplaar van het in artikel 30 bedoel
de programma en van den in artikel 31 be
doelden rooster van lesuren. 

4. Ieder ingeschrevene geeft aan den di
recteur op, of hij het volledige onderwijs of 
het onderricht in slechts enkele vakken wenscht 
te volgen. 

Art. 25. Onverminderd het bepaalde bij de 
artikelen 20, 21, 22 en 23, kan de directeur 
ook in den loop van een halfjaar tot in
schrijving van nieuwe leerlingen overgaan. 

Art. 26. 1. De leerlingen kunnen, behalve 
in het geval, bedoeld bij het tiveede lid, geene 
terugbetaling der voor het onderwijs gestorte 
bijdragen vorderen. 

2. Voor elke afwezigheid wegens vervul
ling van militaire pl ichten gedurende vier 
achtereenvolgende weken tijdens een halfjaar 
wordt den leerling, die zulks onder overleg
ging van het bewijs der verplichte afwezig
heid aanvraagt, een vijfde deel van de voor 
dat halfjaar gestorte bijdrage terugbetaald. 

Art. 27. 1. De leerlingen zijn verplicht zich 
gedurende het onderwijs ordelijk te gedragen. 

2. Indien zij de orde storen, moeten zij zich 
op bevel van den leeraar verwijderen. 

3. De leeraar geeft van het voorgevallene 
zoodra mogelijk kennis aan den directeur. 

4. De directeur kan een leerling wegens 
wangedrag voor ten hoogste veertien dagen 
van de school verwijderen. • 

5. Wanneer een leerling zich bij herhaling 
schuldig maa.kt aan wangedrag, nalatigheid 
of verzet, of in het algemeen nadeelig op zijne 
medeleerlingen werkt, kan hem door de ver
gadering van leeraren, op voorstel van den 
directeur, de toegang tot de school voor ten 
hoogste twee maanden worden ontzegd. 

6. Op voorstel van de vergadering van 
leeraren kan de Directeur-Generaal den toe
gang tot de school voor goed aan een leerling 
ontzeggen. 

7. De directeur geeft van elke verwijdering 
15 
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kennis aan de ouders of voogden van den 
leerling en aan dezen zelf, en van eene ver
wijdering voor langer dan een week ook aan 
den inspecteur. 

Art. 28. Ieder leerling is verplicht voor 
den directeur of voor de vergadering van 
leeraren te verschijnen, wanneer hij daartoe 
van den directeur eene oproeping heeft ont
vangen. 

§ 4. Van h et onderwijs, h et eindexa,nen 
en d e vacantiën. 

Art. 29. De regeling van het onderwijs ge
schiedt door den directeur, in overleg met de 
leeraren. Bij verschil beslist de Minister. 

Art. 30. 1. In de maand April wordt het 
programma der lessen voor het volgende 
school jaar in eene vergadering van leeraren 
vastgesteld en vóór 1 Mei aan de goedkeu
ring van den Minister onderworpen. 

2. Het programma vermeldt: 
a. de namen van het onderwijzend perso

neel en de beambten ; 
b. de eischen van toelating en het bedrag 

rnn het schoolgeld; . 
c. het getal uren, in elke klasse aan de 

onderscheidene vakken van ondenvijs te wij
den; 

d. voor elke klasse eene omschrijving van 
het onderwijs in ieder vak en een overzicht 
van de practische oefeningen ; 

· e. de bij het onderwijs te gebruiken boe
ken en leermiddelen en hun prijs;· 

/. het in artikel 7 bedoelde huishoudelijk 
reglement ; 

g. een uittreksel uit het geldende regle
n1ent ; 

h. al datgene, wat de vergadering van 
leeraren ter voorlichting van belanghebben
den meent te moeten mededeelen. 

3. Afdrukken van het programma worden 
vóór den aanvang van het schooljaar door 
·den directeur gezonden aan den Directeur
Generaal, den inspecteur en de leeraren. 

Art. 31. Vóór den aanvang van het school
jaar wordt door den directeur een rooster van 
lesuren vastgesteld, waarvan hij afdrukken 
zendt aan den Directeur-Generaal, den in
specteur en de leeraren. 

Art. 32. De directeur draagt zorg, dat 
ieder leeraar bij den aanvang van elk half
jaar eene naamlijst ontvangt van hen, die 
zijne lessen zullen volgen. 

Art. 33 . 1. De directeur doet zich, zoo dik
wijls hij zulks noodig oordeelt, door de 
leeraren schriftelijk verslag geven van den 
toestand van het hun opgedragen onderwijs 
en van de vorderingen, den ijver en het ge
drag , der leerlingen. 

2. Deze verslagen worden ten minste één
maal vóór het einde van het schooljaar in 
eene vergadering van leeraren ter sprake ge
bracht. 

3. De directeur doet aan ouders of voogden 
mededeelingen betreffende de vorderingen der 
leerlingen en, indien hij zulks gewenscht 
vindt, betreffende hun vlijt en gedrag en het
geen verder aangaande hen te vermelden valt. 

Art. 34. 1. Aan het einde van het school
jaar wordt door de vergadering van leeraren, 
mede -op grond van de verslagen, in het vo-

r ige· artikel bedoeld, beslist, welke leerlingen 
van de eerste klasse tot de tweede klasse wor
den bevorderd. 

2. Een leeraar heeft ten aanzien van een 
leerling, aan wien hij in het laatste halfjaar 
geen les heeft gegeven, alleen eene raadgeven
de stem. 

3. De directeur geeft van de beslissing, be
doeld in het eerste lid, kennis aan den Di
i-ecteur-Generaal, den inspecteur, de ouder& 
of voogden van den leerling en aan dezen 
zelf. 

Art. 35. 1. Aan het einde van het school
jaar kunnen de leerlingen der 2de klasse een 
examen afleggen, ter verkrijging van een 
kosteloos uit te reiken getuigschrift, waaruit 
blijkt, dat de geëxamineerde voldoet aan de 
eischen van bekwaamheid, bij dit examen 
gesteld overeenkomstig het aan de Rijkszui
velschool gegeven onderwijs. 

2. Tot het examen, in het eerste lid be
doeld, worden ook toegelaten zij, die niet als 
leerling van de tweede klasse zijn ingeschre
ven, mits zij bij den aanvang van het eerst
volgende schooljaar den leeftijd van een en 
twintig jaren zullen hebben bereikt en een 
bewijs overleggen, als bedoeld in artikel 21, 
eerste en tweede lid, met dien verstande, dat 
het bewijs moet loopen over een ten minste 
21/2-jarige werkzaamheid. 

3. Op het in het eerste lid bedoelde exa
men is het bepaalde in artikel 20, vijfde lid, 
toepasselijk. 

4. Dit examen is openbaar en wordt afge
nomen door den directeur en de leeraren ten 
overstaan van drie door den Directeur-Gene
raal te benoemen deskundigen en voor zoo
veel mogelijk van den inspecteur. 

5. De inspecteur en de deskundigen zijn 
bevoegd tot het stellen van vragen aan de 
examinandi en hebben in de vergadering van 
leeraren, waarin na afloop van het examen 
over de uitreiking der getuigschriften wordt 
beslist, eene raadgevende stem. 

6. De leeraren hebben in deze vergadering 
ten aanzien van geëxamineerden, aan welke 
zij in het laatste halfjaar geen les hebben 
gegeven en welke zij ook niet hebben ge
examineerd, alleen eene raadgevende stem. 

Art. 36. 1. Het schooljaar vangt aan op 
den eersten September en is verdeeld in twee 
halfjaren, \>aarvan het eerste aanvangt op 
den eersten September en het tweede op den 
eersten Maart. 

2. Er zijn jaarlijks drie vacantiën, eene 
Kerstvacantie van ten hoogste twaalf dagen, 
eene Paaschvacantie van ten hoogste tien 
dagen, beide met inbegrip van Z.on- en feest
dagen, en eene zomervacantie van den laat
sten Vrijdag in Juni tot aan den eersten 
Donderdag in September, op welken dag de 
lessen beginnen. 

3. De leerlingen der eerste klasse en zij, 
die niet slaagden bij het eindexamen en weer 
tot de tweede klasse wenschen te worden toe
gelaten, zijn verplicht van het begin der zo
mervacantie gedurende zes weken en de leer-
1 ingen der tweede klasse in het voorjaar, met 
inbegrip van de Paaschvacantie, gedurende 
een maand, practisch werkzaam te zijn in, 
hun door den directeur aan te wijzen, inrich-
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tingen voor zuivelbereiding. Op voorstel van 
de vergadering van leeraren kunnen de lee1·
I ingen der tweede klasse geheel of gedeeltelij k 
van deze verplichting worden ontheven. 

4. De leerlingen worden tijdens hun ver
blijf aan de in het derde lid bedoelde inrich
tingen, zoo mogelijk, door den directeur be
zocht en staan met hem in b1·iefwisseling. 

5. Van hunne waarnemingen en wei·kzaam
heclen houden zij volgens hun door den di
reot.eu r te geven voorschriften aanteekening 
en na afloop van hunne practische werkzaam
heid dienen zij een verslag daarover bij den 
directeur in. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1931 (Staatsblad n°. 182). 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 

M inister van Binnenland,sche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

5 M ei 1931. BESLUIT tot aanvul ling van 
de attributen van de kantoren T er-Apel
grens, W inschoten en Hulst. S. 183. 

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

Financiën van 30 April 1931, n°. 87, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 42 van de Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 413) en op de 
artikelen 1 en 20 van het Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 11 No
vember 1927 (Staatsblad n°. 357) ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 
December 1822 (Staatsblad n°. 60), 17 Juli 
1871 (Staatsblad n°. 77), 15 April 1872 
(Staatsblnd n°. 47) , 21 November 1876 (Staats
blad n°. 233), 27 Mei 1887 (Staatsblad n°. 89) 
en op Ons besluit van 3 April 1928 (Staats
blad n°. 92); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Het kantoor T er Apel-(l'rens wordt 
mede opengesteld voor de inklar ing overeen
komstig het voormeld gewijzigd Koninklijk 
besluit van 26 Maart 1872 van goederen, in
gevoerd langs het kanaal, dat het kanaal 
Ruitenbroek- Haaren in Pruisen verbindt met 
het Stadskanaal. 

2. De gemeente Winschoten wordt mede 
aangewezen als losplaats bij invoer langs ri
vieren en kanalen van goederen, ingeklaard 
overeenkomstig het voormeld gewijzigd Ko
ninklijk besluit van 26 Maart 1872. 

3. Het kantoor Hulst wordt voor het ver
keer te lande mede aangewezen als betalings
kantoor overeenkomstig artikel 42 der voor
melde Algemeene Wet. 
· 4. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 Ju li 1931. 
Onze Minister van Financiën is bel ast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 5den Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De G eer. 
(Uitgeg. -20 M ei 1931.) 

6 M ei 1931. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
2 Juli 1894 (Staatsblad n°. 89), waarbij 
aan de Vereeniging tot Christelijke Ver
zorging van krankzinnigen in Nederland, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is ver
leend te Zuidlaren een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. S. 184. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 1 Mei 1931, afdeeling A1m
wezen, n°. 2127 ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n° . 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in artikel 2 van Ons besluit 

van 2 Juli - 1894 (Staatsblad n°. 89), zooals 
dat artikel is gewijzigd bij Ons besluit van 
14 Maart 1929 (Staatsblad n°. 80), nader de 
volgende wijzigingen worden gebracht: 

H et eerste lid wordt gelezen als volgt: 
,,In het gesticht, bestaande uit acht pavil

joenen voor mannen, elf paviljoenen voor 
vrouwen en de noodige dienstgebouwen mogen 
niet meer dan 738 krankzinnigen, 308 man
nen en 430 vrouwen, verpleegd worden." 

In het tweede lid wordt in plaats van "1 
Juli 1931" gelezen: ,,31 December 1932". 

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

Het Loo, den 6den Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M iniste,· van Binnenlan<Zsche Zaken 

en Landbouw. 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 18 Mei 1931.) 

9 M ei 1931. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Vaals 
van 10 April 1981, strekkende tot het 
ontslaan van den Heer J. R. Crombach 
als wethouder die1· gemeente. S. 185. 

Geschorst tot 1 September 1931. 

9 M ei 1931. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 132bis der honger-onderwijswet. 
S. 185 A. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
April 1931, n°. 10823, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Gelet op artikel 132bis der hooger-onder
wijswet; 

,Gezien de adviezen van de senaten der uni
versiteiten en der technische hoogeschool te 
Delft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 April 1931, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 6 Mei 1931, n°. 
1817, afdeeling Hooger Onderwijs; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 
Art. 1. De bezitters van een getuigschrift 

van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch 
of candidaatsexamen aan de technische hooge
school te Delft genieten bij het afleggen van 
examens aan eene der Nederlandsche univer
siteiten vrijstellingen op den voet, aangegeven 
in de bij dit besluit behoorende tabel. 

ingenieur, kan tot de promotie ter verkrijging 
van den graad van doctor in de wis- en na
tuurkunde worden toegelaten. 

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

Het Loo, den 9den Mei 1931. 
2. Hij , die in het bezit is van een diploma 

van civiel-ingenieur, van bouwkundig inge
nieur, van werktuigkundig ingenieur, van 
scheepsbouwkundig ingenieur, van electro
technisch ingenieur, van scheihmdig inge
nieur, van rnijningenieur of van natuurkundig 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van Onderwijs, 
K 1msten en Wetenschappen, 

J. Terpstra. 
( Uitgeg. 21 M ei 1931.) 

TABEL. 

I. 
Met goed gevolg afgelegd examen aan 
de technische hoogeschool t e Delft. 

II. 
Vak, waarvoor 

vrij stelling wordt 
gegeven. 

III. 
Universitair examen, waarbij 
de in kolom II genoemde vrij

stell ing wordt verleend. 
- -----------------~--------~---
Propaedeutisch examen voor c. i., b. i., 

,v. i ., s. i., e. i., scheik. i., m. i. en n. i., 
volgens rle artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
en 14bis van het Koninklijk besluit van 
4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227) 

Propaedeutisch examen voor c. i., w. i., 
s. i. en e. i., volgens de artt. 8, 10, 11 
en 12 van het Koninklijk besluit van 
4 Juli 1905 (Staa!-sblad n°. 227) 

Propaedeutisch examen voor scheik. i. 
en n. i. volgens de artt. 13 en 14bis 
van het Koninklijk besluit van 4 Juli 
1905 (Staatsblad n°. 227) 

Propaedeutisch examen voor scheik. i. 
en m.i. volgens de artt. 13 en 14 van 
het Koninklijk besluit van 4 Juli 
1905 (Staatsblad no. 227) 

Propaedeutisch examen voor scheik. i. 
en m. i. volgens de artt. 13 en 14 van 
het Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 227) 

Candidaatsexamen voor scheik. i. vol
gens art. 13 van het Koninklijk besluit 
van 4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227) 

Candidaatsexamen voor m. i. volgens 
art. 14 van het Koninklijk besluit van 
4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227) 

Candidaatsexamen voor m.i. volgens 
art. 14 van het Koninklijk besluit van 
4 Juli 1905 ( Staatsblad no. 227) 

Propaedeutisch examen voor c.i ., b.i., 
,v. i., si., e i., scheil{. i., m i. en n. i. 
volgens de artt. 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14 
en 14bis van het Koninklijk besluit van 
4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227) 

Propaedeutisch examen voor scheik. i. 
en m. i. volgens de artt. 13 en 14 van 
het Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 227) 

Wiskunde 

Natuurkunde 

Natuurkunde 

Mineralogie 

Scheikunde 

Scheikunde 

Mineralogie en 
geologie 

Geologie 

Natuurkunde 

Scheikunde 

De candidaatsexamens, genoemd 
onder c, e, f en i van art. 4, 
§ 28, van het Academisch 
statuut. 

De candidaatsexamens, genoemd 
onder b, f, g, i, j, k en l van 
art. 4, § 28, van het Academisch 
statuut. 

De candidaatsexamens, genoemd 
onder a, b, c, d, e, /, g, i, f, ken l 
van art. 4, § 28, van het Acade
misch statuut. 

De candidaatsexamens, genoemd 
onder / en g van art. 4, § 28, 
van het Academisch statuut . 

De candidaatsexamens, genoemd 
onder d, h, i, i en k, van art. 4, 
§ 28, van het Academisch sta
tuut. 

De candidaatsexamens, genoemd 
onder e, f, g en l van art. 4, 
§ 28. van het Academisch 
statuut. 

De candidaatsexamens, genoemd 
onder h, i, en i van art. 4, ~ 28, 
van het Academisch statuut. 

Het candidaatsexamen, genoemd 
onder k van art. 4, § 28, van 
het Academisch statuut. 

Het candidaatsexamen, genoemd 
in art. 4, § 12, van het Acade
misch statuut. 

Het candidaatsexamen, genoemd 
in art. 4, § 12, van het Acade
rmsch statuut. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1931 (Staatsblad n°. 185A). 
Mij bekend, 

De Hl inister van Onderwijs Kunsten en TV ete:nschappen, J. 'l' er p s t ra 
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9 M ei 1931. BESLUIT, houdende vaststel

ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur tot regeling van de toekenning van 
eene uitkeering aan de weduwen en wee
zen van hen, di e als vrijwillig dienend 
militair bij l and- of zeemacht zijn over
leden, dan wel als zoodanig zijn ontslagen, 
vóór de inwerkingtreding van de Wedu
wenwetten voor de land- en de zeemacht 
1909, zoomede aan de weduwen en weezen 
van hen, di e als mindere geëinployeerde, 
werkman of bediende bij inrichtingen van 
's Rijks land- en zeemacht, als bedoeld in 
de sede,·t vervallen Wet van 18 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 109), zijn overleden of als 
zoodanig zijn ontslagen, vóór de inwer
kingtreding van de Weduwenwet voor de 
Rijkswerkli eden 1914. S. 186. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
0. dat de wenschelijkheid is gebleken om 

verbeter ing te brengen in de bestaande rege
l en nopens het verleen en van steun aan niet
pensioengerechtig<le weduwen en weezen van 
vrijwillig dienende militairen van land- en 
zeemacht en van mindere geëmployeerden, 
werklieden en bedienden bij inrichtingen van 
's Rijks land_ en zeemacht, als bedoeld in de 
sedert vervallen Wet van 18 Juli 1890 (Staats
blad 11° . 109) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 13 April 1931 , IIIe Afd. B , 
n° 10 · 

Den 'Raad van State gehoord (advies van 
28 April 1931, 11°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Mei 1931, IIIe Afd. 
B, 11°. 22 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en als volgt: 

Art. 1. Telken jare kan ten laste van het 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting, dat beheerd 
wordt door het Departement van Defensie, 
eene gratificatie worden verleend: 

a. aan de weduwe van een vrijwillig die
nend militair van land- of zeemacht, die -
ware haar echtgenoot overleden onder de wer
king van de Weduwenwetten voor de land
en de zeemacht 1909 - aan een dier wetten 
aanspraak op pensioen had kunnen ontleenen; 

b. aan de weduwe van een ge,vezen vrijwil
lig dienend militair van land. of zeemacht, 
die - indien haar echtgenoot den dienst bij 
de land- of de zeemacht had verlaten nà de 
inwerkingtreding van evengenoemde wetten 
- op grond van eene dier wetten of van de 
Militaire Weduwenwet 1922 tot pensioen ge
rechtigd geweest had kunnen zijn; 

c. aan de weduwe van een minder geëm
ployeerde, werkman of bediende bij eenige in
richting van 's Rijks land- of zeemacht, a ls 
bedoeld in de sedert vervallen Wet van 18 
Juli 1890 (Staatsblad n°. 109), die - ware 
haar echtgenoot overleden onder de werking 
van de vVeduwenwet voor de Rijkswerklieden 
1914 -- aan die wet aanspraak op pensioen 
had kunnen ontleenen; en 

d. aan de weduwe van een gewezen minder 
geëmployeerde, werkman of bediende bij 
eenige inrichting van 's Rijks land- of zee
macht, als onder c aangegeven, die - indien 
haar echtgenoot als zoodanig ware ontslagen 

nà de inwerkingtreding van laatstaangehaalde 
wet - op grond van deze wet of van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) tot pen
sioen gerechtigd geweest had kunnen zijn. 

2. H et bedrag der gratificatie is: 
1 °. voor de weduwen, bedoeld onder a en 

b van artikel 1, gelijk aan het pensioen, dat 
zij zouden hebben ontvangen indien zij daarop 
op grond van de Weduwemvetten voor de 
land- of de zeemacht 1909 aanspraak hadden 
kunne n maken; 

2°. voor de weduwen, bedoeld onder c en d 
van hetzelfde artikel , gelijk aan het pen
sioen, dat zij zouden hebben ontvangen, indi en 
zij daarop op grond van de Weduwenwet voor 
de Rijkswerklieden 1914 aanspraak hadden 
kunnen maken; 

een en ander zonder de verhooging, be
doeld in de Wet van 29 Mei 1920 (Staatsblad 
n°. 283). 

3. Gelijke aanspraken als uit de artikelen 
1 en 2 voor de daarin genoemde weduwen 
voortvloeien, hebben de heele weezen, nage
laten door een gewezen militair of gewezen 
minder geëmployeerde, werkman of bediende, 
als in die artikelen bedoeld, zoolang zij den 
leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, 
ongehuwd zijn en het Rijk niet op andere 
wijze in hun onderhoud voorziet, een en ander 
op voorwaarde dat zij niet zijn geboren uit 
een huwelijk, dat hun vader heeft g~sloten nà 
het verl aten van den dienst. 

4. Boven het bedrag der gratificatie, in de 
voorgaande artikelen bedoeld, kan aan een 
begiftigde een bijsl ag worden verleend tot 
zoodanig bedrag, dat de betrokkene aan gra
tificatie en bijslag te zamen geniet tweemaal 
het bedrag van de toegekende gratificatie, 
met inachtneming evenwel van het bepaalde 
bij het volgend artikel. 

Deze bijslag komt mede ten laste van het 
H oofdstuk cier Rijksbegrooting, dat beheerd 
wordt door het Departement van Defensie. 

5. De bijsl ag wordt slechts verleend, indien 
en voor zoover de inkomsten van belangheb
bende blijven beneden een bedrag a ls hier
onder is aangegeven: 

Kleine 
gemeente. 

voor een bij fami-
1 ie inwonend per-
soon ... .. .... .. ... ..... . 600 
voor een op zich 
zei f staand persoon 700 
voor hoofd van een 
gezin van 2 per-
sonen .................. f 900 
voor hoofd van een 
gez in van 3 per-
sonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1000 
voor hoofd van een 
gezin van 4 per-
sonen ........ ... ... .... f 1100 
voor hoofd van een 
gez in van 5 per-
sonen . . . . . . . . . . . . .. . . . . f 1200 

Middel-
groote Groote 

gemeente. gemeente. 

650 

750 

f 975 

f 1075 

f 1175 

f 1275 

700 

800 

f 1050 

f 1150 

f 1250 

f 1350 
Voor eiken persoon méér, waaruit het gezin 

bestaat, worden de laatstgenoemde bedragen 
telkens met f 100 verhoogd. 
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Voor toepassing van het ' vorenstaande wor
den in aanmerking genomen inh,-omsten: 

a. van de begiftigde zelf: voor het geheel; 
b. van inwonende kinderen of andere ge

zinsleden: voor de helft. 
In dit artikel wordt verstaan orer: 
eene kleine gemeente: eene ge eente met 

minder dan 10,000 inwoners; 
eene 1nià,d,elgroote gemeente: eef, gemeente 

met 10,000 tot 100,000 inwoners; 
eene groote gemeente: eene ge eente met 

100,000 inwoners of meer. 
6. In bijzondere gevallen kan zoowel ten 

voordeele als ten nadeele van d begiftigde 
van het bepaalde bij de artikel ,en 4 en 5 
worden afgeweken. Is de afwijkjng ten na
deele van betrokkene, dan wordt de reden 
va.n de afwijking, welke bijv. karl bestaan in 
drankzucht of erkend slecht levensgedrag, in 
de desbetreffende beschikking veqneld. Mede 
kunnen· in bijzondere omstandigheqen in plaats 
va.n of ter aanvulling van den ~n artikel 4 
genoemden bijslag, uitkeeringen il" ééns wor-
den toegekend. I_ 

7. Om voor toekenning van eene gratifi
catie of van een bijslag, als in de l voorgaande 
artikelen bedoeld, in aanmerkin!ll te komen, 
moet door of vanwege belangh~bbende een 
daartoe strekkend verzoek - geschreven op 
gezegeld papier of vergezeld van een bewijs 
van onvermogen, af te geven door den burge
meester der woonplaats - worden ingezonden 
aan den Minister van Defensie. 

Verzoeker is verplicht, alle door of namens 
dien Minister ter zake gevraagde !inlichtingen 
met de meeste nauwkeurigheid te verstrekken. 

Het niet behoorlijk voldoen aar deze ver
pi ichting kan ten gevolge hebben, dat de in 
artikel 4 bedoelde bijslag niet o~ slechts ge-
deel tel ijk wordt verstrekt. 1 

8. De uitbetaling van de gratificatie en 
van den bijslag, in dit besluit lledoeld, ge
schiedt driemaandelijks door de zorg van den 
Minister van Defensie op overe~nkomstigen 
voet als in het Koninklijk besluit ! van 26 No
vember 1925 (Staatsblad n°. 455) ten aan
zien van de uitbetaling van pensioenen en on
derstanden is voorgeschreven. 

Voornoemde Minister is bevoegd, desnoo
dig-, ter zake nog nadere regelen te stellen. 

De· toekenning van den bijslag kan voor de 
eerste maal geschieden over het ijdvak, ver
streken nà 31 December 1930. 

9. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteékening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. Het 
bepaalde bij het Koninklijk besluit van 21 
J ui i 1928, n°. 404, komt daarrrlede te ver-

vallen. r 
Onze Minister van Defensie is b last met de 

uitvoering van dit besluit, dat zal worden 
geplaatst in het Staatsblad en in de Neder
landsche Staatscottrant, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 9den Mei 1931. 
WILHELMINA. 

];Je Minist er van Defensie, L. N . Deck e r s 
( Uitg eg. 1 Jttni 1931.) 

9 M ei 1931. BESLUIT, houdende vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur tot regeling van de toekenning van 
eene uitkeering aan gewezen vrijwillig 
dienende militairen van land- en zee
macht, die - waren zij als zoodanig ont
slagen op of nà 1 Juli 1925 - aan het 
bepaalde bij de artikelen 2, onder 4°. b, 
der Pensioenwetten voor de land- en de 
zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 65) 
recht op pensioen hadden kunnen ontlee
nen. S. 187. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge

bleken om de gewezen vrijwillig dienende mi
litairen van de l and- en de zeemacht, die -
waren zij als zoodanig ontslagen op of nà 1 
Juli 1925 - recht op pensioen hadden kun
nen ontleenen aan het bepaalde bij de artike
len 2, onder 4°. b der Pensioenwetten voor 
de land- en de zeemacht (Staatsblad 1922, 
nos. 66 en 65), financieel tegemoet te ko
men; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 13 April 1931, III de Afd. B. 
n_0

• 10 ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

28 April 1931, n°. 20); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Mei 1931, IIIde Afd. 
B, n°. 22 ; 

Hebben 5-oedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

Art. 1. Telken jare kan ten laste van het 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting, dat beheerd 
wordt door het D epartement van Defensie, 
eene geldelijke uitkeering worden verleend 
aan de gewezen vrijwillig dienende militairen 
van de iand- en de zeemacht, die vóór 1 Juli 
1925 zonder levenslang pensioen uit den dienst 
zijn ontslagen en die op den datum van hun 
ontslag in den zin der Pensioenwetten voor 
de land- en zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 
66 en 65) een werk.elijken dienst konden doen 
gelden van ten minste tien jaren, m its zij niet 
zijn ontslagen onder omstandigheden, welke 
- had hun ontslag nà vorengenoemden da
tum plaats gehad - hun recht op pensioen 
hadden verloren doen gaan. 

2. De uitkeering, in het vorig artikel be
doeld, wordt verleend aan diegenen, die den 
leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, alsmede 
aan diegenen, die vóór het bereiken van dien 
leeftijd blijvend ongeschikt worden verklaard 
om in hun onderhoud te voorzien uit hoofde 
van ziekten of gebreken, niet het gevolg van 
eigen moedwillige handelingen of ongeregeld 
gedrag. 

3. Het bedrag der uitkeering zal - be
houden; het bepaalde bij het volgend artikel 
- worden vastgesteld op: 

f 17 .50 voor een soldaat (matroos) of een 
daarmede gelijk te stellen functie; 

f 21 voor een korporaal of een daarmede 
gelijk te stellen functie; 

f 26.25 voor een sergeant of militair van 
hoogeren ra11g, zoo ook voor een met zooda
nigen rang gelijk te stellen positie, 

en wel voor elk jaar dienst, door belang
hebbende volbracht, dat volgens de Pensioen
wetten voor de land- en de zeemacht (Staats-
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blad 1922, noS. 66 en 65) met pensioen zou 
kunnen worden vergolden. 

Indien het eindcijfer van den diensttijd een 
gedeelte van een jaar oplevert van 6 m aan
,den of meer, wordt dat gedeelte als een vol 
jaar in berekening genomen; deel en van een 
jaar, kleiner dan 6 maanden, worden ver-
waarloosd. · 

De uitkeeringen worden berekend in volle 
guldens, een gedeelte van een gulden wordt. 
-daarbij opwaarts a fgerond. 

4. De u itkeering wordt slechts verleend, in
.dien of voor zoover de inkomsten van belang
hebbende blijven beneden een bedrag als hier
onder is aaugegeven: 

Middel-
Kleine gronte Groote 

gemeente. gemeente. gemPente. 
voor een bij fami-
lie inwonend per-
soon .. ..... ... .... ....... f 600 650 700 
voor een op zich 
zei f staand persoon f 700 750 800 
voor hoofd van een 
gezin van 2 per-
sonen .................. f 900 f 975 f 1050 
voor hoofd van een 
gez in van 3 per-
. sonen .. ...... .. ...... .. f 1000 f 1075 f 1150 
voor hoofd van een 
gezin van 4 per-

. sonen .. ................ f 1100 f 1175 f 1250 
voor hoofd van een 
gez in van 5 per-
sonen .. ....... .... .. ... f 1200 f 1275 f 1350 

Voor eiken persoon méér, waaruit het gezin 
bestaat, worden de laatstgenoemde bedragen 
telkens met f 100 verhoogd. 

Voor toepass ing van het vorenstaande wor
•den in aanmerking genomen de inkomsten: 

a. van den begiftigde zelf: voor het geheel; 
b. van ,ijn echtgenoote of van inwonende 

kinderen of andere gezinsleden: voor de 
helft, met dien versta nde, dat de ouderdoms
of invalidi teitsrente , welke een der of beide 
echtgenooten genieten, steeds voor het geheel 
-zal worden medegeteld. 

In dit artikel wordt verstaan onder: 
eene kleine gemeente : eene gemeente met 

.minder dan 10,000 inwoners; 
eene middelg,·oote gemeente: eene gemeente 

met 10,000 tot 100,000 inwoners; 
eene gro~te gemeente: eene gemeente met 

100,000 inwoners of meer. 
5. In bij zondere gevallen kan zoowel ten 

,oordeele als ten nadeele van den begiftigde 
van de voorgaande arti kelen worden afge
weken . Is de afwijking te zijnen nadeele, dan 
wordt de reden van de afwijking, welke bijv. 
kan bestaan in dra nkzucht of erkend slecht 
levensgedrag, in de beschikking vermeld. 
1\1ede kunnen in bijzondere omstandigheden 
11itkeeringen in ééns worden toegekend. 

6. Om voor toekenning van eene uitkeering, 
als in artikel 1 bedoeld, in aanmerking te 
komen, moet de belanghebbende een daartoe 
strekkend verzoek - geschreven op gezegeld 
papier of vergezeld van een bewijs van on
vermogen, a f te geven door den burgemeester 
zijner woonplaats - inzenden aan den Mi
nister van Defens ie. 

Betrokkene is verplicht, alle door .of na
mens dien Minister ter zake gevraagde in
lichtingen met de meeste nauwkeurigheid te 
verstrekken. 

H et niet behoorlijk voldoen aan deze ver
plichting kan ten gevolge hebben, dat de in 
artikel 1 bedoelde uitkeering niet .of slechts 
gedeeltelijk wordt verstrekt. 

7. De uitkeering kan voor de eerste maal 
worden verstrekt over het tijdvak verstreken 
nà 31 December 1930. ' 

Overigens geschiedt de uitbetaling van de 
uitkeer ing driemaandelijks door de zorg van 
den Minister van Defensie op .overeenkomsti
gen voet als in het K oninklijk besluit van 26 

.ovember 1925 (Staatsblad n°. 455) ten aan
zien van de uitbetaling van pensioenen en 
onderstanden is voorgeschreven. 

Voornoemde Minister is bevoegd, desnoodig, 
ter zake nog nadere regelen te stellen. 

8. Dit besluit treedt in werking .op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de u itvoering van dit beslui t, dat zal worden 
geplaatst in he~ Staatsblad en , in de Nede1·. 
landsche Staatscour·ant, en waarvan afschrift 
za l worden gezonden aan den Raad van State . 

Het Loo, den 9den Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L . N. Dec k e r s . 
( Uitgeg. 1 Juni 1931.) 

12 M ei · 1931. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 16 der Bedrij venwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249) , een bedrag 
uitgetrokken .op de begrooting van het 
Staatsbedrijf der Algemeene Landsdn1k
ke rij voor 1930 wordt toegevoegd aan den 
overeenkÓmstigen post van de begrooting 
van genoemd bedrijf voor het dienstjaar 
1931. S. 188. 

15 Mei 1931. WET tot aanvulling en wijz
ging van de Leeningwet 1914 (Staàtsblad 
n°. 612); heffing van opcenten .op den 
t abaksaccijns .op sigaretten. s·. 189 . 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1930/1931, n°. 277, 1-8. 
Hand.. id. 1930/1931, l;>lz. 2105-2116, 

2120-2133. 
- Bijl. Hànd. l e Kamer 1930/1931, n° . 277, 
blz. 1~ 4. 

Hand. id. 1930/1931, ' blz. 631- 643. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alz.o.o Wij in .overweging genomen . hebben, 

dat het wenschelijk is enkele met de huidige 
crisis onmiddellijk verband houdende uitgaven 
te brengen ten laste van het "Leeningfonds 
1914" en in verband daarmede de inkomsten 
yan dat Fonds tijdelijk te versterken, hetgeen 
een wijziging en aanvulling van de Leening
wet 1914 (Staatsblad n°. 612) n.oodig maakt; 

Zoo is het, dat wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. H et derde lid van Artikel 31 der 

Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 612) wordt 
gelezen als volgt : 
. H et beheer van die begroot ing heeft plaats 
door Onzen Minister van Financiën en is .onder-
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worpen aan dezelfde regelen als het beheer van 
de Rijksbegrooting. In afwijking van het be
paalde in de artikelen 2, 8 en 87 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259), wordt voor 
de jaren 1931, 1932 en 1933 deze begrooting 
in drie titels gesplitst, en wel : 

Titel A. Gewone dienst. 
Titel B. Kapitaaldienst. 
Titel C. Crisisdienst. 

Art. II. Achter artikel 32 der Leeningwet 
1914 (Staatsblad n°. 612), wordt een nieuw arti
kel 32bis ingevoegd, luidende als volgt: 

32bis. Ten laste van de begrooting van het 
Leeningfonds 1914 worden gedurende de jaren 
1931, 1932 en 1933 tevens gebracht uitgaven, 
welke bij die begrooting als crisisuitga ven wor
den aangewezen. 

Art. III. In artikel 33 der Leeningwet 1914 
(Staatsblad n°. 612) wordt tusschen het bepaalde 
in de letters c end ingevoegd een letter c1, lui
dende als volgt : 

c1 . de renten, aflossingen en alle andere 
ontvangsten verband houdende me.t de uitga
ven, gedaan ingevolge artikel 32bis. 

Art. IV. Aan artikel 37 der Leeningwet 1914 
(Staatsblad n°. 612) wordt na het bepaalde 
onder letter c toegevoegd een letter d, luidende 
als volgt: 

d. dertig opcenten op den tabaksaccijns op 
sigaretten, welke geheven wordt in het tijdvak 
van 1 J uni 1931-31 December 1933. 

Art. V. Ten aanzien va.n de ingevolge artikel 
IV te heffen opcenten op den accijns van siga
retten, zijn, behoudens het hierna bepaalde, 
de bepalingen omtrent de hoofdsom van tabaks
accijns van overeenkomstige toepassing. 

Voor de toepassing van artikel 2 van de 
Tabakswet 1921 (Staatsblad n°. 712) worden de 
opcenten geacht niet een bestanddeel van den 
k.IeinhandeJ ,prijs uit te maken. Zij worden afzon
derlijk berekend over het bedrag, dat, blijkens 
den op het zegel vermelden kleinhandelsprijs, 
aan accijns verschuldigd is. De wegens opcenten 
verschuldigde bedragen worden voldaan door 
middel van aanvullingszegels die op de verpak
kingen der sigaretten worden aangebracht. Deze 
bedragen worden per verpakking geheven in 
geheele of halve centen, zoodanig dat de ver
schuldigde opcenten naar boven worden afge
rond in dier voege, dat onderdeelen van een 
halven cent voor een halven cent worden ge
rekend. Voor de toepassing van genoemde wet 
worden aanvullingszegels gelijkgesteld met 
accijnszegels, behoudens dat daarop geen klein
handelsprijs wordt vermeld. 

Voor de toepassing van het eerste lid van 
artikel 45 van meergenoemde Tabakswet, mag 
ten aanzien van sigaretten, waarvan de verpak
kingen zijn voorzien van aanvuIIini:1szegels als 
zijn bedoeld in het vorig lid, de priJs, vermeld 
op de overeenkomstig artikel 7 van de Tabaks
wet aangebrachte zegels, worden verhoogd met 
het op het aanvullingszegel vermelde bedrag. 

Art. VI. Onverminderd de heffing van opcen
ten overeenkomstig de artikelen IV en V, zijn 
deze opcenten ook verschuldigd door, en worden 
zij mitsdien nagevorderd van dengene die op 
1 Juli 1931 in het vrije verkeer, anders dan voor 
eigen gebruik, sigaretten in voorraad heeft. 

De wegens navordering overeenkomstig het 
vorig lid verschuldigde bedragen moeten uiter
lijk 1 September 1931 worden betaald. 

Onze Minister van Financiën stelt, na de 
Commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 
53 van de Tabakswet 1921 (Staatsblad n°. 712} 
te hebben gehoord, de voorschriften vast, 

welke noodig zijn ter uitvoering van het eerste 
en het tweede lid. 

Overtreding van .deze voorschriften wordt 
gestraft met eene geldboete van ten minste 
vijf en twintig gulden en ten hoogste duizend 
gulden. 

Art. VII. Voor de toepassing van de artikelen 
V en VI van deze wet en van de ter uitvoering 
van deze artikelen vastgestelde voorschriften, 
zijn de bepalingen van de artikelen 48, 61, 77, 
78 en 79 van de Tabakswet 1921 (Staatsblaà 
no. 712) van kracht. 

Art. VIII. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 15en Me 

1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
( Uitgeg. 19 JJ1ei 1931.) 

15 M ei 1931. WET tot verklaring. van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor het aanleg
gen door de gemeente A 1nste'l'(],a1n van een 
bosch op gronden, gelegen in de gemeen
ten A111 sterda1n, Nieuwer-Amstel en Aals-
1neer. S. 190. 

15 M ei 1931. WET, houdende wijziging van 
de Locaalspoor- en Tramwegwet. S. 191. 

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

dat wijziging van de Looaalspoor- en Tram
wegwet wenschelijk is; 

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

Artikel 1 der Locaalspoor- en Tramwegwet 
wordt gelezen als volgt: 

.,(1) Onze met de uitvoering van deze wet 
belaste Minister bepaalt, welke spoorwegen 
in den zin dezer wet a ls looaalspoorwegen en 
welke als tramwegen worden beschouwd. 

(2) Als tramwegen beschouwde spoorwegen; 
welke alleen voor vervoer van goederen be
stemd zijn, kunnen door Onzen Minister voo1·
noemd, bestuurders van den spoorwegdienst 
gehoord, ten dèele met locaalspoorwegen wor
den gelijkgesteld." 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 15den 

Mei 1931. . 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J. Re y me r. 
( Uitgeg. 24 Juni 1931. 

15 M ei 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor den aanl eg en 
de verbetering van een weg van Andelst 
in de richting van het Lexkesveer, in de 
gemeenten Valburg en H eteren . S. 192. 
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15 M ei 1931. WET tot w11z1ging van de 
voorschriften betreffende de bevordering 
en het ontslag van officieren-vlieger bij de 
zeemacht. S. 193. 

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

dat wijziging noodig is van de voorschriften 
betreffende de bevordering en het ontsl ag van 
officieren-vli eger bij de zeemacht, vastgesteld 
bij de wet rnn 17 Juni 1918 (Staatsblad n° . 
401), zooal s deze is gewijzigd bij de w e t van 
2 Juli 1923 (S taa tsblad n°. 330) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad va n S tate enz. 
Art. 1. De bepalingen der " Bevorderings

wet voor de zeemacht 1902" (wet van 9 Juni 
1902, Staatsblad n°. 86), zooals die is gewij . 
zigd bij de wetten van 2 J a nuari 1905 (Staats- 1 

ólad n°. 3) , 5 December 1908 (Staatsblad n°. 
348), 30 December 1914 (Staatsblad n°. 623), 
4 December 1920 (S taatsblad n° . 868) en 2 
Juli 1923 (S taatsblad n°. 330), zijn van toe
pass ing op de offi cieren, behoorende tot het 
korps offi cieren-vlieger bij de zeemacht, met 
inachtneming van het volgende : 

P a r. a . Om tot den rang van officier-vlieger 
der tweede klasse bevorderd te kunnen wor
den, moeten de officieren-vlieger der derde 
klasse voldoen aan de volgende eischen : 

a. den rang van officier-v lieger der derde 
klasse een jaar bekleed hebben ; 

b. in het bezi t zijn van het m arinevlieg
brevet · 

c. het examen voor den rang van offi cier
vlieger der tweede kl asse met gunstigen uit
slag a fgelegd hebben. 

Par. b. Voor zoover noodi g met afwijking 
van het bepaalde in artikel 5, vierde lid, 
der "Bevorderingswet voor de zeemacht 1902" 
worden bij gelijktijdi ge bevordering de offi
cieren-vlieger der tweede klasse, onafha nke
lijk van de volgorde van hunnen ouderdom 
in den vorigen rang, gerangschikt in de volg
orde, door Ons bij de bevordering te be
pal en. 

P a r. c. De officieren-vlieger der tweede 
klasse moeten een diensttijd hebben van ten 
minste zes jaren ·als officier om tot het exa
men voor den rang van officier-vlieger der 
eerste ki asse te worden toegelaten. 

P a r. d. Om tot den rang van officier-vlie
ger der eerste klasse bevorderd te kunnen 
worden, moeten de off:cieren-vlieger der 
tweede kl asse voldoen aa n de vol gende 
eischen: . 

a. den rang van officier-vlieger der tweede 
klasse zes jaren bekleed hebben; 

b. bij den ma rine] uchtvaartdienst vier ja
ren als vlieger gepl aatst geweest zijn ; 

c. het examen voor den rang van officier
vlieger der eerste kl asse met gunstigen uit
slag afgelegd hebben. 

P ar. e. Zonder dat een na der onderzoek in 
den g eest van het bepaalde in artikel 28, 
vierde I id, der " Bevorderingswet voor de 
zeemacht 1902" is ingesteld, worden eervol 
uit den zeedi enst ontslagen ter zake van on
bekwaamheid of ongeschiktheid om als offi 
cier-vlieger bij de zeemacht te dienen: 

a. officieren-vlieger der derde kl asse, die 
niet binnen twee jaren na hunne benoeming 
als zoodani g voldoen aan de voor bevordering 

tot den rang va n officier-vlieger der tweede 
klasse gestelde eischen; 

b. officieren-vlieger der derde en der twee
de kl a e, die blijk geven de noodige eigen
scha ppen voor hunne betrekking te missen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondiging ; met 
ee rstbedoelden dag vei-valt de wet van 17 
Juni 1918 (S taatsblad n°. 401) , zooal s deze 
is gewijzigd bij de wet van 2 Juli 1923 
(Staatsblad n° . 330) . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P a leize het Loo, den 15den 

Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. D e c k e r s. 
( Uitgeg . 1 J uni 1931.) 

15 M ei 1931. WET tot w1Jz1 gmg en verhoo
ging van het vierde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaa1· 1930. S . 
194 . 

15 lrlei 1931. WET houdende voorzieningen, 
door wijziging van de wet op het Notaris
ambt, tot meerderen waarborg voor hen, 
die belangen toevertrouwen aan notarissen. 
s. 195. . 

Bijl. Hand, 2• Kamer 1929/ 1930, nr. 405, 
1-3; 1930/1931, nr. 57, 1-8. 

Hand. id. 1930/1931, bladz. 2133-2139, 
2142- 2149. 

Bijl. Hand. 1• Kamer 1930/1931, nr. 57, 
blz. 1- 2. 

Hand. idem 1930/1931 blz. 643. 
Wij WILHELMINA, enz., doen te weten: 
.i\!too wij in oven yfging genomen h (bben, 

dat het wenschelijk is door wijziging van de wet 
van 9 Juli 1842 (Staatsblad n°. 20) op het Nota
risambt, zooals deze sindsdien is gewijzigd, 
voorzieningen te treffen, tot meerderen waar
borg voor hen, die belangen toevertrouwen aan 
notarissen. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz.; 
.Art. 1. Jn de wet va n 9 Juli 1842 (Staatsblad 

n°. 20), op het Notarisambt, zooals deze sinds
dien is gewijzigd, worden de V">lgende wijzigin
gen aangebracht. 

I. De artikèlen 50c en 50d worden vervangen 
door het volgende : 

,,Art. 50c. De notaris, die zijne ambtsplich
ten verwaarloost, zich schuldig maakt aan 
wangedra~ of onzedelijkheid of handelingen 
pleegt striJdig met de eer of de waardigheid van 
zijn ambt, kan, voor zoover daarop bij deze 
wet niet bepaaldelijk straffen zijn gesteld, door 
de Kamer van Toezigt worden : 

a. berispt. 
b. berispt met waarschuwing, dat, indien 

andermaal een der in den aanhef van dit artikel 
bedoelde handelingen of verzuimen wordt ge
pleegd, eene voordragt tot afzetting in over
weging zal worden genomen. 

c. voorgedragen tot afzetting. 
De Kamer past een der genoemde maatregelen 

niet toe dan na verhoor of behoorlijke oproeping 
van den notaris. De oproeping geschiedt ten 
minste zeven dagen voor den dag tot het ver-
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hoor bepaald, bij aangeteekenden brief, met 
vermelding van het feit, hetwelk den notaris 
wordt ten laste gelegd. De notaris kan zich bij 
het verhoor doen bijstaan door een advocaat 
of notaris. 

Besluit de Kamer toteene berisping, dan wordt 
van dit besluit bij aangeteekenden brief kennis 
gegeven aan den notaris. 

De berisping wordt door den voorzitter uit
gesproken in eene vergadering der Kamer, te 
houden nadat de beslissing in kracht van ge
wijsde is gegaan. Indien de notaris, hoewel 
daartoe bij aangeteekenden brief opgeroepen, 
in die vergadering niet verschijnt, wordt de 
berisping hem bij aangeteekenden brief mede
gedeeld. 

De voordragt tot afzetting wordt gedaan aan 
het geregtshof, binnen welks ressort de stand
plaats van den notaris is gevestigd. 

50d. De Kamer is bevoegd den notaris, tegen 
wien een ernstig vermoeden is gerezen, dat hij 
een der in het voorgaande artikel bedoelde han
delingen of verzuimen heeft gepleegd, voor een 
termijn van ten hoogste zes maanden on~e
vraagd verlof te verleenen, welke termijn éen
maal voor ten hoogste zes maanden kan worden 
verlengd. Zoo mogeljj)i; wordt de notaris te 
voren gehoord. De Kamer kan steeds den 
termijn verkorten. 

In dringende gevallen is de voorzitter der 
Kamer bevoegd dat verlof te geven voor ten 
hoogste veertien dagen. 

De notaris is gedurende den tijd van het hem 
verleend ongevraagd verlof niet bevoegd zijne 
ambtsbediening uit te oefenen. 

Door den voorzitter der Kamer wordt, hetzij 
een ter plaatse bevoegd notaris, hetzij een can
didaat-notaris uit het ressort der Kamer als 
plaatsvervanger aangewezen. 

De voorzitter treft tevens, indien noodig, eene 
regeling, te gelden tusschen den vervangen 
notaris en den plaatsvervanger, omtrent het 
honorarium. Hij kan de door hem getroffen 
regeling naar omstandigheden wijzigen. 

50e. De Kamer is bevoegd getuigen te hoo
ren. De getuigen zijn verplicht te verschijnen en 
getuigenis af te leggen. De oproeping geschiedt 
op de wijze, door den voorzitter te bepalen. 
Oproepin~ door middel van dagvaarding ge
schiedt bij deurwaarders-exploit. 

Bij de tweede of verdere dagvaarding van 
een niet verschenen getuige kan de Kamer een 
bevel tot medebrenging voegen. Het openbaar 
ministerie verleent desverlangd zijne tusschen
komst bij de tenuitvoerleg~ing. 

De getuigen worden beëedigd de waarheid en 
niets dan de waarheid te ziillen zeggen. 

Het verhoor heeft plaats in tegenwoordigheid 
van den notaris, althans nadat deze daartoe is 
opgeroepen bij aan"eteekenden brief. 

Ten aanzien van het verschooningsrecht van 
getuigen vinden de artt. 217-219 van het 
Wetboek van Strafvordering overeenkomstige 
toepassing. 

A m getuigen wordt op hun verlangen door den 
voorzitter vergoeding toegekend op den voet 
van het tarief, vastgesteld ingevolge art. 57, 
eerste lid, der Beroepswet. 

De kosten van de verrigtingen van deur
waarders worden berekend op den voet van 
het tarief van geregtskosten in strafzaken. 

50/. Binnen veertien dagen na de dagteeke-

ning van den in het derde lid van art. 50c 
bedoelden aangeteekenden brief kan de notaris 
bij verzoekschrift in hooger beroep komen 
bij het geregtshof, binnen welks ressort zijne 
standplaats is gevestigd. De griffier van het 
hof geeft onverwijld aan de Kamer van Toezigt 
kennis, dat beroep is ingesteld. 

Het onderzoek heeft plaats in raadkamer bij 
de burgerlijke kamer van het geregtshof. 
Art. 50e vindt overeenkomstige toepassing. 

Het geregtshof noodigt de Kamer van Toe
zigt uit de noodige inlichtingen te verstrekken. 

Hetgeregtshof beslist, het openbaar ministerie 
gehoord, na verhoor of behoorlijke oproeping 
van den notaris. De oproeping geschiedt ten 
minste zeven dagen voor den dag der behande
ling bij aangeteekenden brief van den griffier. 
De notaris kan zich doen bijstaan door een 
advocaat. 

Het geregtshof zal het hooger beroep onge
grond verklaren of verklaren, dat er voor be
risping geen termen bestaan, dan wel de beris
ping met waarschuwing wijzigen in eene beris
ping alleen. De griffier geeft van de beslissing 
onverwijld kennis aan den notaris en de Kamer 
van Toezigt. 

In geval van wijziging van de berisping 
spreekt de president van het geregtshof deze 
uit. Het voorlaatste lid van art. 50c vindt over
eenkomstige toepassing. 

Binnen eene maand na de beslissing van het 
geregtshof kan de notaris bij verzoekschrift 
beroep in cassatie instellen. De griffier van 
den Hoogen Raad geeft onverwijld kennis aan 
het geregtshof en aan de Kamer van Toezigt 
van het instellen van het beroep, zoomede van 
de beslissing daarop. 

50g. Afzetting van den notaris, na de voor
dragt daartoe overeenkomstig art. 50c,geschiedt 
door de burgerlijke kamer van het geregtshof. 
De beslissing werkt niet. zoolang zij niet in 
kracht van gewijsde is gegaan. 

De bepalingen van het tweede·, derde en vierde 
lid van het voorgaande artikel vinden toepas
sing. 

Acht het geregtshof geen termen aanwezig 
voor afzetting, dan kan den notaris worden 
opgelegd eene berisping of e'ene berisping met 
zoodani"e waarschuwing als het hof geraden 
zal oordeelen. Alsdan vindt het voorlaatste 
lid van het voorgaande artikel overeenkomstige 
toepassing. 

De griffier geeft van de beslissing onverwijld 
kennis aan den notaris en de Ka mer van Toe
zigt. 

Ten aanzien van het beroep in cassatie vindt 
het laatste lid van het voorgaande artikel toe
passing." 

II. Na artikel 73 worden ingevoegd de vol
gende artikelen : 

,,73a. De notarissen zijn verpligt van hun ver
mogenstoestand en van alles wat hun werkkring 
betreft eene zoodanige boekhouding te voeren, 
dat daaruit te allen tijde hunne regten en ver
pligtingen kunnen worden gekend. 

Zij zijn gehouden inzage van hunne boekhou
ding te geven aan de Kamer van Toezigt en aan 
de bij of krachtens algemeenen maatregel van 
bestuur aangewezen personen. 

Deze algemeene maatregel van bestuur regelt 
tevens het toezigt op de nakoming van de ver
pligting tot boekhouding. De kosten van dit 



235 16 ME r (S.195-196) 1931 
toezigt komen ten laste van de notarissen over
eenkomstig bij den algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen voorschriften. 

73b. Het is den notarissen niet geoorloofd 
direct of indirect : 

1 o. gelden ter leen of in bewaring te nemen 
tegen interest, met uitzondering van gelden 
redelijkerwijs benoodigd, hetzij voor persoon
lijke doeleinden, hetzij voor of in verband met 
de uitoefening hunner ambtsbediening. 

20. zich borg te stellen of in te staan voor 
schulden van anderen. 

73c. De notaris, die eene der bepalingen der 
twee voorgaande artikelen overtreedt, wordt 
geacht zijne ambtspligten te verwaarloozen. 

73d. Het is aan de leden en plaatsvervangen
de leden en aan den secretaris der Kamer van 
Toezigt, zoomede aan de ambtelijke- of niet
ambtelijke personen, aangewezen ingevolge het 
tweede lid van art. 73a, verboden hetgeen hun 
bij de uitvoering der wet of in verband daar
mede blijkt of medegedeeld wordt, verder be
kend te maken dan voor die uitvoering noodig 
is. 

Hij, die opzettelijk de bij het vorige lid opge
leo-de geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste zes honderd 
gulden met of zonder ontzetting van het recht 
om ambten of bepaalde ambten te bekleeden. 

Hij, aan wiens schuld schending van die 
geheimhouding is te wijten, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogRte drie honderd gulden. 

Geen vervolging wordt ingesteld dan op klagte 
van hem te wiens aanzien de geheimhouding is 
geschonden. 

De feiten bij dit artikel strafbaar gesteld 
worden beschouwd als misdrijven." 

III. a. In artikel 20e, laatste lid, wordt vóór 
,,schorsing" ingevoegd "berisping,". 

b. In artikel 59a wordt tusschen "worden" 
en "beschouwd" ingevoegd: ,,met uitzondering 
van die genoemd in art. 73d". 

2. Het verbod tot het instaan voor schulden 
van anderen, gesteld bij het nieuwe artikel 73b 
van de wet op het Notarisambt, geldt niet 
ten aanzien van het instaan voor koop- of 
pachtpenningen bij openbare verkoopingen of 
verpachtingen, waar zulks thans gebruikelijk 
is. 

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

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 15den Mei 

1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 21 Mei 1931.) 

16 llfei 1931. BESLUIT tot nadere wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 6 Februari 1911 (Staatsblad n°. 45) , 
sedel't gewijzigd, tot uitvoering van de 
al't ikelen 1, 4 en 5 der Trekhondenwet 
1910 (Staatsblad n°. 203). S. 196. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw, van 19 Maart 1931, n°. 3514, Af
deel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 April 1931, n°. 18) ; 

Gelet op het nadel' rapport ·van Onzen Mi
nister voornoemd van 12 Mei 1931, n° . 5441, 
afd. B.B.; 

Gelet op de artikelen 1, 4 en 5 der Trek
hondenwet 1910 (Staatsblad n°. 203) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Ons besluit van 6 Februari 1911 (Staats

blad n°. 45), sedert gewijzigd, tot uitvoering 
van de artikelen 1, 4 en 5 der Trekhonden
wet 1910 (Staatsblad n°. 203) wordt nader 
gewijzigd en aangevul.d als volgt: 

I. Artikel 1 wordt vervangen door de na
volgende artikelen: 

Art. 1. 1. H et is verboden een hond als 
trekhond en een voertuig als hondenkar te 
gebruiken of te doen gebruiken, tenzij de 
hond en de kar door of vanwege den houder 
zijn onderworpen aan eene laatstelijk uitge
schreven keur ing, als in het tweede en derde 
lid • van dit artikel bedoeld, en daarbij , inge
volge de bepalingen van dit besluit, voor ge
bruik onderscheidenlijk als trekhond en hon
denkar geschikt zijn verklaard. 

2. Ten minste éénmaal per jaar, en bij 
voorkeur in April, eventueel Maart, doen 
Burgemeester en Wethouders in hunne ge
meente eene algemeene keuring van trekhon
den en hondenkarren houden. Burgemeester 
en Wethouders doen uiterlijk veertien dagen 
vóór den eersten dag, waarop eene zoodani!l'e 
keuring aanvangt, daarvan openbare kenms
geving door aanplakking of op de wijze , daar
voor bij plaatselijke verordening aangewezen 
of in de gemeente gebruikelijk. Daarbij wor
den belanghebbenden tevens opgeroepen om 
op tijd en plaats , als door Burgemeester en 
Wethouders bepaald, hunne trekhonden met 
de kar of karren, waarvóór of waaronder de 
honden als trekdier wol'den gebruikt, aan de 
keuring te doen onderwerpen. Desgewenscht 
kunnen bovendien aan de houders van hon
denkarren, die als zoodanig in het register, 
bedoeld in artikel 1, eerste Jid, sub 2° ., der 
Trekhondenwet 1910 (Staatsblad n° . 203), der 
gemeente staan ingeschreven, voor zooveel 
aoodig persoonlijke kennisgevingen worden 
verzonden. 

3. Onverminderd het bepaalde in het vorig 
lid van dit artikel, kunnen Burgemeester en 
Wethouders te allen tijde keuring van trek
honden en hondenkarren doen plaats hebben. 

4. De keuring geschiedt door deskundigen, 
daartoe door Burgemeester en Wethouders 
aangewezen. 

Art. 2. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 1, is het verboden als trekhonden te ge
bruiken of te doen gebruiken: 

1 °. kreupele, aan huidziekte lijdende, ge
wonde, zichtbaar drachtige of zoogeade hon
den; 

2°. honden, die niet volwassen zijn ; 
3°. honden met eene geringere schofthoogte 

dan 60 cm, indien zij vóór de kar worden 
gespannen; 50 cm, indien zij onder de kar 
worden gespannen; 

4°. honden met eene geringere borstbreedte, 
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gemeten tusschen de middenpunten der boe. 
gen, dan 14 cm; 

5°. honden met een of meer andere clan 
onder 1 °.- 4°. bedoelde eigenschappen of af• 
wijkingen in lichaamsbouw, clan wel verkee• 
rende in een toestand, die het dier als trek• 
hond kenlijk ongeschikt maken. 

Art. 3. Bij keuring worden, zonder verder 
onderzoek, als trekhond ongeschikt verklaard 
de honden, in artikel 2, sub 1°.- 5°. bedoeld. 

Overigens worden slechts die honden als 
trekhond geschikt verklaard, wier lichame• 
lijke gesteldheid, naar den maatstaf, aange. 
duid in artikel 4, voldoet aan de navolgende 
eischen: 

1 ° . korte 7 breede, ~ware nek; krachtige 
hals; 

2°. breede schoft ( deel van den rug tus• 
schen de schouderbladen); 

3°. rechte, breede, gespierde rug; korte, 
rechte, breede lendenen; 

4°. breed, gesp ierd kruis; smalle gevulde 
flanken; 

5°. breecle voor borst ; 
6°. gewelfde, di epe borst; gespierde, vol• 

doende vast! iggende schouder; 
7°. krachtig gebouwde, 1·echte voorbeen en; 
8° . korte, ronde klauwen; niet gespreide 

teenen met ronde niet weeke zool kussens; 
9°. goed gebroekt; lange flink gespierde 

dij en schenkel ; spronggewrichten laag bij 
den grond bij goeden stand van de achter
beenen; 

10°. krachtige gewrichten. 
Art. 4. Bij het verrichten van de keuring 

wordt het oordeel van den daarmede belasten 
deskundige omtrent de lichamelijke geschikt. 
heid van den hond als trekhond naar de 
e ischen, in a r t ikel 3, tweede lid, gesteld, uit. 
gedrukt in een aantal punten, door hem toe· 
gekend tot ten hoogste het aantal en met be• 
trekking tot de verschillende onderdeelen, 
als aangegeven in de hieronder volgende 
schaal: 

PUNTENSCHAAL. 

Onderdeelen. 

5 Kop en hals. 
9 Borst, ribben en schouders. 

14 Rug en lendenen. 
8 Kruis. 

10 Voorbeenen (voeten inbegre. 
pen). 

14 Achterbeenen (voeten inbe-
gr epen). 

10 Stand, gang en sterkte. 
15 Borstbreedte. 

_ 1_5 __ , __ A~lg~e_m_een aanzien. 

100 Totaal . . . 1 

Voor eene borstbreedte van 14 cm, doch 
minder clan 15 cm, worden 5 punten toege• 
kend; voor eene borstbreedte van 15 cm, 
doch minder dan 16 cm, 10 punten, en voor 
ecne borstbreedte van 16 cm en meer 15 pun
ten. 

Elke hond, die aldus bij eene keuring 60 
punten of meer behaalt, wordt als trekhond 
geschikt verklaard; is het aantal behaalde 
punten minder dan 60, dan wordt de hond 
ongeschikt verklaard. 

Art. 5. Na geschiktverklaring , ingevolge 
de keuring van den hond a ls trekhond, wordt 
door den deskundige voorts beoordeeld of, in 
verband met de voorschriften, vervat in de ar. 
tikelen 6, 7 en 9, het gebru ik van den hond 
kan wo1·clen toegelaten gespannen vóór of 
onder de kar of karren, waarvoor de houder 
den hond bestemd heeft. 

II. Artikel 2 wordt artikel 6, en ge lezen 
als volgt: 

Art. 6 . Tot het tuig moeten behooren een 
borstriem van ten minste 4 cm breedte van 
zacht leder , reikende tot achter de voorpooten 
en met, bij het trekken horizontaal gerichte, 
strengen verbonden aan een spoorstok, vastge
maakt recht achter de plaats, waar de hond 
loopt; een buikriem van ten minste 4 cm 
breedte en een draagriem, wel ke voor een 
hond, vóó1· de kar gespannen, ten minste 6 
cm breed moet zij n. 

III . Artikel 3 wordt artikel 7, en gelezen 
a ls volgt: 

Art. 7. De hondenkar moet voorzien zijn 
van een of meer doelmatige ligplanken voor 
de{n) hond{en) en van een steeds bruikba
ren, zindelijken drinkbank en voorts zoodanig 
zijn ingericht, dat de hond tijdens den rit in 
ongedwongen houding kan loopen en tijdens 
het stilstaan van de kar in ongedwongen hou• 
ding kan liggen, zitten en staan. 

De kar moet voorz ien zijn van een of meer 
steunsels, die voorkomen, dat zij den hond 
drukt, wanneer deze ligt, zit of staat. 

Het gewicht (zonder l ad ing) en de bouw 
van de kar moeten zooclanig zijn , dat het 
trekken kenlijk geen bovennrntige inspanning 
van den hond vereischt. 

Is de hond onder de kar gespannen, dan 
moet de as van de kar tusschen de punten, 
waarop de bodem van de kar rust, zóó hoog 
zijn, dat de hond, te rekenen naar de schou• 
derhoogte, rechtop daaronder kan staan. 

Op de kar moeten zijn vermeld de naam 
van den houder en die van de gemeente, 
waarin hij woonplaats heeft, alsmede het num. 
mer van de inschrijving, een en ander in ge
verfde zwarte letters en cijfers van 8 cm 
hoogte op een geverfd wit bord, hetwelk op 
de rechterzijde van de kar, zooveel mogelij k 
naar voren, bevestigd en steeds zichtbaar moet 
zijn. 

IV. De artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 
worden genummerd onderscheidenlijk 8, 9, 10, 
11 , 12, 13 en 14. 

V. In artikel 10 {oud 6) , vierde lid, wordt 
tusschen de woorden " trekken" en "boven. 
matige" ingelascht: kenlijk. 

VI. In artikel 11 (oud 7) wordt voor "in 
draf" gelezen: matigen draL 

VII. Aan artikel 14 (oud 10) wordt een 
nieuw (tweede) lid toegevoegd, luidende: 

Op het nummerbewijs worden vermeld het 
nummer van de kar, alsmede het aanta l en 
enkele kenmerken van den hond of de honden, 
welke, gespannen onderscheidenlijk vóór of 
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onder de kar, ingevolge de keuring bij de 
kar mag of mogen worden gebruikt. 

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

Het Loo, den 16den Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitg eg. 28 M ei 1931.) 

18 M ei 1931. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 18 Sep
tember 1906 (Staatsblad n°. 244) , waarbij 
aan de Vereeniging tot Christelijke Ver
zorging van krankzinnigen in Nederland, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is ver
leend in de gemeenten Doorwerth en 
R enkU?n een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 197. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Staat, Minister van Bim1enlandsche Zaken en 
Landbouw van 12 Mei 1931 n°. 2340, afdee
ling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig arti kei. 
In het 2de lid va n Ons besluit van 18 Sep

tember 1906 (Staatsblad n° . 244) , zooals dat 
luid t ingevolge Ons besluit van 10 Juli 1926 
(Staatsblad n°. 230), wordt in plaats van "1 
J ui i 1931" gelezen: ,,31 December 1936". 

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

Het Loo, den 18den Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 2 Juni 1931.) 

19 M ei 1931. BESLUIT tot nadere w1Jz1gmg 
van het Algemeen Visscherijreglement 
voor de binnenwateren (Staatsblad 1922 
n°. 503) . S . 198. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 25 Maart 1931 n°. 316, afdee 
l ing Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Oc
tober 1908, (Staatsblad n°. 311), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. 308), tot invoering van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
Mei 1931 n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Mei 1931 n°. 1105, 
afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
E enig artikel. 

Artikel 5 van het, Algemeen Visscherijregle
ment voor de binnenwateren (Staatsblad 1922 
n° . 503), gewijzigd bij Ons besluit van 16 
Maart 1928 (Staatsblad n°. 71), wordt gele
zen als volgt: 

Art. 5. 1. Het is verboden van 1 Juni tot 
en met 31 October in de binnenwateren, be
hoorende tot de in de artikelen 577 en 5'79 
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wateren, 
te visschen met den hengel, geaasd met visch. 

2. Het verbod van het eerste lid is niet van 
toepassing op binnenwateren : . 

a. welke de rechthebbende op het visch
recht uitsluitend met den hengel bevischt of 
laat bevisschen; 

b. waarin het vischrecht gepacht is door 
een hengelaar of een hengelaarsvereeniging. 

3. Het verbod van het eerste lid is niet 
van toepassing op den hengel, geaasd met 
steurkrab of garnaal. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Juni 
1931. 

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

Het Loo, den 19den Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van Binnenlandse/ie Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 27 M ei 1931.) 

19 M ei 1931. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 23, lid 5, van de 
Visscherijwet. S. 199. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 27 Maart 1931, n°. 803, af
deeling Visscherijen; 

Gelet op artikel 23, lid 5, van de Visscherij
wet (wet van 6 October 1908, Staatsblad n°. 
311), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 
Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), tot invoering 
van het Nieuwe Wetboek van Strafvordering; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Mei 1931, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minis.ter van 13 Mei 1931, n°. 1106, 
afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
I. Het is toegestaan van den vijftienden 

dag na de sluiting van de visscherij op eenige 
vischsoort tot de opening dier visscherij , vis
schen van die soort, welke op den veertienden 
dag na die sluiting in een hier te lande ge
vestigd en door Ons erkend vrieshuis in op
slag zijn , onder door Onzen Minister van Bin-
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nenlandsche Zaken en Landbouw, ter voorko
ming van misbruik, te stellen voorwaarden: 

a. in dat vrieshuis in opslag te hebben; 
b. uit te voeren en te dien einde te ver

voeren of te doen vervoeren, ind ien de visch 
gedekt is door een gedagteekend gele idebiljet, 
onderteekend en afgegeven door: 

1. den Inspecteur der Visscherij en in het 
district, wanneer de eigenaar of bestuurder 
van het vrieshuis tevens vischhaudelaar is; 

2. den eigenaar of bestuurder van het 
vrieshuis, wanneer deze niet betrokken is bij 
eenigen tak van vischhandel. 

II. Een geleidebiljet is niet langer dan 
vier dagen geldig. 

III. Een model van het geleidebi lj et wo1·dt 
vastgesteld door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en L andbouw. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan dén R aad van State. 

H et Loo, den 19den M ei 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 27 M ei 1931.) 

19 M ei 1931. BESLUIT tot bekendm aking 
van den tekst van Ons besluit van den 
9den J anuari 1899 (Staatsblad n°. 43), 
zooals dat is gewijzigd bij Onze besluiten 
van den 26sten November 1904 (Staats
blad n°. 245), van den 14den Juli 1910 
(Staatsblad n°. 200) , van den 23sten 
Augustus 1911 (Staatsblad n°. 286) , van 
den 5den September 1918 (Staatsblad n°. 
543), van den 23sten J anuari 1920 (Staats
blad n°. 38) , van den 16den Juli 1920 
(Staatsblad n°. 610), van den lsten Sep
tember 1927 (Staatsblad n°. 293) en van 
den 16den Maart 1931 (Staatsblad n°. 
90), betreffende het Centrale Bureau en 
de Centrale Commissie voor de Statistiek. 
S. 200. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 12 Mei 1931, n°. 4428, afdee
ling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den 
tekst van Ons besluit van 9 Januari 1899 
(Staatsblad n°. 43), betreffende het Centrale 
Bureau en de Centrale Commiss ie voor de 
Statistiek, zooals dat besluit laatstelijk is ge
wijzigd bij Ons besluit van den 16den Maart 
1931 (Staatsblad n°. 90), algemeen bekend 
te maken ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van Ons besluit van den 9den 

J anuari 1899 (Staatsblad n°. 43) , zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van den 
16den Maart 1931 (Staatsblad n°. 90), betref
fende het Centrale Bureau en de Centrale 
Commissie voor de Statistiek, algemeen be
kend te maken door bij voeging van dien ge-

wijzigden tekst in zijn geheel bij dit besluit. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zakeu 

en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaati,t. 

Het Loo, den 19den Mei 1931. 
'\' ILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
1lfinister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de B eeren br ouck. 

( Uitgeg. 8 J uni 1931.) 

TEKST van het Koninklijk B esluit van den 
9den J anuari 1899 (Staatsblad n°. 43) , 
zooals dat is ger_wijzigd bij de Koninklijke 
beslui ten van den 26sten November 1904 
(Staatsblad n°. 245), van den 14den J uli 
1910 (Staatsblad n°. 200), van den 23sten 
Augustus 1911 (Staatsblad n°. 286 ), van 
den 5den September 1918 (Staatsblad n°. 
543) , van den 23sten J anuari 1920 (Staats
blad n°. 38), van den 16den J uli 1920 
(Staatsblad n°. 610), van den ·l sten S ep
tem.ber 1927 (Staatsblad n° . 293) en van 
den 16den Maa:rt 1931 (Staatsbladn°. 90), 
betreff ende het Centrale B ureau en de 
Centrale Com1nissie voor de Statistiek. 

Art. 1. Er zijn: 
a. een Centraal Bureau v9or de Stat istiek, 

en 
b. eene Centrale Commissie voor de Sta

t istiek. 
Beide zijn gevestigd te 's-Gravenhage. 
Art. 2. H et Centrale Bureau voor de Sta

tistiek verzamelt, bewerkt en publiceert, voor 
zoover de beschikbare middelen het toelaten, 
de statistische opgaven, die door den Direc
teur voor practijk of wetenschap nuttig geacht 
worden. 

Door het Bureau worden geen nieuwe sta
tistische onderzoekingen of uitgaven onder
nomen, noch onderzoekingen of uitgaven ge
staakt, dan met machtiging van de Centrale 
Commissie voor de statistiek. 

De Centrale Commissie draagt, op e igen 
initiatief, of in opdracht van Onzen Minister 

. van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, het 
verzamelen, bewerken en publiceeren van sta
tistische opgaven aan den Directeur van het 
Bureau op, aan welke opdracht deze ver
plicht is te voldoen, behoudens ingeval van 
bezwaar tegen eene opdracht op eigen initia
tief der Commissie, beroep op Onzen genoem
den Minister. 

Art. 3. Aan het hoofd van het Bureau 
staat een Directeur, die door Ons benoemd en 
ontslagen wordt en woonplaats heeft te ' s-Gra
venhage. In bijzondere gevallen kan door 
Ons aan den Directeur ontheffing worden 
verleend van de verplichting om te 's-Gra
venhage woonplaats te hebben. 

Bij het openvallen van het ambt van Di
recteur zendt de Centrale Commissie ter ver
vulling van de plaats eene aanbeveling aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Za ken en 
Landbouw. 

De Directeur wordt bijgestaan en bij af
wezigheid, verhinder ing of ontstentenis ver
vangen door een Adjunct-Directeur, die na 
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aanbeveling van den Directeur, den Voorzit
ter van de Centrale Commissie gehoord, door 
Ons wordt benoemd en ontslagen. 

Art. 4. Aan het Bureau worden onder den 
Directeur werkzaam gesteld de ambtenaren , 
die voor de uitvoering van de taak van het 
Bureau noodig zijn. 

Dezen worden, na aanbeveling van den Di
recteur, den Voorzitter van de Centrale Com
missie gehoord, door Ons benoemd en ontsla
gen, voor zooveel betreft de ambtenaren van 
den rang van adjunct-commies of van hooge
ren rang, en door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw, voor zoo
veel betreft de overige ambtenaren. 

Art. 5. De Directeur is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de aan het Bureau te 
verrichten werkzaamheden. 

Hij correspondeert ter zake van het geven 
of vragen van inlichtingen rechtstreeks met 
openbare besturen en autoriteiten en bijzon
dere vereenigingen en personen. 

Art. 6. Het Bureau ontvangt een exem
plaar van alle statistische bescheiden, uitge
geven door openbare besturen en autoriteiten 
in Nederland, N ederlarulsch- l ndië, Suriname 
en Cu,·açao. 

Art. 7. Voor zoovei· in de bepaling van de 
bevoegdheden en de verplichtingen van den 
Directeur niet in Ons tegenwoordig besluit 
wordt voorzien, wordt door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, de 
Centrale Commissie gehoord, voor hem eene 
instructie vastgesteld, welke instructie ook van 
kracht zal zijn voor den Adjunct-Directeur, 
wanneer deze den Directeur vervangt. 

Art. 8. De Centrale Commissie voor de 
Statistiek dient van bericht en raad op alle 
stukken betreffende de statistiek, die door de 
Hoofden van de Departementen van Alge
meen Bestuur in hare handen worden ge
steld. 

Zij vestigt harerzijds de aandacht op hetgeen 
strekken kan tot bevordering van de nauw
keurigheid en voll edigheid der van Regee
r ingswege gepubliceerde statistische opgaven, 
en doet aan de Hoofden van de Departemen
ten van Algemeen B estuur de voorstellen, 
welke zij in het belang der statistiek wensche
lijk acht. 

Zij overweegt steeds in het bijzonder de 
wijze, waarop het zekerst de meest betrouw
bare gegevens voor de statistiek worden ver
kregen. 

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, wordt 
vim Regeeringswege omtrent een nieuw on
derwerp van statistiek geen onderzoek inge
steld, noch in een onderzoek, dat reeds pleegt 
te geschieden, verandering gebracht, dan na
dat de Centrale Commissie is gehoord. 

Art. 9. De Directeur van het Centrale Bu
reau, zich niet met een advies of voorstel der 
Centrale Commiss ie kunnende vereenigen, 
brengt ter zake een afzonderlijk advies uit. 

Art. 10. De Commissie bestaat uit niet 
minder dan vijf en twintig leden, die door 
Ons ·benoemd en ontslagen worden. 

Door Ons worden een lid als voorzitter en 
een als onder-voorzitter aangewezen. 

Elk der Departementen van Algemeen Be
stuur is in de Centrale Commissie vertegen
woordigd door een ambtenaar ressorteerende 

onder dat Departement, wiens lidmaatschap 
van de Centrale Commiss ie eindigt, voor zoo
ver dit niet reeds op anderen grond een einde 
heeft genomen, zoodra hij niet meer geacht 
kan worden te ressorteeren onder het Depar
tement, dat hij vertegenwoordigt. 

Ambtshalve zijn lid van de Commissie: de 
Directeur van het Centrale Bureau en de 
Hoofdinspecteur der Volksgezondheid, (Be
smettelijke Ziekten). 

Secretaris van de Comm issie is een daartoe 
door Ons aangewezen ambtenaar van het Cen
trale Bureau. Hij heeft in de vergaderingen 
der Centrale Commissie en in die harer sub
commissiën eene raadgevende stem. 

Bij het openvallen van het ambt van secre
taris zendt de Commissie ter vervulling van 
de plaats eene aanbeveling aan Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Als bode bij de Comm issie zal dienst doen 
een daartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aangewezen 
bode of vaste knecht van het Centrale Bureau. 

Art. ll. De leden, uitgenomen de vertegen. 
woordigers van de Departementen van Alge
meen Bestuur en de leden, die ambtshalve 
zitting hebben, worden benoemd voor zes ja
ren. 
· Van de overige leden treedt de helft, vol
gens een door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw goedgekeurden 
rooster, om de drie jaren af. 

De aftredenden zijn dadelijk weder benoem
baar. 

De eerste . aftreding heeft plaats op 1 J a
nuari 1902. 

Die ter vervulling eener plaats, buiten den 
bij den rooster bepaalden tijd opengevallen, 
tot lid benoemd is, treedt af op het tijdstip, 
waarop degene, in wiens plaats hij is be
noemd, moest aftreden. 

Bij aftreding, ontslag of overlijden van een 
der leden, zendt de Commissie op uitnoodi
ging van Onzen Minister van Binnenlandsche· 
Zaken en Landbouw ter vervulling van de
opengevallen plaats eene aanbeveling aan dien 
Minister. 

De voordracht tot benoeming of vervanging 
van de vertegenwoordigers der Departementen 
van Algemeen Bestuur wordt Ons gedaan door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, na overleg met het hoofd van het. 
daarbij betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur. 

Art. 12. De Commissie correspondeert ter 
zake van het geven of vragen van adviezen, 
of inlichtingen rechtstreeks met openbare be
sturen en autoriteiten en bijzondere vereen.i
gingen en personen. 

Art. 13. Onder de goedkeuring van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw stelt de Commissie een reglement van 
orde voor hare werkzaamheden vast. 

Zij houdt jaarlijks te 's-Gravenhage twee
gewone vergaderingen, ééne voor 1 Juni en 
ééne na 31 Augustus, uit te schrijven tegen 
eenen door den Voorzitter te bepalen dag. 
Buitengewone vergaderingen kunnen worden 
gehouden op uitnoodiging of met goedkeuring 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken en L andbouw. 

Art. 14. De Voorzitter, of bij diens ont-
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stentenis de Onder-voorzitter, is belast met de 
uitvoering van de besluiten der Commissie en 
wordt daarin bijgestaan door den Secretaris. 

Stukken van of namens de Commissie uit
gaande, worden door den Voorzitter en den 
Secretaris ondertee kend. 

In elke vergadering der Commiss ie doet de 
Voorzitter mededeeling van hetgeen door hem 
sinds de laatste vergadering is verricht. 

Art. 15. De Voorzitter der Commissie of 
anders deze zelve, kan de voorbere iding van 
h etgeen, waarover zij heeft te adv iseeren of 
te bes! issen, aan sub-commissiën of aan het 
Centrale Bureau opdragen. 

De vergaderingen der sub-commissiën kun
:nen, op hare uitnoodiging, door den D irec
teur van het Centrale Bureau of andere des
lmndigen worden bij gewoond. 

Wanneer de sub-commissiën bij de uitvoe-
1·ing harer werkzaamheden inlichtingen of ge
gevens behoeven, worden deze door het Cen
trale Bureau aan haar zooveel mogelij k ver
strekt. 

Art . 16. De commissie zendt jaarlijks uiter
lijk 15 Mei aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw de begrooting 
harer uitgaven, benevens, met bijvoeging van 
haar advies, de door den Directeur van he_t 
Centrale Bureau bij haar ingediende begroo
ting, behelzende de jaarwedden of beloonin
gen der aan het Centrale Bui-eau werkzaam 
zijnde ambtenaren, de reis- en verbl ij fkosten, 
de kosten van bureau- en lokaalbehoeften en 
drukwerk, schrijfloonen, de kosten der biblio
theek en verdere u_itgaven voor het volgend 
kalenderjaar. 

Art. 17. Jaarlijks vóór 1 J uni doet de Com
missie aan Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw verslag van hare 
werkzaamheden in het afgeloopen kalender
jaar met bij voeging van een verslag van den 
Directeur van het Centrale Bureau over de 
werkzaamheden van het Bureau. Die versla
gen worden gedrukt en gepubliceerd. tenzij 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L a ndbouw tegen volledige publ icatie bezwaar 
heeft en dat bezwaar na raadpleging van de 
Comm issie n iet voor opheffing vatbaar blijkt, 
in welk geval de verkorte inhoud van de ver
slagen wordt gedrukt en gepubliceerd. 

Art. 18. Het Koninklijk beslu it van den 
6den October 1892 (Staatsblad 11° . 232) , tot 
instelling van de Centrale Commissie voor de 
Statistiek, wordt ingetrokken. 

De op het tijdstip van het in werking tre
den van Ons tegenwoordig besluit in functie 
zijnde leden en de secretaris van de thans be
staande Centrale Commissie voor de Statis
t iek zijn, te rekenen van dat t ijdstip, eervol 
van hunne functiën ontheven. 

H et arch ief en de bibliotheek van de thans 
bestaande Centrale Commissie voor de Sta
t istiek gaan bij het in werking t reden van 
Ons tegenwoordig besluit in beheer over naar 
het Centra le Bureau voor de Statistiek. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 19 Mei 
1931 (Staatsblad n°. 200 ). 

Mij bekend, 
De M inister van Staat, 

M inister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

20 M ei 1931. WET tot het aangaan van een 
geldleening ten laste van N ederlandsch
Tndië. S. 201. 

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

dat het wenschelij k is ter afl ossing van vlot
tende schuld een of meer geldleeningen ten 
laste van N ederlandsch- l ndië aan te gaan; 

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

Machtiging. B edrag. Naa.m . 

Art. 1. 1. Onze Minister van Koloniën 
wordt gemachtigd om schuldbewijzen ten laste 
van N ederlandsch- l ndië te gelde te maken, 
tegen een door hem te bepalen koers en 
rente, tot zoodanig bedrag als noodig is ter 
verkrij ging van een som van ten hoogste 
f 200,000,000. 

2. Voor zoover de in het vorig lid be
doelde schuldbewijzen in een vreemde munt
eenheid worden uitgedrukt, wordt voor de 
toepassing van dat lid de vreemde munt tot 
guldens herleid volgens de muntparite it. 

3. Voormelde tegeldemaking kan geschie
den hetzij in eens tot het geheele beloop van 
het in het eerste lid bedoeld bedrag, dan wel 
achtereenvolgens, bij gedeelten van dat be
drag, op de t ijdstippen, welke Onze Minister 
van Koloniën dienstig zal achten . 

4. De ingevolge het eerste lid plaats vin
dende tegeldemakingen worden beschouwd als 
afzonderlijke leeningen ten laste van N ede,·
landsch-l ndië en aangeduid als Nederlandsch
lndische leening, met bijvoeging van de 
munteenheid van het land, waar, en met ver
melding van het jaar, waarin de tegel dema
king plaats vindt. Ind ien in hetzelfde jaar 
meer dan één tegeldemaking krachtens deze 
wet geschiedt, worden de tweede en volgende 
uitgiften van dat jaar aangeduid door bij. 
voeging van een der Romeinsche cijfers II , 
III, IV, enz., naar gelang van de volgorde, 
waarin die gedeeltelijke tegeldemakingen ge
schieden. 

Uitvoe,·ingsvoorschri ft en. R ekening der 
l eening. Schulddelging . 

2. 1. De voorwaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden met inachtneming van de voorschrif
ten dezer wet door Onzen Minister van K o-
loniën vastgesteld. · 

2. Van de tege ldemaking dier schuldbewij
zen wordt voor elke leerung, a ls bedoeld in 
het derde l id van artikel 1, afzonderl ijk een 
rekening afgelegd, · welke, na door de Al ge
meene Rekenkamer in N ederland te zijn op
genomen en gesloten, aan de Staten-Generaal 
wordt medegedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden vóór de uit
gifte door of name.ns de Algemeene Reken
kamer in N ederland geregistreerd en van een 
bewijs dier registratie voorzien. 

4. Onverminderd ' het bepaalde in het vol 
gend lid zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten 
hoogste 40 jaren, gerekend van het jaar vol
gende op dat, waarin een tegeldemaking als 
bedoeld in het derde lid van artikel 1 plaats 
vindt. 

5. In de voorwaarden, bedo111ld in het eerste 
lid van dit artikel, kan de bevoegdheid tot 
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versterkte delging van de krachtens deze wet 
gevestigde schuld worden voorbehouden. · 

6. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden tei· vernietiging bij de Algemeene Re
kenkamer in Nederland overgebracht. 

Provisie. 
3. l. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van 

-de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kau 
aan de bankiers, de makelaars in effecten en 
de commissionnairs in effecten, door wier 
tusschenkomst inschrijvingen voor die schuld
bewijzen worden ingeleverd, over het nomi
naal bedrag van de hen toegewezen schuld
bewijzen, waarvoor het verschuldigde wordt 
gestort, een. provisie worden toegekend van 
ten hoogste 3/8 pCt. 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
van de tegeldemaking, het in ontvangst ne
men van inschrijvingen en stortingen en de 
. afgifte der schuldbewijzen, over het nominaal 
bedrag der door hun tusschenkomst uitgege
ven schuldbewijzen een vergoeding worden 
toegekend van ten hoogste 3/8 pCt. 

B etaling van rente, aflossing en kosten 
der l eening. 

4. Voor de voldoening van de rente en de 
<delging van de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, alsmede van de kosten 
van tegeldemaking van de krachtens deze wet 
uitgegeven schuldbewijzen wordt het benoo
digde bedrag op de begrooting van Neder
landsch-lndië uitgetrokken. 

V,-ijstelling van belastingen. 
5. Onder de in het eerste lid van artikel 2 

bedoelde voorwaarden kan worden opgeno
men, dat krachtens deze wet in het buiten-
1and te gelde gemaakte schuldbewijzen, met 
-de daarbij behoorende rentebewijzen, vrijge
steld zijn van alle Nederlandsche en Neder-
1andsch-Indische belastingen, welke van schuld
bewijzen ten laste van Nederland of van 
N ederlandsch-lndië en de daarbij behoorende 
.rentebewijzen mochten worden geheven. 

Vrijst elling van zegelrecht. 
6. Alle stukken krachtens deze wet op te 

maken en uit te vaardigen, de af te geven 
-quitantiën, de biljetten van inschrijving voor 
-en de nota's van toewijzing van de in artikel 1 
bedoelde schuldbewijzen, alsmede de overeen
komsten, welke voor de tegeldemaking van 
-deze schuldbewijzen worden gesloten, zijn vrij 
van zegelrecht. 

Conversie. 
7. l. Onze Minister van Koloniën wordt 

gemachtigd om, wanneer zulks krachtens de 
voorwaarden, bedoeld in het eerste lid van 
.artikel 2, mogelijk zal zijn, over te gaan tot 
geheele . of gedeeltelijke conversie van de 
krachtens deze wet aangegane leening(en) in 
,een leening of in leeningen van een lager 
rentetype en daartoe nieuwe schuldbewijzen 
uit te geven ter verkrijging van een zoodanig 
bedrag alij noodig zal zijn voor de verzilve
ring van de uitstaande schuldbewijzen der te 
.converteeren leening. 

2. Voor de berekening van het uitstaand 
bedrag der in het buitenland uitgegeven 
.schuldbewijzen wordt alsdan de vreemde munt 
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tot guldens herleid volgens de muntpariteit. 
3. ' De krachtens dit artikel uit te geven 

leenirigen, welke op overeenkomstige wijze 
zullen worden aangeduid als de krachtens ar
ti'kel 1 van deze wet uit te geven leeningen, 
zullen worden te gelde gemaakt tegen een 
door Onzen Minister van Koloniën te bepalen 
koers en rente, welke laatste, met inachtne
ming van den koers van uitgifte en van de 
regeling der schulddelging, lager zal zijn dan 
de op gelijke wijze berekende rente der aflos
baar te stellen stukken. 

4. De schuld, welke krachtens dit artikel 
zal worden gevestigd, zal worden gedelgd in 
een termijn van ten hoogste 40 jaren, gere
kend van het jaar, volgende op dat, waarin 
de oorspronkelijke leening, in welker plaats 
die nieuwe schuld treedt, werd aangegaan. 

5. Voor het overige zullen alle .bepalingen 
van deze wet mede voor de krachtens dit ar
tikel uit te geven schuldbewijzen van kracht 
zijn. 

I nwer kingt,·eding . 
8. De wet treedt in Nederland en in N e

derlandsch-lndië in · werking onderscheidenlijk 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer afkondiging ter eener en ter anderer 
plaatse. 

Titel. 
9. Deze wet kan worden aangehaald . als 

,,~ederlandsch-Indische Leeningwet 1931" 1w,et 
b11voeging van het nummer van het Staats-
blad; waarin zij is opgenomen. ' 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van Koloniën, De Graaf f. 
iUitgeg. 21 Mei 1931.) 

21 Mei 1931. WET, houdende voorzieningen 
ter uitvoering van het verdrag nopens de 
tenu itvoerlegging van in het buitenland 
gewezen scheidsrechterlijke uitspraken van 
26 September 1927. S. 202. 

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

dat het noodig is voorzieningen te treffen ter 
uitvoering van het op 7 Juni 1928 vanwege 
Ons te Genève onderteekende verdrag nopens 
de tenuitvoerlegging van in het buitenland 
gewezen scheidsrechterlijke uitspraken van 26 
September 1927, voor welk verdrag de be
voegdheid tot bekrachtiging is voorbehouden 
bij de wet van den 18den Juli 1930 (Staats
.blad n°. 323); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. l. 1. De scheidsrechterlijke uitspraken, 

als bedoeld in het op 26 September 1927 te 
Genève .gesloten verdrag nopens de tenuit
voerlegging van in het buitenland gewezen 
scheidsrechterlijke uitspraken worden niet ten 
uitvoer gelegd, dan na een, op verzoekschrift, 
in te dienen door tusschenkomst van een pro
cureur, verkregen verlof van tenuitvoerlegging 
in den vorm, vermeld in artikel 430 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
van den president der rechtbànk van het ar
rondissement in hetwelk zoodanige uitspraak 
moet worden ten uitvoer· gelegd. 

2. Het verzoekschrift houdt tevens in de 
keuze van woonplaats in Nederland. 

16 
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2. 1. De president geeft zijn beschikking 
met bekwamen spoed, doch niet dan na ver
hoor, althans behoorlijke oproeping van alle 
partijen in het geding waarop de scheidsrech
terlijke uitspraak, waarvan de uitvoerbaarver
klaring wordt verzocht, betrekking heeft. 

2. De president bepaalt den dag en het 
uur voor het verhoor, alsmede den termijn, 
bij de oproepingen in acht te nemen. De op
roepingen geschieden vanwege den verzoeker 
bij deurwaardersexploit. De verzoeker legt de 
bewijzen van oproeping vóór of bij het ver
hoor aan den president over. 

3. De president kan, indien een opgeroe
pene niet verschijnt, eene nadere oproeping 
van dezen bevelen. Hetzelfde geldt, indien eene 
partij ten onrechte niet is opgeroepen. 

4. De verzoeker en de andere partijen ver
schijnen bij procureur of vergezeld van een 
procureur. 

5. Bij ongenoegzaamheid der overgelegde 
stukken wordt den verzoeker de gelegenheid 
tot aanvulling gegeven. 

3. 1. De beschikking van den president is 
met redenen omkleed en wordt in het open
baar uitgesproken. De beschikking, waarbij 
het verlof van tenuitvoerlegging wordt ver
leend, geldt jegens alle partijen en in het ge
heele land. 

2. Ook indien van meerdere door den ver
zoeker opgeroepen partij~n slechts ééne is ver
schenen, wordt de beschikking beschouwd als 
op tegenspraak te zijn gegeven. . 

3. De president kan bevelen, dat de u1t
voerbaarverklaring volledig gevolg heeft, niet
teg~nstaande beroep, met of zonder zekerheid
stelling. 

4. 1. De beschikking op het verzoek is niet 
vatbaar voor verzet. Het middel van hooger 
beroep staat daartegen open binnen vier we
ken na den dag, waarop zij is gegeven, in 
geval van tegenspraak, en binnen vier weken 
na den dag der beteekening in geval van ver
stek. 

2. Het hooger beroep wordt gebracht voor 
het gerechtshof. 

5. In geval van beroep vindt het bepaalde 
bij de artikelen 1 en 2 en het eerste en derde 
lid van artikel 3 overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat slechts behoeven te 
worden opgeroepen de oorspronkelijke verzoe
ker en de andere partijen, die voor den pre
siaent der rechtbank zijn verschenen. 

6. Binnen vier weken na de uitspraak van 
het gerechtshof kan elk der voor het hof ver
schenen partijen beroep in cassatie instellen. 
Het bepaalde bij de artikelen 1 en 2 en het 
eerste lid van artikel 3 vindt overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat de indie
ning van het verzoekschrift geschiedt door een 
advocaat, dat slechts behoeven te worden op
geroepen de partijen, die voor het hof zijn 
verschenen, en dat deze partijen alleen bij ad
vocaat kunnen verschijnen. 

7. Geschillen over de tenuitvoerlegging van 
overeenkomstig deze wet uitvoerbaar verklaar
de scheidsrechterfijke uitspraken worden ge
bracht voor den rechter van de plaats van ten
uitvoerlegging. · 

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

Lasten en bevelen, enz.; 

·'' 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 
Mei 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J . Don n e 1·. 

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

( Uitgeg. 8 Juni 1931.) 

21 Mei 1931. WET tot het verleenen van 
tijdel ijke vrijstelling van grondbelasting 
voor drooggemaakte Zuiderzeegronden. S. 
203. . 

Bijl . Handel. 2de Kamer 1930/1931, n° . 
284, 1- 4. 

. Handel. i d . 1930/1931, blz . 2330. 
I d. l ste Kamer 1930/1931, blz . 647. 
Wij WILHEL 1INA, enz .... doen te weten, 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bepalingen te maken 
tot het verleenen van tijdelijke vrijstelling van 
grondbelasting voor de gronden, welke inge
volge de wet van 14 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 354) zijn of zullen worden drooggemaakt, 
alsmede voor gebouwen, welke op die gronden 
zij n of zullen worden gesticht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Voor de ingevolge de wet van 14 

Juni 1918 (Staatsblad n°. 354) drooggemaakte 
gronden wordt de belastbare opbrengst, be
doeld in artikel 1 der wet van 26 Me, 1870 
(Staatsblad n°. 82) betrekkelijk de grondbe
lasting, eerst geregeld na verloop van zes en 
veertig jaren. 

De termijn vangt aan voor elk gedeelte 
gronds met het jaar, volgende op dat, waarin 
het na de droogmaking voor het eerst vruch
ten heeft opgeleverd, of tot bosch, erf of 1 ust
plaats is aangelegd. 

2. Voor de gebouwen, gesticht op gronden,. 
waaromtrent de termijn bij artikel 1 genoemd, 
na de stichting aanvangt of tijdens de stich
ting nog niet is verstreken, wordt, zoolang 
die gebouwen dienen tot landbouw, tuinbouw. 
veehouderij of soortgelijke middelen van nij
verheid om den drooggemaakten grond zelven 
vruchten te doen afwerpen, de belastbare op
brengst eerst geregeld na verloop van dertien 
jaren. 

De termijn vangt aan met het jaar, volgen
de op dat, waarin het gebouw geheel of ten 
deele in gebruik is gesteld. 

3. Voor de vaststelling van den aanvang 
van de termijnen, vermeld in de artikelen 1 
en 2 dezer wet, vinden de artikelen 43 en 44 
der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad n°. 82} 
overeenkomstige toepassing. 

4. Voor de in artikel 2 bedoelde gebouwen, 
vinden de artikelen 29 tot en met 33 der wet 
van 26 Mei 1870 (Staatsblad n°. 82) over
eenkomstige toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Ge e r. 
(Uitgeg. 4 Juni 1931.) 

21 M ei 1931. WET tot wijziging van de wet 
tot instelling eener Rijkspostspaarbank. 
s. 204. 
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Bijl. Handel . 2de Kame,· 1929/1930, n°. 

421, 1- 3, 1930/1931, n°, 68, 1- 5. 
Handel. id. 1930/1931, blz. 2032- 2043. 
Bijl. Handel. l ste Kamer 1930/1931, n°. 

68, 1- 3. , 
Handel. l ste Kamer 1930/1931, blz. 647. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijkheid is gebleken de wet van 
25 Mei 1880 (Staatsblad n°. 88) tot instelling 
eener Rijkspostspaarbank, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 December 1928 (Staatsblad 
n°. 507), te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Artikel 2, eerste en tweede lid, der 

wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad n°. 88), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 Decem
ber 1928 (Staatsblad n° . 507), wordt gelezen 
a ls volgt: 

" 1. Het beheer der Rijkspostspaarbank is 
opgedragen aan eenen directeur. Deze wordt 
in dat beheer bijgestaan door eenen onder
directeur. 

2. De directeur en de onderdirecteur wor
den door Ons benoemd, geschorst en ontsla
gen. De wijze van benoeming, schorsing en 
ontslag der overige ambtenaren wordt door 
Ons bij algemeenen maatregel van bestuur 
geregeld." 

Art. II. In artikel 5, lid 1, vervalt het 
woord: ,, inwendig" ; de woorden: ,,al de post
kantoren, a lsmede op de hulpkantoren" wor
den vervangen door: ,,de kantoren". 

In artikel 5, lid 2, wordt het woord: ,,post
beambten" vervangen door: ,,postambtena
ren" . 

In artikel 5, lid 3, wordt het woord: ,,be
ambte'' vérvangen door: ,,ambtenaar''. 

In artikel 5, lid 4, wordt het woord: ,,ge
schiedt" vervangen door: ,,is geschied". 

In artikel 5, lid 5, wordt tusschen de woor
den "kan" en "daarbij" ingevoegd: ,, , in• 
dien zulks op een nieuw boekje geschiedt,". . 

In dat lid worden de woorden: ,, voorwaar
den stellen" ve~vangen door: ,,bepalingen 
maken" en vervallen de woorden: ,,voor dat 
tegoed of een gedeelte daarvan" . De woorden: 
"overbrenging van dat tegoed of een gedeelte 
daarvan" worden vervangen door: ,,het be
komen van inschrijvingen", . 

Aan artikel 5 wordt een nieuw lid 6 toe
gevoegd, luidende als volgt: 

" Bij a lgemeenen maatregel van bestuur kan 
.voor een bepaalde categorie van inlagen en 
terugbetalingen een regeling worden vastge. 
steld, welke afwijkt van het bepaalde in de 
voorgaande leden van dit artikel." 

Art. III. Artikel 6. wordt gelezen als volgt : 
"Behoudens wanneer het betreft inlagen als 
bedoeld in artikel 1638s van het Burgerlijk 
Wetboek, zijn inlagen van minder dan -25 
cents niet toegelaten. Inlagen en terugbeta
lingen moeten geschieden tot een in geheele · 
centen afgerond bedrag." 

Art. IV. Artikel 7 wordt gelezen als volgt : 
"Voor hetgeen boven f 2500 ten name van 

één inlegger in de boeken der Rijkspostspaar
bank als verschuldigd op een of meer spaar
bankboekjes is ingeschreven, wordt geen rente 
toegekend." 

Art. V. Artikel 8, lid 1, tweede zin, wordt 
gelezen als volgt : ,,Van deze bevoegdheid kan 

al!e·en gebruik worden gemaakt, indien naar 
het oordeel van den directeur der Rijkspost
spaarbank uit het tegoed op het spaarbank
boekje, de koopprijs . der inschrijvingen, obli
gatiën of certificaten, a lsmede het na te noe
men commissieloon en verdere kosten kunnen 
worden bestreden, en het bedrag van den 
koopprijs volgens den koers op het tijdstip 
van de aanvrage ten minste gedurende drie 
maanden aan gemeld tijdstip onmiddellijk 
voorafgaande op het boekje is ingeschreven 
geweest," 

Artikel 8, lid 4, wordt gelezen als volgt: 
"De ten kantore van den directeur van de 

Grootboeken der Nationale Schuld betaalbare 
rente van het kapitaal, dat op een Grootboek 
van de Nationale Schuld op eenig hoofd van 
rekening door tusschenkomst van de Rijks
postspaarbank, hetzij ingevolge aankoop, het
zij krachtens lid 4 van het volgend artikel , is 
ingeschreven, wordt - mits op hetzelfde hoofd 
van rekening geen op andere wijze verkregen 
kapitaal is ingeschreven - door den direc
t1>ur zoodra mogelijk ingevorderd, indien de 
inlegger hem daartoe schriftelijk gemachtigd 
heeft. H et formulier dezer machtigingen wordt 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
stuur. Het bedrag van de geïnde rente wordt 
in zijn geheel ten name van den inlegger als 
een gewone inlage bijgeschreven." 

Art. VI. Artikel 9, lid 1, wordt gelezen als 
volgt: 

"Inleggers in de Rijkspostspaarbank kunnen 
voor hetgeen te hunnen name op een of meer 
spaarbankboekjes boven f 2000 is ingeschre
ven, of voor een gedeelte daarvan, inschrij
ving op een te hunnen name gesteld Staats
schuldboekje verkrijgen." 

In lid 5 wordt in plaats van "middenkoers" 
gelezen "koers", in plaats van ;, l/8" wordt 
gelezen "3/16". Artikel 9, lid 7, sub a, ver
valt. Lid 7, sub b en c, worden a en b. 

Art. VIL Artikel 10, lid 2, tweede zin, 
wordt vervangen door het volgende: ,,Deze 
kan ook terugbetaling vorderen, doch indien 
de minderjarige den leeftijd van 12 jaren 
heeft bereikt, alleen na verkregen machtiging 
van den kantonrechter. De kantonrechter zal 
deze machtiging niet verleenen dan uit hoofde 
van een der in artikel 451 van het Burgerlijk 
Wetboek vermelde redenen, en, voor zoover 
hij zulks noodig acht, na verhoor of behoor
lijke oproeping van de bloedverwanten of aan
gehuwden van den minderjarige, tot een maxi
mum van vier, en - in geval van voogdij -
van den toezienden voogd. De artikelen 388, 
2de en 3de lid, en 389 van het Burgerlijk 
Wetboek zijn ten deze van toepassing." 

In artikel 10, lid 8, worden de woorden: 
"Behoudens het bepaalde bij het slot van het 
tweede lid van dit artikel" vervangen door: 
,,Behoudens in na te noemen gevallen". 

In artikel 10, lid 9, worden de woorden: 
,,zijne goederen" vervangen door : ,,zijn ver
mogen" . 

In artikel 10, lid 10, wordt het woord: 
,,derde" vervangen door "zesde". 

De volgorde van de leden van artikel 10 
wordt zoodanig gewijzigd, dat de leden 8, 7, 
1, 2, 9, 3, 4, 5, 6, 10 worden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10. 

Art. VIII. In a1-tikel 13, lid 1, wordt in 
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plaats van "2.64" gelezen: ,,ten hoogste 3". 
Lid 2 van dat artikel wordt gelezen a ls 

volgt: 
,,De rentevoet wordt door Ons met inacht

neming van het voorgaande lid bij a lgemee
nen maatregel van bestuur vastgesteld." 

Lid 3 van dat artikel vervalt. 
Lid 7 van dat artikel wordt lid 6 en gelezen 

als volgt: 
"De rente, welke den 31sten December van 

elk jaar verschuldigd is, wordt door den 
directeur in de boeken der Rijkspostspaarbank 
aan het tegoed der_ inleggers toegevoegd en 
als zoodanig met den eersten dag van het 
nieuwe jaar rentegevend." 

De leden 4, 5, 6, 8 en 9 van dat arti_kel 
worden 3, 4, 5, 7 en 8. 

Art. IX. In artikel 17, lid 2, worden de 
woorden: ,,op daartoe door de betrokken Mi
nisters te bepalen tijdstippen te haren behoeve 
door den Minister van Financiën bij de Ne
derlandsche Bank gestort" vervangen door: 
"op last van den Minister van Financiën te 
harer beschikking gesteld". 

In lid 3 worden de woorden: ,,op last van 
den Minister van Waterstaat door haren di-
1·ecteur in aanwijzingen op de Nederlandsche 
Bank aan 's Rijks Schatkist terugbetaald." 
vervangen door: ,,door haren directeur ter 
beschikking van 's Rijks Schatkist gesteld.". 

Art. X. In artikel 22 worden de leden 1, 2 
en 3 vervangen door de volgende twee leden: 

" 1. Brieven en andere stukken, welke den 
dienst der Rijkspostspaarbank betreffen, be
hoeven niet te worden gefrankeerd. 

2. Voor de verzending van deze brieven en 
stukken wordt een jaarlijks door den Minister 
van Waterstaat te bepalen bedrag uitgekeerd 
aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie." 

Lid 4 van artikel 22 wordt lid 3. In de 
eerste zinsnede daarvan worden na het woord 
,,begrepen" ingevoegd de woorden: ,,de mach
tigingen, bedoeld in het laatste lid van ar
tikel 8, benevens" . De woorden "en ·registra
tierechten" in de eerste zinsnede, alsmede de 
tweede zinsnede van dit lid, vervallen. 

Art. XI. Na artikel 24 wordt een nieuw 
artikel 25 ingelascht, luidende: 

Deze wet kan worden aangehaald onder den 
titel "Postspaarbankwet". 

Het vroeger artikel 25 wordt artikel 26 . 
Art. XII. De wet van 25 Mei 1880 (Staats. 

blad n°. 88} tot instelling eener Rijkspost
spaarbank, zooals zij I uidt na de daarin door 
deze wet en vorige wetten gebrachte wijzigin
gen, wordt op Onzen last in het Staatsblad 
geplaatst. 

Art. XIII. Deze wet treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den . 21sten 

Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J. Re y me r. 
De Ministe,· van Financiën, De Geer. 

(Uitgeg. 9 Juni 1931.} 

26 Mei 1931. BESLUIT tot vaststelling 
eener bijzondeTe .,wachtgeldregeling voor 
de ambtenaren van de Heelkundige en 
Vrouwenklinieken en van de Psychia
trisch-Neurologische kliniek der Rijksuni
versiteit te U t1·echt, die, in verband met de 
omzetting van deze beide inrichtingen in 
de Stichting "Academische Klinieken", 
naar deze stichting overgaan. S. 205. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Financiën, dd. 14 April 1931, n°. 13714, af
deeling Hooger Onderwijs, en van 18 April 
1931 , n°. 107, afdeeling Pensioenen en Eere
diensten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Mei 1931, n°. 26}; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 20 Mei 1931, n°. 2034, afdeeling 
Hooger Onderwijs; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken van eene bijzondere wachtgeldregeling 
voor de ambtenaren van de Heelkundige- en 
Vrouwenklinieken en van de Psychiatrisch
Neurologische kliniek der Rijksuniversiteit te 
U t,·echt, die in ve1·band met de omzetting van 
deze beide inrichtingen in de Stichting "Aca
demische Klinieken" naar deze stichting over
gaan; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Met terzijdestelling van het be-· 
paalde bij artikel 1, derde lid, van Ons be
sluit dd . 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479) 
tot regeling van de toekenning van wachtgeld 
aan burgerlijke rijksambtenaren, vinden de 
overige bepalingen van dat besluit, zooals die 
thans luiden of zullen gaan luiden, overeen
komstige toepassing met betrekking tot de 
regeling van de toekenning van wachtgeld 
aan de in eerstgenoemde bepaling bedoelde 
ambtenaren van de Heelkundige en Vrouwen
klinieken en van de Psychiatrisch-Neurolo
gische kliniek der Rijksuniversiteit te Utrecht, 
die in verband met de omzetting dier instel
lingen in de Stichting "Academische Klinie
ken" naar deze stichting overgaan, met dien 
verstande, dat, met betrekking tot de inkom
sten in dienst van die stichting, het bepaalde 
bij artikel 6, eerste lid onder b en c, van dat 
besluit buiten toepassing blijft en in plaats 
daarvan het bepaalde bij artikel 6, eerste lid · 
onder a, van toepassing is. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Juli 1931. 

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

Het Loo, den 26sten Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onde,·wijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terp s tra. 
De Ministe,· van Financiën, D e Ge e r. 

(Uitg eg. 9 Juni 1931.) 
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26 Mei 1931. BESLUIT, houdende beschik

king op het beroep, ingesteld door den 
Raad der gemeente Holten tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Ove,·
ijssel van 1 April 1930, 4de afdeeling, N° . 
3101i2097, waarbij aan het Gemeentebe
stuur van Halt en als concessionaris van 
het slachthuis, staande op perceel kadas
traal bekend onder N°. 2128 (nieuw) van 
Sectie F der gemeente Holten, . nieuwe 
voorwaarden zijn opgelegd. S. 206. 

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

den Raad der gemeente Holten tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 1 April 1930, 4de Afdeeling, n°. 3101/ 
2097, waarbij aan het Gemeentebestuur van 
Holten als concessionaris• van het 'slachthuis, 
staande op perceel kadastraal bekend onder 
n° . 2128 (nieuw) van Sectie F der gemeente 
Halt en, nieuwe voorwaarden zijn opgelegd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
26 November 1930, n°. _ 770, en 17 Februari 
1931 , n°. 770 (1930/1931); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 19 Mei 
1931, n°. 196 H, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Overijssel bij hun evengemeld besluit aan het 
Gemeentebestuur van Halten , als conces
sionaris van ·het slachthuis, staande op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Holt en, 
Sectie F, n°. 2128 (nieuw) een aantal nieuwe 
voorwaarden hebben opgelegd, daarbij over
wegende, dat naar hun oordeel de in de aan 
hun College uitgebrachte rapporten van den 
dienst. der Arbeidsinspectie, van den Inspec
teur van de Volksgezondheia en van den Di
recteur van het Rijksinstituut voor zuivering 
van afvalwater vermelde feiten grond opleve
ren voor bezwaren, ontleend aan vrees voor 
gevaar, schade aan gezondheid of hinder van 
ernstigen aard; dat door het stellen van voor
waarden aan die bezwaren kan worden tege
moetgekome11; dat derhalve de ondervinding 
de noodzakelijkheid heeft aangetoond om aan 
het Gemeentebestuur als houder van de ver
gunning tot oprichting en exploiteeren van 
het slachthuis nieuwe voorwaarden betreffen
de de zuivering van het afvalwater, afkomstig 
van die inrichting, op te ·leggen; dat met het 
oog op de mogelijkheid, dat in de gemeente 
Holten eene centrale zuiveringsinstallatie tot 
stand komt, Gedeputeerde Staten -het wensche
l ijk achten de verplichting tot afzonderlijke 
zuivering van het afvalwater alternatief te 
stellen met de totstandkoming, binnen een 
bepaalden t,ermijn, van eene centrale zuive
ringsinstallatie; 

dat van dit besluit de Raad van Holt en bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
krachtens het besluit van Gedeputeerde Sta
ten zal moeten worden overgegaan tot zuive
nng van het afvalwater door het plaatsen 
van eene zuiveringsinstallatie of wel door het 
doen totstandkomen van eene centrale zuive-, 
ringsinstallatie, waarin tevens het afvalwater 
der beide boterfabrieken kan worden gezui
' erd; dat het den Raad voorkomt, dat in 
dezen het openbaar slachtbedrijf zeer onbillijk 

en onnoodig eene zware voorwaarde wordt op
gelegd, die, wanneer zij tot uitvoering wordt 
gebracht, niet zal nalaten op de slachthuis
rechten van invloea te zijn, namelijk in diert 
zin, dat deze aanmerkelijk moeten worden ver
hoogd om de opgelegde kosten te verantwoor
den; dat men geneigd is deze voorwaarde 
willekeurig te noemen, omdat in ons land en 
ook in de provincie Overijssel op tal van 
plaatsen in veel grootere mate .verontreiniging 
van openbaar water p]aats vindt, zonder dat 
van Overheidswege hiertegen maatregelen 
worden getroffen; dat het aangevoerde mo
tief, namelijk dat de ondervinding de nood
zakelijkheid van het opleggen der voorwaarde 
heeft aangetoond, naar 's Raads oordeel niet 
juist is, omdat in dezen het woord "ondervin
ding" samengekoppeld wordt aan een opzet
telijk vanwege den dienst der Arbeidsinspectie 
ingesteld onderzoek ; 

dat het woord "ondervinding", zooals het 
in artikel 17 der Hinderwet wordt gebruikt, 
slechts de beteekenis kan hebben van eene 
opgedane ervaring gedurende een zeker tijds
verloop, welke alleen belanghebbenden kun
nen constateeren; dat tot dusver behalve door 
den landbouwer Beltman, aan wiens inge
brachte bezwaren indertijd tegemoet is geko
men door verlenging der bestaande rioleering, 
door niemand eenig bezwaar hetzij mondeling 
of schriftelijk is ingebracht tegen de veront
reiniging der Peterswaterleiding, welke sinds 
tal van jaren ook dienst heeft gedaan voor 
afvoer van het afvalwater der beide boter
fabrieken ; dat voorts moet worden opgemerkt, 
dat in de uitgebrachte rapporten slechts aan
gevoerd wordt, dat de waterverontreiniging· 
een hinderlijk karakter draagt voor de vee
teelt en dat als vaststaande wordt aangenomen 
een nadeeligen invloed op den a lgemeenen 
gezondheidstoestand van het vee en als gevolg 
daarvan de melkgift; dat in het rapport ech
ter niet dit hinderlijk karakter door deskun
dig onderzoek van het vee ter plaatse in ver
gelijking met vee op andere plaatsen in de 
gemeente staat aangegeven en aangenomen 
moet worden, dat alleen een dusdanig onder
zoek een zuiver beeld van den hinder voor vee 
kan aangeven; dat, aangezien tot dusver door 
veehouders nimmer bezwaren tegen den ver
ontreinigden toestand der Peterswaterleiding 
werden ingebracht, hieruit moet worden ge
concludeerd, dat vrees voor hinder van ern
stigen aard niet heeft bestaan en ook voor
loopig niet te duchten is; dat voorts Gedepu
teerde Staten van oordeel zijn, dat de in de 
rapporten vermelde feiten grond opleveren 
voor bezwaren ontleend aan vrees voor ge
vaar en schade aan gezondheid, doch dat de 
bedoelde rapporten slechts eene omschrijving 
van den toestand van het water in de Peters
waterleiding vermelden, doch niet eene nadere 
uiteenzetting gev.en welk gevaar en welke 
schade aan gezondheid der omwonenden door 
deze aangenomen feiten bedreigen; dat ook 
Gedeputeerde Staten in hun besluit niet nader 
omschrijven den grond, waarop de vrees voor 
gevaar, schade aan gezondhei d of hinder van 
ernstigen aard is gebaseerd; 

dat in de streek, waardoor de Peterswater
leiding haar loop heeft, maar op enkele plaat-
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sen woningen worden aangetroffen en dan 
. nog alleen op grooten afstand van deze lei
ding, zoodat vrees voor gevaar, schade aan 
gezondheid of hinder van ernstigen aard voor 
de bewoners niet aanwezig is; dat door het 
waterschap "de Schipbeek", behalve het ma
ken van eene septic-tank op het terrein van 
het slachthuis, bij hare vergunning tot Ioo
zing van het afvalwater in de bedoelde lei
ding geen nadere voorwaarden zijn gesteld; 
dat mitsdien de Raad van H olten van oordeel 
is, dat artikel 17 der Hinderwet in dezen 
niet juist is toegepast en dat bovendien de 
noodzakelijkheid van het opleggen van nieuwe 
voorwaarden niet is bewezen ; 

Overwegende: dat de Peterswaterleiding 
over een lengte van enkele kilometers ernstig 
is verontreinigd; 

dat tot de verontreiniging van de Peters
waterleiding mede bijdraagt de loozing daarin 
van het afvalwater {zijnde eene bloederige, 
onwelriekende vloeistof) van het slachthuis 
van de gemeente H olten en gebleken is, dat 
genoemde waterleiding sinds het slachthuis 
daarin loost, over eene grootere lengte wordt 
verontreinigd; 

dat naar Ons oordeel de verontreiniging van 
de Peterswaterleiding schade en hinder ver
oorzaakt, als waartegen de Hinderwet beoogt 
te waken en de ondervinding de noodzakelijk
heid heeft aangetoond om aan den conces
sionaris van het slachthuis nieuwe voonvaar
den op te leggen; 

dat de zuivering van het afvalwater van 
het si achthuis, als door Gedeputeerde Staten 
van Overijssel voorgeschreven, ertoe zal lei
den, dat de verontreiniging van het water in 
de Peterswaterleiding minder hinderlijk zal 
zijn en de zelfreiniging van dat water na veel 
korter verloop tot stand zal komen; 

dat de gestelde voorwaarden bovendien toe
laten eene centrale zuiveringsinstallatie op te 
richten, waarin ook het afvalwater van de 
beide boterfabrieken, welke thans in de 
Peterswaterleiding loozen, kan worden gerei
nigd en op die wijze de verontreiniging dezer 
beek geheel kan worden voorkomen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het besluit van Gede
puteerde Staten van Overijssel van 1 April 
1930, 4de Afdeeling, n° . 3101/2097, het daar
tegen ingestelde beroep ongegrond te verkla
ren. 

Met bepaling wijders, dat aan de bij ge
noemd besluit gestelde voorwaarden moet zijn 
voldaan vóór 1 Mei 1932. · 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat met het rapport van Onzen voor
noemden Minister in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 26sten Mei 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Vers c huur. 

{ Uitgeg. 15 Juni 1931.) 

N°. 196 H . 

Afdeeling ARBEID. 

's-Gravenhage, 19 Mei 1931. 

Aan de Koningin. 

Onder dagteekening van 26 November 1930 
is door den Raad van State, Afdeel ing voor 
de Geschillen van Bestuur, advies uitgebracht 
omtrent het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Holten tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel van 1 April 
1930, 4de afdeeling, n°. 3101/2097, waarbij 
aan het Gemeentebestuur van Holten als con
cessionaris· van het slachthuis, staande op per
ceel kadastraal bekend onder n°. 2128 {nieuw) 
van Sectie F der gemeente Holten, nieuwe 
voorwaarden zijn opgelegd. 

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

" Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door den Raad der gemeente Holten tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Overijs
sel van 1 April 1930, 4de Afdeeling, n°. 3101/ 
2097, waarbij aan het Gemeentebestuur van 
Holten als concessionaris van het slachthuis, 
staande op perceel kadastraal bekend onder 
n°. 2128 (nieuw) van Sectie F · der gemeente 
H olten, nieuwe voorwaarden zijn opgelegd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
November 1930, n° . 770; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en ijverheid van 

Overwegende; dat Gedeputeerde Staten van 
Overijssel bij hun. evengemeld besluit aan het 
Gemeentebestuur van H olten, als conces
sionaris van het slachthuis, staande op het 
perceel kadastraal bekend gemeente H olten, 
Sectie F, n° . 2128 {nieuw) een aantal nieuwe 
voorwaarden hebben opgelegd, daarbij over
wegende, dat naar hun oordeel de in de aan 
hun College uitgebrachte rapporten van den 
dienst der Arbeidsinspectie, van den Inspec
teur van de Volksgezondheid en van den Di
recteur van het Rijksinstituut voor zuivering 
van afvalwater vermelde feiten grond opleve
ren voor bezwaren, ontleend aan vrees voor 
gevaar, schade aan gezondheid of hinder van 
ernstigen aard ; dat door het stéllen van voor
waarden aan die bezwaren kan worden tege
moetgekomen; dat derhalve de ondervinding 
de noodzakelijkheid heeft aangetoond om aan 
het Gemeentebestuur als houder van de ver
gunning tot oprichting en exploiteeren van 
het slachthuis, nieuwe voorwaarden betreffen
de de zuivering van het afvalwater, afkomstig 
van die inrichting" op te leggen ; dat met het 
oog op de mogehJkheid, dat in de gemeente 
Holt en eene centrale zuiver ingsinstallatie tot 
stand komt, Gedeputeerde Staten het wensche
lijk achten de verpl ichting tot afzonderlijke 
zuivering van het afvalwater alternatief te 
stellen met de totstandkoming, binnen een 
·bepaalden termijn, van eene centrale zuive
ringsinstallatie; 

dat van dit besluit de Raad van Holten bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
krachtens het besluit van Gedeputeerde Sta-



247 26 ME r (S. 206) 1931 

ten zal moeten worden overgegaan tot zuive
ring van het afvalwater door het plaatsen 

.,van eene zuiveringsinstallat.ie of wel door het 
-doen totstandkomen van eene centrale zuive-
1·ingsinstallatie, waarin tevens het afvalwater 
der beide boterfabrieken kan worden gezui
verd; dat het den Raad voorkomt, dat in 
-dezen het openbaar slachtbedrijf zeer onbillijk 
en onnoodig eene zware voorwaarde wordt op
_gelegd, die, wanneer zij tot uitvoering wordt 
.gebracht, niét . zal nalaten op de slachthuis
rechten van invloed te zijn, namelijk in dien 
zin, dat ·deze aanmerkelijk moeten worden ver
hoogd om de opgelegde kosten te verantwoor
den; dat men geneigd is deze voorwaarde 
willekeurig te noemen, omdat in ons land en 
-0ok in de provincie Overijssel op tal van 
plaatsen in veel grootere mate verontreiniging 
,an openbaar water plaats vindt, zonder dat 
Yan Overheidswege hiertegen maatregelen 
worden getroffen; dat het aang~voerde mo
tief, namelijk _ dat de ondervinding de nood
_zakelijkheid van het opleggen der voorwaarde 
heeft aangetoond, naar 's Raads oordeel niet 
juist is, omdat in dezen het woord "ondervin
ding" samengekoppeld wordt aan een opzet
telijk vanwege den dienst der Arbeidsinspectie 

'ingesteld onderzoek; _ 
dat het woord "ondervinding", zooals het 

in artikel 17 der Hinderwet wordt gebruikt, 
slechts de beteekenis kan_ h.ebben van eene 

_,opgedane ervaring gedurende een zeker tijds
verloop, welke alleen belanghebbenden kun
nen constateeren; dat tot dusver, behalve door 
den landbouwer Beltman, aan wiens inge
brachte b_ezwaren indertijd tegemoet is geko
men door verlenging der bestaande rioleering, 
_door niemand eenig bezwaar hetzij mondeling 
óf schriftelijk is ingebracht tegen de veront

_reiniging der Peterswaterleiding, welke sinds 
-tal van jaren ook dienst heeft gedaan voor 
afvoer van het afvalwater der beide boter
fabrieken; dat voorts moet worden opgemerkt, 
-dat in de uitglilbrachte rapporten slechts aan
gevoerd wordt, dat de waterverontreiniging 
een hinderlijk karakter draagt voor de vee
-teelt en dat als vaststaande wordt aangenomen 
een nadeeligen invloed op den algem~enen 
gezondheidstoestand van het vee en als gevolg 
daarvan de melkgift; dat in het rapport ech
ter niet dit hinderlijk karakter door deskun
,d_ig onderzoek van het vee ter plaatse in. ver
gelijking met vee op andere plaatsen in de 
gemeente staat aangegeven en aangenömen 
moet worden, dat alleen een dusdanig onder
zoek een zuiver beeld van den hinder voor vee 
kan aangeven; dat, aangezien tot dusver door 
veehouders nimmer bezwaren tegen den ver
ontre inigdeI) toestand der Peterswaterleiding . 
werden ingebracht, hieruit moet wordén ' ge
,concludeerd, dat vrees voor hinder van ern
stigen aard niet heeft bestaan en ook voor
loopig niet te duchten is; dat voorts Gedepu-

. t eerde · Stat!ln v_an oordeel zijn, dat de in de 
· rapporten vermelde feiten· grond opleveren 
voor bezwaren ontleend aan vrees voor ge-
vaar en schade aan gezondheid, doch dat de 
bedoelde rapporten slechts eene omschrijving 
van den toestand van het water in de Peters
waterleiding vermelden, doch n iet eene nadere 
uiteenzetting geven welk gevaar en welke 

schade aan gezondheid der omwonenden door 
deze aangenomen fe iten bedreigen; dat ook 
Gedeputeerde Staten in hun besluit niet nader 
omschrijven den grond, waarop de vrees voor 
gevaar, schade aan gezondheid of hinder van 
ernstigen _ aard is gebaseerd; 

dat in de streek, waardoor de Peterswater
leiding haar loop heeft, maar op enkele plaat
sen woningen worden aa_ngetroffen en dan 
nog alleen op grooten afstand van deze lei
ding, zoodat vre es voor gevaar, sc hade aan 
gezondheid of hindei' van ernstigen, aard voor 
de bewoners niet aanwezig is; _ dat door het 
waterschap " de Schipbeek" , behalve het ma
ken van eene septic-tank op het terrein van 
het slachthuis, bij hare vergunning tot loo
zing van het afvalwater in de bedoelde lei
ding geen nadere voorwaarden zij11 gesteld; 
dat mitsdien de Raad van Holten, van oordeel 
is, dat artikel 17 der Hinderwet in dezen 
niet juist is toegepast en dat bovendien de 
noodzakelijkheid van het opleggen van nieuwe 
voorwaarden niet is bewezen; 

Overwegende: dat blijkens _ de overgelegde 
ambtsberichten het water in de Peterswater
leiding ernstig is verontreinigd; 

dat echter niet is aangetoond, dat van deze 
verontreiniging gevaar, schade aan de gezond
heid -of hinder van ernstigen aard zou zijn te 
dudlten, terwijl bovendien naar de meening 
van den Hoofdinspecteur van de Volksge
zondheid, met wiens gevoelen Wij Ons ver
eenigen, niet is uit te maken, of tot de ver
ontreiniging van deze waterleiding, waarin 
mede het afvalwater van een tweetal zuivel
fabrieken wordt afgevoerd, door het afval
water van het gemeentelijk slachthuis wordt 
bijgedragen, en zoo ja, in welke mate dit het 
geval is; 

dat voorts met dezen hoofdambtenaar moet 
worden aangenomen, dat bij zuivering alléén 
van het afvalwater van het slachthuis op de 
wijze , als dit in de door Gedeputeerde Staten 
aan den concessionaris opgelegde nieuwe VOOl'.

waarden is vqorgeschreven, in den ongunsti
gen toestand van het ·water in de meerge
noemde waterleiding nauwelijl,s verbetering 
zal zijn te bemerken; · 

dat onder deze omstandigheden niet gezegd 
kan worden, dat de ondervinding de noodza
kelijkheid tot het opleggen der gemelde voor
waarden heeft aangetoond; 

· dat het bestreden besluit mitsdien niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Hindenvet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel van 1 April 19:l0, 4de Afdeeling, 
n°. 3101/2097, te vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 

· aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
_ Ge§çhill en van Bestuur.". 

Nadat ik de tegen dit ontwerp-besluit ge
rezen bedenkingen bij schrijven van 2 Fe
bruari 1931, n° . 47 H , Afdeeling Arbeid, ter 
kennis van de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur had gebracht, deed zij mij onder 
dagteekening van 17 Februari 1931 het hier
onder volgende antwoord toekomen: 
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"Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid met een schrijven van 2 Februari 1931, 
11°. 47 H, Afd. Arbeid, opnieuw bij den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
het beroep, ingesteld door den Raad der ge
meente H olten tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Overijssel van 1 April 1930, 
4de Afdeeling, n°. 3101/2097, waarbij aan het 
Gemeentebestuur van H olten als concessionaris 
van het slachthuis, staande op perceel kadas
traal bekend onder n°. 2128 (nieuw) van 
Sectie F der gemeente Holten, nieuwe voor
waarden zijn opgelegd. 

De Minister heeft, alvorens zijn standpunt 
in deze nader te bepalen, den Directeur-Gen!i)
raal van den Arbeid verzocht hem de opmer
kingen mede te deelen , waartoe de kennisne
ming van het door de Afdeeling aan Uwe 
Majesteit bij advies van 26 November 1930, 
n°. 770, aangeboden ontwerp-besluit hem aan
leiding mocht geven. 

Diens terzake betrekkelijke rapport dd. 9 
Januari 1931, n°. 277, heeft de Minister aan 
de Afdeeling doen toekomen. De daarin tegen 
eene vern ietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten aangevoerde bezwaren acht 
de Minister over het a lgemeen niet van grond 
ontbloot. Hij neemt de mogelijkheid aan, dat 
nadere overweging door de Afdeeling van de 
onderwerpelijke aangelegenheid tot wijziging 
van het voorgedragen ontwerp-besluit zou kun
nen leiden. 

In zijn nader overgelegd rapport betoogt de 
Directeur-Generaal in hoofdzaak, dat hinder 
van ernstigen aard, van de inrichting onder
vonden, wel zou zijn aangetoond, aangezien 
hier over een lengte van enkele kilometers 
een beek is veranderd in een open riool met 
zwart, rottend afvalwater, dat onbruikbaar is 
als drinkwater voor het vee en over een vrij 
grooten afstand langs haar oevers een walge
lij ken stank zou verspreiden; dat het aandeel 
van het slachthuis in deze verontreiniging wel 
degelijk is uitgemaakt, waarbij verwezen wordt 
naar de waarnemingen van het R.I.Z .A. en 
de adviezen van den Inspecteur van de Volks
gezondheid Dr. Bloemendal van 16 April 
1926, n°. 585, en van 23 Februari -- Hl29, n°. 
41 7, en het schrijven van den Directeur
Generaal van 24 December 1928. Voorts be
strijdt de genoemde hoofdambtenaar de door 
den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
uitgesproken meening, dat door zuivering van 
het afvalwater van het slachthuis alleen, nau
welijks verbetering in den toestand zou ko
men, wat bovendien z. i. nog geen motief zou 
zijn om deze nieuwe verontreiniger ongestoord 
het kwaad te doen vermeerderen. 

Gezette overweging van de door den Direc
teur-Generaal van den Arbeid geopperde be
denkingen heeft de Afdeeling niet overtuigd 
van de onjuistheid van de door haar voorge
dragen beslissing. 

Zij wijst e1· allereerst op, dat art. 17 der 
Hinderwet het opleggen van nieuwe voor
-i,·aarden al leen toekent, indien de ondervin- . 
ding de noodzakelijkheid daarvan mocht heb
ben aangetoond. 

In het onderwerpelijke geval zal dus aller-

eerst moeten vaststaan, of de door a lle advi 
seurs geconstateerde verontreiniging van de 
Peterswaterleiding gevaar, schade of hinder 
van ernstigen aard veroorzaakt en, zoo ja, of 
de bedoelde verontreiniging aan het afvalwa~ 
ter van hst slachthuis is toe te schrijven. 

In zijn nader aan den Minister uitgebracht 
rapport van 9 Januari 1931 beweert de Di
recteur-Generaal van den Arbeid nu wel , dat 
de genoemde waterleiding over een vrij groo-
ten afstand langs haar oevers een walgelijken 
stank verspreidt, doch uit het ambtsbericht 
van 14 Augustus 1930 van den Hoofdinspec
teur van de Volksgewndheid blijkt van stank
verspreiding door de Peterswaterleiding in 
geenen deele. Integendeel kon deze hoofd
ambtenaar, die op 23 Juni 1930 met den 
Inspecteur De Waal persoonlijk een onderzoek 
ter plaatse instelde, op 3 versch ill ende plaat
sen constateeren, dat geen stank kon worden 
waargenomen, hoewel de landelijke atmosfeer 
dien zeker zou hebben doen opmerken. Voorts 
werd bij die gelegenheid door den Hoofd
inspecteur vastgesteld, dat in de Oude Schip
beek, waarin de genoemde waterleiding uit
mondt, ongeveer 400 m stroomafwaarts bij 
den landweg la ngs de woning van Koldewei, 
terwijl de beek goed gevuld was, niets van 
verontreiniging was te bemerken, terwijl in
tegendeel het water, hoewel op enkele plaat
sen niet geheel ·helder, er gezond uitzag, zich 
er een welige plantengroei in het water ver
toonde, en daarin ook veel slakkenhuizen wer
den waargenomen. 

Ook uit het adv ies van den Directeur-Gene
raal van den Arbeid van 16 October 1930, 
vóór de behandeling van deze zaak aan de 
Afdeeling overgelegd, blijkt van geconstateer
de stankverspreiding niet. De Directeur-Gene
raal volstaat in dit advies met er op te wij
zen, dat het verstomd zijn van de klachten 
van de bewoners der boerderijen in de omge
ving niet bewijst, dat geen hinder wordt ver
oorzaakt, terwijl het z. i. niet onwaarschijnlijk 
is, dat bij toenemende verontre iniging in een 
minder regenrijk jaar dan 1930 de klachten 
zouden herleven. (Terloops zij in verband _met 
de beschouwingen van den Directeur-Generaal 
vermeld, dat bij de openbare behandeling ten 
overstaan van de Afdeeling ts opgemerkt, dat 
het afzetten van gronden naast de waterlei
ding met waterverontreiniging niet te maken 
had, doch was geschied ten einde het intrap
pen der kanten door het vee te voorkomen.) 

Staat de aanwezigheid van hinder van ern
stigen aard dus a llerminst vast, evenmin is 
met voldoende zekerheid aangetoond, dat de 
verontreiniging van de P eterswaterleiding 
aan het afvalwater van het slachthuis is te 
wijten. Volgens den Directeur-Generaal zou 
het aandeel van het slachthuis in deze veront
reiniging wel degelijk zijn gemaakt. D,t zou 
z. i. blijken zoowel uit de waarnemingen varr 
het R.I.Z.A., als uit de adviezen van Dr. Bloe
mendal , met name zijn brieven aan Gedepu
teerde Staten van 16 Apr il 1926, n° . 585 , en 
23 F ebruar i 1929, n°. 417, en het schrijven 
van den Direct~ur-Generaal van den Arbeid 
zelf aan den Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid van 24 December 1928. De Afdee
l ing heeft echter uit de haar overgelegde stuk-
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ken, met name de beide aangehaalde brieven 
van Dr. Bloemendal en de rapporten van 
den Directeur van het R .I.Z.A. van 20 Mei 
en 1 Augustus 1927, niet het bewijs kunnen 
putten van ·de hier door den Directeur-Gene
raal geponeerde stelling, terwijl de brief van 
den Directeur-Generaal van 24 Décember 1928, 
waarvan een gedeelte in diens schrijven van 
9 Januari 1931, n° . 277, wordt overgenomen, 
aan de Afdeeling voor de openbare behande-
1 ing der zaak niet was overgelegd, zoodat m et 
den inhoud daarvan geen rekening kon of kan 
worden gehouden. 

De Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
verklaart in zijn wèl a-an de Afdeeling ·toege
zonden advies van 14 Augustus 1930, n°. 
5602, uitdrukkelijk, dat hij niet kan achter
h a len of benaderen, in welke m ate het slacht
huis tot de verontreiniging der P eterswater
leiding bijdraagti dat, aannemende, dat het 
afvalwater van het slachthuis tot die veront
reiniging bijdraagt, er toch rekening mede 
moet gehouden worden, dat de verontreiniging 
der leid ing in 1926 reeds van soortgelijken 
aard was, vóórdat het afval water van het 
slachthuis daarin werd afgevoerd; dat, indien 
dit water werd gezuiverd, zooals in de nieuwe 
voorwaarden is voorgeschreven, in den ongun
stigen toestand van het water in de P eters
waterleiding nauwelijks verbetering te bemer
ken zal zijn, zoolang t-0ch nog het ongezui
verde afvalwater der beide zuivelfabrieken 
daarin afvloeit. De Afdeel ing heeft gemeend 
dit oordeel van den te dezer zake meest des
kundigen adviseur te moeten overnemen. T e 
meer heeft de Afdeeling gemeend zich bij het 
oordeel van dien ambtenaar te moeten aan
slui ten, nu bij het aanhangige ontwerp tot 
wijziging der Hinderwet, Bijlagen 1930/31, n°. 
23, juncto 1909/1910, n°. 135, juist de Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid is geacht 
de bij uitstek aangewezen deskundige te zijn 
ten einde de Hinderwet meer dan tot dusver 
te kunnen doen strekken ter voorkoming van 
waterverontrein iging. Daar ook 'bij de toe-
1 ichting van dit ontwerp in navolging van de 
bestaande jurisprudentie op artikel 17 der 
Hinderwet uitdrukkelijk wordt betoogd, dat 
van de bevoegdheid tot opleggin~ van nieuwe 
voorwaarden een "iterst omzichtig gebruik 
moet worden gemaakt, acht de Afdèeling daar
toe in het onderhavige geval geen termen 
aanwezig, wijl de Hoofdinspecteur voornoemd 
van de noodzakelijkheid en doeltreffendheid 
daarvan a ll erminst overtuigd blijkt. Op grond 
van een en ander kan zij tot geen andere con
clusie komen, dan in het aan Uwe Majesteit 
voorgedragen ontwerpbesluit is neergelegd. 

Zij ziet niet voorbij, dat de Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid in zijn meergemeld 
advies ten slotte verwerping van het beroep in 
overweging geeft. 

Zij merkt echter op, dat di t advies steunt 
op practische overwegingen en niet op mo
tieven, aan de Hinderwet ontleend. 

Zij geeft mitsdien Uwer Majesteit zeer eer
biedig in overweging, het voorgedragen ont
werp-besluit alsnog te bekrachtigen." . 

Door het nader advies van de Afdeeling zijn 
de dezerzijds tegen het voorgedragen ontwerp-

besluit gerezen bezwaren niet weggenomen. 
H et water in de Peterswaterleiding is ernstig 
verontreinigd. Enkele kilometers van de plaats 
a f, waar de gemeentelijke rioleering in haar 
uitmondt , bevat de Peterswaterleiding nog 
donker en in rotting verkeerend afvalwater, 
dat ongeschikt is als drinkwater voor het vee. 
In zijn rapport van 22 November 1927, n°. 
2209, merkt de Inspecteur van de Volksge
zondheid te Arnhern voorts op, dat de ver
ontreiniging van de P eterswaterleiding in de 
onmiddellijke nabijheid van de uitmonding 
van het gemeeriteriool zoo ernstig is, dat de 
bewoners van een nabijgelegen boerenwoning 
daarvan onder omstandigheden hinder moeten 
ondervinden. Hier komt bij, dat blijkens in
gestelde onderzoekingen de afstand .waarover 
de Peterswaterleiding merkbaar verontreinigd 
is, gedurende de laatste jaren is toegenomen. 

D at ook het afvalwater van het slachthuis 
bijdraagt tot de verontreiniging van de Peters
waterleiding, valt bezwaarlijk te ontkennen. 
Dit afvalwater doorloopt een gesloten septic
tank en wordt daarna door een riool naar de 
Peterswaterleiding afgevoerd. Bij onderzoek 
bleek het effluent van bedoelde tank te zijn 
een bloederige, stinkende vloeistof. Het door 
die loozing thans in sterkere mate vervuilde 
water van de P eterswaterleiding moet een 
langeren weg doorloopen , voordat de zelfreini
ging zoover is voortgeschreden, dat hooger 
ontwikkelde organismen in het water kunnen 
leven. H et behoeft dan ook geen bevreemding 
te wekken, dat geconstateerd is, dat genoemde 
waterleiding, sinds het slachthuis daarin loost, 
over een grootere I engte wordt verontreinigd. 

Ik ben van meening, dat hier sprake is van 
hinder, als waartegen de Hinderwet beoogt te 
waken, n.l. het verspreiden van vuil, ge
noemd in art.ikel 11, tweede lid , dier wet, en 
dat het onnoodig en ongewenscht is met het 
treffen van maatregelen te wachten, totdat 
deze hinder nog grooteren omvang zal hebben 
verkregen. 

Toegegeven kan worden, dat de beide zuivel. 
fabrieken, die in de Peterswaterleiding loo
zen, een belangrijk aandeel in de waterveront
reiniging hebben. Dat door zuivering van het 
afvalwater van het slachthuis alleen nauwe
lijks v,:irbetering in den toostand zou komen, 
acht ik echter niet juist. Wanneer het slacht
huis gezuiverd water in de Peterswaterleiding 
gaat afvoeren, zal de verontreiniging van deze 
beek van het begÎn af minder hinderlijk zijn 
en de zelfre iniging na veel korter verloop tot 
stand zijn gekomen. Het gedeelte der beek {bij 
Dijkerhoek}, dat de laatste jaren ernstige ver
ontreiniging is gaan vertoonen, zal dan weder 
dragelijk worden. 

Bovendien is het Gemeentebestuur van Hol
ten bevoegd aan de beide zuivelfabrieken de 
verplichting op te leggen, haar afvalwater te 
zuiveren, alvorens dit in de Peterswaterlei-

' ding af te voeren. Op die wijze zou een geheel 
bevredigende toestand worden verkregen. Het 
is echter niet waarschijnlijk, dat het Gemeen
tebestuur van deze bevoegdheid gebruik zal 
maken, zoolang het slachthuis eveneens als 
verontreiniger optreedt. Wat daarvan zij , een 
goede oplossing is slechts mogelijk, indien ook 
het afvalwater van het slachthuis voldoende 
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wordt gereinigd, voordat het in de Peterswa
terleiding wordt geloosd. 

In tegenstelling met de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur acht ik dan ook de 
door Gedeputeerde Staten van Overijssel op
. gelegde nieuwe voorwaarden, strekkende tot 
het tegengaan van de schade en den hinder, 
welke door de loozing van het afvalwater van 
het gemeentelijk slachthuis in de Paterswater
leiding wordt veroorzaakt, noodzakelijk en 
doeltreffend. 

Op grond van het vorenstaande geef ik 
Uwer Majesteit zeer eerbiedig in overweging, 
Zich niet te vereenigen met het ontwerp-be
sluit, door de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur bij haar advies van 26 November 
1930, n°. 770, overgelegd, maar een daarvan 
afwijkend ontwerp-besluit te bekrachtigen, het. 
welk Uwer Majesteit hierbij wordt aangebo
den. 
De Minister van A,·beid, Handel en Nijverheid, 

T. J . Vers c huur. 

28 M ei 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen 'nut - der onteigening van per
ceelen, erfdiens'tbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor vel'betering 
van den Rijksweg tusschen de B ildt (Vol
lenhoven) en A,nersfoo,·t. S. 207. 

28 Mei 1931. WET tot wijziging van het 
vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. (Uitkeeringen ten be
hoeve van verbouwers van suikerbieten.) 
s. 208. 

30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van AfdP-eling I van de begroot.ing 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1931. S. 209. 

30 Mei 1931. WET, houdende vaststelling 
van den post 103 van Hoofdstuk I van 
Afdeeling I van de begrooting van Neder
landsch-Jndië voor het dienstjaar 1931. 
s. 210. 

30 .Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling II van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1931. S. 211. 

' 30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Jndië tot vast
s~elling van Afdeeling III van de begroo
trng van Nederlandsch-Jndië voor het 
dienstjaar 1931. S. 212. 

. 30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling IIIA van de begroo
ting van Nederlandsch-Indi'ë voor het 
dienstjaar 1931. S. 213 . 

30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van de besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling IIIB van de begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 214. 

30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling IlfC van de begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 215. 

30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur. 
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling IV van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. s. 216. 

30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling V van de begrooting 
van Nederlandsch-I ndië voor het dienst
jaar 1931. S. 217. 

30 M ei 1931. WET, houdende vaststelling 
van den post 512 van Hoofdstuk Il van 
Afdeeling V van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 
s. 218. 

30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- Indië tot vast
stelling van Afdeeling V A van de hegroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 219. 

30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuriIJg 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling VI van de begro9ting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. s. 220. 

30 M ei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling VIA van de begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 221. 
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3o Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Ne,derlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling VII van de begroo
ting van Ne,derlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 222. 

30 Mei 1931. WET, houdende vaststelling 
van den post 706B van Hoofdstuk II 
van Afdeeiîng VII van de begrooting van 
Ne,derlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. s. 223. 

30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Ne,derlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIII van de begroo
ting van Ne,derlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 224. 

30 Mei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N e,derlandsch-I ndië tot vast
stelling van Afdeeling IX van de begroo
ting van Ne,derlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 225. 

30 M ei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het öesluit '.van den Gouverneur
Generaal van Ne,derlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling IXA van de begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 226. 

30 M ei 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling IXB van de begroo
ting van Ne,derlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 227. 

30 1lfri 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling X van de ,begrooting 
van Ne.derlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. s. 228. 

i(- - -
30 M ei 1931. WET, houdende vaststelling 

van den post 1007 van Hoofdstuk II van 
Afdeeling X van de begrooting van Ne,der- , 
landsch-Indië voor het dienstjaar- 1931. 
s. 229. 

30 Mei 1931. WET, houdende machtiging tot 
het sluiten van overeenkomsten, als bedoeld 
in artikeL5à der Ind-ische. Mijnwet, met de , 
te ' s-Gravenhage ·gevestigde N.V. ,,Neder- ! 
landsche Koloniale Petroleum Maatschap
pij " , betreff.ende de opsporing en ontgin
ning van aardolie, enz. in zes terreinen 
(terreingroepen), gelegen in de gewesten 
Atjeh en Onderhoorigheden, Riouw en 
Onderhoorigheden (Inderagiri), Palembang, 
Oost-Java (residentie [afdeeling] West
Madoera) en Manado, ,',. 230 

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

dat het wenschelijk is om op den voet van 
artikel 5a der Indische Mijnwet overeenkomsten 
te sluiten voor de opsporing en ontginning van 
aardolie, aardpek, aardwas en alle andere soor
ten van bitumineuse zelfstandigheden, zoowel 
vaste als vloeibare en brandbare gassen, voor 
zoover niet uitmakende een bestanddeel van 
een vast gesteente, dat voor hunne winning 
in zijn geheel moet worden ontgonnen, mits
gaders jodium en de verbindingen daarvan, in 
zes terreinen (terreingroepen), gelegen in de 
gewesten Atjeh en Onderhoorigheden, Riouw en 
Onderhoorigheden (J nderagiri), Palembang,Oost
J ava (residentie [afdeeling] West-Madoera) en 
Manado; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De Minister van Koloniën, als ver

tegenwoordigende de rechtspersoon Ne.der
landsch-Indië, wordt gemachtigd om, overeen
komstig de voorwaarden, vervat in de aan de:r.e 
wet gehechte ontwerpen A, B, C, D, E en F, 
met de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "Nederlandsche Koloniale Pe
troleum Maatschappij" · overeenkomsten te 
sluiten voor de opsporing en ontginning van 
aardolie, aardpek, aardwas en alle andere soor
ten van bitumineuse zelfstandigheden, zoowel 
vaste als vloeibare en brandbare gassen, voor 
zoover, niet uitmakende een bestanddeel van 
een ·vast gesteente, dat voor hunne winning 
in zijn geheel moet worden ontgonnen, mits
gaders jodium en de verbindingen daarvan, in 
zes terreine~ (terreingroepen),_ gelegen i~ de 
gewesten At7eh en Onderhoongheden, Rwuw 
en Onderhoorigheden ( Tnderagiri), Palembang, 
Oost-Java (residentie [afdeeling] West-Madoera) 
en Manado, welke terreinen zijn begrensd als 
aangegeven is in artikel 1 van de bovengemelde, 
aan deze wet gehechte ontwerpen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondiging, 

Lasten en bevelen, enz. 
·Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten Mei 

1931. 
WILffELMIN A . . 

De M inistP,r van Koloniën, De G ra a f_f. 
( Uitgeg. 16 Jwni 1!)31.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST A. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minist,er van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid,als "het Gouvernement"), krachtens 
machtiging _bij de wet van _ _____ ........ 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "Nederlandsche Koloniale Pe
troleum Maatschappij", ten deze vertegen
woordigd door hare Directe (in deze overeen
komst aangeduid als "de Maatschappij"), is 
overeengekomen als . volgt : 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van ónderteekening dezer overeenkomst, 
met uitsluiting Yan anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
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aardwas en alle andere soorten van bitumi
neuse zelfstandigheden, zoowel vaste als vloei
bare en brandbare gassen, voor zoover niet 
uitmakende een bestanddeel van een vast ge
steente, dat voor hunne winning in zijn geheel 
moet worden ontgonnen, alsmede van jodium 
en de verbindingen daarvan in een op de bij 
de,;e overeenkomst behoorende kaart aange
duid terrein, genaamd Benakat, gelegen in de 
afdeelingen Palembangsche Boven- en Beneden
landen van het gewest Palembang en begrensd 
a ls volgt: 

ten Noorden: achtereenvolgens van West 
naar Oost: 

a. de lijn in de richting astronomisch Noord 
66° Oost t er lengte van 8500 meter uit het 
punt gelegen op 2500 meter astronomisch 
Noord 345° 30' Oost van het hoekpunt VUI 
der Mijnconcessie Soengei Bakoe!, tot het 
punt A ; . 

b. de lijn in de richting astronomisch Noord 
134° Oost uit het punt A bovengenoemd; 

c. de lijn in de richting astronomisch Noord 
285° Oost en Noord 105° Oost over het astro
nomisch station 27 /23 Mo. Semangoes ; 

d. de astronomische meridiaan op 900 met er 
astronomisch Oost van genoemd astronomisch 
station; 

e. de lijn in de richting astronomisch Noord 
114° Oost en Noord 294° Oost over het punt 
gelegen op 2400 meter astronomisch Noord van 
de monding der S. Selasoeng in de S. Seman
goes; 

f.. de astronomische meridiaan over het 
punt B gelegen op 600 meter astronomisch 
Zuid en 4400 M astronomisch Oost van de uit
monding der S. Langkap in de S. Semangoes ; 

g. de lijn in de richting astronomisch Noord 
115° Oost over het punt B bovengenoemd ; 

h. de grens tusschen de afdeelingen Palem
bangsche Bovenlanden en P alembim gsche 
Benedenlanden ; 

·i. de astronomische meridiaan op 6000 meter 
astronomisch Oost van de grenspaa l M C T A 
IV der Mijnconcessie Talang Akar ; . 

j. de lijn in de richting astronomisch Noord 
138° Oost over het punt gelegen op 4500 meter 
van grenspaal M C T A I V bovengenoemd langs 
de grens der Mijnconcessie Talang Akar ge
meten in Noordelijke richting; 

k. de Oostgrens van laatstgenoemcle Mijn
concessie ; 

Z. de lijn in de richting astronomisch Noord 
90° 30' Oost uit den grenspaal M C T A II der 
Mijnconcessie Talang Akar. 

ten Oosten: 
de lijn in de richting astronomisch Noord 

145° Oost en Noord 325° Oost over het punt 
gelegen op 4000 meter astronomisch Oost van 
den grenspaal M C T A II bovengenoemd en 
vervolgens de astronomische meridiaan op 
6300 meter astronomisch Oost van den grens
paal M C T A IV bovengenoemd ; 

t en Zuidoosten : 
de lijn in de richting astronomisch Noord 

50° Oost en Noord 230° Oost over het punt 
gelegen op 9200 meter astronomisch Noord 
320° Oost van het astronomisch station 14/21 
Gg. Megong; 

t en Zuidwesten en t en "Vesten : ·achtereen
volgens van Zuid naar Noord: 

a. de lijn in de richting 9,stronornisch Noord 

130° Oost en Noord 310° Oost over het punt 
gelegen op 7700 meter astronomisch Oost van 
het astronomisch station 31 /46 Soengaiteras ; 

b. de astronomische meridiaan o.er de 
monding der S. Langkap in de S. Semangoes ; 

c. de lijn in ,Je richting astronomisch Noord 
305° OJ)st over het punt gelegen op 3500 meter 
astronomisch Zuid van laatstgenoemde mon
ding; 

d_ de astronomische parallel op 30(1 meter 
astronomisch Zuid van de monding der S. 
Klingi in de A. Moesi : 

e. de lijn in de richting astronomisch Noord 
315° Oost over het punt gelegen op de laatst
genoemde parallel 600 met er astronomisch 
W est van de meridiaan over de monding der 
S. Klingi; 

/ . de Zuidgrens der Mijnconcessie Soengei 
Ba.koel en de West-, Zuid- en Oostgrens der 
Mijnconcessie Sebasa; 

g. de lijn in de richting astronomisch Noord 
130° Oost over den grenspaa l M CM I der Mijn
concessie Mambang ; 

h. de rechte lijn over de mondingen van de 
Sg. Klingi en van de Sg.Semangoes in de 
A.Moesi ; 

i. de astronomische para llel Oostwaarts 
over de monding der S.Klingi; 

j . de astronomische meridiaan over de mon
ding der Sg.Semangoes Zuidwaarts; 

k. de rechte lijn over de mondingen vau de 
Sg. Klingi en van de Sg.Semangoes in de 
A.Moesi ; 

l. de lijn in de richting astronomisch Noord 
130° Oost over den grenspaal M C M IV der 
Mijnconcessie Mambang; 

m. de Oost-, Noord- en Westgrens der Mijn
concessie Sebasa alsmede de oord<Yrens der 
Mijnconcessie Soengei Bakoe!. 

0 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 95,460 hectaren, behoudens eventu
eele vermindering op grond van artikel 13 dezer 
overeenkomst. 

Art. 2_ (1) De Maatschappij zal ten aan
zien van het in art ikel 1 omschreveµ terrein, 
'voor zciover uit deze' overeenkomst niet het 
tegendeel blijkt , tegenover het Gouvernement 
dezelfd~ rechten en verplichtingen hebben a ls 
ware zy houdster eener op den dag van tot
standkoming dezer overeenkomst verleende 
concessie op den voet der Indische Mijnwet. 

(2) Met afwijking van het vorenstaande za l 
de Maatsch11,ppîj ·gedurende de eerste vijf jaren 
van de overeenkomst, instede van het in het 
tweede lid van artikel 35, sub a der Indische 
Mijnwet bedoeld vast recht, jaarlijks bij voor
uitbetaling hebben te voldoen een vast recht, 
evenredig aan de oppervlakte van het terrein, 
ten bedrage van f 0,02½ per hectare. 

(3) De betalingen van de krachtens dit ar
tikel verschuldigde bedragen aan vast recht en 
cijns zullen geschieden door storting in 's Lands 
kas t e Batavia. 

(4) Binnen den tijd van twee jaar na afloop 
van den in lid (2) genoemden termijn van vijf 
jaren zal de Maatschappij het terrein moeten 
afbakenen door plaatsing van goed gefundeerde 
steenen of ijzeren merkteekens op de hoek
punten en op tusschenliggende, niet verder dan 
500 M. van elkander verwijderde, punten langs 
de grtmslijnen. Op deze merkteekens moet op 
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ten minste 1 ½ meter boven den beganen grond 
het opschrift "5a, Benak,at" zijn aangebracht . . 
Op daartoe ·door het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw gedane aanzegging, moeten 
binnen den tijd, op de wijze en op de plaatsen 
voor elk geval aangegeven, t er nadere aan
duiding van de grenzen van het t errein merk
t eekens ook op andere punten worden aange. 
bracht. 

(5) Indien de in het vorig lid bedoelde merk
t eekens niet tijdig worden aangebracht of niet 
in behoorlijken staat worden onderhouden, t er 
beoordeeling van het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw, is deze bevoegd op 
kosten en risico van de Maat schappij de merk
t eekens t e doen plaat sen of onderhouden." 

Art. ~- ( l) Boven en behalve hetgeen de Maat
schappij op grond van artikel 2 is ver schuldigd, 
betaalt zij aan het Gouvernement jaarlijks een 
aandeel in de netto-opbrengst van de t en 
vorigen jare uit het vorenomschreven t err ein 
verkregen producten en zulks op den volgen<len 
voet. . 

Zoolang de netto-opbrengst niet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het ten 
b ehoeve der opsporing en/of ontginning aange
wend kapitaal ontvangt het Gouvernement van 
die netto-opbrengst twee twintigste deelen. 

Bed_r~gt de netto-opbrengst meer dan viif 
en twmt1g percent van evenbedoeld kapitaal, 
dan ontvangt het Go•1 ve rnement : 

van de eer ste 25 pct . twee twintigste deelen; 
van het meerdere tot en met 35 pct. drie 

twintigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 45 pct. vier 

t,yintigst e deelen; 
van het meerdere tot en met 55 pct. vijf 

twint igste deelen ; 
van het meerdere boven 55 pct . zes twin

t igste deelen ; 
alles behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement uit dezen hoofde uit t e 
keeren bedrag nooit meer zal beloopen dan 
twint ig percent der geheele netto-opbrengst. 

(2) Onder netto-opbrengst van het product 
word~ verstaan de bruto-opbrengst vastge
st eld mgevolge artikel 36 der Indische Mijnwet, 
verminderd met de ontginningskosten en de 
volgens goed koopmansgebruik vast t e st ellen 
afschrijvingen op het kapitaal. 

(3) Als ontginningskosten worden in aan
m erking gebracht: 

a. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningsterrein verricht voor het boren, 
verdiepen, schoonmaken en onderhouden der 
putten; 

b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningsterrein verricht voor de ont
trekking van aardolie en gassen aan de putten, 
voor de voorloopige r einiging (waaronder ook 
is begrepen . het ont trekken van water aan 
emulsie) en voor de verzameling der producten, 
tot aan de plaats waar de metingen t er bepaling 
van de bruto-opbrengst worden verricht ; 

c. de direct e uitgaven voor de aanschaffing 
en het vervoer naar het ontginningsterrein van 
alle voor de sub a en b omschreven doeleinden 
be~oodigde werktuigen, gereedschappen, ma
t erialen, brandstoffen en andere benoodigd
h eden; 

d. de.uitgaven voor werving en aanvoer -van 
werklieden bij de ontginning te werk gesteld, 

ook voor zoover die buiten het ontginnings-
~ terrein zijn gedaan ; • 
' e. de uitgaven voor onderhoud, vernieuwing 
en wijziging van de gebouwen op het ontgin
ningst errein voor de sub a en b bedoelde werk
zaamheden benoodigd, voor zoover hiervoor 
geen huur wordt verkregen; 

f. de uitgaven voor het onderhoud van land
en waterwegen en transportbanen, voor zoover 
dienende ten behoeve der opsporing en ont
ginning; 

g. de uitgaven voor leiding en beheer van 
de ontginning, voor zoover op het ontginnings
terrein uitgeoefend ; 

h. een in overleg met den R egeeringscom
missaris vast t e st ellen aandeel in de algemeene 
onkosten der Maatschappij . 

(4) Onder "kapitaal" als bedoeld in het 
eerst e lid van dit art ikel, wordt verstaan het 
bedrag der kost en van oprichting met inbegrip 
van de kosten voor het verkrijgen van de be
schikking over den, benoo,J.igd~n bovengrond 
van : 

1. de permanente gebouwen, op het on~
ginningsterrein voor de sub a en b van het vong 
lid bedoelde werkzaamheden benoodigd ; 

2. de permanente inrjchtingen voor den 
opslag en afvoer van vloèibare en gasvormige 
producten tot aan de plaats waar de metingen 
t er bepaling van de bruto-opbrengst worden 
verricht; 

3. de inrichtingen voor de winning van 
vloeibare producten uit gassen en voor de ont
trekking van water aan emulsie. 

(5) Het kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het 
afgeloopen jaar op de wijze, als in het volgen
de art,ikel nader is omschreven op t e maken 
balans. 

Art . 4. (1) De Maatschappij verbindt zich van 
haar bedrijf, voor zoover betreft de bij deze 
overeenkomst, bedoelde opsporingen en ont
ginningen, t e zullen voeren een afzonderlijke 
boekhouding, voldoende aan de eischen van 
goed koopmansgebruik. 

(2) Deze boekhouding wordt jaarlijks per 
31 December afgesloten met opmaking daaruit 
van een balans en winst- en verliesrekening. 
De ontginningskosten worden geboekt t en laste 
eener rekening "exploratie-kosten". Aan het 
einde van het boekjaar wordt uit de rekening 
"exploratie-kost en", afgezonderd het deel dier 
kosten, dat geacht kan worden te hebben ge
diend t er verkrijging van de productie, welk 

· bedrag overgebracht wordt naar de winst- en 
verliesrekening. H et saldo der rekening "ex
ploratie-kost en" wordt in de balans opgenomen. 
Zoolang de rekening "exploratie-kosten" een 
nadeelig saldo aantoont, wordt het voordeelig 
saldo der winst- en verliesrekening ten bate der 
rekening "exploratie-kosten" gebracht. 

(3) Aan het H oofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in Nederlandsch-Indië en de door 
dezen aan t e wijzen ambtenaren moet op hun 
verlangen t e allen tijde inzage van voormelde 
boekhouding worden gegeven. Zij zijn ver
plicht tot geheimhouding ·van de hun a ldus 
verstrekte gégevens en zullen daar van geen 
verder gebruik mogen maken dan voor de vast 
stelling van hetgeen aan het Gouvernement 
t oekomt . De verplich ting tot geheimhouding 
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laat onverkort de bevoegdheid van genoemde 
ambtenaren om van de hun bij het onderzoek 
bekend geworden strafbare feiten aangifte te 
doen !)ij de ambtenaren van Justitie. 

(4) De Maatschappij is gehouden jaarlijks 
vóór 1 Juli een door haar vertegenwoordiger 
onderteekend afschrift van de in het tweede 
lid bedoelde balans en winst. en verliesrekening 
aan het Hoofd van den Dienst van den Mijn. 
bouw in te dienen. Heeft deze indiening op 
1 Augustus d.o.v. nog niet plaats gehad, dan 
stelt de Maatschappij gemeld Diensthoofd in 
staat om op kosten der Maatschappij bedoelde 
stukken op te maken ; in den aldus opgemaak
ten vorm zullen zij voor de Maatschappij ver
bindend zijn. 

Art. fi. (1) Na ontvangst van deinartikel4 
bedoelde balans en winst. en verliesrekening, 
onderscheidenlijk na opmaking daarvan over
eenkomstig het vierde lid van dat artikel, zendt 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
aan de Maatschappij een afrekening betreffende 
hetgeen de Maatschappij ingevolge het eerste 
lid van artikel 3 aan het Gouvernement is ver
schuldigd. Eventueel wordt bij de opstelling 
ten aanzien der bruto-opbrengst van het pro
duct gehandeld overeenkomstig hetgeen in de 
Indische Mijnwet en de uitvoeringsvoorschriften 
daarvan met betrekking tot de bruto-opbrengst 
is bepaald. 

(2) H eeft de opgestelde afrekening een voor
loopi,g karakter gedragen , dan wordt zij zoo 
spoedig mogelijk gevolgd door een definitieve 
afrekening. H et volgens voor!oopige afrekening 
eventueel door de Maatschapp_ij te veel be
taalde wordt aanstonds terugbetaald vermeer
derd met een rente van 6 pct. 's jaars, gerekend 
van den datum van storting tot den dag der 
betaalbaarstelling. Het mogelijk te min be
taalde moet binnen een maand na de dagteeke
ning der definitieve afrekening door de Maat. 
schappjj worden aangezuiverd. 

Art. 6. ( 1) De betaling van het in artikel 3 be. 
doelde aandeel van het Gouvernement in de 
netto-opbrengst geschiedt door storting van 
het verschuldigde bedrag - uiterlijk op den 
laatsten dag der derde maand, volgende op 
die, waarin het, hetzij voorloopig hetzij defini• 
tief, zal zijn vastgesteld - in 's Lands kas te 
Batavia. 

(2) Onverminderd het recht van het Gou
vernement om wegens wanbetaling, ontbinding 
dezer overeenkomst te vorderen, zal de Maat. 
schappij, bij niet-voldoening van het aandeel 
van het Gouvernement in de netto-opbrengst 
binnen den daartoe gestelden termijn, eene 
boete verbeuren van één ten honderd van het 
door haar verschuldigde voor elke maand 
achterstand, zullende een gedeelte eener maand 
voor een volle maand worden gerekend. 

Art. 7. (1) De Maatschappij verbindt zich om 
van het tijdstip af, dat delfstoffen worden ge
wonnen, productieregisters overeenkomstig de 
door het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw vast te stellen modellen regelmatig aan 
te houden en te bewaren op de in overleg met 
genoemd diensthoofd aangewezen plaatsen. 

(2) In deze productieregisters zal de Maat. 
schappij - tenzij genoemd diensthoofd toege
staan heeft, dat de boekingen anders ge
schieden - eenmaal 's weeks, volledig volgens 
maat, gewicht of getal boeken : 

a. hoeveel producten gedurende het tijd. 
vak, waarop de boeking betrekking .heeft, zijn 
verkregen; 

b. hoeveel van de sub a genoemde producten 
dadelijk verhandelbaar waren in den zin van 
artikel 165 der Mijnordonnantie 1930; 

c. hoeveel producten overigens gedurende 
het tijdvak, waarop de boeking betrekking 
heeft, verhandelbaar zijn geworden in den zin 
van het onder b genoemde artikel. 

(3) Indien gedurende eenig tijdvak geen 
producten, als bedoeld sub a, b of c, zijn ver
kregen of verhandelbaar geworden, moeten de 
betrekkelijke kolommen der registers worden 
ingevuld met "nihil". 

(4) De Maatschappij verbindt zich om van 
het in lid {l) genoemde tijdstip af, volgens door 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
vast te stellen 'modellen, de navolgende op• 
gaven te verstrekken : 

a. maandelijks de uit eiken put verkregen 
bruto-productie, zoomede de voor eigen gebruik 
aangewende en de voor bereiding en verwerking 
afgevoerde hoeveelheden ; .. 

b. maandelijks, indien de maatschapp1J 
tevens bereidster en verwerkster is van het ruwe 
product, de in de verwerkingsinrichtingen ver• 
werkte hoeveelheden en de hoeveelheid der 
daaruit verkregen producten; 

c. jaarlijks, de gegevens ondera en b bedoeld, 
benevens de gemiddelde sterkte van het per 
dag te werk gestelde personeel. over het afge
loopen kalenderjaar. 

Deze opgaven moeten verzonden worden, 
voor zoover betreft die sub a en b genoemd, 
veertien dagen na afloop van de maand, en 
die sub c genoemd, zes weken na afloop van het 
jaar, waarop zij betrekking hebben. . 

(5). De Maatschappij is bovendien verplicht 
telkens aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw mededeeling te doen van de plaats, 
waar een boring zal worden aange~et en van 
het tijdstip, waarop zulks zal geschieden, zoo• 
mede van het aanboren van olie, gas of zoet
water en de daarbij aangetroffen hoeveelheden. 

Art. 8. De Maatschappij is gehoud~n, aan 
het Hoofd van den Dienst van den M11nbouw 
over ieder half kalenderjaar volledig ingevulde 
en onderteekende productie-staten volgens h~t 
door dat diensthoofd vastgest,eld model m 
duplo in te dienen. Deze productie-statE:n , 
waarin de resulta.ten der opsporing __ en ontgm• 
ning van het afgeloopen t11dvak z1Jn opgeno
men , behooren te worden samengesteld uit de 
in de prodll(}~ieregisters opgenomen gegevens 
en moeten vóór 1 Maart en vóór 1 September 
van elk jaar bij meergenoemd Diensthoofd in• 
gediend zijn. . .. 

Art. 9. (1) Wanneer bij het bedriJf ana• 
lysen van . de gewonnen delfstoffen en/of de 
daaruit verkregen producten worden gemaakt. 
zal de Maatschappij de resultaten dier analys~n 
( proef distillaties enz.) volledig en naar waarheid 
doen aanteekenen in registers. .. 

(2) De aanteekeningen moeten naar t1Jds
orde telkens binnen één week na het maken van 
elke analyse in die registers ingeschreven en 
onderteekcnd worden door de personen, die de 
analysen hebben verricht. 

Art. 10. (1) Door het Hoofd van Dienst 
van .den Mijnbouw wordt aan de hand van de 
volgens artikel 8 ingediende productiestaten een 
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taxatie van de belastba-re ·handelswaarde der 
in het afgeloopen kalenderjaar verkregen ver. 
handelbare producten opgemaakt. Deze taxatie 
wordt ter raadpleging toegezonden aan de 
Maatschappij, die verplicht is, daarvoor een 
gedagteekend ontvangbewijs af te geven. 

(2) Indien de Maatschappij zich niet met 
de haar door het Hoofd van Dienst van den 
Mijnbouw ter kennisneming toegezonden taxatie 
kan vereenigen, doet zij daarvan schriftelijk 
mededeeling onder opgave der redenen. 

(3) Desgewenscht vermeldt de Maatschap. 
pjj haar eigen taxatie, welke door haar kan 
worden toegelicht. In de plaats van die taxatie 

· kan zij, onder overlegging van bescheiden om 
de juistheid daarvan aan te toonen, de werke
lijke opbrengst der hoeveelheid belastbare pro
ducten en het .werkelijk bedrag der .af te trek
ken kosten opgeven. Deze opgave - zoo noodig 
gewijzigd naar aanleiding van bevindingen bij 
een onderzoek der boeken - zal in dat geval 
als grondslag voor de berekening van het aan 
cijns verschuldigd bedrag worden genomen, 
tenzij het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw van oordeel is, dat daartegen bezwaren 
bestaan. Zijne afwijkende beslissing zal dat 
Hoofd alsdan met redenen omkleeden. 

Art. ll. Het · Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw kan, behoudens beroep op den 
Gouverneur-Generaal overeenkomstig het be
paalde in artikel 172 der Miinordonnantie 1930, 
het aan cijns t e betalen bedrag bij raming, zoo 
noodig na een plaatselijk terzake ingesteld 
onderzoek vaststellen, wanneer: 

1 o. productieregisters niet ziin aangehou. 
den, dan wel door · schuld of nalatigheid zijn 
verloren geraakt; 

20. productie-staten niet tijdig zijn ingediend; 
30, door het Hoofd van den Dienst van den 

Mijnbouw ter verbetering of aanvulling terugge. 
zonden exemplaren van de productiestaten 
niet weder ingediend of daaromtrent gevraagde 
inlichtingen niet verstrekt worden, binnen den 
door genoemd diensthoofd voor elk bijzonder 
geval te bepalen termijn; . 

4°. ter raadpleging toegezonden taxaties 
niet binnen den gestelden termijn worden terug
gezonden; 

50_ een door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw ter zake van den cijns bevolen 
onderzoek wordt belet. 

Bij plaatselijk ter zake ingesteld onderzoek 
komen de dadelijk na vaststelling invorderbare 
kosten ten laste van de Maatschappij. 

Art. 12. Wanneer het Gouvernement rechts
kundigen bijstand moet inroepen voor het innen 
van eene uit deze overeenkomst voortvloeiende 
vordering op de Maatschappij, en in het geding 
de winnende partij is, zullen de practizijns
kosten door de Maatschappij worden gedragen 
ook voor zoover deze kosten niet reeds uit 
kracht van de rechterlijke 11itspraak op de Maat. 
schappij kunnen worden verhaald. Ook voor 
het geval de vordering buiten proces mocht 
kunnen worden geïnd, zullen de daarvoor ver
schuldigde practizijnskosten ten laste van de 
Maatschappij komen. 

Art. 13. (1) De Maatschappij is bevoegd 
gedeelten van het in de eerste alinea van artikel 
l bedoelde terrein voor den afloop van den 
aldaar bepaalden termijn, wederom ter be
schikking van het Gouvernement te stellen, 

mits afstand doende van alle rechten, terzake 
van die gedeelten voor haar uit deze overeen
komst voortvloeiend. 

(2) Het voornemen daartoe zal· moeten 
blijken uit een bij het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw in te dienen schriftelijke ver. 
klaring van de Maatschappij, bevattende de 
grensomschrij ving van het prijs te geven ge
deelte, eene opgave van hare zich daarbinnen 
bevindende werken en bezittingen, en verder 
zoodanige gegevens als noodig zijn om den 
omvang en de gevolgen der prijsgeving te kun
nen beoordeelen. 

(3) Het Gouvernement is evenwel bevoegd 
in de voorgestelde begrenzing van het prijs te 
geven gedeelte zoodanige wijziging te vorderen 
a ls de Gouverneur-Generaal in het belang van 
eene doelmatige begrenzing of van een behoor
lijke ontginning noodig zal oordeelen. 

(4) · Nadat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede van het oppervlak van het overblij. 
vende gedeelte van het terrein en van al het
geen verder ter zake regeling mocht behoeven 
tusschen partijen overeenstemming zal zijn 
verkre~en, zal een en ander worden vastge. 
steld b\i suppletoire schriftelijke overeenkomst. 

(5) Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldigd inge
volge de Indische Mijnwet dan wel op grond 
van het tweede lid van artikel 2 van dit con
tract, over het prijsgegeven terreingedeelte 
.slechts verschuldigd zijn tot het e~nd van het 
contractjaar, waarin voor dat gedeelte een ver
klaring, als in het tweede lid bedoeld, voldoende 
aan de gestelde vereischten. bij het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw zal zijn inge
komen. 

(6) Zoolang vorenbedoelde suppletoire over
eenkomst niet tot stand is gekomen, wordt de 
Maatschappij van hare verplichtingen tot be. 
taling van het bedongen vast recht niet ont. 
heven; doch hetgeen in verband met de prijs
geving naderhand mocht blijken te veel te zijn 
betaald, wordt. bij de eerstvolgende verschul
digde storting of stortingen met de Maatschap
pij zonder rentevergoeding verrekend. 

Art. 14. (1) De Maatschappij verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 het recht is verleend, met inachtneming 
van de termijnen, in het tweede en derde lid 
van dit artikel gesteld, ter hand te nemen en 
die opsporing en ontginning met zoodanigen 
spoed, op zoodanige schaal' en met zoodanige 
hulpmiddelen voort te zetten, als redelijkerwijze 
kan worden gevorderd in verband met den 
algemeenen handelstoestand en in het bijzonder 
met den stand der markt van petroleum en 
aanverwante producten en geheel afgescheiden 
van het meerdere of mindere voordeel, even
tueel voor de Maatschappij uit de ontginning 
van andere olieterreinen voortvloeiende. 

(2) Met de opsporing moet binnen den tijd 
van één jaar na de totstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

(3) Vóór het einde van het derde jaar zal 
de Maatschappij ten minste één opsporings. 
boring aanzetten en regelmatig voortzetten, 
zoolang zulks om technische redenen en inge. 
volge de daarbij verkregen resultaten gewettigd 
is. Bij mislukking dezer boring als gevolg van 
technische oorzaken zal dadelijk een tweede 
boring worden aangezet. 
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(4) De be, lissing of tijdig met de opsporing 

e~n _aanv_ang is gemaakt en de boring of boringen 
tiJdig zyn aangezet en met voortvarendheid 
worden voortgezet, berust bij het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw. 

(5) De Maatschappij verbindt zich mede 
om de opsp'oring en ontginning op zoodani"~ 
wijze te doen plaats hebben, dat daarbij ni~t 
m_eer aa~ petroleum v:erloren gaat dan redelijker
wiJze by een techmsch goed gevoerd bedrij f 
.als onvermijdelijk moet worden beschouwd. 

Art. 15. (1) De Maatschappij verbindt zich 
ten minste drie vierden van het aantal, zoowel 
van de leidende als van de ondergeschikte, bij 
d e directe of indirecte uitvoering der werk
zaamheden gebezigde, arbeidskrachten uit 
N ederlandsche onderdanen te doen bestaan. 

(2) Van deze bepaling kan in bijzondere 
gevallen, met goedkeuring van het Gouverne
ment, worden afgeweken. 

Art. 16. (1) Het Gouvernement heeft het 
recht te vorderen, dat de cijns en de jaarlijksche 
uitkeering, in artikel 3 bedoeld, in natura 
zullen worden voldaan, hetzij geheel of gedeel. 
telijk in den vorm van ruwe olie dan wel ge. 
heel of gedeeltelijk in dien van eind-producten, 
verkregen bij verwerking in de inrichtingen der 
Maatschappij. H et Gouvernement verbindt zich 
om het op deze wijze te zijner beachikking 
komende ruwe of bewerkte product uitsluitend 
te doen strekken ter voorziening in zijn eigen 
b ehoeften. . . 

(2) De ingevolge de vorige alinea door de 
Maatschappij te leveren hoeveelheid wordt als 
volgt vastgesteld : 

a. 4 pct. van de productie als aequivalent 
voor den cijns; 

b. daarnevens 4 pct. van de productie naar 
r eden van elk, ingevolge de afrekening, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 5, verschuldigd 
twintigste deel van de netto-opbrengst, dat de 
Maatschappij aan het Gouvernement heeft te 
betalen op grond van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 3. 
· (3) De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste lid bedoelde ruwe olie en/of/roducten, 
onder opgave van soort, hoeveelhei en kwali
teit, welke niet zal afwijken van die, welke de 
Maatschappij in haar normaal bedrijf vervaar
digt, wordt ten minste drie maanden te voren 
.aan de Maatschappij medegedeeld. Indien op 
dat tijdstip de ruwe olie of de producten, waar
op de cijnsberekening en de afrekenin~ betrek
king hebben, niet meer beschikbaar zijn, is de 
Maatschappij gehouden, daarvoor andere ge
lijkwaardige ruwe olie en/of producten in de 
plaats te stellen. 

(4) De a flevering van de door het Gouverne
m ent gewenschte ruwe olie en/of producten 
geschiedt uit een der inrichtingen der Maat
schappij ter keuze van het Gouvernement, met 
dien verstande, dat a!le kosten van vervoer 
en/of verwerking van ruwe olie vanaf de plaats , 
waar. de bruto-opbrengst op den voet der In
dische Mijnwet wordt vastgesteld, worden ver
goed op de wijze, a ls aangegeven in het tweede 
en derde lid van artikel 36 dier wet. 

Art. 17. De rechten en verplichtingen uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel, noch gedeeltelijk worden over
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 

daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verbinden en ook bevoegd zal zijn die toestem
ming zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Art. 18. (1) De Minister van Koloniën is 
te allen tijde bevoegd een Regeeringscommissaris 
en _een plaatsvervangend Regeerings-commis
san s te benoemen tot controle en toezicht op 
de handelingen der Maatschappij, verband 
houdend met de opsporing en onte:inning op 
het in artikel 1 omschreven terrein en in het 
a lgemeen met de uitvoering dezer overeenkomst. 

(2) De kosten en het traktement. van den 
Regeeringscommissaris en zijn plaatsvervanger 
komen voor rekening van het Gouvernement. 

(3) De Maatschappij verbindt zich aan den 
Regeer.ingscommissa.ris of zijn plaatsvervanger 
a lle door hem gewenschte inlichtingen te geven, 
hem inzage te verleenen van alle boeken, rap
porten, registers en bescheiden, de onderneming 
betreffende, a lsook toegang tot alle kantoren 
en gebouwen, bij de Maatschappij in gebruik, 
zoomede tot het in artikel 1 bedoelde terrein. 

(4) Van de in de a rtikelen 4 en 13 bedoelde, 
aan het Hoofd van den Dienst van àen Mijn
bouw in te dienen bescheiden zal steeds, ge
lijktijdig met de toezending daarvan aan ge
noemd Hoofd, afschrift worden toegezonden 
aan den Regeeringscommissaris . 

(5) De vaststelling van het door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldigde, 
bedoeld in artikel 5, wordt aan de goedkeuring 
van den Regeeringscommissaris onderworpen 
en zal niet geacht worden definitief te hebben 
plaats gehad, a lvorens deze goedkeuring is 
verkregen. · 

( 6) De Regeeringscommissaris en zijn plaats
vervanger hebben toegang tot a lle vergaderin
gen van aandeelhouders en/of van commissaris
sen der Maatschappij. Voor elke vergadering 
zal hun tijdig een oproeping worden gezonden, 
waarin de te behandelen onderwerpen zijn om
schreven. Alvorens tot stemming wordt over
gegaan over eene aangelegenheid betref{ende 
de opsporingen en ontginningen op het in ar
tikel 1 omschreven terrein of op welke wijze 
ook met deze overeenkomst verband houdend, 
wordt de Re~eeringscommissaris, of bij diens 
afwezigheid zijn plaatsvervanger, uitgenoodigd 
en in de gelegenheid gesteld adviseerende stem 
uit te brengen. 

A~t. 19. (1) De Maatschappij is bevoegd 
de ontginning te staken indien en zoodra zij 
ten genoegen van den Gouverneur-Generaal 
heeft aangetoond, dat uit de voortzetting van 
het bedrijf door haar geen voordeel kan worden 
behaald. 

(2) In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement als de Maatschappij het recht om de 
overeenkomst door eene enkele aanzegging, bij 
deurwaarders-ex;iiloit aan de wederpartij te be
teekenen, dadelijk te doen eindigen, in welk 
geval de overeenkomst een einde neemt op den 
datum, waarop het exploit is uitgebracht. 

(3) Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid van dit artikel, zal de Maatschappij van dit 
r echt alleen mogen gebruik maken, wanneer 
zij aan a l hare uit deze overeenkomst voor haar 
voortvloeiende verplichtingen volledig heeft 
voldaan en tevens voor de behoorlijke nakoming 
daarvan en voor de betaling der jaarlijksche 
uitkeeringen, voor zoover deze nog niet moch
ten vaststaan, ten genoegen van den Gouver-
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neur-Generaal tot een door hem vast te stellen 
bedra" zekerheid heeft gesteld, welke blijft 
stand

0

houden, totdat partijen volledig hebben 
afgerekend, zulks ter uitsluitende beoordeeling 
van den Gouverneur-Generaal. · 

(4) Wanneer van het recht om de overeen
komst te be5indigen nog geen gebruik is ge
maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijz igd, dat uit eene voort
zetting van het bedrijf voordeel kan worden 
behaald, een en ander ter uits luitende beoor
deeling van den Gouverneur-Generaal, heeft 
laatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het bedrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepalen termijn te vorderen, in 
welk geval de Maatschappij haar verkregen 
recht op beëindiging der overeenkomst ver
liest. Bijaldien de Maatschappij in gebreke blijft 
.aan deze vordering gevolg te geven, zal het 
Gouvernement de overeenkomst op de wijze 
bij lid 2 van dit artikel omschreven kunnen 
beëindigen, onverminderd het recht van het 
Gouvernement om in stede van het contract te 
beëindigen, daarvan ontbinding met schade
vergoeding te vorderen. 

( 5) Totdat de overeenkomst een einde neemt, 
blijft d e Maatschappij verplicht, al hetgeen tot 
baar bedrijf behoort in behoorlijken staat te 
'()nderhouden. 

(6) Het vast r echt over het contractjaar, 
waarin het contract wordt beëindigd of ont
bonden, de cijns en d e jaarlijksche uitkeering, 
fo artikel 3 genoemd, blijven door de Maat-

chappij aan het Gouvernement verschuldigd 
-en daarvan kan geene geheele of gedeeltelijke 
terugvordering plaats hebben. 

Art. 20. Het Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dez er overeenkomst te vorderen: 

1°. indien de Maatschappij, uitsluitend t er 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, op
.houdt te voldoen aan de in het eerste lid van 
.artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde ver
-eischten. Ontbinding uit dezen hoofde wordt 
.alleen dan gevorderd, wanneer de Maatschappij, 
na door het Gouvernement bij deurwaarders
exploit van het feit, dat en de redenen, waarom 
:zij niet meer voldoet aan gemelde vereischten, 
·te zijn verwittigd, in gebreke blijft aan die ver
eischten te voldoen binnen een door het Gou
vernement bij dat exploit voor elk geval in het 
bijzonder naar redehjkheid te stellen termijn; 

2°. indien de Maatschappij in strijd handelt 
.met een of meer der bepalingen van deze over
eenkomst of van eene door haar in verband 
met de door haar ondernomen ontginningen 
na te leven algemeene verordening, zullende 
-de Maatschappij, bijaldien zij nalapig is in de 
nakommg van een krachtens deze overeen 
.komst of bedoelde algemeene verordening op 
.haar rustende verplichting om te ·geven of te 
doen, eerst en vooraf moeten worden in gebreke 
gesteld bij een deurwaarders-exploit, waarbij 
zij wordt ~esommeerd, binnen een voor elk geval 
in het b\1zonder te stellen redelijken termijn, 
die verplichting alsnog na te komen ; 

3°. indien naar het oordeel van het Gouver
nement de wijze, waarop het bedrijf van de 
-opsporing en ontginning en de verkoop van 
de producten door de Maatschappij worden 
_gevoerd, tengevolge heeft benadeefing van de 
.nationale belangen of belemmering van een 
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gezonde en natuurlijke ontwikkeling van handel 
en nijverheid in Nederlandsch-Indië. 

Art. 21. (1) Voor zoover bij deze overeen
komst niet anders is bepaald verbinden partij en 
zich om alle geschillen, welke naar aanleiding 
van d eze overeenkomst of in verband daarmede 
mochten ontstaan, te onderwerpen aan de uit
spraak van drie scheidsmannen, die a ls goede 
mannen naar billijkheid met inachtneming van 
het in deze overeenkomst bepaalde zullen oor-
deelen. · 

(2) De benoeming van scheidsmannen heeft 
plaats indien partijen niet binnen veertien 
dagen, nadat een der partij en aan de wederpartij 
te kennen heeft gegeven een geschil aan arbi
trage te onderwerJ.>en, omtrent de keuze tot 
overeenstemming zijn gekomen, en wel in dier 
voege, dat een hunner benoemd wordt door het 
Gouvernement, een door de Maatschappij en 
een op verzoek van de meest gereede partij, 
door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gra
venhage. 

(3) Wordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen, na daartoe door de andere partij 
te zijn <Tesommeerd, aan deze laatste bij ge
rechtelijk beteekende akte kennis gegeven, wie 
voor haar als scheidsman zal optreden, of heb
ben een of meer der benoemde scheidsmannen, 
om welke reden ook, den hun gegeven last niet 
binnen 14 dagen na hunne benoeming aan
geno·men, dan worden al de scheidsmannen op 
verzoek van de meest gereede partij door de 
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage 
benoemd. 

(4) De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, 
doch de scheidsmannen zijn bevoegd om die 
kosten te verdeelen, indien beide partijen over 
en weder op eenige punten in het ongelijk 
mochten worden gesteld. 

Art. 22. Alle op deze overeenkomst vallende 
kosten zijn t en laste van de Maatschappij . 

Art. 23. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft, a lsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelij k 
Bestuur te Palembang. 

ONTWERP-OVEREENKOMST B. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krachtens 
machtiging bij de wet van ··-·-------
en d e te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "Nederlandsche Koloniale Pe
troleum Maatschappij ", ten deze vertegen
woordigd door ·hare Directie (in deze overeen
komst aangeduid als "de Maatschappij "), is 
overeengekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den t ijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van onderteekening dezer overeenkomst, 
met uitsluiting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumineuse 

17 
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zelfstandigheden, zoowel vaste als vloeibare 
en brandbare gassen, voor zoover niet uit
makende een bestanddeel van een vast gesteente, 
dat voor hunne winning in zijn geheel moet 
worden ontgonnen, alsmede van jodium en 
de verbindingen daarvan in een op de bij deze 
overeenkomst behoorende kaart aangeduid 
terrein, gena9,md Rawas, gelegen in de afdee
lingen Palembangsche Boven- en Beneden
landen van het gewest Palembang en begrensd 
als volgt: 

ten Noorden: de residentiegrens van Djambi 
en Palembang; 

ten W esten: achtereenvolgens van Noórd 
naar Zuid: 

a. de lijn in de richt ing astronomisch noord 
145° oost en noord 325° oost over het punt ge
lege1 6000 meter astronomisch west van het 
hoekpunt II der Mijnconcessie Kajoe Aro; 

b. de astronomische meridiaan op 2000 
meter astronomisch oost van het hoekpunt I 
der Mijnconcessie Redan ; 

c. de lijn in de richti.ng astronomisch noord 
U8° 36' oost en noord 298° 36' oost over het 
punt gelegen op 300 meter astronomisch noord 
28° 36' oost van het laatstgenoemde hoek
punt; 

d. de residentiegrens van Djambi en Pa
lembang; 

e. de lijn in de richting astronomisch noord 
298° 36' oost over het hoekpunt II der Mijn
concessie Redan ; 

/. de westgrens der Mijnconcessie R edan; 
g. de lijn in de richting astronomisch noord 

U8° 36' oost en noord 298° 36' oost over het 
hoekpunt I der Mijnconcessie Redan; 

h. de astronomische meridiaan op 2000 
meter astronomisch oost van laatstgenoemd 
hoekpunt vanaf zijn snjjpunt met de lijn sub g, 
zuidwaarts, ter lengte van 9000 meter tot het 
punt A; 

i . de lijn in de richting astronomisch noord 
135° oost over het punt A bovengenoemd ; 

j . de astronomische meridiaan op 2500 
meter astronomisch oost van de monding der 
S.Hitam in de A.Lakitan; 

k. de lijn in de richting astronomisch noord 
315° oost over het punt gelegen op 4200 meter 
astronomisch noord 225° oost van het na te 
noemen punt B ; 

ten Zuidoosten: de lijn astronomisch noord 
45° oost en noord 225° oost over het punt B 
gelegen op 4000 meter astronomisch noord 
315° oost van de monding der A.Lakitan in 
de A.Moesi; 

ten Oosten en ten Noordoost.en: achtereen
volgens van Zuid naar Noord: 

a. de lijn in de richting astronomisch noord 
330° oost over het punt C gelegen op 5750 
meter astronomisch noord 45° oost van het 
punt B bovengenoemd ; 

b. de astronomische meridiaan op 3700 
meter astronomisch west van het hoekpunt II 
der Mijnconcessie Djerneh; 

c. de lijn in de richting astronomisch noord 
300° oost over het laatstgenoemd hoekpunt; 

d. de lijn in de richting astronomisch noord 
96° oost over het hoekpunt I der Mijnconcessie 
Kajoe Aro; 

e. de westgrens der Mijnconcessie K ajoe 
Aro; 

f. de lijn in de richting astronomisch noord 

325° oost van het hoekpunt II der Mijncon
cessie Kajoe Aro. 

(2) De oppervlakte van dit t errein wordt 
vooi; de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 93 480 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 13 
dezer overeenkomst. 

Art. 2 t /m 23. Zijn gelijkluidend met de 
artikelen 2 t i m 23 van ontwerpovereenkomst 
A, behoudens dat in artikel 2 lid (4) in plaats 
van : ,,5a Benakat" moet worden gelezen; 
,,5a Rawas". 

ONTWERP-OVEREENKOMST C. 
Tusschen de rechtspersóon Nederlandsch

Indië , ten deze vertegenwoordigd door d en 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), kra~ht,ens 
machtiging bij de wet van ------········-·· 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap " ederlandsche Koloniale P e
troleum Maatschappij", ten deze vertegenwoor
digd door hare Directie (in deze overeenkomst 
aangeduid a ls " de Maatschappij"), is overeen
gekomen a ls vo lgt : 

Art. 1. (1) H et Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van onderteekening dezer overeenkomst, 
met uitsluit ing van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumi
neuse zelfstandigheden, zoowel vaste a ls vloei
bare en brandbare gassen, voor zoover niet 
uitmakende een bestanddeel van een vast ge
steente ,dat voor hunne winning in zijn geheel 
moet worden ontgonnen, alsmede van jodium 
en de verbindingen daarvan in een op de bij 
deze overeenkomst behoorende kaart aange
duid terrein, genaamd Konang, gelegen in de· 
residentie (afdeeling) West-Madoera van de 
provincie Oost-Java en begrensd als volgt: 

ten roorden : de astronomische parallel op 
1000 meter sterrekundig noord van den triangu
latiepilaar S. 788 ; 

de west-, zuid- en oostgrens der bij Gouver
nementsbesluit van 14 Maart 1919, n°. 21, ver
leende mijnconcessie Lerpak; 

de astronomische parallel op 700 meter sterre
kundig noord van den triangulatiepilaar S. 798 ;: 

ten Oosten : de grens tusschen de regent
schappen Bangkalan en Sampang ; 

de astronomische parallel op 1250 meter· 
sterrekundig zuid van en de astronomische 
meridiaan op 4250 meter sterrekundig west 
van den trÎll,ngulatiepilaar T. 43 ; 

ten Zuiden : de lijn in de richting sterrekun
dig noord 100 graden oost over het snijpunt 
van den astronomischen meridiaan op U50 
meter sterrekundig oost en de astronomische 
parallel op 3000 meter sterrekundig zuid van 
den triangulatiepilaar S. 788 bovengenoemd ; 

ten Westen: de astronomische meridiaan 
op U50 meter sterrekundig oost van laatstge-• 
noemden t riangulatiepilaa r. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 10,040 hectaren, behoudens eventu
eele vermindering op grond van artikel 13 deze:r
overeenkomst. 
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Artt. 2 t /m 22. Zijn gelijkluidend met de 

artikelen 2 t /m 22 van ontwerpovereenkomst 
A, behoudens dat in artik?l 2 lid (4) in plaats 
van : ,,5a Benakat" moet worden gelezen : 
,,5a Konang". 

Art. 23. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft alsmede voor de gevolgen van 
ontbinding en beëindiging dezer overeenkomst, 
algemeen en onveranderlijk woonplaats ten 
kantore van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur 
te Soerabaja. 

ONTWERP-OVEREENKOMST D. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid a ls " het Gouvernement"), krachtens 
machtiging bij de wet van _______ _ 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "Nederlandsche Koloniale P e
troleum Maatschappij", ten deze vertegenwoor
digd door hare Directie (in deze overeenkomst 
aangeduid als "de Maatschappij"), is overeen
gekomen als volgt : 

Art. 1. (1) H et Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van onderteekening dezer overeeqkomst, 
met uitsluiting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumi
neuse zelfstandigheden, zoowel vaste als v loei
bare en brandbare gassen, voor zoover niet uit
makende een bestanddeel van een vast gesteente, 
dat voor hunne winning in zijn geheel moet 
worden ontgonnen, a lsmede van jodium en de 
verbindingen daarvan in een op de bij deze over
eenkomst behoorende kaart aangeduide terrein
groep, omvattende het in de afdeeling Noord
kust van Atjeh van het gewest Atjeh en Onder
hoorigheden gelegen terrein, genaamd Pasé, en 
de in de afdeeling Oostkust van Atjeh van ge
noemd gewest gelegen terreinen, genaamd Rajeu 
en Langsar, welke begrensd zijn als volgt: 

Pasé . 
ten Noorden: de lijn astronomisch Noord 97 

graden 30 minuten Oost van uit het punt A 
ter lengte van 17,500 meter. (Voor de situatie 
van punt A, zie einde dezer omschrijving). 
Vervolgens de lijn astronomisch Noord 352 
graden 30 minuten Oost tot haar snijpunt met 
den r echteroever van Kroëng Boeloh, van dit 
punt de lijn astronomisch Noord 333 graden 
Oost; 

ten Noordoosten : de lijn in de richting astro
nomisch Noord 140 graden Oost en Noord 320 
graden Oost over het punt gelegen op 5600 
meter astronomisch Oost van de monding der 
A. Oedjeun in de Kroëng Beureugang, ver
volgens de lijn in de richting astronomisch 
Noord 118 graden 30 minuten Oost en 298 
graden 30 minuten Oost over het punt gelegen 
op 2900 meter astronomisch Noord 28 graden 
30 minuten Oost van de samenvloeiing der 
Kr. Djawa en de Kr. Pasé ; 

ten Oo ten : de lijn in de richting astrono
misch Noord 28 graden 30 minuten Oost en 

Noord 208 graden 30 minuten Oost over het 
punt gelegen op 2150 meter astronomisch West 
van het huis op 1 Juli 1928 bewoond door het 
toenmalige kamponghoofd te Paja Bakong; 

ten Zuiden: achtereenvolgens van Oost naar 
West: 

a. de lijn in de richting astronomisch Noord 
100 graden Oost en Noord 280 graden Oost 
over het punt gelegen op 2200 meter astrono
mosch Noord 190 graden Oost van de samen
vloeiing der Kr. Djawa met de Kr. Pasé boven
genoemd; 

b. de lijn in de richting astronomisch Noord 
345 graden Oost over het punt gelegen op 
1800 meter astronomisch Noord van de samen
vloei ing der A. Tjampli en de Kr. Bare Rajeu; 

c. de astronomische parallel op 6500 meter 
astronomisch Zuid van het huis op 1 Juli 1928 
bewoond door het toenmalige kamponghoofd 
te Blang Manja; 

d. de lijn in de richting astronomisch Noord 
19 graden Oost en Noord 199 graden Oost over 
het punt gelegen op 2350 meter astronomisch 
Oost van de samenvloeiing der Kr. Lambajong 
en de Kr. Sawang ; 

e. de lijn in de richting astronomisch oord 
109 graden Oost over het punt gelegen op 2200 
meter astronomisch Noord 19 graden Oost van 
de samenvloeiing der A. Theunong en de Kr. 
Lambajong; 

/ . de lijn in de richting astronomisch Noord 
19 graden Oost en Noord 199 graden Oost over 
het punt gelegen op 6200 meter astronomisch 
Noord 109 graden Oost van laatstgenoemde 
samenvloeiing; 

g. de lijn in de richting astronomisch Noord 
109 graden Oost en Noord 289 graden Oost 
over het punt gelegen op 2200 meter astrono
misch Noord 199 graden Oost van laatstge
noemde samenvloeiing; 

ten Westen: achtereenvolgens van Zuid naar 
Noord: 

a. de lijn in de richting astronomisch Noord 
19 graden Oost en Noord 199 graden Oost over 
het punt gelegen op 3900 meter astronomisch 
Noord 289 graden Oost van laatstgenoemde 
samenvloeiing; 

b. de lijn in de richting astronomisch Noord 
109 graden Oost en Joord 289 graden Oost 
over het punt gelegen op 2200 meter astrono
misch Noord 19 graden Oost van laatstge-
noemde samenvloeiing; • 

c. de lijn in de richting astronomisch Noord 
19 graden Oost en oord 199 graden Oost over 
het punt gelegen op 1950 meter astronomisch 
Oost van de samenvloeiing der Kr. Lamba
jong en de Kr. Sawang; 

d. de astronomische meridiaan over het 
beginpunt A. 

Punt A. van deze grensomschrijving wordt 
gevonden door het trekken van een lijn astro
nomisch Noord 139 graden 30 minuten Oost, 
ter lengte van 13,300 meter over het punt ge
legen 3200 meter astronomisch Oost van het 
spoorstation te Bireuen, vervolgens een lijn 
astronomisch oord 107 graden Oost tot aan 
haar snijpunt met den linkeroever van Kr. 
Sawang. Van dit snijpunt een lijn astronomisch 
Noord 74 graden Oost tot haar snijpunt met 
den linkeroever van Kr. Toean. Dit laatste 
snijpunt is punt A. 
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Rajw. 

Aanduiding Astronomisch 1 Lengte in der Azimuth 
lijnen Noord-Oost. meters 

I - II. 45° 2 900 
II-III 315° 3 700 

III- IV 300° 2 100 
IV- V 45° 2100 
V-VI 120° 1 400 

VI-VII. 135° 4 376,l 
VII-VIII 45° 2 900 

VIII-IX 315° 4 600 
TX-X. 300° 4 200 
X-XI 285° 3100 

XI-XII 225° 3 500 
XII-XIII 135° 3 500 

XIII-XIV 225° 1 581,8 
XIV- I. 135° 7 841,6 

H et punt I ligt op 3300 meter astronomisch 
noord 64 graden oost van de samenvloeiing 
der Kr. Remo en de Kr. Penaron. 

\ 

Langsar. 

ten Noorden: de lijn astronomisch noord 81 
graden oost van het punt I gelegen op 3600 
meter astronomisch west van de monding der 
A. Piandang in de Kroeëng-Bajeuen ter lengte 
van 4300 meter tot aan het punt II ; 

ten Oosten: achtereenvolgens van noord 
naar Zuid : 

a. de lijn astronomisch noord 132 graden 
oost van het punt II bovengenoemd ter lengte 
van 7400 meter tot het punt III; 

b. de lijn astronomisch noord 165 graden 
oost van het punt III bovengenoemd tot het 
punt IV zijnde het snijpunt met de lijn sub c; 

c. de lijn astronomisch noord 323 graden 
oost van het punt V gelegen op 6300 meter 
astronomisch oost van de samenvloeiing der 
Kr. V1,ngsar K anan en Kr. Langsar Kiri, ver
bindende de punten V en IV bovengenoemd; 

d. de lijn astronomisch noord 143 graden 
oost van het punt V bovengenoemd ter lengte 
van 11500 meter tot het punt VI ; 

e. de lijn verbindende het punt VI met het 
punt VII gelegen op 6600 meter astronomisch 
noord 13 graden oost van de monding der A. 
Pika in de Kr. Simpang-Kanan; 

/. de lijn astronomisch noord 129 graden 
oost van het punt VII ter lengte van 5700 meter 
tot het punt VIII ; 

g. de lijn astronomisch noord 162 graden 
oost van punt VIII ter lengte van 10,000 meter 
tot het punt IX ; 

h. de lijn verbindende het punt IX boven
genoemd met het punt X gelegen op 3100 meter 
astronomisch noord 4 graden oost van het 
triangulatiesignaal T 2593/44.1; 

ten Zuiden: achtereenvolgens van oost naar 
west: 

a. de lijn astronomisch noord 234 graden 
oost van het punt X bovengenoemd t er lengte 
van 3000 meter tot het punt XI ; 

b. de lijn astronomisch noord 324 graden 
oost van het punt XI bovengenoemd ter lengte 
van 10,000 meter tot het punt XII; 

c. de lijn astronomisch noord 70 graden oost 
van het punt XII bovengenoemd ter lengte 
van 1500 meter tot het punt XIII; . 

d. de lijn verbindende het punt XIII boven
genoemd met het punt XIV geleaen op 3700 
meter astronomisch noord 77 graden oost van 
de monding der A. Pika in de Kr. Simpang 
Kanan; 

e. de lijn astronomisch noord 296 graden 
oost van het punt XIV ter lengte van 6100 
meter tot het punt XV ; 

/. de lijn astronomisch noord 214 graden 
oost van het punt XV ter lengte van 4200 meter 
tot aan het punt XVI; 

g. de lijn astronomisch noord 232 graden 
30 minuten oost van het punt XVI bovenge
noemd ter lengte van 3800 meter tot het punt 
XVII; 

ten Westen: achtereenvolgens van zuid naar 
noord: 

a. de ljjn astronomisch noord 325 graden 
oost over het punt XVII bovengenoemd tot 
aan het snijpunt (punt XVIII) met de na te 
noemen· grenslijn sub b; 

b. de lijn astronomisch noord 131 graden 
30 minuten oost en noord 311 graden 30 minuten 
oost over het punt gelegen op 3850 meter astro
nomisch noord 41 graden 30 minuten oost van 
de monding der A. Semoeroet in de Kr.Simpang 
Kanan van af het punt XVIII bovengenoemd 
tot het punt XIX zjjnde het snijpunt met de 
na te noemen grenslijn sub c; 

c. de lijn astronomisch noord 221 graden 
30 minuten oost over het punt XX jlelegen op 
5450 meter astronomisch west van ae samen
vloeiing derKr.Langsar-Kanan en de Kr. Lang
sar-Kiri; 

d. de lijn astronomisch noord 41 graden 
30 minuten oost ter lengte van 1100 meter van 
het punt XX bovengenoemd tot het punt XXI ; 

e. de lijn astronomisch noord 131 graden 
30 minuten oost van het punt XXI bovenge
noemd tot het punt XXII zijnde het snijpunt 
met de lijn astronomisch noord 322 graden 
30 minuten oost over het punt XXIII gelegen 
op 875 meter astronomisch noord 81 graden 
oost van de monding der A. Sibatoer in de 
Kr. Simpang Kanan; 

/. de lijn verbindende de punten XXII en 
XXIII bovengenoemd ; 

g. de lijn astronomisch noord 34 graden 
oost van het punt XXIII tot aan het punt 
XXIV zijnde het snijpunt met de na te noemen 
grenslijn sub h; 

h. de lijn astronomisch noord 143 graden 
oost van het punt XXV gelegen op 3700 meter 
astronomisch oost van de samenvloeiing der 
Kr. Langsar Kanan en Kr. Langsar Kiri; 

i. de lijn verbindende het punt XXV boven
genoemd met het punt XXVI !(elegen op 2300 
meter astronomisch noord 257 graden oost van 
het punt IV bovengenoemd ; 

j. de lijn verbindende het punt XXVI 
bovengenoemd met het punt XXVII gelegen 
op 10,900 meter astronomisch noord 133 graden 
oost van het punt I bovengenoemd ; 

k. de lijn verbindende het punt XXVII 
met het punt I bovengenoemd. 

(2) De oppervlakte van deze terreingroep 
wordt voo~ de toepassing van dit contract ge
acht te bedragen 48,210 hectaren (te weten: 
Pasé 20,900 hectaren, Rajeu 6100 hectaren 
en Langsar 21,210 hectaren), behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 13 
dezer overeenkomst. 
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Artt. 2 t /m 22. Zijn gelijkluidend met de 
artikelen 2 t /m 22 van ontwerpovereenJrnmst A, 
behoudens verandering, overal waar noodig, 
van: ,,het terrein" in: ,,de terreinen" en dat 
n artikel 2 lid (4) in plaats van: ,,5a Benakat" 

moet worden gelezen : ,,onderscheidenlijk 5a 
Pasé, 5a Raj eu en 5a Langsar". 

Art. 23. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft alsmede voor de gevolgen van 
ontbinding en beeindiging dezer overeenkomst, 
algemeen en onveranderlijk woonplaats ten 
kantore van het H oofd van Gewestelijk Bestuur 
te Koetaradja. 

ONTWERP-OVEREENKOMST E. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, t en deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krachtens 
machtiging bij de wet van ______ _ 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "N ederlandsche Koloniale P e
troleum Maatschappij " , ten deze vertegenwoor- , 
digd door hare Directe (in deze overeenkomst 
aangeduid a ls "de Maatschappij"), is overeen
gekomen als volgt : 

Ar t. 1. (1) H et Gouvernement verleent 
krachtens a rtikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij dezo - voor den tijd van veertig 
achtereenvolge.nde jare.n, aanvangende met den 
dag van ooderteekcning dezer overeenkomst, 
met uitsluiting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumi
neuse zelfstandigheden, zoowel vaste als vloei
bare en brandbare gassen, voor zoover niet uit
makende een bestanddeel van een vast gesteen
te, dat voor hunne winning in zijn geheel moet 
worden ontgonnen, alsmede van jodium en 
de verbindingen daarvan in een op de bij deze 
overeenkomst behoorende kaart aan~eduide 
terreingroep, omvattende de in de afdeeling 
Inderagiri van het gewest Riouw en Onder
hoorigheden gelegen terre inen , genaamd Tesso I, 
Djapoera I en Taloek, welke begrensd zijn a ls 
volgt: 

Aanduiding 
der 

lijnen. 

J-II. 
II- III 

III- I V 
IV-V. 
V-VI . 

VI-VII. 
VII-! .. 

Tesso I. 

Astronomisch 1 
Azimuth 

Noord-Oost. 

309° 30' 
224° 30' 
141° 
128° 
51° 

320° 30' 
Verbindings

lijn . 

Lengte in 
Meters. 

19 750 
4450 

27 100 
28 600 

3 900 
28 800 

Punt I ligt 4100 meter astronomisch Zuid 
van het t riangulatiepunt T 3019 (Tanah 
Liat-Boekit Sitoegal). 

Aanduiding 
der 

lijnen. 

I- II. 
II-UI 

III- IV 
IV-V. 
V-VI 

VI- I . 

Djapoera I. 

1 

Astronomisch 
Azimuth 

Noord-Oost . 

228° 30' 
138° 
150° 
60° 

330° 
Verbindings

lijn. 

Lengte in 
meters. 

3 900 
4 750 

24 300 
6 000 

14 400 

Punt V ligt 3500 meter astronom is<?h Noord 
70 graden Oost van triangulatiepunt T. 3030 
(Paja Roembai). 

Aanduiding 
der 

lijnen . 

! - IL 
II-UI 

UI-IV 
IV-V 
V- VI. 

VI-VII . 
· VII- VIII 
VIII-IX . 

IX-X . . 
X-XI . 

X I-XII. 

Taloek. 

1 

Ast,ronomisch 1 
Azimuth 

, Noord-Oost 

230° 
140° 
230° 
130° 
176° 
124° 
131° 
116° 
26° 

296° 
281 ° 

Lengte in 
meters. 

3 000 
4500 
2 700 

18 400 
3 600 
8 650 
5 900 
8 900 
6 000 
8 800 
6 900 

van XII- V verbinding: lijn 

V-XIII · 1 18° 1 3 600 
XIII-! . . . verbindingslijn 

Punt I ligt 4000 meter astronomisch Noord 
262 graden Oost van triangulatiepunt T. 2841 / 
57.1 (Taloek). 

(2) De oppervlakte van deze terreingroep 
wordt voor de toepa sing van dit contract ge
acht te bedragen 74.640 hectaren (te weten: 
T esso I 39,240 hectaren, Djapoera I 15.470 
hectaren en Ta loek 19.930 hectaren), behou
dens eventueele vermindering op grond van 
artikel 13 dezer overeenkomst. 

Artt . 2 t /m 22. Zijn gel (jkluidend met de 
artt . 2 t /m 22 van ontwerpovereenkomst A, 
behoudens verandering, overa l waar noodig, 
van: ,, het terrein" in: ,, de terreinen" en dat 
in a rtikel 2 (lid 4) in plaats van : ,,5a Benakat" 
moet worden gelezen: ,,onderscheidenlijk 5a 
Tesso I , 5a Djal?oera I en 5a Taloek". 

Art. 23. Partij en kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft alsmede voor de gevolgen van 
ontbinding en beëindiging dezer overeenkomst, 
a lgemeen en onveranderlijk woonplaats ten 
kantore van het H oofd van Gewestelijk Bestuur 
te Tandj oengpinang. 

ONTWERP-OVEREENKOMST F. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlanclsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den Mi
nister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krachtens 
machtiging bij de wet van _____ _ _ 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
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vennootschap ,,. ederlandsche Kolonia le P e
troleum Maatschappij ", ten deze vertegenwoor
digd door hare Directie (in deze overeenkomst 
aangeduid a ls "de Maatschappij"), is overeen
gekomen a ls volgt : 

Art. 1. (1) H et Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van onderteekening dezer overeenkomst, 
met uits luiting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en a lle andere soorten van bitumineuse 
zelfstandigheden, zoowel vaste als vloeibare en 
brandbare gassen, voor zoover niet uitmakende 
een bestanddeel van een vast gesteente, dat 
voor hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen, a lsmede van jodium en de verbin
dingen daarvan in een op de bij deze overeen
komst behoorende kaart aangeduid terrein, 
genaamd K intom I, gelegen in de afdeeling Poso 
van het gewest Manado en begrensd als volgt : 

ten Oosten : achtereenvolgens van zuid naar 
noord: 

1. de lijn in de richting astronomisch noord 
170° oost over het punt A gelegen op 7600 meter 
astronomisch noord 30° oost van de monding 
der S. Kintom in zee (Straat Peling); 

2. de lijn in de richting astronomisch noord 
350° oost uit het punt A bovengenoemd ter 
lengte van 5000 meter tot het punt B ; 

3. de lijn in de richting astronomisch noord 
38° oost over het punt B bovengenoemd ; 

t en Noordoosten : de lijn in de richting astro
nomisch noord 137° oost en 317° oost over het 
punt gelegen op 3500 meter astronomisch west 
van het huis op 1 Juli 1928 bewoond door het 
toenmalige Hoofd van Plaatselijk Bestuur te 
Loewoek; 

t en I oordwesten : achtereenvolgens van 
Noordoost naar Zuidwest: 

1. de !(in in de richting astronomisch noord 
47° en 227° oost over het punt gelegen op 
10.750 meter astronomisch noord 317° oost 
van de monding der S. Kintom bovengenoemd 
en wel van haar snijpunt met de noordoost
grens ter lengte van 30.800 meter tot aan het 
punt C; 

2. de lijn in de richting astronomisch noord 
137° oost uit het punt C bovengenoemd t er 
lengte van 4500 meter tot het punt D ; 

3. de lijn in de richting astronomisch noord 
227° oost uit het punt D bovengenoemd ter 
lengte van qOOO meter tot het punt E ; 

4. de lijn in de richting astronomisch noord 
137° oost uit het punt E bovengenoemd ter 
lengte van 3500 meter tot het punt F ; 

5. de lijn in de richting astronomi ch noord 
227° oost uit het punt F bovengenoemd ter 
lengte van 12000 meter tot het punt G ; 

ten Westen: de lijn in de richting astrono
misch noord 137° oost uit het punt G boven
genoemd; 

ten Zuidoosten: de lijn in de richting astro
nomisch noord 233 graden oost over de monding 
der S. Batoei in zee (straat Peling) en de kust
lijn der Moluksche zee (straat P eling). 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 31.900 hectaren, behoudens even-

t ueele vermindering, op grond van artikel 13 
dezer overeenkomst. 

Artt. 2 t / m 22. Zijn gelijkluidend met de 
artikelen 2 t /m 22 van ontwerp-overeenkomst 
A, behoudens dat in artikel 2 lid (4) in plaats 
van : ,,5a Benakat" moet worden gelezen : 
"5a Kintom I " en behoudens aanvulling van 
artikel 14 met een zesde lid, luidende: 

(6) Binnen het mijnveld zal de Maatschappij 
werken, dienende voor lossen of afscheep, zoo
als afscheepplaatsen, los- en laadhoofden, aan
legplaatsen van schepen, havenwerken, kaden, 
dammen, pieren, steigers en uitdiepingen 
eerst mogen uitvoeren na verkregen goedkeu
ring door of namens den Gouverneur-Generaal ; 
aan zoodanige goedkeuring kunnen bepaalde 
voorwaarden worden verbonden. 

Art. 23. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van a l wat daarop 
betrekking heeft a lsmede voor de gevolgen van 
ontbinding en beëindiging dezer overeenkomst, 
a lgemeen en onveranderlijk woonplaats ten 
kantore van het Hoofd van Gewestelijk B estuur 
te Manado. 

30 M ei 1931. WET, houdende machtiging tot 
het slui ten van overeenkomsten, als be
doeld in artikel 5a der Indische Mijnwet, 
met de te 's-Gravenha.(Je gevestigde N .V. 
,,De Bataafsche P etroleum Maatschappij", 
betreffende de opsporing en ontginning 
van aardolie, enz. in vijftien terreinen 
(terreingroepen), gelegen in de gewesten 
Atjeh en Onderhoorigheden, Pal.em ba.n(J, 
W est-Ja.va., (residentie [afdeeling] Kra.
wang), Oost-J a.va., (re identiën [afdeelin
gen] Bodjonegoro, Grissee, So era.ba.ja. en 
Oost-Mado era.) en Zuider- en Oosterafdee
li ng van B orneo. S. 231. 

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

dat het wenschelijk is om op den voet van 
artikel 5a. der Indische Mijnwet overeenkom
sten te sluiten voor de opsporing en ontgin
ning van aardolie, aardspek, aardwas en alle 
andere soorten van bitumineuse zelfstandig
heden, zoowel vaste als vloeibare en brand
bare gassen, voor zoover niet uitmakende een 
bestanddeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen, mitsgaders jodium en de verbin
dingen daarvan, in vijftien ten-einen (terrein
groepen), gelegen in de gewesten Atjeh en 
Onderhoorigheden, Pal.em bang, W es t-Ja.va. (re
sidentie [afdeeling] Kra.wang), Oost-Java (re
sidentiën [afdeel ingen] Bodjonegoro, Grissee, 
Soerabaja. en Oost-Madoera.) en Zuider- en 
Oosterafçleeling van B orneo; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De Minister van Koloniën, als ver

tegenwoordigende de rechtspersoon Neder
la.ndsch-l ndië, wordt gemachtigd om, overeen
komstig de voorwaarden, vervat in de aan 
deze wet gehechte ontwerpen A, B, C, D, E , 
F, G, H, I , J , K , L, M, N en 0, met de te 
's-Gravenhage gevestigde naamlooze vennoot
schap " De Bataafsche P etroleum Maatschap
pij" overeenkomsten te sluiten voor de op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
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aardwa en alle andere soorten van bitumi
neuse zelfstandigheden, zoowel vaste als vloei
bare en brandbare gassen, voor zoover niet 
uitmakende een bestanddeel van een vast ge
steente, dat voor hunne wimiing in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, mitsgaders jo
dium en de verbindingen daarvan, in vijftien 
terreinen (terreingroepen), gelegen in de ge
westen Atjeh en Onderhoorigheden, Palem
bang, W est-J ava (residentie [afdeeling] Kra
wang), Oost-Java (residentiën [afdeelingen] 
Bodjonegoro , Grissee, Soe-rabaja en Oost
Mado em) en Zuider. en Oosterafdeeling van 
Borneo, welke terreinen zijn begrensd a ls aan
gegeven is in artikel 1 van de bovengemelde, 
aan deze wet gehechte ontwerpen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 

Mei 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, D e Graaf f. 
( Uitgeg. 18 J uni 1931.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST A. 

Tusschen de rechtspersoon N ederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van K oloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid a ls " het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van .................... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum Maat
schappij" , ten deze ve rtegenwoordigd door 
hare Directie (in deze overeenkomst aange
duid a ls " de Maatschappij"), is overeenge
komen als volgt : 

Art. 1. (1) H et Gouvernement verleent krach
tens artikel 5a der Indische Mijnwet aan de 
Maatschappij - en de Maatschappij aanvaardt 
bij deze - voor den tijd van veertig achter
eenvolgende jaren, aanvangende met den dag 
van onderteeken ing dezer overeenkomst, met 
uitsluiting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardol ie, aard
pek, aardwas en a lle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor wover 
niet uitmakende een bestanddeel van een 
vast ge teente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede vau 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als Dja1nbo Ajé-blok aangeduid, in het Gou
vernement Atjeh en Onderhoorigheden gele
gen terrein, begrensd als volgt: 

a. door den linkeroever van de Kr. Ara 
Koèndoë vanaf de kustlijn tot aan haar snij
punt met den spoorweg van Langsar naar 
Lho Seumawé; 

b. door eene lijn in de richting N. 183° 0 . 
van laatstgenoemd punt tot haar snijpunt met 
de Al oer Boel oeh ; 

c. door eene lij n in de richting N. 280° 0. 
van laatstgenoemd punt tot haar snijpunt met 
den linkeroever van de Kroeëng Dj ambo Ajé; 

d. door eene lijn in de richting N. 316° 0. 
tot aan haar snijpunt met den spoorweg van 
Langsar naar Lho Seumawé ; 

e. door eene lijn die laatstgenoemd punt 
verbindt met de uitmonding van de Kroeëng 
Pasé in zee; 

/. door de kustlijn bij laagwaterspr ing 
vanaf de monding van de Kroeëng Pasé in 
N .O.-richting tot Diamant-punt en vervolgens 
in Z.O.-richting tot de monding van de Kr. 
Ara Koendoë, genoemd onder a; 

inclusief de e i! andjes voor de kust, geheei 
of gedeeltelij k gelegen binnen 1,5 K.M. af
stand van de kustlijn bij laagwaterspring. 

(2) De · oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van d it contract geacht te 
bedragen 64,990 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 13 
dezer overeen!wmst. 

Art. 2. (1) De Maatschappij zal ten aanz ien 
van het in artikel 1 omschreven terrein, voor 
zoover uit deze overeenkomst niet het tegen
deel blijkt , tegenover het Gouvernement de
zelfde rechten en verplichtingen hebben als 
ware zij houdster eener op den dag van tot
standkoming dezer overeenkomst verleende 
concess ie op den voet der Indische Mijnwet. 

(2i Met afwijking van het vorenstaande zal 
de Maatschappij gedurende de eer te vijf ja
ren van de overeenkomst, instede van het in 
het tweede l id van artikel 35, sub a der In
dische Mijnwet bedoeld vast recht, jaarlijks 
bij vooruitbetal ing hebben te voldoen een vast 
recht, evenredig aan de oppervlakte van het 
terrein, ten bedrage van f 0.02½ per hectare. 

(3) De betalingen van de krachtens di t ar
t ikel verschuldigde bedragen aan vast recht en 
cijns zullen geschieden door storting in 
's Lands kas te Batav ia. 

(4) B innen den tijd van twee jaar na af
loop van den in lid 2 genoemden termijn van 
vijf jaren zal de Maatschappij het terrein moe
ten afbakenen door plaatsing van goed gefun
deerde steenen of ij zeren merkteekens op de 
hoekpunten en op tusschenliggende, niet ver
der dan 500 M. van elkander verwijderde, 
punten langs de grensl ijnen. Op deze merk
teekens moet op ten minste 1½ meter boven 
den beganen grond het opschrift "5 a D. A." 
zijn aangebracht. Op daartoe door het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw gedane aan
zegging moeten binnen den tijd, op de wijze 
en op de plaatsen voor elk geval aangegeven, 
ter nadere aanduiding van de grenzen van het 
terre in merkteekens ook op andere punten 
worden aangebracht. 

(5) Indien de in het vorig l id bedoelde 
merkteekens niet tijdig worden aangebracht of 
niet in behoorlijken staat worden ·onderhou
den, ter beoordeeling van het Hoofd van den 
Dienst van den Mijnbouw, is deze bevoegd op 
kosten en risico van de Maatschappij de merk
teekens te doen plaatsen of onderhouden. 

Art. 3. (1) Boven eh behalve hetgeen de 
Maatschappij op grond van artikel 2 is ver
schuldigd, .betaalt zij aan het Gouvernement 
jaarlijks een aandeel in de netto-opbrengst 
van de ten vorigen jare uit het vorenomschre
ven terrein verkregen producten en zulks op 
den volgenden voet. 

Zool ang de netto-opbrengst niet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het 
ten behoeve der opsporing en/of ontginning 
aangewend kapitaal ontvangt het Gouverne-
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ment van die netto-opbrengst twee twintigste 
deel en . 

Bedraagt de netto-opbrengst meer dan vij f 
en tw int ig percent van evenbedoeld kapitaal , 
dan ontvangt het Gouvernement: 

van de eerste 25 pct. twee twintigste deelen; 
van het meerdere tot en met 35 pct, drie 

tw intigste deelen; 
van het meerdere tot en met 45 pct. vier 

tw intigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 55 pct. vij f 

twintigste deel en; 
van het meerdere boven 55 pct. zes twin

tigste dee l en; 
a ll es behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement uit dezen hoofde uit te 
keeren bedrag nooit meer zal beloopen dan 
tw intig percent der geheele netto-opbrengst. 

(2) Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de bruto-opbrengst vastgesteld 
ingevolge artikel 36 der Indische M ij nwet, 
verm inderd met de ontginningskosten en de 
vo lgens goed koopmansgebruik vast te stellen 
afschrijvingen op het kapitaal. 

(3) Als ontginningskosten worden in aan
merking gebracht: 

a. a ll e u itgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginning terre in verricht voor het bo
ren, verdiepen, schoonmaken en onderhouden 
der putten; 

b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningste rrein verricht voor do ont
trekking van aardolie en gassen aan de put
ten, voor de voorloopige reiniging (waaronder 
ook is begrepen het onttrekken van water 
aan emulsie) en voor de verzameling der pro
ducten , tot aan de plaats waar de metingen 
ter bepaling van de bruto-opbrengst worden 
verricht; 

c. de directe uitgaven voor de aanschaffing 
en het vervoer naar het ontginningsterrein van 
a l le voor de sub a en b omschreven doeleinden 
benoodigde werktuigen, gereedschappen, mate
rialen, brandstoffen en andere benoodigdhe
den; 

d . de uitgaven voor werving en aanvoer 
van werk] ieden bij de ontginning te werk ge
ste ld, ook voor zoover die buiten het ontgin
ningsterrein zijn gedaan; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieuwing 
en wijziging van de gebouwen op het ont
ginningsterrein voor de sub a en b bedoelde 
werkzaamheden benoodigd, voor zoover h ier
voor geen huur wordt verkregen; 

/. de u itgaven voor het onderhoud van 
land- en waterwegen en transportbanen, voor 
zoover dienende ten behoeve der opsporing en 
ontginning; 

g . de uitgaven voor leiding en beheer van 
de ontginning, voor zoover op het ontginn ings. 
terrein uitgeoefend; 

h. een in overleg met den Regeer ingscom
mi saris vast te stellen aandeel in de alge
meene onkosten der Maatschappij . 

( 4) Onder "kapitaal" als ·bedoeld in het 
eerste lid van di-t artikel, wordt verstaan het 
bedrag der kosten van oprichting met inbe
grip van de kosten voor het verkrijgen van 
de beschikking over den benoodigden boven
grond van: 

1. de pennanente gebouwen, op het ont-

ginningsterrein voor de sub a ton b van het 
vorig lid bedoelde werkzaamheden benoodigd; 

2. de permanente inrichtingen voor den op. 
si ag en afvoer van v loeibare en gasvorm ige 
prod ucten tot aan de p laats waar de metingen: 
ter bepaling van de bruto-opbrengst worden 
verricht; 

3. de inrichtingen voor de winning van 
vloe ibare producten uit gassen en voor de ont
trekking van water aan emulsie. 

(5) Het kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks, per 31 December van het 
afgeloopen jaar op de wijze, a ls in het vol
gende artikel nader i omschreven , op te ma
ken balans. 

Art. 4. (1) De Maaschappij verb indt zich 
van haar bedrijf, voor zoover betreft de bij 
deze overeenkomst bedoelde opsporingen en 
ontginningen, te zullen voeren een afzonder
lijke boekhouding, voldoende aan de eischen 
van goed koopman:sgebruik. 

(2) Deze boekhouding wordt jaarlij ks per 
31 December a fgesloten met opmaking daar
uit van een balans en winst. en verl iesreke
ning. De ontginningskosten worden geboekt 
ten laste eener rekening "exploratie-kosten". 
Aan het einde van het boekjaar wordt u it de 
rekening "exploratie-kosten" afgezonderd het 
deel dier kosten, dat geacht kan worden te 
hebben gediend ter verkrijging van de pro
ductie, welk bedrag overgebracht wordt naar 
de winst- en verliesrekening. Het saldo der 
rekening "exploratie-kosten" wordt in de ba
lans opgenomen . Zoolang de rekening "ex
plorat ie-koten" een nadeelig saldo aantoont, 
wordt het voordeel ig saldo der winst- en ver
liesrekening ten bate der reken ing "explo
ratie-kosten" gebracht .. 

(3) Aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in Tederlandsch-Indië en de 
door dezen aan te wijzen ambtenaren moet 
op hun verlangen te allen tijde inzage van 
voormelde boekhouding worden gegeven. Zij 
zijn verplicht tot geheimhouding van de hun 
aldus verstrekte gegevens en zull en daarvan 
geen verder gebruik mogen maken dan voor 
de vaststelling van hetgeen aan het Gouverne
ment toekomt. De verplichting tot geheimhou
ding l aat onverkort de bevoegdheid van ge
noemde ambtenaren om van de hun bij het 
onderzoek bekend geworden strafbare fe iten 
aangifte te doen bij de ambtenaren van J u
stitie. 

(4) De Maatschappij is gehouden jaarlij ks 
vóór l J ui i een door haar vertegenwoordi ger 
onderteekend afschrift van de in het tweede 
lid bedoelde balans en winst. en verl iesreke
ning aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in te dienen. Heeft deze indiening 
op 1 Augustus d.o .v. nog niet p laats gehad, 
dan stelt de Iaatschappij gemeld Diensthoofd 
in staat om op kosten der Maatschappij be
doelde stukken op te maken; in den aldus 
opgemaakten vorm zullen zij voor de Maat
schappij verbindend zijn. 

Art. 5. (1) Na ontvangst vatl de in arti
kel 4 bedoelde balans en winst- en verlies
rekening, onderscheidenlijk na opmaking daar
van overeenkomstig het vierde lid van dat 
artikel, zendt het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw aan de Maatschappij een af-
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rekening betreffende hetgeen de Maatschappij 
ingevolge het eerste lid van a rtikel 3 aa n het 
Gouvernement is verschuldigd. Eventueel 
.wordt bij de opste lli ng ten aanz ien der bruto
opbrengst van het product gehandeld overeen
komst ig hetgeen in de Indische Mijnwet en 
de u itvoer ingsvoorschr iften daarvan met be
trekking tot de bruto-opbrengst is bepa ald. 

{2) Heeft de opgestelde a frekening een 
voorloopi g karakter ged ragen, dan wordt zij 
zoo spoedig mogelij k gevolgd door een defin i
t ieve a frekening. H et volgens voorloopige af
rekening eventueel door de Maatscha ppij te 
veel betaa lde wordt aanstonds terugbetaald 
vermeerderd met een rente va n 6 pct. 's jaars, 
gerekend van den datum van storting tot den 
dag der betaalbaarstell ing. H et mogel ij k te 
min betaa lde moet binnen een m aand na de 
dagteekening der defin it ieve a frekening door 
de Maatschappij worden aangezu iverd. 

A rt. 6. (1 ) De betal ing van het in arti
kel 3 bedoelde a a ndeel va n het Gouvernement 
in de netto-opbrengst geschiedt door storting 
rnn het verschuld igde bedrag - u iterl ij k op 
den laatsten dag der derde maand, volgende 
op d ie, waarin het, hetzij voorloopig hetzij de
finiti ef, zal zijn vastgesteld - in ' s L ands kas 
te B atav ia. 

(2) Onverminderd het rech t van het Gou
vernement om wegens wanbetaling ontbinding 
dezer overeenkomst te vorderen, za l de i\Iaat
scha ppij , bij n iet-voldoen ing van het aandeel 
van het Gouvernement in de netto-opbrengst 
b innen den daartoe gestelden termijn, eene 
boete ve rbeuren van één ten honderd van het 
door haar verschu ldigde voor elke maand 
achterstand, zull ende een gedeelte eener maa nd 
voor een voll e maand worden gerekend . 

A rt. 7. {1) De M aatschappij verbind t zich 
om van het t ij dstip af, dat delfstoffen worden 
gewonnen, p roductieregisters overeenkomstig 
de door het Hoofd van den D ienst van den 
Mijnbouw vast te stell en modellen regelmati g 
aan te ho uden en te bewaren op de in over 
leg met genoemd diensthoofd aangewezen 
p laatsen . 

(2) In deze p roductieregisters zal de M aat
schappij - tenzij genoemd diensthoofd toege
staan heeft, dat de boekingen anders gesch iti
den - eenmaal ' s weeks, volledig volgens 
m aat, gewicht o f getal boeken: 

a. hoeveel producten gedurende het t ijd
vak, waa rop de boeking betrekking heeft, ziju 
ver kregen ; 

b. hoeveel van de sub a genoemde produc
ten dadelij k verhandelbaar waren in den zin 
va n artikel 165 der Mij nordonnant ie 1930 ; 

c. hoeveel producten overigens gedurende 
het t ijdva k, waarop de boeking betrekking 
heeft , ve rhandel baar zijn geworden in den 
zin van het onder b genoemde artikel. 

{3 ) Indien gedurende eenig t ij dva k geen 
producten, a ls bedoeld sub a, b of c, zij n ver
kregen of verha ndelbaa r geworden, moeten 
de betrekkelij ke kol omm en der registers wor
den ingevul d met "nih il" . 

(4 ) De Maatschappij verbindt zich om van 
het in lid {1 ) genoemde tij dsti p af, volgens 
door het H oofd van den Di enst van den M ijn
bouw vast te steil en model I en, de navolgende 
opga ven te verstrekken: 

a. maandelij ks de ui t eiken put v,:, rkregen 
bruto- product ie, zoomede de voor e igen ge
bruik aa ngewende en de voor bere iding en 
verwe ,·k ing afgevoerde hoeveelheden ; 

· b. maandelijks, indien de maatschappij te
vens be reidster en verwerkster is van het 
ruwe product, de in de verwerkings inrichtin
gen ve rwerkte hoeveelheden en de hoeveelhe id 
der daa ru it ve rkregen producten; 

c. jaa rlijks, de gegevens onder a en b be
doeld , be ne v e n s d e gemidde l d e ster kt e v a n h et 
per dag te werk gestelde personeel, over het 
afgeloopen ka lender jaar. 

Deze opga ven moeten ve rzonden worden, 
voor zoover betreft die sub a en b genoemd, 
veer t ien dagen na afl oop va n de maand, en 
d ie sub c genoemd, zes weken na a floop van 
het jaa r. waarop zij betrekk ing hebben. 

(5 ) De M aatschappij is bovend ien verpl icht 
telkens aan het H oofd va n den Dienst van den 
M ijubonw mededeel ing te doen van de plaats, 
waa r een bor ing za l worden aangezet en van 
het tijdstip, waa rop zulks za l gesch ieden, zoo
mede va n het aanboren van olie, gas of zoet
water en de daarbij aangetroffen hoeveel
heden. 

Art. 8. De M aatsch appij is gehouden , aan 
het H oofd van den D ienst van den Mijnbouw 
over ieder half kalender jaar volled ig inge
vulde en onderteekende productie-staten vo l
gens het door dat d iensthoofd vastgesteld mo
del in duplo in te di enen. Deze productie
staten, wa ar in de resulta ten der opspor ing en 
ontgin ning van het a fgeloopen t ijd vak zijn 
opgenomen, behooren te worden samengesteld 
u it de in de productieregisters opgenomen 
gegevens en moeten vóór 1 Maar t en vóór 1 
Septem ber van elk jaa r b ij meergenoemd 
Diensthoofd inged iend zijn. 

Art. 9. (1 ) Wanneer b ij het bed r ij f ana
lysen van de gewonnen delfstoffen en/of de 
daaru it verkregen producten worden gem aakt, 
zal de M aatschappij de resultaten dier ana
lysen (proefdi still aties enz.) volled ig en naar 
waarhe id doen aa nteekenon in registers. 

(2 ) De aa nteekeningen moeten naar t ijds
orde telkens b innen één week na het maken 
van elke analy e in die registers ingeschreven 
en onderteekend worden door de personen, 
di e de ana lysen hebben ver richt. 

Art. 10. {1) Door het Hoofd van D ienst 
van de n Mijnbouw word t aan de ha nd va n de 
volgens artikel 8 ingediende productiestaten 
een taxatie van de belastbare handelswaa rde 
der in het afgeloopen ka lender jaar verkregen 
verha ndelbare producten opgemaa kt. Deze 
taxatie wordt ter raadpleging toegezonden 
aan de M aatschappij , di e verplich t is, daar
voor en gedagteekend on tvangbewijs af te 
geven. 

(2 ) Ind ien de Maatschappij zich niet met 
de haar door het Hoofd van Dienst van den 
Mijnbouw ter ken nisnem ing toegezonden taxa
t ie kan vereen igen, doet zij daarvan schrifte
lijk mededeel ing onder opgave der redenen. 

(3 ) Desgewensch t vermeld t de M aatsch ap
p ij haar eigen taxatie, welke door haar kan 
worden toegelicht. In de plaats van d ie taxa
ti e ka n zij , onder overlegging van besche iden 
om de juisthe id daarvan aan te toonen, de 
werkelijke opbrengst der hoeveelhe id belast -
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bare producten en het wel'kel ij k bedrag der 
af te u-ekken kosten opgeven. Deze opgave -
zoo noodig gewjjzigd naar aanleiding van be
vind ingen bij een onderwek del' boeken - zal 
in dat geval a ls grondslag voor de bereke
ning van het aan cijns verschuldigd bedrag 
worden genomen, tenzij het Hoofd van den 
Dienst van den M ij nbouw van ool'deel is, dat 
daartegen bezwaren bestaan. Zij ne afwij kendn 
besli ss ing zal dat H oofd al dan met redenen 
omkleeden. 

Al't. ll. Het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw kan, behoudens beroep op den 
Gouverneur-Generaal overeenkomstig het be
paalde in artikel 172 del' Mijnordonnantie 
1930, het aan cijns te betalen bedrag bij ra
ming, zoo noodig na een plaatselijk terzake 
ingesteld onderzoek vaststellen, wanneer: 

1 °. prod uctieregisters niet zijn aangehou
den, dan wel door schuld of nalatigheid zijn 
verloren geraakt ; 

2°. productie-staten niet tijdig zijn inge
d iend; 

3°. door het H oofd van den Dienst van den 
Mij nbouw ter verbeter ing of aanvull ing terng
gezonden, exemplaren van de productiestaten 
niet weder ingediend of daaromtl'ent gevraag
de inlicht ingen n iet verstrekt worden, b innen 
den door genoemd diensthoofd voor elk bij
zonder geval te bepalen termijn; 

4° . ter raadpleging toegezonden taxaties 
niet b innen den gestelden termij n worden te
r uggezonden; 

5°. een door het H oofd van den D ienst 
van den M ij nbouw ter zake van den cijns be
vo len onderzoek wol'dt belet. 

Bij p laatselijk ter zake ingesteld onderzoek 
komen de dadelijk na vaststelling invorder
bare ko ten ten laste van de Maatschappij . 

Art. 12. Wanneer het Gou.vernement rechts
kund igen bij tand moet inroepen voor het in
nen van eene uit deze overeenkomst voort
v loe iende vo l'dering op de Maatschappij en in 
het geding de winnende pal'tij is, zu ll en de 
practizij nskosten door de Maatschappij wor
den gedragen, ook voor zoover deze kosten 
n iet reeds uit kracht van de rechterl ij ke u it
spraak op de Maatschappij kunnen worden 
verhaald. Ook vool' het geval de vordering 
buiten proces mocht kunnen worden geïnd, 
zu ll en de daarvoor verschuldigde practizijns
kosten ten la te van de Maatschappij komen. 

Art. 13. (1 ) De Maatschappij is bevoegd 
gedee lten van het in de eer te alinea van ar
t ikel 1 bedoelde terrein voor den afloop van 
den aldaar bepaalden tel'm ij n, wederom ter 
beschikking van het Gouvernement te stellen, 
m its afstand doende van alle rechten, terzake 
van die gedee lten voor haal' uit deze overeen
komst voortvloe iend. 

(2) Het voornemen daartoe zal moeten blij
ken uit een bij het Hoofd van den Dienst van 
den 1ij nbouw in te dienen schriftelijke ver
klaring van de Maatschappij, bevattende de 
grensomschl'ijving van het prijs te geven ge
deelte, eene opgave van hare zich daarbinnen 
bevindende wel'ken en bez ittingen, en verder 
zoodanige gegevens als nood ig zijn om den 
omvang en de gevolgen del' prij geving te 
kunnen beool'deelen. 

(3) Het Gouvernement i evenwel bevoegd 

in de voorgestelde begrenzing van het prjjs 
te geven gedeelte zoodan ige wijziging te VOl'
deren a ls de Gouverneur-Generaal in het be
lang van eene doelmatige begrenzing of van 
een behoorl ijke ontgiuning noodig zal oordee
len. 

( 4) adat ten aanzien van de begrenzing 
a lsmede van het oppervlak van het overblij 
vende gedeelte van het tel're i n en van al het
geen verder ter zake 1·egel ing mocht behoe
ven tusschen partij en overeenstemming zal 
zijn verkregen, za l een en andel' wol'den vast
gesteld bij suppletoire schl'iftelij ke overeen
komst. 

(5) Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuld igd inge
volge de Indische M ijnwet dan wel op grond 
van het tweede lid van artikel 2 van di t con
.tract, ovel' het pl'ijsgegeven terl'e ingedeel te 
slechts verschuldigd zij n tot het e ind van het 
contractjaar, waarin voor dat gedeelte een 
verklaring, als in het tweede l id bedoel d , vol
doende aan de gestelde ve l'e isch ten, bij het 
Hoofd van den Dienst ·van den Mij nbouw zal 
zij n ingekomen. 

(6) Zoolang vorenbedoelde suppl etoire over
eenkomst n iet tot stand is gekomen, wordt de 
M aatschappij van ha re vel' plich t ingen tot be
tal ing van het bedongen vast rech t n iet ont
heven; doch hetgeen in verband met de prij s
gev ing naderhand mocht blij ken te veel to 
zijn betaald, wordt bij de eel'stvolgende ver
schuldigde stol'ting of stortingen met de Maat
schappij zonder rentevergoeding verrekend. 

A rt. 14. (1 ) De M aatschappij vel'bindt 
zich de opsporing en ontginn ing, waartoe haar 
bij artikel 1 het rech t is verleend, met in
achtneming van de term ij nen, in het tweede 
en derde lid van dit artikel gesteld, ter hand 
te nemen en die opsporing en ontginning met 
zooda nigen spoed, op zoodanige schaal en met 
zoodan ige hulpm iddelen vool't te zetten, als 
redel ij kerwijze kan wo rde n gevorderd in ver
band met den a lgemeenen handelstoestand en 
in het bijzonder met den stand der markt van 
petroleum en aanverwante producten en ge
heel afgescheiden van het meerdere of min
dere voordeel, eventueel voor de Maatschappij 
uit de ontginning van andere olieterreinen 
voorLvloeiende. 

(2) Met de op por ing moet binnen den tijd 
van één jaar na de totstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

(3) Vóór het einde van het derde jaar zal 
de Maatschappij ten minste één opsporings
boring aanzetten en regelmatig voortzetten, 
zoolang zulks om technische redenen en in
gevolge de daarbij verkregen resu ltaten ge
wettigd is. B ij m islu kking dezer boring a ls 
gevolg van techn ische oorzaken zal dadelij k 
een tweede boring wol'den aangezet. 

(4) De beslis ing of t ijdig met de opspo
ring een aanvang is gemaakt en de boring of 
boringen t ijdig zij n aangezet en met voo t
val'endheid worden voortgezet, berust bij het 
Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw. 

(5) De :Maatschappij verbindt zich mede, 
om de opspor ing en ontginning op zoodanige 
wijze te doen p i aats hebben, dat daarbij niet 
meer aan petroleum verloren gaat dan rede-
1 ijkerwijze bij een techni ch goed gevoerd be-
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drijf als onverm ij delijk moet worden be
schouwd. 

(6) Binnen het mijnveld zal de Maatschap
pij werken, dienende voor lossen of a fscheep, 
zooals afscheepplaatsen, los- en laadhoofden, 
aanlegplaatsen van schepen, havenwerken, 
kaden, dammen, pieren, ste igers en uitdie
p ingen eerst mogen uitvoeren na verkregen 
goedkeur ing door of namens den Gouverneur
Generaal ; aan zoodan ige goedkeuring kun
nen bepaalde voorwaarden worden verbonden . 

Art. 15. (1) De Maatschappij verbindt zich 
ten minste dr ie vierden van het aanta l, zoowel 
van de le idende a ls van de ondergeschikte, bij 
de directe of indirecte uitvoering der werk
zaamheden gebezigde, arbeidskrachten uit 
Nederlandsche onderdanen te doen bestaan. 

(2) Van deze bepaling kan in bijzondere 
gevall en, met goedkeuring van het Gouver
nement, worden a fgeweken. 

Art. 16. (1) H et Gouvernement heeft het 
recht te vorderen, dat de cijns en de jaarlijk
sche uitkeering, in a rtikel 3 bedoeld, in na
tura zullen worden voldaan, hetzij geheel of 
gedeeltelijk in den vorm van ruwe olie dan 
wel geheel of gedeeltelijk in dien van eind
producten, verkregen bij verwerking in de in-
1·ichtingen der Maatschappij. H et Gouverne
ment verbindt zich om het op deze wijze te 
zijner beschikking komende ruwe of bewerkte 
product u itslui tend te doen strekken ter voor
ziening in zijn eigen behoeften. 

(2) De ingevolge de vorige a linea door de 
Maatschappij te leve reh hoeveelheid wordt a ls 
volgt vastgesteld: . 

a. 4 pct. van de productie als aequivalent 
voor den cij ns; 

b. daarnevens 4 pct. van de productie naar 
reden van elk, ingevolge de afrekening, be
doeld in het eerste lid van artikel 5, verschul
digd twintigste deel van de netto.opbrengst, 
dat de Maatschappij aan het Gouvernement 
heeft te betalen op grond van het bepaalde 
in het eerste l id van artikel 3. 

(3) De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste lid bedoelde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelheid en kwa-
1 iteit, welke niet zal afwij ken van die , welke 
de Maatschappij in haar normaal bedrijf ver
vaardigt, wordt ten minste drie maanden te 
voren aan de Maatschappij medegedeeld. In
dien op dat t ij dstip de ruwe olie of de pro
ducten , waarop de cijnsberekening en de af
rekening betrekking hebben, niet meer be
schikbaar zijn, is de Maatschappij gehouden , 
daarvoor andere gelijkwaardige ruwe olie 
en/of producten in de plaats te stellen. 

(4) De aflevering van de door het Gou
vernement gewenschte ' ruwe ol ie en/of pro
ducten geschiedt uit een der inrichtingen der 
Maatschappij ter keuze van het Gouvernement, 
met dien verstande, dat alle kosten van ver
voer en/of verwerking van ruwe olie vanaf 
de plaats, waar de bruto-opbrengst op den 
voet der Indische Mijnwet wordt vastgesteld , 
worden vergoed op de wijze, a ls aangegeven 
in het tweede en derde I id van artikel 36 dier 
wet. 

Art. 17. De rechten en verplichtingen u it 
dl/ze overeenkomst voortv loeiende, mogen noch 
in hun geheel , noch gedeeltel ijk worden over-

gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verb inden en ook bevoegd zal zijn d ie toe
stemming zonder opgaaf van redenen te wei
geren. 

Art. 18. (1 ) De M inister van Koloniën is 
te allen tijde bevoegd een Regeeringscommis
saris en een p laatsvervangend R egeer ingscom
missar is te benoemen tot controle en toezicht 
op de handel ingen der Maatschappij, verband 
houdende met de opsporing en ontginning op 
het in artikel 1 omschreven terrein en in het 
algemeen met de uitvoering dezer overeen
komst. 

(2) De ko ten en het traktement van den 
R egeeringscommissar is en zijn plaatsvervan
ger komen voor rekening van het Gouverne
ment. 

(3) De Maatschappij verb indt zich aan den 
Regeeringscommissar is of zijn plaatsvervanger 
a ll e door hem gewenschte inlichtingen te ge
ven, hem inzage te verleenen van all e boe
ken, rapporten, registers en bescheiden, de 
ondernem ing betreffende, alsook toegang tot 
a ll e kantoren en gebouwen, bij de Maatschappij 
in gebrui k, zoomede tot het in artikel 1 be
doel de terrein. 

(4) Van de in de artikelen 4 en 13 be
doelde, aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen bescheiden zal 
steeds, gelij ktijdi g met de toezend ing daarvan 
aan genoemd . Hoofd, a fschrift worden toege
zonden aan den R egeeringscommissaris. 

(6) De vaststell ing van het door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldigde, 
bedoeld in artikel 6, wordt aan de goedkeu
ring van den R egeeringscommissaris onder
worpen en zal niet geacht worden definitief 
te hebben pi aats gehad, al vorens deze goed
keur ing is verkregen. 

(6) De R egeeringscommissaris en zijn plaats
vervanger hebben toegang tot alle vergade
ringen van aandeelhouders en/of van com
m issarissen der Maatschappij . Voor elke ver
gader ing zal hun t ijdi g een oproeping worden 
gezonden, waarin de te behandelen onderwer
pen zij n omschreven. Alvorens tot stemm ing 
wordt overgegaan over eene aangelegenheid 
betreffende de opsporingen en ontginningen 
op het in artikel 1 omschreven terre in of op 
welke wijze ook met deze overeenkomst 
verba nd houdend, wordt de R egeeringscom
missar is, of bij d iens afwezigheid zijn plaats
vervanger, uitgenoodi gd en in de ge legenheid 
gesteld adv iseerende stem uit te brengen. 

A rt. 19. (1) De Maatschappij is bevoegd 
de ontginning te staken indien en zoodra zij 
ten genoegen van den Gouverneur-Generaa l 
heeft aangetoond, dat uit de voortzetting van 
het bedrijf door haar geen voordeel kan wor-
den behaald. -

(2) In dat geva l hebben zoowel het Gou
vernement als de Maatschappij het recht om 
de overeenkomst door eene enkele aanzegging, 
bij deurwaarders-exploit aan de wederpartij 
te beteekenen, dadelijk te doen e indigen, in 
welk geval de overeenkomst een e inde neemt 
op den datum, waarop het exploit is uitge
bracht. 

(3) Behoudens het bepaa lde in het vierde 



1931 30 MEI (S. 231) 2ö8 

lid van dit artikel, zal de Maatschappij van 
d it recht a ll een mogen gebruik maken, wan
neer zij aan al hare uit deze overeenkomst 
voor haar voortvloeiende verplichtingen vol
ledig heeft voldaan en tevens voor de behoor
lijke nakoming daarvan en voor de betaling 
der jaarl ij ksche uitkeeringen, voor zoover deze 
nog niet mochten vaststaan, ten genoegen van 
den Gouverneur-Generaal tot een door hem 
vast te stel! en bedrag zekerheid heeft gesteld, 
welke blij ft stand houden, totdat partijen vol
led ig hebben afgerekend, zulks ter u itsluiten
de beoordeeling van den Gouverneur-Generaal. 

(4) Wanneer van het recht om de overeen
komst te beëindigen nog geen gebruik is ge-
1naakt en inm iddels de omstnndigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eene voort
zetting van het bedrij f voordeel kan worden 
behaald, een en ander ter u itsluitende beoor
deel ing van den Gouverneur-Generaal, heeft 
1 aatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het bedrij f in zijn vollen om\'aug binnen een 
door hem te bepalen termijn te vorderen, in 
welk geval de Maatschappij haar verkregen 
recht op beë indiging der overeenkomst ver
liest. B ijaldien de Maatschappij in gebreke 
bl ijft aan deze vordering gevolg te geven, zal 
het Gouvernement de overeenkomst op de 
wijze bij lid 2 van dit artikel omschreven 
kunnen beëindigen, onverminderd het recht 
van het Gouvernement om in stede van het 
contract te beëindigen, daarvan ontbinding 
met schadevergoeding te vorderen. 

(5) Totdat de overeenkomst een e inde 
neemt, bl ij ft de Maatschappij verplicht, a l 
hetgeen tot h aar bedrijf behoort in behoorlij
ken staat te onderhouden . 

(6) H et vast recht over het contractjaar, 
waarin het contract wordt beëindigd of ont
bonden, de cijns en de jaarl ijksche uitkeering; 
in artikel 3 genoemd, blijven door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldigd en 
daarvan kan geene geheele of gedeeltelijke 
terugvordering plaats hebben. 

Art. 20. H et Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen: 

1 °. indien de M aatschappij, uitsluitend ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid 
van artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde 
vere ischten. Ontbinding uit dezen hoofde 
wordt alleen dan gevorderd, wanneer de Maat
schappij , na door het Gouvernement bij deur
waardersexploit van het feit, dat en de rede
nen, waarom zij niet meer voldoet aan ge
melde verei chten, te zijn verwittigd, in gt:• 
breke blijft aan die vereischten te voldoen 
binnen een door het Gouvernement bij dat 
exploit voor elk geval in · het bijzonder naar 
redelij kheid te stellen termijn; 

2°. indien de Maatschappij in strijd han
delt ,met een of meer der bepalingen van deze 
overeenkomst of van eene door haar in ver
band met de door haar ondernomen ontgin 
r,ing-en na te leven algemeene verordeniu.;, 
zi.llende de Maatschappij, bijaldien zij nala
tig is in de nakoming van een krachtens deze 
overeenkomst of bedoelde a lgemeene verorde
ning op haar rustende verplichting om te ge
ven of te doen, eerst en vooraf moeten worden 
in gebreke gesteld bij een deurwaarders-

exploit, waarbij zij wordt gesommeerd, b innen 
een voor elk geval in het bijzonder te stell en 
redelijken termijn, die verplichting alsnog na 
te komen; 

3°. indien naar het oordeel van het Gou
vernement de wijze, waarop het bedrij f van de 
opsporing en ontginning en de verkoop van 
de producten door de Maatschappij worden 
gevoerd, tengevolge heeft benadeel ing van de 
nationale belangen of belemmering van een 
gezonde en natuurlij ke ontwikkel ing van han
del en nijverheid in Nederlandsch-Ind ië. 

Art. 21. ( 1) Voor zoover bij deze overeen
komst niet anders is bepaald verbinden par
tijen zich om alle geschillen, welke naar aan
leiding van deze overeenkomst of in verband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
aan de uitspraak van drie scheidsmannen, die 
als goede mannen naar bi llijkheid met in
achtneming van het in deze overeenkomst be
paalde zullen oordeelen. 

(2) De benoeming van scheidsmannen heeft 
pi aats indien partijen niet binnen veertien 
dagen, nadat een der partijen aan de weder
partij te kennen heeft gegeven een geschil aan 
arb itrage te onderwerpen, omtrent de keuze 
lot overeenstemming zijn gekomen, en wel in 
dier voege, dat een hunner benoemd wordt 
door het Gouvernement, een door de Maat
c·happij en een op verzoek van de meest ge

reede partij, door de Arrondissements-recht
bank te 's-Gravenhage. 

(3) , vordt door een der partijen niet bin
nen dertig dagen, na daartoe door de andere 
partij te zij n gesommeerd, aan deze laatste bij 
gerechtelijk beteekende a kte kennis gegeven, 
wie voor haar a ls scheidsman zal optreden, . 
of hebben een of meer der benoemde scheids
mannen, om welke reden ook, den hun ge
geven last niet binnen 14 dagen na hunne 
benoeming aangenomen, dan worden al de 
scheidsmannen op verzoek van de meest ge
reede partij door de Arrondissements-rechtbank 
te 's-Gravenhage benoemd. · 

(4) De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelij k gestelde 
partij, doch de scheidsmannen zijn bevoegd 
om die kosten te verdeelen, indien beide par
Lijen over en weder op eenige punten in het 
ongelijk mochten worden gesteld. 

Art. 22. Alle op deze overeenkomst vallen
de kosten zijn ten laste van de M aatschappij. 

Art. 23. P artijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van a l wat daarop 
betrekking heeft, a lsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Koetaradja. 

ONTWERP-OVEREENKOMST B. 

Tusschen de rechtspersoon ederlandsch-
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach-
tens m achtiging bij de wet van .. ......... ... .. .. .. . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennontschap "De Bataafsche P etroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan-
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geduid als "de Maatschappij") , is overeenge
komen als vol gt: 

Art. 1. (1) H et Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den t ijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst met uitsluiting van anderen, het recht 
tot o'psporing en ontginning van aa rdol ie, 
aardpek, aardwas en all e andere soorten van 
1::itumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, a lsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een op 
de bij deze overeenkomst behoorende kaart als 
N oard,.A tjeh-blok aangeduid, in het Gouver
nement Atjeh en Onderhoor igheden gelegen 
terrein, begrensd als volgt: 

a. door eene lijn in de r ichting recht 0, 
vanaf het station der At jeh-tram te Bi reuën 
tot een punt op deze lijn op 3200 M. a fstand 
hiervan ; 

b. door een lijn met az imuth . 139° 30' 
0. vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 13,300 M. afstand hiervan; 

c. door eene lijn met az imuth . 107° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot aan het snij
p unt van deze lijn met den linkeroever van de 
K roeëng Sa wang; 

d. door eene lijn in de richting N . 74° 0. 
van 1 aatstgenoemd punt tot aan het snijp unt 
met den linkeroever van de Kroeëng Toean; 

e. door eene lijn in de richting N. 97° 30' 
0. van laatstgenoemd punt tot aan een punt 
op deze lijn op 17,500 M. a fstand hiervan ; 

· / . door eene lijn in de richting . 352° 30' 
0. van laatstgenoemd punt tot aan het snij
punt met den rechteroever van de Kroeëng 
Boeloh ; 

g. door eene lijn in de richting N . 333° 0. 
van laatstgenoemd punt tot aan het snijpunt 
met den rechteroever van de Kroeëng Beureu
gang; 

h . door eene lijn in de richting N . 267° 0 . 
van laatstgenoemd punt tot aan het snijpunt 
met den rechteroever van de K roeëng Toean; 

i. door eene lijn in de richting N . 64° 30' 
W. vanaf laatstgenoemd punt tot een punt 
op deze lijn op 10 IC.M. afstand h iervan ; 

j. door eene lijn in de richting N. 4_~0 3~'. 
W. tot aan het snij punt met de kustiiJn btJ 
laagwaterspring; 

k. door eene lijn , die laatstgenoemd punt 
verb indt met het station der Atjeh-tram te 
Bereuën . 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 19,050 hecta ren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 13 
dezer overkomst. 

Artikelen 2 t/m 23. Zijn ge lijkluidend met 
de artikelen 2 t/m 23 van ontwerp-overeen
komst A , behoudens dat in artikel 2 lid (4) 
in plaats van: ,,5a D.A." moet worden ge
lezen: ,,5a .A." 

0 TWERP-OVEREENKOMST C. 
Tusschen de rech tspersoon N ederl andsch

Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid a ls " het Gouvernement"), krach-
tens m achtiging l:iij de wet van ...... ........ ...... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamiooze 
vennootschap " De Bataafsche Petrole~m 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als " de Maatschappij") , is overeenge
komen als volgt: 

Art. 1. (1) H et Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der I nd ische Mijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den t ijd van vee r 
t ig achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen -

. komst, met uitsluiting van anderen, het rec_h t 
tot opspo1·ing en ontginning van aardohe, 
aardpek, aardwas en alle a ndere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandba re gassen, voor zoover 
niet ui tmakende een bestanddeel van een vast. 
ge teente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als N oord,.OostPalenibang-complex aangeduide, 
in de residentie Palembang gelegen terrein
groep, omvattende zes terreinen, begrensd als 
volgt: 

I . a. door de Z.O.-grens van de M.C. 
K erkai tusschen gren paal n° . lX en grens
paal n°. XI ; 

b. door eene rechte lijn, welke grenspaal 
n°. XI van de M.C. Kerkai verbindt met 
grenspaal n°. 8 van de M. C. Sumpal; 

c. door de N.W.-grens van de M. C. Sumpal 
van grenspaal n°. 8 tot grenspaal n°. 7 ; 

d. door eene rechte lijn, welke grenspaal 
n°. 7 van de M.C. Sumpal verbi ndt met 
grenspaal n°. IX va~. de M.C .. K erka i. 

0 II. a. door eene hJn met az,muth . 117 
0. van af den hoekpaal g. van de M .C. Sum
pal tot een punt op deze l ijn op 3 K .M . af
stand hiervan; 

b. door eene l ijn met azimuth 1 . 207° 0. 
van a f laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 3 K.M. a fstand h iervan ; 

c. door eene lijn met azimuth N . 297° CJ. 
van af laatstgenoemd punt tot aan het snij
punt met de Z.-grens van de M.C. Sumpal; 

d. de Z.-grens van de M .C. Sumpal van af 
laatstgenoemd snijpunt tot aan meergenoem
den hoekpaal g. 

Hl. a. door eene lijn met azimuth . 125° 
0 . van af grenspaal n°. IV van de M .C. 
Griss ik tot een punt op deze lijn op een af
stand van 26 K.M. hiervan ; 

b. door eene lij n met az imuth . 35° 0. 
van af I aatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lij n op een afstand van 5 K .M. hiervan; 

c. door eene lijn welke laatstgenoemd punt 
verbindt met grenspaal n°. II van de M.C. 
Gr issik; 

d. door de O.-grens en een gedeel te van de 
Z.W. -grens van de M.C. Griss ik van af grens
paal n°. II tot grenspaal n° . IV. 

IV. a. door eene lijn van a f den .W .-
hoek van het 5a-contractblok Kl oeang tot aan 
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den Z.W. -hoek van het 5a-contractblok der 
Nederlaudsche Koloniale Petroleum Maat
schappij (ontwerp-overeenkomst B., wet 9 .Fe
bruari 1928); 

b. door de Z.O.-grens van laatstgenoemd 
blok tot aan den Z.O.-hoek van dit blok; 

c. door de .O.-grens van laatstgenoemd 
blok van af den Z.O.-hoek tot een punt op 
deze grens, gelegen op 9,5 K.M. afstand hier
van; 

d. door eene lijn met azimuth N. 358° 0. 
van af laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn, gelegen op 10 K .M. ~fstand hier
van; 

e. door eene lijn met azimuth N. 26° 0. 
va11 af laatstgenoemd punt tot aan het snij
punt van deze lijn met de lijn over hoekpaal 
g. van de '1.C. Sumpal met azimuth . 102° 
30' 0.; 

/. door eene lijn met azimuth N. 102° 30' 
0 . van af laatstgenoemd snijpunt tot een punt 
op deze lijn op 12,400 M. afstand hiervan; 

g. door eene lijn met azimuth r . 115° 0. 
van af laatstgenoemd punt tot het snijpunt 
met den linkeroever van de Ajer Tjalik; 

h. door eene lijn met azimuth N. 208° 0. 
van af laatstgenoemd snijpunt tot een punt 
op deze lijn op 13 K.M. afstand hiervan; 

i. door eene lijn tnet azimuth N. 296° 0. 
van af laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 9,6 K .M . afstand hiervan; 

j . door eene lijn met azirnuth N. 285° 30' 
0. van af laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 4700 M. afstand hiervan; 

k. door eene lijn met azimuth N. 295° 0. 
van af laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 32,9 K . IJ:. afstand hiervan; 

l . door eene lijn met azimuth . 172° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 5900 M. afstand hiervan; 

,n. door eene lijn met az imuth . 250° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot aan het sn ijpunt 
met de lij n met azimuth 320° 0. over den 
hoekpaal M.C.K.I. van de 1\1.C. Kloeang; 

n. door eene lijn met azimuth N. 320° 0. 
over hoekpaal I van de M.C. Kloeang vanaf 
laat tgenoemd snijpunt tot aan het snijpunt 
met de r .-gren van het 5a-contract-blok 
Kloeang (ontwerp-overeenkomst B., wet 21 
Juli 1928); 

o. door de N.-grens van genoemd K loeang
blok vanaf laatstgenoemd snijpunt tot aan 
den .W.-hoek van dit blok. 

V. a. door eene lijn met azimuth N . 118° 
0. vanaf het punt, gelegen op de Z.O. -grens 
van meergenoemd 5a-contract-blok Kloeang op 
een afstand van 4500 M . van den N .O.-hoek 
van dit blok, tot aan een punt op deze 
lijn ge legen op 16 ,700 M. afstand van ge
noemde Z.O. -grens; 

b. door eene lijn met azimuth . 138° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn, gelegen op 19,100 M. afstand hier
van; 

c. door eene lijn met azimuth N. 260° 30' 
0. vanaf laatstgeuoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 19,800 M. afstand hiervan; 

d. door eene lijn met azimuth N. 312° 0 . 
tot aan het snijpunt met het Z.W.-verlengde 
van de Z.O.-grens van meergenoemd 5a
contract-blok Kloeang; 

e. vanaf laat tgenoemd nijpunt het Z.W.
verlengde van de Z.O.-grens van genoemd 
blok en vervolgens genoemde Z.O.-grens tot 
aan een punt, gelegen op deze grens op 4500 
M. afstand van den .O.-hoek van genoemd 
blok. 

VI. a. door eene lijn met azimuth N. 
294° 0. vanaf het punt, gelegen 2000 M. 

. 24° 0. van de monding van de Soengei 
Serdang in de Ajer Pangkalan Balei tot aan 
een punt op deze lijn gelegen op 10,900 M. 
van het beginpunt; 

b. door eene lijn met azimuth N . 307° 30' 
0. over het eindpunt van de lijn genoemd 
onder a tot het punt gelegen op deze lijn op 
5500 ~1. afstand hiervan; 

c. d0or eene lijn met azimuth N. 37° 30' 0. 
over laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lijn op 3000 M . afstand hiervan; 

d. door eene lijn met azimuth . 127° 30' 
0. over laat tgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 5200 M. afstand hiervan; 

e. door eene lijn met azimuth N. 114° 0. 
over laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lijn op 10,400 M. afstand hiervan; 

/. door eene lijn die laatstgenoemd punt v"!r
bindt met het beginpunt van de onder a ge
noemde lijn. 

(2) De oppervlakte van deze terreingroep 
wordt voor de toepa sing van dit contract ge
acht te bedragen 146,750 hectaren, behoudens 
eventueele verminder ing op grond van artikel 
13 dezer overeenkomst. 

Artikelen 2 tJm 22. Zijn gelijkluidend met 
de artikelen 2 t/m 22 van ontwerp-overeen
komst A, behouden verandering, overal waar 
noodig, van: ,,het terre in" in: ,,de terrei
nen", weglating van het ze de lid van artikel 
14 en dat in artikel 2 lid (4) in plaats van: 
,,5a D.A." moet worden gelezen: ,,onderschei
denlijk 5a 1.0.P. I, 5a N.O.P. II, 5a N .O.P . 
III, 5a 1 .O.P. IV, 5a N .O.P. V, en 5a 
N.O.P. VI". 

Art. 23. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft a l mede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewe telijk 
Bestuur te Palembang. 

o_ TWERP-OVEREENKOMST D. 

Tusschen de rechtspersoon 1ederlandsch-
Jndië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomt 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van .. ............... .. .. 
en de te 's-Gravenhage gev stigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als " de Maatschappij"), is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachten artikel 5a der Indische Mijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekeni ng dezer overeen
komt, met uitsluiting van anderen, het recht 
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tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste a ls 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitm akende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als .ilfan1Joendjaja-b1ok aangeduid, in de rnsi
d e nti e Palembang gelegen terrein, begrensd 
als volgt: 

a. door eene lijn met azimuth N. 136° 0. 
vanaf een punt 3,2 K.M . recht Z. van hoek
paal II van de M.C. Soeban Boeroeng tot een 
punt op deze lijn op 3,3 K.M. afstand hier
van; 

b. door eene lijn met azimuth N. 155° 0 . 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze I ij n op 4,6 K.M. afstand hiervan; 

c. door eene lijn met azimuth N. 133°. 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 13,6 K .M. afstand hiervan ; 

d. door eene lijn die laatstgenoemd punt 
verbi nd t met een punt gelegen op eene lijn 
met azimuth N. 45° 0. over hoekpaal I van 
de M.C. Karang Ring in en op een afstand 
van 4 K.M. vanaf laatstgenoemden hoekpaal; 

e. door eene lijn die laatstgenoemd punt 
verbindt met hoekpaal I van de M.C. K arang 
Ringin; 

/ . door eene lijn met azimuth N. 318° 0. 
Yanaf hoekpaal I van de M .C. K arang Ringin 
tot het snijpunt met den linkeroever van de 
Ajer Moesi bij dessa Soegihwaras; 

IJ . door eene lijn met azimuth . 312° 0. 
vanaf laatstgenoemd snijpunt tot een punt op 
dE-ze l ij n op 11 K .M. a fstand hiervan; 

h. door eene lijn met azimuth N. 335° 0. 
vanaf 1 aatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 7,65 K.M. afstand hiervan ; 

i. door eene lijn met azimuth . 316° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 2,5 K.M. afstand hiérvan; 

j . door eene lijn die laatstgenoemd punt 
verbindt met het punt onder a genoemd. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepas ing van dit contract geacht te 
bedragen 7840 hectaren, behoudens eventueele 
verm inder ing op grond van artikel 13 dezer 
overeenkomst. 

Artikel en 2 t/m 22. Zijn gelijkluidend met 
de artikelen 2 t/m 22 van ontwerp-overeen
komst A , behoudens weglating van het zesde 
lid van artikel 14 en dat in artikel 2 lid (4) 
in pl aats van: ,,5a D.A." moet worden ge
lezen: ,,5a M angoendjaja". 

Art. 23. I s gel ijkluidend met artikel 23 
van ontwerp-overeenkomst C. 

ONTWERP-OVEREENKOMST E. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
:Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van .................... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap " De Bataafsche Petroleum 
JI.Iaatschappij", ten deze vertegenwoordigd 

door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid a ls "de Maatschappij") , is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen, het recht 
tot opsporing e n ontginning van aardolie" 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitm akende een bestanddeel van een vast: 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen d~arvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als L e1natan1J-COmp1ex aangeduide, in de resi
dentie P a lembang gelegen terreingroep, om
vattende vijf terreinen, begrensd a ls volgt: 

I. a. door eene lijn met azimuth N. 299" 
0. vanaf het pi,nt van samenvloeiing van de 
Soengei Benakat Besar en de Ajer Lematang; 

b. door eene lijn met azimuth N. 50° 0. 
en 230° 0. over het punt A gelegen op 
9200 M. N. 320° 0. van het astronomische 
tation 14/21 Gg. Megang vanaf het snijpunt 

met de lijn genoemd onder a noordoostwaarts 
tot een punt op eerstgenoemde lijn op 7900 M_ 
afstand hiervan; 

c. door eene lijn met azimuth N. 121 ° 0 . 
vanaf laatstgenoemd punt tot aan het snij
punt met den linkeroever van de Ajer Lema
tangi 

d. door den linkeroever van de Ajer Lema
tang met uitzondering van het deel van het 
5a-contrnctblok der Bataafsche Petrol eum 
Maatschappij (ontwerp-overeenkomst C, wet 
21 Juli 1928), dat ten Noorden van de Ajer 
Lematang is gel egen. 

II. a. door eene lijn met azimuth N. 145" 
0. over het. punt gelegen op 4000 M. , recht 
0. van den grenspaal M.C. T .A.II van de 
M .C. Tal ang Akar; 

b. door den meridaan op 6300 M. recht 0. 
van den grenspaal M.C.T.A. IV van de M.C. 
Talang Akar; 

c. door de lijn met azimuth N. 157° 0. 
over het punt A gelegen op 2750 M . recht 0. 
van den grenspaal M.C.T.A. III der M.C. 
T alang Akar vanaf haar snijpunt met de lijn 
genoemd onder b tot aan het punt gelegen 
op 13,900 M. N. 15'i 0 0 . van het punt A bo
vengenoemd; 

d. door de lijn met azimuth N. 118° 0. 
vanaf het e indpunt va.n de lijn genoemd onder 
c tot een punt op deze lijn op 19,600 M. af
stand hiervan; 

e. door eene lijn met az imuth . 28° 0 . 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 4000 M. afstand hiervan ; 

/. door eene lijn met azimuth N. 298° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 16,300 M. afstand hierva n; 

IJ. door eene lijn met azimuth N. 337° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 21,300 M. afstand hiervan; 

h. door eene lijn met azimuth N . 247° 0. 
tot aan het snijpunt met de lijn in de rich 
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ting N. 337° 0. over het punt A bovenge
noemd ; 

i. door de l ijn met azimuth N. 337° 0. 
over het meergenoemd punt A . 

III. a. door eene lij n met azimuth . 15° 
0 . vanaf het punt op 2100 M. gemeten in de 
richting N. 44° 0. van de uitmonding van 
de Ajer Niroe in de Ajer Lematahg, tot een 
punt op deze lijn op 3000 M . afstand hiervan; 

b. door eene lij n in de richting . 105° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 12,500 M. afstand hiervan; 

c. door eene lijn in de richting . 195° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 3000 M. afstand hiervan; 

d. door eene lijn welke laatstgenoemd punt 
verbindt met het beginpunt van de l ijn ge
noemd onder a, 

IV. a. door eene lijn met azimuth N. 295° 
0. en N. 115° 0 . over een punt gelegen 600 M. 
recht N. van astronomisch station n°. 15 
(Praboemoelih) vanaf het snijpunt van deze 
l ij n met den weg Lembak-Batoeradja tot een 
punt op deze l ij n op 3150 M. afstand h ier
van· 

b.' door eene lijn met azimuth N. 205° 0. 
over laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lij n op 1900 M. afstand hiervan; 

c. door eene lijn met azimuth N. 115° 0. 
over I aatstgenoemd punt tot aan het snijpunt 
met den weg genoemd onder a; 

d. door den onder a genoemden weg vanaf 
laatstgenoemd snijpunt tot het beginpunt van 
de lij n genoemd onder a. 

V. a. door eene lijn recht N. vanaf het 
snij punt genoemd onder ni van de officieele 
grensomschrijving van het Limau-blok (Ont
werp-overeenkomst C, Staatsblad 1928, n°. 
268) tot een punt op deze lijn op 2200 M. 
afstand h i_ervan; 

b. door eene lijn met azimuth N. 288° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een p unt op 
deze lijn op 6000 M. afstand hiervan; 

c. door den lengtecirkel over laatstgenoemd 
punt; 

d. door eene lijn met azimuth N. 108° 0 . 
OYer het punt 1550 M. recht Z . van den drie
sprong bij Tandjoeng Boenoet vanaf het snij
punt met den laatstgenoemden lengtecir kel in 
Z .O. r ichting tot een punt op deze l ijn op 
7350 M. afstand hiervan ; 

c. door den lengtecirkel over laatstgenoemd 
punt; 

/. door eene lijn met azimuth N. 108° 0 . 
over het punt 700 M. recht Z. van de samen
vloe iing van de Ajer Hiboengan Besar en de 
A jer Talang Majang vanaf het snijpunt met 
laatstgenoemden lengtecirkel in Z.O. richting 
tot een punt op eerstgenoemde l ijn op 16,100 
M. afstand h iervan; 

g . door eene lij n met azimuth N. 198° 0 . 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lij n op 6000 M. afstand hiervan ; 

h . door de verbindingslijn van laatstge
noemd punt met het snijpunt genoemd onder 
n van de officieele grensomschrijving van het 
L imau-bl ok (Ontwerp-overeenkomst C, Staats
blad 1928, n° . 268); 

i. door de O.grens van het L imau-blok 
vanaf het 1 aatstgenoemde punt tot het onder 
n genoemd snij punt. 

(2) De oppervlakte van deze terreingroep 
wordt voor de toepass ing van d it contract ge
acht te bedragen 46,110 hectaren, behoudens 
eventueele vermindering op grond van artikel 
13 dezer overeenkomst. 

Artikelen 2 t/m 23 . Zijn gelij klu idend met de 
artikel en 2 t/m 23 van ontwerp-overeenkomst 
C, behoudens dat in artikel 2 lid (4 ) in plaats 
van: ,,5a N.O.P. I, 5a N.O.P. II, 5a N .O.P. 
III, 5a .O.P. IV, 5a N .O.P. V en 5a N .O.P . 
VI" , moet worden gelezen: ,,5a Lematang I , 
5a Lematang II, 5a Lematang III, 5a Lema
ta ng IV en 5a Lematang V" . 

ONTWERP-OVEREENKOMST F. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indi ë, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van ...... .. .. .... ...... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
Yennootschap "De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als "de Maatschappij"), is overeen
gekomen als volgt : 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den t ijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste a ls 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als Zuicl,-P ale'mbang-complex aangeduide, in 
de residentie Palembang gelegen terreingroep, 
omvattende drie terreinen, begrensd a ls volgt: 

I . a. door eene lijn recht N. vanaf het hoek
punt M.C.T.L.O. II van de M.C. Tandjong 
Loentar Oost tot een punt op deze l ij n op 
1900 M. afstand h iervan; 

b. door eene lijn met azimuth . 80° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt gele
gen op 6200 M. afstand hiervan ; 

c. door den breedtecirkel vanaf laatstge
noemd punt tot aan zijn snij punt met den 
1 inkeroever van de Ajer Lematang; 

d . door den l inkeroever van de Aj er Le
matang tot het snijpunt hiervan met de l ij n 
genoemd onder e; 

e. door eene lijn met az imuth N . 80° 0 . 
vanaf een punt, gelegen op de N.-grens van 
de M.C. Tandjong Loentar Oost op 2000 M. 
ten 0. van het hoekpunt M.C.T.L. O. II , tot 
het snijpunt genoemd onder d; 

/ . door de .-grens van de M .C. Tandjong 
Loentar Oost vanaf het punt M.C.T.L. O. II 
Oostwaarts tot het punt op deze grens op 
2000 M. afstand hiervan. 

II. a. door eene l ij n met azimuth N . 285° 
0. over het punt van samenvloeiing van de 
A jer K lawas en de Ajer Enim vanaf het sn ij -
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punt met den linkeroever van de Ajer Enim 
tot een punt op deze lijn op 4 K .M. afstand 
hiervan; 

b. door eene lijn recht Z. van laatstgenoemd 
punt tot een punt op deze lijn op 1,5 K.M. 
afstand hiervan; 

c. door eene lijn met azimuth N. 105° 0. 
van laatstgenoemd punt tot het snijpunt met 
den linkeroever van de Ajer Enim ; 

d. door den linkeroever van de Ajer Enim 
vanaf laatstgenoemd snijpunt tot het snijpunt 
met de lijn genoemd onder a. 

III. a. door eene lijn met azimuth N. 127° 
0 . vanaf het hoekpunt III van de M.C. Langoe 
tot een punt op deze lijn op 3350 M . afstand 
hiervan; 

b. door eene lijn recht Z. vanaf laatstge
noemd punt tot een punt op deze lijn op 
3400 M. afstand hiervan; 

c. door eene lijn rncht 0. vanaf laatstge
noemd punt tot een punt op deze lijn op 
3000 M. afstand hiervan; 

d. door eene lijn recht Z. vanaf laatstge
noemd punt tot het snijpunt van deze lijn met 
den breedtecirkel over het punt gelegen 300 M. 
recht Z . van triangulatie-punt 1867 (Pg. 
Abik); 

e. door den l aatstgenoemden breedtecirkel 
over het punt 300 M. recht Z. van triangu
latie-punt 1867; 

/. door den lengtecirkel over het punt 1150 
M. recht 0 . van triangulatie-punt 1867 vanaf 
het snijpunt met bovengenoemden breedte
cirkel tot een punt Noordwaarts op deze lijn 
op 6000 M . afstand hiervan ; 

g. door eene lij n met azimuth N. 307° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 3300 M . afstand hiervan; 

h. door eene lijn recht W. vanaf laatstge
noemd punt tot een punt op deze lijn op 4800 
M. afstand hiervan; 

i. door eene.Jijn recht N. vanaf het laatst
genoemde punt tot het snijpunt met den 
breedtecirkel over het punt 500 M . recht N. 
van hoekpunt IV van de M .C. Langoe ; 

j. door eene lijn recht 0. vanaf het laatst
genoemde punt tot het snijpunt met de W . 
concessiegrens van de M .C. L angoe; 

k. door de W. concessiegrens van de M.C. 
L a ngoe vanaf laatstgenoemd punt tot hoek
punt IV van genoemde M.C.; 

l. door de Z . concessiegrens van de M.C. 
Langoe. 

(2 j De oppervlakte van deze terreingroep 
word t voor de toepassing van dit contract ge
acht te bedragen 7180 hectaren, behoudens 
eventueele vermindering op grond van artikel 
13 dezer overeenkomst. 

Artikelen 2 t/m 23. Zijn gelijkluidend met 
de artikelen 2 t/m 23 van ontwerp-overeen
komst C, behoudens dat in artikel 2 lid (4) 
in p laats van: ,,5a N.O.P. I , 5a N .O.P. II, 5a 
N.O.P . III, 5a r.o.P. IV, 5a .O.P. V en 5a 
N.O.P. VI" , moet worden gelezen: ,,5a Z.P. 
I, 5a Z.P. II en 5a Z .P. UI". 

ONTWERP-OVEREENKOMST G. 

Tusschen de rechtspersoon N ederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
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' aangeduid als "het Gouvernement") , krach-
tens machtiging bij de wet van .................... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als " de Maatschappij") , is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet 
aan de M aatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen, het recht 
tot opsporing en. ontginning van aardol ie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitum ineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als M eraksa-blok aangeduid, in de res identie 
Palembang gelegen terrein, begrensd als 
volgt: 

a. in het Zuiden door den breedtecirkel 
over het triangulatiepunt T . 1841 (Pg. Tera
tak); 

b. in het Oosten door den lengtecirkel op 
26 K.M. afstand recht 0. van bovengenoemd 
triangulatiepunt; 

c. in het Noorden door den breedtecirkel 
op 7 K .M. afstand recht N. van bovenge
·noemd triangulatiepunt; 

d. in het Westen door den lengtecirkel op 
10 K.M. recht 0. van bovengenoemd trian
gulatiepunt. . 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 11 ,200 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 13 
dezer overeenkomst. 

Artikelen 2 t/m 22. Zijn gelijkluidend met 
de artikelen 2 t/m 22 van ontwerp-overeen
komst A , behoudens weglating van het zesde 
lid van artikel 14 en dat in artikel 2 lid (4) 
in plaats van: ,,5a D.A." moet worden ge
lezen: ,, 5a Meraksa". 

Art. 23. Is gel ijkluidend met artikel 23 
van ontwerp-overeenkomst C. 

ONTWERP-OVEREENKOMST H. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid a ls " het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van .................. .. . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze· 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie {in deze overeenkom t aan
geduid a ls " de Maatschappij"), is overeen
gekomen als volgt : 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 

18 
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den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vl oe ibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet u itmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als T egal, Waro e-blok aangeduid, in de resi
dent ie (afdeeling) Krawang van de provincie 
West-J ava gelegen terrein, begrensd a ls volgt: 

a. in het oorden door eene. lijn met azi. 
muth N . 93° 0. over het triangulatiepunt T . 
410 (heuvelrug Soeroepan); 

b. in het Oosten door den lengtecirkel over 
het triangulatiepunt T. 420 (Pasir Gombong) ; 

c. in het Zuiden door eene lijn met azi
muth N . 93° 0 . over het huis van het kam
ponghoofd van kampong Patoendjang2 ; 

d. in het Westen door den lengtecirkel 
over het punt op 1800 M . recht W. van het 
triangulatiepunt T. 414 (Goenoeng Gedeh). 

(2) De oppervlakte van di t terrein wordt 
voor de toepass ing van dit contract geacht te 
bedragen 2180 hectaren, behoudens eventueele 
verminder ing op grond van artikel 13 dezer 
overeen komst. 

Artikelen 2 t/m 22. Zijn gel ijkl u idend met 
de a rtikelen 2 t/m 22 van ontwerp-overeen
komst A, behoudens weglating van het zesde 
lid van artikel 14 en dat in artikel 2 lid (4) 
in plaats van: ,,5a D.A." moet worden gele
zen: ,,5a Tegal Waroe". 

Art. 23. Partijen kiezen voor de uitvoer ing 
van deze overeenkomst en van a l wat daarop 
betrekking heeft alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, a lgemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestel ijk 
Bestuur te Batavia. 

ONTWERP-OVER EENKOMST I . 

Tusschen de rechtspersoon N ederlandsch
Ind ië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van K oloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid a ls " het Gouvernement"), krach-
tens machtig ing bij de wet van .. ... ............ .. . . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche P etroleum 
Maatschappij" , ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
ged uid a ls " de Maatsch appij") , is overeen
gekomen a ls volgt: 

Art . 1. (1) H et Gouvernement verleent 
krach tens artikel 5a der Indische M ijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaard t bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitslu it ing van anderen, het rech t 
tot opsporing en ontginning van aardol ie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bi tumineuse zel fstandigheden, zoowel vaste a ls 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet u itmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede van 

jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaa rt 
a ls R c,nbang-complex aangedu ide, in de re
sidentiön (afdeelingen) Bodjonegoro en Gris
see van de provincie Oost-Java gelegen ter
reingroep, omvattende dr ie terreinen, beg1·ensd 
als volgt: 

I. a. door eene lijn recht 0. vanaf het huis 
van den Regent in de afdeelingshoofdplaats 
Bodjonegoro tot het snijpunt van deze lijn 
met den lengtecirkel over het triangulatie
punt T .S.V. 32 (ten Z.O. van Poeleredja); 

b. door den lengtecirkel over het tri an
gulatiepunt T.S.V. 32 vanaf laatstgenoemd 
snijpunt tot een punt op dezen lengtecirkel 
op 5 K.M. afstand hiervan; 

c. door eene lijn rech t W. over laatstge
noemd punt tot aan het snijpunt met de 0.
grens van de M.C. Tinawoen; 

d. door de 0.-grens van de M .C. T inawoen 
tot aan den linkeroever der K ali Solo en 
vervolgens door den l inkeroever van de Kali 
Solo tot aan het snijpunt met het W. -verleng
de der onder a genoemde lijn ; 

e. vanaf laatstgenoemd snijpunt door het 
W .-verlengde van de lijn genoemd onder a . 

II. a. door eene lijn recht Z . vanaf het 
tr iangu latiepunt T.S.V. 50 (ten 0 . van de 
àessa Koeratas) tot aan een punt op deze lijn 
op 2600 M. afstand hiervan; 

b. door eene lijn recht 0. vana f laatstge
noemd punt tot een punt op deze lijn op rn 
K.M. afstand hiervan; 

c. door eene lijn recht N . vanaf laatstge
noemd punt tot een punt op deze lijn op 4 
K .M. afstand hiervan ; 

d. door eene lij n recht W. vanaf laatstge
noemd punt tot het snijpunt met het N.-ver
lengde van de lijn genoemd onder a; 

e. vanaf laatstgenoemd snijpunt door het 
N.-verlengde van de lijn genoemd onder a. 

III. a . in het Noorden door eene lijn met 
azirnuth N. 266° 0. over het punt gelegen 
1800 M. recht . van het tr iangulatiepunt 
T. 21 (ten N.W. van de dessa P enemon2 ) ; 

b. in het Oosten door eene l ijn met azimuth 
N. 176° 0. over het punt ge legen 2100 M . 
rech t ~ ' . van het triangulatiepunt T. 21 ; 

c. in het Zuiden door eene lijn met azi
muth N. 266° 0. over het punt gelegen 700 
M. recht Z . van het triangulatiepunt T. 17 
(ten .W. van de dessa B akoelan) vanaf het 
snij punt met de lijn, genoemd onder b, tot het 
snijpunt met de lijn met azimuth N. 97° 30' 
0. over het punt 460 M. recht Z . van het 
triangulatiepunt T . 14 (ten 0. van de dessa 

' Pradok); vervolgens vanaf laatstgenoemd 
snij punt laatstgenoemde lij n; 

d . in het W esten door den lengtecirkel over 
het punt gelegen 100 M. recht W. van T. 14. 

(2) De oppervlakte van deze terreingroep 
wordt voor de toepassing van d it contract ge
acht te bedragen 19,100 hectaren, behoudens 
éventueele verminder ing op g rond van artike l 
13 dezer overeenkomst. 

Artikelen 2 t/m 22. Zijn gel ijklu idend met. 
de arti kei en 2 t/m 22 van ontwerp-overeen
komst A, behoudens verandering, overal waar 
noodig, van "het terrein" in: ,,de terre inen", 
weglating van het zesde lid van artike l 14 en 
dat in artikel 2 li d (4) in plaats van : ,,5a. 
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D.A." moet worden gelezen: ,,onderscheiden
lijk 5a Rernbang I , 5a Rembang II en 5a 
Rem bang III". 

Art. 23. P artijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Soerabaja. 

ONTWERP-OVEREENKOMST J . 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordi gd door den 
Minister van Kol oniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van .. . ...... .. .. ...... . . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij" , ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als "de Maatschappij"), is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onàerteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
biturnineuse zelfstand igheden, zoowel vaste a ls 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als So erabaja.complex aangeduide in de resi
denti ën (afdeelingen) Grissee en Soerabaja 
van de provincie Oost-Java gelegen terrein
groep, omvattende twee terreinen, begrensd 
als volgt: 

I. a. in het Noorden door den breedte
cirkel over het punt gelegen 1500 M. recht N. 
van het triangulatiepunt S. 734 (ten N.O. 
van de dessa Grigis); 

b. in het 09sten door den lengteci rkel over 
het punt gelegen 500 M. recht 0. van het 
triangulatiepunt T . 542 (ten Z.O. van de 
dessa Gr ig is); 

c. in het Zuiden door den breedtecirkel 
over het punt gelegen 500 M. recht Z. van 
het triangulatiepunt T. 542; 

d. in het Westen door den lengtecirkel over 
het puut gelegen 1150 M. recht W. van het 
triangulatiepunt T. 543 (ten Z. W . van de 
dessa Pilanggadoeng). 

II. a. in het Noorden door den breedte
cirkel over het punt gelegen 900 M. recht N. 
van het triangulatiepunt T. 147 (ten N.O. van 
de dessa Kedoengwaroe) ; 

b. in het Oosten door den lengtecirkel over 
het punt, gelegen 2800 M. recht 0. van het 
triangulatiepunt T . 148 (ten Z .W. van de 
dessa Doekoelebani); 

c. in het Zuiden door den breedtecirkel 
over het punt gelegen 1000 M. recht Z. van 
het triangulatiepunt T. 147; 

d. in het Westen door den weg van su iker
fabr iek Perning naar Randegankoelon. 

(2) De oppervlakte van deze terreingroep 
wordt voor de toepassing van dit contract ge
acht te bedragen 3540 hecta1en, behoudens 
eventueele vermindering op grond van artikel 
13 deze ,- overeenkomst. 

Artikelen 2 t/m 23. Zijn gelijkluidend m et 
de artikelen 2 t/m 23 van ontwerp-overeen
kpmst I, behoudens dat in artikel 2 lid (4) in 
plaats van: ,,5a Rembang I , 5a Rem bang II 
en 5a Rem bang III" , moet worden gelezen: 
,,5a Soerabaj a I en 6a Soerabaja II". 

ONTWERP-OVEREENKOMST K. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van .................... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap " De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als "de Maatschappij"), is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den t ijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, m et uitsluiting van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden , zoowel vaste a ls 
vloeibare en branèlbare gassen , voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als M ont01·narblok aangeduid , in de residentie 
(afdeeling) Oost-Madoera van de provincie 
Oost-Java gelegen terrein, begrensd als volgt: 

a. in het Noorden door de verbindingslijn 
van de triangulatiepunten T. 97 (ten N. van 
Goenoeng Rampah) en Q. 419 (ten N.W. van 
dessa Tjempaka) en vervolgens door den 
breedtecirkel over het triangulatiepunt Q 419; 

b. in het Oosten door de lijn met azimuth 
N. 358° 0. over het triangulatiepunt T. 89 
( Goenoeng Gadoe) ; 

c. in het Zuiden door de verbindingslijn 
van de triangulatiepunten T. 89 (Goenoeng 
Gadoe), Q. 359 (ten N. van Goenoeng Karai), 
Q. 353 (Goenoeng Perboekoe) en Q. 352 
(Goenoeng Semar) en vervolgens door de lijn 
met azimuth . 267° 0. over het triangulatie
punt Q. 352 (Goenoeng Semar) ; 

d. in het Westen door de lijn met azimuth 
N. 170° 0 . door het triangulatiepunt T. 97. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
rnor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 4840 hectaren, behoudens eventueele 
vermindering op grond van artikel 13 dezer 
overeenkomst. 

Artikelen 2 t/m 22. Zijn gelijkluidend met 
de artikelen 2 t/m 22, van de ontwerp-overeen
komst A, behoudens weglating van het zesde 
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lid van artikel 14 en dat in artikel 2 lid (4) 1 
in plaats van: ,,5a D.A." moet worden ge
lezen: ,,5a. Montorna11

• 

Art. 23. Is gelijkluidend met artikel 23 
van ontwerp-overeenkomst I. 

ONTWERP-OVEREENKOMST L. 
Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch

Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Min ister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach-
tens m achti g ing bij de wet van .. ....... .. ....... .. . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamloow 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum 
l\1aatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als "de Maatschappij"} , is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) H et Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bi tumineuse zei fstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als Sadjau-blok aangeduid, in de residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo gele
gen terrein, begrensd als volgt: 

a. door de 0 .-grens van de M.C. Sadjau 
vanaf grenspaal M.C.S. VIII tot grenspaal 
M.C.S. VII; 

b. door eene lijn met azimuth N. 145° 30' 
0. vanaf grenspaal M.C.S. VII tot een punt 
op 5700 M. afstand hiervan; 

c. door eene lijn met azimuth N. 158° 30' 
0. vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
8000 M. afstand hiervan; 

d. door eene lijn met azimuth N. 94° 0 . 
vanaf laatstgenoemd punt tot aan het snijpunt 
met de 0.-kust van Borneo bij laagwater
spring; 

e. door de 0.-kust van Borneo bij laag
waterspring vanaf laatstgenoemd snijpunt in 
N.-richting tot aan het snijpunt met eene lijn 
met azimuth N. 56° 0. over een punt gelegen 
op de N.0.-grens van de M.C. Sadjau ten 
N.W. van grenspaal M.C.S. VIII op 2000 M. 
afstand hiervan; 

/. door de onder· e genoemde lijn vanaf het 
snijpunt met de · kust tot aan het onder e 
laatstgenoemde punt; 

g. door de N.0.-grens van de M.C. Sadjau 
vanaf laatstgenoemd punt in Z.0.-richt ing 
tot aan grenspaal M .C.S. VIII, 

inclusief de eilandjes voor de kust, geheel 
of gedeeltel ijk gelegen binnen 1,5 K.M. af
stand van de kustlijn bij laagwaterspring. 

(2} De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 32,800 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 13 
dezer overeenkomst. 

Artikelen 2 t/m 22. Zijn gelijkluidend met 
de artikelen 2 t./m 22 van de ontwerp-overeen
komst A, behoudens dat in artikel 2 lid (4) 
in plaats van: ,,5a D.A." moet worden ge
lezen: ,,5a Sadjau". 

Art. 23. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelij k 
Bestuur te Bandjermasin. 

0 TWERP-OVEREENKOMST M. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indiê, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouyernement"}, krach-
tens machtiging bij de wet van ... .... .... .... ..... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", tim deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als "de Maatschappij"}, is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische M ij nwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelf tandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat . voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als Samboetan-blok aangeduid, in de residen
tie Zuider- en Oosterafdeel ing van Borneo 
gelegen terrein, begrensd als volgt: 

a. door eene lijn met azimuth N. 194° 30' 
0. van grenspaal E. van de M .C. Pelarang 
tot een punt op deze lijn op 5600 M. afstand 
hiervan; 

b. door eene lijn met azimuth . 334° 30' 
0. vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 1089 M. afstand hiervan; 

c. door eene lijn met azimuth N . 14° 30' 
0. vanaf laatstgenoemd · punt tot een punt op 
deze lijn op 2842,5 M. afstand hiervan; 

d. door eene lijn die laatstgenoemd punt 
verbindt met den onder a genoemden grens
paal E. van de M. C. Pelarang. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 295 hectaren, behoudens eventueel e 
vermindering op grond van artikel 13 dezer 
overeen komst. 

Artikelen 2 t/m 22. Zijn gel ijkluidend met 
de artikelen 2 t./m 22 van de ontwerp-overeen
komst A, behoudens weglating van het zesde 
lid van artikel 14 en dat in artikel 2 lid (4) 
in plaats van: ,,5a D.A." moet worden gele
zen: ,,5a Samboetan" . 

Art. 23. Is gelijkluidend met artikel 23 van 
ontwerp-overeenkomst L. 
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ONT'vVERP-OVEREE KOMST N . 
Tusschen de rechtspersoon Tederlandsch

Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van K oloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van .................... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap " De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als " de Maatschappij") , is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
aanvaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met u itsluit ing van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn 
geheel moet worden ontgonnen, alsmede var, 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als Wailawi-blok aangeduid, in de res identie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo gele
gen terrein, begrensd als volgt: 

a. door eene lijn met az imuth N . 221 ° 0 . 
vanaf een punt gelegen op de W .-grens van 
de M .C. Mathilde op 250 M. afstand ten N . 
van het snijpunt van de Soengei Wailawi met 
de genoemde grens tot een punt op deze lijn 
op 2800 M. a fstand daarvan; 

b. door eene lijn met azimuth N . 311 ° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot een punt op 
deze lijn op 2000 M. afstand daarvan; 

c. door eene lijn met azimuth r. 41 ° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot aan het snij
punt met de W.-grens van de M .C. Mathi lde; 

d. door de W.-grens van de M.C. Mathilde 
tot aan het onder a eerstgenoemde punt. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht to 
bedragen 840 hectaren, behoudens eventueele 
vermindering op grond van artikel 13 dezer 
overeenkomst. 

Artikelen 2 tJm 23 . Zijn gelijkluidend met 
de artikelen 2 t/m 23 van ontwerp-overeen
komst M. behoudens dat in artikel 2 lid (4 ) 
m plaats van : ,,5a Samboetan" moet worden 
gelezen : ,,5a Wailawi". 

ONTWERP-OVEREENKOMST 0. 
Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch• 

Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van K oloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als " het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van .. ....... ....... .... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap " De Bataafsche Petroleum 
niaatschappij" , ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie {in deze overeenkomst aan
geduid als " de Maatschappij ") , is overeen
gekomen als volgt : 

Art. 1. {1) H et Gouvernement verleent 
krachtens artikel 6a der I ndische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan-

vaardt bij dc,ze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van onderteekening dezer overeenkomst, 
met ui tslu iting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bi tumi
neuse zelfstandi gheden, zoowel vaste als vloéi
bare en brandbare gassen, voor zoover niet 
uitmakende een bestanddeel van een vast ge
steente, dat voor hunne winning in zijn geheel 
moet worden ontgonnen, alsmede van jodium 
en de verbindingen daarvan in een op de bij 
deze overeenkomst behoorende kaart als 
L ebeh Batoe-blok aangeduid, in de residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo gele
gen terrein, begrensd als volgt: 

a. door eene lijn met azimuth N. 16° 0. 
vanaf het punt gelegen 2000 M. in de rich
ting N. 30° 0. van het huis van het onder
hoofd (capitano) van de kampong Larie (Lori) 
tot aan een punt op deze lijn gelegen op 7700 
M . afstand hiervan ; 

b. door eene lijn recht 0. vanaf l aatstge
noemd punt tot een punt gelegen op deze lijn 
op 3300 M. afstand hiervan; 

c. door eene lijn recht 0. vanaf het begin
punt van de lij n genoemd onder a tot aan een 
punt op eerstgenoemde lijn op 3300 M. af
stand hiervan; 

d. door eene lijn met az imuth N . 26° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt tot aan een punt 
op deze lijn op 3300 M . afstand hiervan; 

e. door de verbindingslijn van laatstge
noemd punt met het eindpunt van de l ijn ge
noemd onder b. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 2680 hectaren, behoudens eventueele 
vermindering op grond van artikel 13 dezer 

' overeen komst. 
Artikelen 2 t/m 23. Zijn gelijkluidend met 

de artikelen 2 t/m 23 van ontwerp-overeen
komst L, behoudens dat in artikel 2 l id (4) 
in plaats van: ,,5a Sadjau", moet worden ge
lezen: ,,5a Lebeh-Batoe". 

2 J uni 1931. WET, houdende goedkeui-:,1g 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlaniisch-l ndië tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdee
ling IX van de begrooting van Neder
landsch-l ndië voor het dienstjaar 1930. 
s. 232. 

2 J uni 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlanitsch-lndië tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdee
ling X van de begrooting van Neder
land,sch-lndië voor het dienstjaar 1930. 
S. 233. 

2 Juni 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlaniisch-I ndië tot wij
zigiug en aanvulling van Afdeeling III 
van de begrooting van Nederland,sch-lndië 
voor het dienstjaar 1930. S. 234. 
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2 J uni 1931. Wet, houdende vaststelling 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1931. S. 235. 

Overwegende, dat het wenschelijk is, ten aan
zien van de terreinstrooken , gelegen om het 
luchtvaartterrein Oldebroek een bouwverbod 
uit te vaardigen, als bedoeld in artikel 22 der 
Luchtvaartwet ; 

De begrooting wordt in ontvangst en uit
gaaf vastgesteld op f 7,801,008. 

2 J uni 1931. BESLUIT, houdende bouwver
bod in den zin der Luchtvaartwet ten 
aanzien van terreinstrooken, gelegen om- en 
aangr enzende aan het Luchtvaartterrein 
Oldebroek . S. 236. 

Gezien de processen verbaal van de zittingen 
der Commissiën, bedoeld in artikel 27 der 
Luchtvaartwet, zoomede de schrütelijke be
zwaren en de meening der Commissiën terzake, 
als bedoeld in artikel 30 eerste lid der Lucht
vaartwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
Mei 1931, n°. 22); 

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

Defensie van 7 April 1931, Geheim Litt. 039 ; 

Gelet op art ikel 5 eerste lid en op § 5 der 
W et van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 249) tot 
regeling van de Luchtvaart ; 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Defensie van 26 Mei 1931, Geheim Litt. 
a•• . 

'Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Ten behoeve van den Staat der Nederlanden 

Grootte volgens 
Namen, volgens 
de registers van 

,_; de registers van het kadaster va 

" Kadastraal, het kadaster van de derde belang-s 
gemeente, 

Namen, volgens de registers van de perceelen of hebbenden, be-s het kadaster van de eigenaren perceelsf edeelten, doeld in art. 1 :; sectie en §i der perceelen. 
waarop et bouw- VIia der Lucht-

ö nummer. verbod rust . vaartwet, met 

n 

> uitzondering 

1 
ha. 

1 

a. 
1 

ca. 
van de hypo-
t heekhouders. 

1 Doornspijk 
F 668 

Staat der Nederlanden 46 87 55 

2 Epe en Oene Evert Jan Bomhof, Epe. 0 50 - Geene. 
A 1325. 

{ Aartje Schrijver e.c., Epe. } 3 Id. id. 359 Cornelis Hoekert, Epe. 1 70 -
Aar t Rondhuis, Epe. 

l 
7 /12 Gerritje Bouwman, wed. Arend 

} 
Logtenberg e. c. Wissel onder Epe. 

1/ 12 Johanna Logt enberg, wed. 
H erman Helwig, Kerkhoven 

4 Id. id. 360. 1/ 12 Gerrit Logtenberg, Wissel. 0 70 -
1/ 12 Berend Logtenberg, Rotterdam 
1/12 Hendrik Logtenberg, Epe. 
1/ 12 Aartje Logtenberg, Epe. 

5 Id. id. 361 Gerrit Berendsz. van Putten, Epe. 0 65 -
6 Id. id. 362 Charlotte Wilterdink, huisvrouw 

van Guiseppe Carlo Guarniere 
Pa.rijs. 1 - -

7 Id. id. 1060. Peter Riphagen, Oene. 0 35 -
8 Id. id. 364. Gerrigje Kroneman, Elburg 0 25 -

Lubbertus Bonhof, Oene. I A.,tj, Bmiliof, Oen, 1 Leentje Bonhof, Oene. 
Antje Bonhof, Oene. 
Gerarda H endrika Bonhof, huis-

{ vrouw A. Riphagen, Oene. 
9 Epe en Oene Peter Riphagen, Oene. 0 45 -

A 1059. Hend,il<us füphageo, O,oe. 1 1 A&ltj, Riphag,n, hnimouw R . Ao-
deld , Holten 

Derk Johan Riphagen, Oene. 
Johanna Riphagen, Oene. 
Jantje Riphagen, huisvrouw , 

D. Roelofs, Oene. 
10 Doornspij k F 100. } . { 0 43 75 
11 F 69 . Staat der Nederlanden . 2 06 25 
12 F 76. 0 50 -
13 F 81. 1 1 0 56 25 
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{Departement van Defensie) is het verboden: 
a. op perceelen of gedeelten van perceelen, 

welke ,hieronder zijn vermeld en op de b~j dit 
J3esluit gevoegde kaart 1 zijn aangeduid als 
gelegen in een zone, zich uitstrekkende van de 
grenzen van het Luchtvaartterrein Oldebroek, 
gelijkgesteld met een aangewezen luchtvaartter
rein bij gemeenschappelijke beschikking van On
ze Ministers van Waterstaat en van Defensie van 
26 Januari 1929 La. I Afdeeling Waterstaat A 
- 29 -Januaril929-;-Ie Afdeeling n°. 124 ' 
tot op een afstand van 200 m van die grenzen 
- na te noemen Zöne I - te bouwen of bouw
werken te hebben, dan wel houtgewas te planten 
of te hebben ; 

b. op perceelen of gedeelten van perceelen, 
welke hieronder zijn vermeld en op de bij dit 

,.; 
" 

Besluit gevoegde kaart zijn aangeduid als ge
legen in een zöne, zich uitstrekkende tusschen 
de afstanden van 200 m tot 400 m van de 
grenzen van het Luchtvaartterrein Oldebroek 
voornoemd - na te noemen Zone II-, bouw
werken van een grootere hoogte van 20 m op 
te richten of te hebben. 

De in Zöne I liggende perceelen en perceels
gedeelten worden overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 31 der Luchtvaartwet als volgt om
schreven: 2 

De în Zóue II (200-400 m buiten de grenzen 
van het luchtvaar t terrein) liggende perceelen 
of perceelsgedeelten worden overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 31 der Luchtvaartwet als 
volgt omschreven: 

Grootte volgens 
de registers van 

het kadaster van 

Namen, volgens 
de registers van 

het kadaster van 
Kadastraal, de derde belang-s Namen, volgens de registers van de perceelen of s gemeente, hebbenden, be-

perceelsgedeelten, ::, sectie en het kadaster van de eigenaren doeld in art. 1 
~ der perceelen. waarop het bouw- VIIa der Lucht-
i . nummer. verbod rust. vaartwet. met 
> uitzondering 

ha. 
1 

a. 
1 

ca. 
van de hypo-
theekhouders. 

1 1 Doornspijk F 68. Staat der Nederlanden (Departe- 1 31 25 
ment). 

2 Id. id. 69 Id. 6 50 -
3 Id. id . 71. Id. 1 37 50 
4 Id. id. 74. Id. 2 - - Geene. 
5 Id. id. 667. Id. 0 26 -
6 Id. id. 76. Id. 1 37 50 
7 Id. id. 79 Id. 1 25 -
8 Id. id. 81 Id. 8 12 50 
9 Id. id. 100. Id. 0 31 25 

10 Id. id. 101. Id. 6 37 50 
11 Id. id. 102. Id. 1 87 50 
12 Id. id. 106. Id. 2 12 50 
13 Id. id. 106bis. Id. 0 11 25 
14 Id. id. 107. Id. 0 56 25 
15 Id. id. 107bis. Id. 0 10 -
16 Id. id. 668. Id. 21 - -

{ 
Aartje Schrijver, Epe. 

} 17 1 Epe en Oene Cornelis Hoekert, Epe. 3 70 - Geene. 
A 359. Aart Rondhuis, Epe. 

Gerritje Bouwman, wed. van A. 

l J Logtenberg, Wissel. 
Johanna Logtenberg, wed. H. H el. 

18 Id. id. 360. 
wig, Kerkhoven- Epe. 1 Gerrit } Wissel. 

J 
1 90 - Geene. 

Beren~ Logtenberg Rotterdam. 
Hendrik ' Epe. 
Aartje Epe. 

19 Id. id. 361 G. B. van Putten, Epe. 1 90 - Geene. 
20 Id. id. 362. Charlotte Wilterdink, echtgenoote 

van G. C. Guarnieri, Parijs. 3 65 - Geene. 
21 Id. id. 364. Gerrigje Kroneman, Elburg. 3 80 - Geene. 
22 Id. id. 265. Jannis van Rijssen, Oene. 1 95 - Geene. 
23 Id. id. 366. Jan Pij keren, Emst. 0 60 - Geene. 
24 Id. id. 868. Anton Riphagen, Oene. 0 45 - Geene. 
25 Id. id. 1059. Lubbertus Bonhof en consorten, 

als vermeld onder Zone I. 1 95 - Geene. 
26 Id. id. 1060. Peter Riphagen, Oene. 1 75 - Geene. 
27 Id. id. 1324. 

1 

Willem Vosselman, Epe. 4 45 - Geene. 
28 Id. id. 1325 Evert Jan Bomhof, Epe. 2 45 - Geene. 

1 De kaart is hierna niet opgenomen. 2 Zie voor deze omschrijving de tabel op pag. 278. 
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Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het Staats
bla,d zal worden geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State en de Algemeene Reken
kamer medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 2den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. Deck ers. 
(Uitgeg. 17 Juli 1931.) 

2 Juni 1931. BESLUIT, houdende vaststel
ling van nieuwe regelen ten aanzien van 
de toelating van oorlogsschepen van 
vreemde mogendheden met de in rust aan 
boord zich bevindende luchtvaartuigen 
binnen het Nederlandsche rechtsgebied. 
s. 237. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Defensie, van Buitenland
sche Zaken, van Waterstaat en van Justitie 
van 28 Januari 1931, IIde Afdeeling A, n°: 
37 ; 

Gezien het Besluit van 30 October 1909 
(Staatsblad n°. 351), zooals dit sedert is ge
wijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 16 
November 1923 (Staatsblad, n°. 621) en van 
21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 308) houdende 
"Regelen ten aanzien van de toelating van 

· oorlogsschepen van vreemde mogendheden in 
de Nederlandsche territoriale wateren en het 
daarbinnen gelegen Nederlandsch waterge
bied"; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ten aan
zien van de toelating van oorlogsschepen van 
Vl'eemde mogendheden in het Nederlandsche 
rechtsgebied nieuwe regelen vast te stellen, 
waarbij tevens voorschriften zijn te geven aan
gaande de in rust aan boord zich bevindende 
luchtvaartuigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Maart 1931, n°. 46) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 18 April 1931, IIde 
Afdeeling A, n°. 10; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Regelen ten aanzien van de toelating van 

oorlogsschepen van vreemde mogendheden 
met de in rust aan boord zich bevindende 
luchtvaartuigen in het Nederlandsche rechts
gebied. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
N ederlandsch rechtsgebied: het grondgebied 

van het Rijk in Ewro'[J(L, daaronder begrepen 
de territoriale wateren, zoomede de lucht
ruimte boven dit gebied. 

2. Het Koninklijk Besluit van den 30sten 
Octooer 1909 (Staatsblad n°. 351), zooals dat 
sedert is gewijzigd bij de Koninklijke Beslui
ten van 15 November 1923 (Staatsblad, n°. 
521) en van 21 Juli 1928 (Staatsbla,l, n°. 
308) wordt ingetrokken. 

3. (1) Behoudens het in het tweede lid 
bepaalde is het aan oorlogsschepen van 
vreemde mogendheden met de in rust aan 
boord zich bevindende luchtvaartuigen toege
staan, om zich zonder voorafgaande vergun
ning van uit zee in het Nederlandsche rechts
gebied te begeven, mits zulks geschiede om 

langs den kortsten weg en met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 4, de meest nabij 
de zee gelegen reede of haven te bereiken, 
teneinde aldaar te ankeren en mits het aantal 
oorlogsschepen, met inbegrip der reeds bin
nen het Nederlandsche rechtsgebied onder de
zelfde vlag aanwezige oorlogsschepen, niet 
meer dan drie bedraagt. 

Voor het overvliegen of bevaren van het 
Nederlandsche rechtsgebied door vreemde mi
litaire luchtvaartuigen - ongeacht of deze al 
dan niet bij oorlogsschepen behooren - is 
altijd een voorafgaande vergunning noodig. 
Hieromtrent wordt verwezen naar het toela
tingsbesl uit van vreemde militaire luchtvaar
tuigen. 

(2) Voor het binnenloopen van de navol
gende zeegaten en voor het bevaren van de 
binnenwateren van het Nederlandsche rechts
gebied moet acne voorafgaande vergunning 
(als bedoeld in artikel 8) van Onzen Minister 
van Defensie worden verkregen. 

Deze zeegaten zijn die van: 
Terschelling 
Texel 
IJmuiden 
Hoek van Holland 
Goeree. 
(3) Tot de binnenwateren van het Neder

landsche rechtsgebied behooren alle wateren, 
gelegen binnen de binnengrens der territoriale 
wateren, met name ook alle rivieren, kanalen, 
meren en plassen binnen de Rijksgrenzen. 

(4) De in het eerste lid genoemde beper
king betreffende het aantal verhindert niet de 
vrije doorvaart van oorlogsschepen door de 
territoriale wateren, voor zoover deze in het 
Volkenrecht is erkend. 

4. (1) Bij het bevarnn van de zeegaten en 
binnenwateren van het Nederlandsche rechts
gebied is he_t aan oorlogsschepen van vreemde 
mogendheden en hunne sloepen niet geoor
loofd zich te begeven buiten de betonde vaar
waters waarvan door de Rijksloodsen ten be
hoeve van de scheepvaart wordt gebruik ge
maakt. 

(2) Het doen van plaatsbepalingen en loo
dingen is slechts toegestaan voor zoover zulks 
voor een veilige navigatie wordt vereischt. 

(3) Wij behouden Ons het recht voor, de 
stipte naleving van deze bepaling te doen 
controleeren door het schip te doen geleiden 
door een officier van de Koninklijke Marine 
of een ambtenaar van het Loodswezen. 

5. Door Ons kan in bijzondere gevallen 
vergunning worden verleend om af te wijken 
van hetgeen in artikel 3 met betrekking tot 
het aantal oorlogsschepen is voorgeschreven. 

6. (1) Het verblijf van oorlogsschepen 
van vreemde mogendheden binnen het Neder
landsche rechtsgebied mag niet langer dan 14 
achtereenvolgende dagen duren. 

In bijzondere gevallen kan door Onzen Mi
nister van Defensie vergunning worden ver
leend tot een langer verblijf dan in de voor
gaande alinea bepaald. 

(2) Eenzelfde oorlogsschip mag, na zijn 
vertrek, zonder vergunning van Onzen Minis
ter van Defensie, niet binnen dertig dagen 
opnieuw een van de zeegaten van het Neder
landsche rnchtsgebied binnenloopen. 
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7. (1) De beperkende verbodsbepal ingen 
van de artikelen 3 en 6 zijn niet van toepas
sing: 

a. op het oorlogsschip aan boord waarvan 
zich, blijkens de gevoerd wordende standaard 
of vlag, bevindt een Regeerend Vorst, een Lid 
van een R egeerend Vorstenhuis, de President 
eener Republiek dan wel het Hoofd van een 
Gezantschap eener vreemde mogendheid in 
Nederland of het Hoofd eener voor Nederland 
bestemde Miss ie van een vreemde mogend
heid , en op de begeleidende oorlogsschepen 
met de aan boord zich bevindende luchtvaar
tuigen ; 

b. op krui ers voor het politietoezicht op 
de visscherij in de N 001·ikee door de mogend
heden, voor welke het verdrag van 6 Mei 
1882 (S taatsblad 1884 n°. 40) rechtskracht 
heeft; 

c. op oorlogsschepen van vreemde mogend
heden die uitsluitend bestemd zijn voor gods
dienst ige, wetenschappelijke of menschlieven
de doeleinden; 

d. op oorlogsschepen van vreemde mogend
heden in gevallen van nood, zeegevaar of 
averij; zoodra deze oorzaken ophouden te be
staan, zulks ter beoordeeling van Onzen Mi
nister van Defensie, treden de bepalingen 
van de artikel en 3 en 6 weder in werking. 

(2) De uitzonderingen op de beperkende 
Verbodsbepalingen , vermeld in de punten a 
tot en met c, zijn slechts toepa selijk tegen
over de mogendheden, die dezelfde gedrags
l ijn tegenover Nederlandsche oorlogsschepen 
in acht nemen. 

8. (1) De in artikel 3 tweede lid bedoelde 
vergunning moet, voor zoover zij niet langs 
diplomatieken weg is verkregen, worden ge
vraagd: 

(2) a. per radio door tusschenkomst van 
den Commandant der Marine te Will emsoord,; 

(3) b. indien niet over een radio-installa
tie wordt beschikt, per sein aan de het dichtst 
bij het zeegat gelegen kustwachtpost of indien 
reeds l iggende op een reede of in een haven. 
schriftelijk door tusschenkomst van den com
mandant van den aldaar gestationneerden 
oorlogsbodem of aldaar bevelvoerende marine
autoriteit. 

Indien er geen oorlogsbodem is gestation
neerd of geen marine-autoriteit ter plaatse 
het bevel voert, behoort de vergunning te 
worden gevraagd : 

1 °. voor de in artikel 3 tweede I id genoem
de zeegaten en de daarbinnen gelegen binnen
wateren van het ederlandsche rechtsgebied 
respectievelijk door tusschenkomst van de 
commissarissen van het Loodswezen te T er
schelling, l h nuiden, Ho ek van H olland of 
H ell evoetsluis; 

2°. voor de binnenwateren gelegen binnen 
de overige zeegaten en voor rivieren en ka
nalen bij de Rijksgrens aan de landzijde, door 
tusschenkomst van den commissaris van het 
Loodswezen; bij ontstentenis van dezen, door 
tusschenkomst van den Rijkshavenmeester of, 
indi en geen dezer overheden aanwezig is, door 
tusschenkomst van den burgemeester van de 
het dichtst bij de Rijksgrens gelegen haven
plaats. 

9. Door de overheid, bedoeld in artikel 8, 
wordt den Commandant van het vreemde oor-

logsschip een exemplaar aangeboden dezer be
pali ngen en een door Onzen Minister van De
fensie vast te stellen formul ier, behelzende 
eenige vragen, welk formulier naar beste 
weten zoo spoedig mogelijk behoort te wor
den ingevuld en toegezonden aan de autori
teit die zulks verstrekte , ter doorzending aan 
den Minister van Defensie. 

10. (1) Wanneer langs diplomatieken weg 
de vergunning tot toelating is verleend, wor
den , indie n mogelijk, de bu iten de zeegaten 
en havens gestationneerde Rijksloodsen daar
mede in kennis gesteld. 

(2) In het algemeen zijn deze loodsen be
kend met den inhoud dezer bepalingen en met 
het a l of niet bestaan van gelegenheid tot 
beantwoorden van een saluut aan de Neder
landsche vlag. 

(3) Zij doen van een en ander voor zoo
veel noodig mededeeling en verstrekken ver
der de omtrent vorenstaande bepalingen ge
vraagd wordende inlichtingen aan den Com
mandant van het vreemde oorlogsschip, dat 
door hen geloodst wordt. 
ll. (1) Oorlogsschepen van vreemde mo

gendh eden met de in rust aan boord zich be
vindende luchtvaartui gen vertoevende in het 
Nederlandsche rechtsgebied mogen - behou
dens de beperkingen genoemd in het tweede 
lid - van hunne radio-installaties gebruik 
maken, mits zij zich houden aan het Alge
meen Reglement behoorende bij het Inter
nationale radio-telegraafverdrag van Washing
ton, 1927. 

(2) Oorlogsschepen van vreemde mogend
heden met de in rust aan boord zich bevin
dende luchtvaartuigen, vertoevende in een 
Nederlandsche haven of op een Nederlandsche 
reede, behoeven voor het gebruik van hunne 
radio-installaties een daartoe strekkende ver
gunni.ng van de ter plaatse aanwezige marine
overheid of bij afwezen van eenige marine
autoriteit, van de ter plaatse aanwezige 
haven,autoriteit. 

Het bepaalde in het eerste l id omtrent het 
Algemeen R eglement behoorende bij het in
ternationale radiotelegraafverdrag is ook h ier 
van toepassing. 

H et gebruik van de 600 m. golf is, behalve 
in noodgevallen, verboden. 

(3) De in het tweede lid genoemde àuto
r ite iten zijn eveneens bevoegd de verleende 
vergunning, indien zulks noodig mocht blij
ken, in te trekken. 

12. Oorlogsschepen van vreemde mogendhe
den zijn verplicht de bestaande pol itie-, ge-
1.ondheids- en fi skale wetten en verordeningen 
te eerbiedigen en zich te onderwerpen aan 
alle havenregl ementen, een en ander voor zoo
ver de oorlogsschepen van de Koninklijke 
Marine daaraan gehouden zijn. 

13 . (1) Oorlogsschepen van vreemde mo
gendheden mogen binnen het Nederlandsche 
rechtsgebied geen hydrografische of terrein
opnemingen doen, geen oefeningen houden in 
het doen van landingen, en, zonder vergun
ning van Onzen Minister van Defensie, geen 
vuur-, torpedo-, zoeklicht- of mijnoefeningen 
houden, noch mag door onderzeebooten in on
dergedompelden toestand worden gevaren. 

(2) Zonder vergunning van Onzen Minister 
va n Defensie mogen de tot de uitrusting van 
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een oorlogsschip behoorende luchtvaartuigen, 
geen I uchtvaart ui toef enen; wordt die ver
gunning verleend, dan zullen zij zich bij hun
ne vliegtoch ten hebben te houden aan de re
gelen vervat in het toelatingsbeslui t van 
vreemde mili taire luchtvaartuigen . 

B eh alve deze l'egelen kan Onze Minister 
van Defens ie bij elk afzonderl ijk geval nog 
beperkende of verbodsbepalingen vaststellen. 

(3) De sloepen mogen n iet dan ongewa
pend varen. 

(4) De bemanning mag niet dan ongewa
pend aan den wal komen; dit geldt niet voor 
officieren en onderoff icieren, voor zooverre 
betreft de sabel of den ponjaard, die tot 
hunne uniform behoort. 

(5) Indi en gewensch t wordt bij begrafenis
p lechtigheden aan den wal van het verbod, in 
het vierde li d van dit artikel vervat, af te 
wij ken, moet de vergunning daartoe gevraagd 
worden aan Onzen Minister van Defensie, 
door tusschenkomst van de in artikel 8 ge
noemde autorite iten. 

(6 ) Aan boord van oorlogsschepen van 
v reemde mogendheden mogen binnen het e
derlandsche rechtsgebied geen doodvonnissen 
worden voltro kken. 

14. Aan oorlogsschepen van vreemde mo
gendheden binnen het ederlandsche rech ts
geb ied vertoevende, welke, of wier luch tvaar
tuigen, de hiervoren genoemde bepal ingen 
overtreden, kan, door of vanwege Onzen Mi
niste r van Defensie, worden gelast zich te 
verwijderen; zoo noodig kunnen zij met ge
weld daartoe worden gedwongen . 

15. (1) Deze bepalingen gelden voor vre
destijd en tegenover oorlogsschepen met de in 
rust aan boord zich bevindende luchtvaartui
gen van vreemde mogendheden, welke niet in 
een oorlog zijn gewikkeld. 

(2) Wij behoudens Ons voor om in t ijden 
van oorlog, oorlogsgevaar of handhaving der 
onzijdigheid en verder in andere bijzondere 
omstandigheden de toelating van oorlogssche
pen van vreemde mogendheden in het Neder
la ndsche rechtsgebied te beperken of wel ge
heel te verbieden, eveneens de vergunning 
tot het gebruik .van radio-installaties geheel 
of gedeeltelijk in te trekken, dan wel geen 
vergunn ing te verleenen. 

(3) Oor logsschepen van vreemde mogend
heden met hunne luchtvaartuigen, die krach
tens di t besluit in het N ederlandsche rechts
gebied vertoeven, zijn in elk geval verplicht 
binnen zes uren zee te kiezen, zoodra zij daar
toe eene uitnoodig ing van of vanwege Onzen 
Minister van Defensie hebben ontvangen . 

Onze Ministers van Defensie, van Buiten
landsche Zaken, van W aterstaat en van Ju
st itie zijn belast met de uitvoering van dit be
s i ui t, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 2den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

D e M inis ter van Defensie, L. N. Dec k e r s. 
De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B l o k I a n d . 
D e Ministe,· van Waterstaat, P. J. Re y me 1·. 

De M iniste,· van Justitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 22 J uni 1931. ) 

3 Juni 1931. BESLUIT tot vaststell ing van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 15, tweede lid, der 
Stoomwet. S. 238. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid van 2 April 
1931, n°. 995 S, Afdeel ing Arbeid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is het 
Koninklijk besluit van 14 Januari 1897 
(Staatsblad n°. 45 ), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 23 Jnni 1925 (Staatsblad n°. 
261), te herzien; 

Gelet op artikel 15, tweede l id, der Stoom
wet (wet van 15 April 1896, Staatsblad n°. 
69 , l aatstelijk gewij zigd bij d e wet van 2 Juli 
1928, Staatsblad n°. 219), alsmede op het 
Stoombesluit 1931; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Mei 1931, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Mei 1931, n° . 1400 S , 
Afdeeling Arbeid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan citi na
volgende bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. Voor de uitoefening van het bij 
de Stoomwet voorgeschreven toez icht wordt 
het Rijk verdeeld in zeven districten, waar
van omvatten: 

het lste district: de provinciën Li?nburg en 
lY oordb,·abant; 

het 2de district: a. de provincie Z eeland ; 
b. dat gedeel te van de provincie Zuidholland, 
dat gelegen is bezuiden eene lijn, getrokken 
a ls volgt: van het meest westelijke punt, waar 
de provinciale grens den linkeroever van den 
H olla.ndschen IJssel snijdt, langs dien oever 
tot aan het uiterste westelijke punt daarvan, 
vervolgens van d it punt in westelijke richting 
tot aan de oostelijke grens van de gemeente 
Rotterdam, daarna langs de grens van deze 
gemeente in zuidwestelijke richting tot het 
punt, waar die g rens den I i nke roever van de 
Nieuwe Maas snijdt, voor ts van dit punt langs 
dat gedeelte van de grens van de gemeente 
Rotterdam, hetwelk over het e iland IJssel
monde loopt tot het punt, waar die grens den 
linkeroever van de Nieuwe Maas snijdt, en ten 
laatste in westelijke richting langs den linker
oever van de Nieuwe Maas, het Scheur en den 
Nieuwen Waterweg tot de Noordzee: c. de 
gemeenten Nieuwe,·kerk aan den IJssel en 
Moordrecht; 

het 3de district: de gemeenten Capell e aan 
den IJssel, H illegersberg, Kethel en Spaland, 
Maasland, Maassluis, Ove·rschie, R otterdam, 
beha! ve het tot deze gemeente behoorende ge
deel te van Ho ek van Holland, dat gelegen is 
bezuiden den Nieuwen Waterweg, Schiebroek, 
Sc hieda,n, Vlaardingen en Vlaa,·dinger-A m
bacht; 

het 4de district: a. de provincie Noordhol
land, met uitzondering van de eilanden Vlie
land en Terschelling en van de gemeenten 
B ennebroek, Bloernendaal, H aarlern, Haa1·
lcmmer,nee1·, Hee1nstede en Zandvoort en van 
het gedeelte van de gemeente Haarlemmer
liede en Spaar,~woude, dat gelegen is bewes
ten de Mooije Nel, de Liede, de Binnenliede 
en de Buitenliede; b. het niet tot eenige pro
vincie behoorende watergebied des Rijks ; 
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het 5de district: de provi nciën Gelderland en 
Overijssel; 

het 6de district: a. de provinciën Drenthe, 
Friesland en Groningen; b. de eilanden Vlie
land en 1'erschelling; 

het 7de district: a. dat gedeelte van de pro
vincie Zuidholland, hetwelk niet behoort tot 
het 2de en niet tot het 3de district; b. de ge
meenten B ennebroek, Blo ernendaal, Haa,·lern, 
llaarl ern,nerrneer, Heemstede en Zandvo ort en 
het gedeelte van de gemeente Haarl emmer
liede en Spaarnwoude, dat gelegen is bewes
ten de Mooije Nel, de L iede, de B innenliede 
en de B ititenliede; c. de provincie Utrecht. 

2. 1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 7 
der Stoomwet, zijn werkzaam onder de beve
len van Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid. 

2. Zij dragen den titel van: hoofdingenieur
directeur, hoofdingenieur, ingenieur lste klas
se, ingenieur 2de klasse, adspirant-i.ngenieur 
of technisch ambtenaar voor het stoomwezen. 

3. Bij de uitoefening van hun ambt zijn de 
ambtenaren steeds voorzien van eene hun door 
Onzen Minister afgegeven legitimatiekaart. 

3. 1. De ambtskring van den hoofdinge
nieur-directeur voor het stoomwezen omvat het 
geheele Rijk. 

2. Onze Minister wijst den overigen amb
tenaren een of meer der in artikel 1 bedoelde 
districten aan, waarin zij werkzaam zullen zijn 
en kan hen toevoegen aan den hoofdingenieur_ 
directeur. 

3. Onze Minister wijst aa,;_ ieder van de 
ambtenaren eene standplaats aan. 

4. 1. De hoofdingenieur-directeur is belast 
met de leiding van en het toezicht op den 
dienst voor het stoomwezen. 

2. Bij ziekte, verlof, afwezigheid of ont
stentenis van den hoofdingenieur-directeur 
worden door Onzen Minister, voor zooveel 
nood.ig, maatregelen genomen ter voorziening 
in de tijdelijke waarneming van het ambt. 

5. 1. Aan het hoofd van den dienst voor 
het stoomwezen in elk der districten, bedoeld 
in artikel 1, staat een door Onzen Minister 
aan te wijzen ingenieur lste klasse of hoofd
ingenieur. 

2. Het districtshoofd draagt zorg voor de 
uitoefening van het bij de Stoomwet voorge
chreven toezicht in zijn district. 

3. Voor den tijd van ziekte, verlof of af
wezigheid buiten het district of ontstentenis 
van het districtshoofd, treedt als zoodanig op 
de ingenieur 2de klasse, di e in het district 
werkzaam is gesteld. Indien deze verhinderd 
is zijn ambt te vervullen, of geen ingenieur 
2de klasse in het district werkzaam is ge
steld, kan Onze Minister een ambtenaar voor 
het stoomwezen, niet beneden den rang van 
adspirant- ingenieur, tijdelijk als hoofd van 
het district aanwijzen. 

6. De ambtenaren, werkzaam onder de be
velen van den hoofdingenieur-directeur of van 
een der districtshoofden, maken van de bij 
artikel 18 der Stoomwet bedoelde bevoegdhe
•den en van die, toegekend bij het Stoombe
sl uit 1931, slechts gebruik op schriftelijken of 
mondelingen last van den ambtenaar, onder 
·wiens bevelen zij werkzaam zijn. 

7. 1. Eene beproeving of een onderzoek 

van een stoomtoestel geschiedt door een amb
tenaar, werkzaam in het district, waarin de 
beproeving of het onderzoek zal plaats heb
ben. 

2. Betreft de beproeving of het onderzoek 
een stoomtoeste l, waarvan de gegevens in het 
register van een ander district voorkomen of 
daarin, op grond van de bestemming van het 
toestel, zullen moeten worden opgenomen, dan 
deelt het districtshoofd, in wiens district de 
beproeving of het onderzoek plaats vond, het 
hoofd van dat andere district den uitslag mede 
of zendt hem de bescheiden, welke noodig zijn 
voor opname van de gegevens in het register. 

8. 1. Na eene beproeving of een onderzoek 
van een stoomtoestel, voor het gebruik waar
van eene akte van vergunning is verleend, 
wordt door den ambtenaa r, die de beproeving 
of het onderzoek verrichtte, van den uitslag 
melding gemaakt door het stellen van eene 
desbetreffende aanteekening in het voor dat 
toestel uitgere ikte controle-boek, of indien de 
akte van vergunning werd uitgereikt vóór 15 
Maart 1915, in een der vakken van de aan
teekeningslijst, welke bij die akte behoort, 
met vermelding van dag en plaats, waarop 
het onderzoek of de beproeving is geschied. 
De aanteekening wordt door den ambtenaar 
onderteekend. 

2. Indien op de lijst geen plaats meer is, 
wordt, desgevorderd tegen teruggave van deze 
lijst, eene nieuwe, door het districtshoofd ge
waarmerkte, uitgereikt. Alvorens eene aan
teekening in een controle-boek of op eene aan
teekeningslijst te plaatsen, heeft de ambte
naar zich te overtuigen, dat dit stuk behoort 
bij het stoomtoestel, waarop de bedoelde aan
teekening betrekking heeft. 

9. Indien het districtshoofd van oordeel is, 
dat eene akte van vergunning op grond van 
eene der in artikel 78 van het Stoombesluit 
1931 genoemde omstandigheden behoort te 
worden ingetrokken, wordt door hem · hiervan, 
zoo mogelijk onder overlegging van de be
treffende akte, aan Onzen Minister kennis 
gegeven. 

10. Dit beslui t verstaat onder: 
Onze Minister: Onze Minister met de uit

voering van dit besluit belast; 
districtshoofd: het bevoegde districtshoofd 

van het stoomwezen; 
arnbtenaren: de ambtenaren, bedoeld in ar

tikel 7 der Stoomwet. 
ll. Bij het in werking treden van dit be

sluit vervalt het Koninklijk besluit van 14 
Januari 1897 (Staatsblad 11° . 45), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 23 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 261). 

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

Het Loo, den 3den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van Arb eid, Handel en Nijvrrheid, 
T . J. Ver s c hu u r. 

( Uitgeg. 11 Juni 1931,) 
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3 Juni 1931. BESLUIT tot uitvoering van de 
Stoomwet en ter vervanging van het Ko
ninklijk besluit van 12 Februari 1915 
{Staatsblad n°. 83), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1925 
(Staatsblad 11° . 260). S. 239. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Maart 
1931, n°. 768 S, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is Ons 
besluit van 12 Februari 1915 {Staatsblad n°. 
83), tot uitvoering van de Stoomwet, laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 23 Juni 1925 
{Staatsblad n°. 260), te herzien; 

Gezien de Stoomwet (wet van 15 April 1896, 
Staatsblad n°. 69, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 2 Juli 1928, Staatsblad n°. 219) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 
April 1931, n° . 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Mei 1931, n°. 
1207 S, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
vo lgende bepalingen vast te stellen: 

HOOFDSTUK I . 

Van de vergunning tot het in werking brengen 
van stoomketels, andere dan die, bedoeld 

in hoofdstuk V. 

Art. 1. 1. Hij, die eene vergunning tot het 
in werking brengen van een stoomketel ver
langt, richt daartoe eene schriftelijke aan
vraag tot Onzen Minister. 

2. De aanvraag behelst, behoudens in de 
gevallen, bedoeld in artikel 12, eene opgaaf 
van: 

a. den naam en de woonplaats van hem, op 
wiens naam de akte van vergunning verlangd 
wordt· 

b. de bestemming van den ketel; 
c. zoo mogelijk het jaar, waarin de ketel 

vervaardigd is, den naam van den vervaardi
ger en de plaats, waar diens fabriek gelegen 
is, alsmede het fabrieksnummer van den ke
tel· 

d. de hoogste werkelijke stoomdrukking, 
uitgedrukt in kilogrammen op den vierkanten 
centimeter, waaronder de aanvrager den ketel 
wenscht te doen werken; 

e. het materiaal, waarvan de ketel vervaar
digd is; 

/. de uitgestrektheid van het verwarmd op
pervlak en bij vlampijpketels tevens de uitge
strektheid van het verwarmend oppervlak, uit
gedrukt in vierkante meters; 

g. het aanta: en de wijze van belasting der 
veilighe idskleppen, alsmede de middellijn der 
klepopeningen; 

h. de plaats, waar de ketel voor het onder
zoek en de beproeving zal gereed taan. 

3. Bij de aanvraag moeten twee duidelijke 
constructie-teekeningen of lichtdrukken van 
den ketel worden overgelegd, vermeldende in 
millimeters de afmetingen en de wanddikten 
van den ketel, alsook de afmetingen van de 
plaatverbindingen. Eén dezer teekeningen of 
lichtdrukken moet zijn op linnen en moet eene 
grootte hebben rnn tweehonderd tien bij twee-

honderd zeven en negentig- millimeter of, i:.
dien zulks met het oog op de duidelijkheid 
noodzakelijk is, een veelvoud daarvan. 

2. 1. Geen vergunning wordt verleend voor 
het gebruik van: 

a. ketels, die geheel of ten deele van giet
ijzer zijn vervaardigd; 

b. ketels, die geheel of ten deele van koper 
of roodkoper zijn vervaardigd, indien de wer
kel ijke stoomdrukking in den ketel meer da:. 
twintig kilogram op den vierkanten centime
ter bedraagt. 

2. Eene vergunning kan echte r wel worden 
verleend, indien bij ketels met daarop ge,
plaatste stoomwerktuigen van gietijzer ver
vaardigde mantels van stoomcylinders voor
komen en de afmetingen dezer mantels zoo
danig zijn, dat zij kunnen worden beschouwd 
uitsluitend tot cylinderverwarming te dienen 
en niet tevens tot vergrooting van de stoom
ruimte. 

3. 1. De ketel moet bij onderzoek of beproe
ving in een daarvoor geschikten toestand zijn 
gebracht en bij de beproeving voorzien zijn 
van eene flens van veertig millimeter middel
] ijn en vijf millimeter d ikte. De eerste beproe
ving geschiedt, voordat de stoomketel inge
metsekl of bekleed is. 

2. De ambtenaar is bevoegd om, in geval 
van twijfel omtrent den aard van het mate
riaal, eene proefneming voor te schrijven, 
welke proefneming kan geschieden, voordat 
de ketel vervaardigd is. 

3. Wanneer bij proefneming met het mate
riaal eene ongunstige uitkomst is verkregen 
of wanneer bij het onderzoek is _gebleken, dat 
de ketel onder de gewenschte hoogste werke
lijke stoomdrukking niet veilig zou kunnen 
werken of zich bij het onderzoek belangrijke 
gebreken hebben geopenbaard, wordt niet tot 
de beproeving overgegaan en wordt de uit
komst onvoldoende verklaard. 

4. De beproeving geschiedt door wate.rper
sing en duurt zoo lang als noodig is om de 
verschillende deelen van den ketel behoorlijk 
te kunnen onderzoeken. 

5. 1. Ten aanzien van den beproevingsdruk 
wordt bij eerste beproeving het volgende in 
acht genomen: 

Indien eene hoogste werkelijke stoomdruk
king op den vierkanten centimeter gewenscht 
wordt van: 

a. niet meer dan vier en drie tiende kilo
gram, 

b. meer clan ,·ier en drie tiende kilogram, 
moet de beproevingsdruk de hoogste werke

lijke stoomdrukking overschrijden met een be
drag p, dat onderscheidenlijk berekend wordt 
uit de formules: 

a. p = d; 
b. p = 0 3 d + 3. 
In deze formules is d de gewenschte hoogste 

werkelijke stoomdrukking, uitgedrukt in kilo
grammen op den vierkanten centimeter. H et 
verschil tusschen de hoogste werkelijke stoom
drukking en den beproevingsdruk mag echter 
in geen ·geval minder bedragen dan één kilo
gram op den vierkanten centimeter. 

2. Met eene eerste beproeving wordt gelijk 
gesteld · de beproeving van een stoomketel , 
waarvan de herkomst onbekend is, ook al is 
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hij voorzien van de in artikel 7 bedoelde ge
stèmpelde plaat. 

3. Is een stoomketel eenmaal goedgekeurd, 
dan geschieden de latere beproevingen onder 
een druk, die de toegestane hoogstè werkelijke 
stoomdrukking overschrijdt met een bedrag, 
dat gelijk is aan twee derde van dat, hetwelk 
in het eerste lid voor eene eerstè beproeving 
is aangegeven. 

4. Indien de aanvrager verwekt een stoom
ketel te beproeven op een druk, hooger dan 
die, bedoeld in het eerste lid, is het districts
hoofd bevoegd, de beproeving op dien hooge
ren druk te doen plaats hebben, wanneer hij 
van oordeel is, dat, op grond van de construc
tie van den ketèl, daartegen geen bezwaar 
bestaat. 

6. Wanneer zich bij de beproeving van den 
ketèl belangrijke gebreken hebben geopen
baard, wordt de uitkomst onvoldoende ver
klaard. 

7. 1. De ketel moet, tenzij hij een verwarmd 
oppervlak heeft van ten hoogste twee tienden 
vierkanten metèr, voorzien zijn van een tè 
allen tijde goed zichtbaar merk, overeenkom
stig een door Onzen Ministèr vastgestèld mo
del, bestaande uit eene met vier roodkoperen 
boutjes met verzonken kop bevestigde recht
hoekige koperen plaat (stempelplaat) van 
tachtig bij honderd veertig millimeter, waarop 
duidelijk en duurzaam zijn vermeld: 

a. _het getal, dat aanwijst de toegestane 
hoogstè werkelijke stoomdrukking in kiJo: 
grammen op den vierkanten centimeter; 

b. zoo mogelijk het jaar, waarin de ketel 
vervaardigd is, de naam van den vervaardiger 
en de plaats, waar diens fabriek gelegen is, 
alsmede het fabrieksnummer. 

2. Heeft de beproeving eene voldoende uit
komst opgeleverd, dan doet de ambtenaar 
hiervan blijken, door elk van de in het eerstè 
lid genoemde boutjes tè voorzien van een 
stempelafdruk· van het Rijkswapen, zoo ge
plaatst, dat deze gedeeltèlijk ook op de kope
ren plaat is aangebracht. 

3. Ketèls met een verwarmd oppervlak van 
ten hoogste twee tienden vierkanten metèr 
moeten, op de door het districtshoofd aan te 
wijzen onderdeelen, voorzien zijn van een door 
hem opgegeven volgnummer, alsmede, op een 
dier onderdeelen boven het volgnummer, van 
het getal, aangevende de toegestane hoogste 
werkelijke stoomdrukking in kilogrammen op 
den vierkanten centimetèr, een en ander door 
middel van stèmpelafdrukken. 

4. Heeft de beproeving van een ketel, als 
bedoeld in het derde lid, eene voldoende uit
komst opgeleverd, dan doet de ambtenaar 
hiervan blijken, door het aanbrengen van een 
stèmpelafdruk van het Rijkswapen op elk van 
de bedoelde onderdeelen ter weerszijden van 
het volgnummer. 

5. Wanneer de aard van het materiaal het 
aanbrengen van stèmpelafdrukken daarop niet 
toelaat, worden de in het derde lid bedoelde 
stempelafdrukken aangebracht op eene kope
ren plaat, welke met twee boutjes, als be
doeld in het eerste lid, op het onderdeel wordt 
bevestigd, tèrwijl dan ten aanzien van de in 
het v ierde lid bedoelde stempelafdrukken het 
bepaalde in het tweede lid overeenkomstige 
toepassing vindt. 

8. Wanneer de aanvrager het onderwek of 
de beproeving in het buitenland wenscht tè 
doen geschieden, of wanneer de krachtens ar
tikel 3, tweede lid, voorgeschreven proefne
ming met het matèriaal in het buitènland 
moet plaats vinden, kan Onze Ministèr daar
voor een ambtenaar aanwijzen. In d it geval 
worden de kosten, berekend naar een door 
Onzen Ministèr vastgestèld tarief, door den 
aanvrager · gedragen. 

9. Hebben het onderzoek en de beproeving 
eene voldoende uitkomst opgeleverd en is ook 
het toebehooren van den ketèl in orde bevon
den, dan wordt door Onzen Ministèr eene akte 
van vergunning verleend. In afwachting daar
van wordt, indien de aanvrager zulks wenscht, 
door het districtshoofd namens Onzen Minister 
eene voorloopige akte van vergunning uitge
reikt. 

10. 1. Is de ketèl of zijn toebehooren niet 
geheel in orde bevonden, maar is van het ge
bruik geen dadelijk_ gevaar te duchten, dan 
kan het districtshóofd namens Onzen Ministèr 
eene voorloopige akte van vergunning ver
leenen, waarin alsdan een termijn wordt aan
gegeven, binnen welken aan de door bedoelden 
ambtènaar gestèlde, in die akte omschreven 
voorwaardcm moet zijn voldaan. 

2. Zoodra voldaan is aan de gestèlde voor
waarden, geeft de gebruiker daarvan kennis 
aan het districtshoofd. 

3. Wordt door den gebru iker binnen den 
in de voorloopige aktè van vergunning aan
gegeven termijn niet volledig voldaan aan de 
gestelde voorwaarden, dan wordt de aktè door 
het districtshoofd ingetrokken, tenzij hij tèr
men aanwezig acht om den gestèlden termijn 
te verlengen. 

ll. 1. De aktè van vergunning vermeldt: 
a. den naam en de woonplaats van den ge

bruiker; 
b. de bestèmming van den ketel ; 
c. de op de stèmpelplaat voorkomende ge

gevens omtrent het jaar, waarin de ketèl ver
vaardigd is, den naam van den vervaardiger, 
de plaats, waar diens fabriek 'gelegen is en 
het fabrieksnummer van den ketel ; 

d. de toegestane hoogste werkelijke stoom
drukking, uitgedrukt in kilogrammen op den 
vierkanten centimetèr; 

e. het materiaal, waarvan de ketèl vervaar
digd is; 

/. de uitgestrektheid van het verwarmd op
pervlak en bij vlampijpketèls tevens de uit
gestrektheid van het verwarmend oppervlak, 
uitgedrukt in vierkante metèrs; 

g. het aantal en de wijze van belasting der 
veiligheidskleppen, · de middellijn der klep
openingen, alsmede die afmetingen en ge
wichten van de onderdeelen, welke op de be
lasting der kleppen van overwegenden invloed 
zijn; 

h . de dagtèekening van de beproeving, zoo
mede die van het nader onderzoek van het 
toebehooren, op grond waarvan de akte wordt 
verleend ; 

i. in voorkomende gevallen de ontheffin
gen, verleend krachtens artikel 79 . 

2. De akte van vergunning wordt met de 
teekening of lichtdruk, bedoeld in den laatsten 
volzin van het derde lid van artikel 1, opge
nomen in een boek (contróleboek), dat aan 
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den gebruiker wordt uitgereikt en waarin door 
den ambtenaar bij een later onderzoek de toe
stand van den ketel en van dfons toebehooren 
wordt vermeld. 

3. De voorloopige akte van vergunning ver
meldt de in het eerste lid, onder a, b, c, d en 
g, bedoelde gegevens. 

4. De voorloopige akte van vergunning is 
slechts geldig tot den datum, waarop door 
Onzen Minister voor den ketel eene akte van 
vergunning wordt verleend. 

5. lndien het hoofd of de bestuurder van 
het bedrijf, de onderneming of de inrichting, 
waarin de ketel wordt gebru ikt, als zoodanig 
optreedt namens eene naamlooze vennootschap, 
ee.:ie coöperatieve of eenige andere, al of niet 
n ,chtspersoonlij kheid bezittende, vereeniging 
of eene sticht.ing, wordt niet zijn naam, doch 
deze hoedanigheid in de akte vermeld met bij
voeging van den naam en zetel van de naam
looze vennootschap, vereeniging of stichting. 

12. 1. Wanneer een stoomketel aan een an
deren dan den in de akte van vergunning aan
gegeven gebruiker overgaat, wordt op schrif
telijke aanvraag aan Onzen Minister de akte 
van vergunning, zoo noodig onder intrekking 
van de oude akte, op naam van den nieuwen 
gebruiker gesteld, met inachtneming van het 
bepaalde in het tweede en vijfde lid van arti
kel ll. Deze aanvraag behoeft niet te voldoen 
aan de eischen, gesteld bij artikel 1. Door of 
namens Onzen Minister kan echter overlegging 
van teekeningen of I ichtdrukken, a ls in het 
derde lid van artikel 1 bedoeld, worden ge
vorderd. 

2. De akte, waarvoor veranderde tenaam
stelling wordt gevraagd, moet zoo mogelijk bij 
de aanvraag worden overgelegd. 

3. Onze Minister is bevoegd de gevraagde 
tenaamstelling niet te. doen geschieden, dan 
nadat een onderzoek, eene beproeving en even
tueel eene proefneming met het materiaal 
heeft plaats gehad en daarbij eene voldoende 
ui tkomst is verkregen. 

4. Indien naar het oordeel van het districts
hoofd tegen het verdere gebruik van den 
ketel geen bezwaar bestaat, wordt door hem, 
indien de aanvrager zulks wenscht, namens 
Onzen Minister eene voorloopige akte van 
vergunning u itgereikt. Artikel 10 is in dit 
geval van toepassing. 

5. H et eerste lid is niet van toepassing ten 
aanzien van stoomketels, als bedoeld in het 
eerste lid van artikel 14, onder b, c en d, die 
tijdelijk aan derden ten gebruike worden a f
gestaan. 

6. Wanneer eene akte van vergunning, uit
gereikt vóór 15 Maart 19Üi, is beschadigd of 
verloren gegaan, wordt op sch1'iftelijke aan
vraag aan Onzen Minister eene nieuwe akte 
uitgereikt; teeken ingen of lichtdrukken, als 
bedoeld in het derde lid van artikel 1, moeten 
bij die aanvraag worden overgelegd. 

7. Wanneer een contröleboek is beschadigd 
of verloren gegaan, wordt op schriftelij ke aan
vraag aan Onzen Minister een nieuw uitge
reikt; eene teekening of lichtdruk op linnen, 
als bedoeld in het derde lid van artikel 1. 
moet bij die aanvraag worden overgelegd. 

13. 1. Voor nieuw vervaardigde stoomke
tels, die buiten het Rijk in Europa zullen ge-

bruikt worden of waarvan de bestemming nog 
onbekend is, wordt, indien het onderzoek en 
de beproeving eene voldoende uitkomst opge
leverd hebben, eene verklaring daarvan uitge
reikt. Deze verklaring geeft geen recht den 
ketel in werking te brengen. 

2. Hij , die eene dergelijke verklaring ver
langt, richt daartoe eene schriftelijke aan
vraag tot Onzen Minister. Deze aanvraag be
helst de in artikel 1, tweede I id, onder c, d, 
e en h, bedoelde gegevens. Teekeningen of 
lichtdrukken, als bedoeld in het <lerde lid van 
artikel 1, moeten daarbij worden overgelegd. 

14. 1. De stoomketels worden onderscheiden 
in: 

a. vaste ketels, zijnde stoomketels, vast op
gesteld in niet verplaatsbare inrichtingen, met 
uitzondering van ketels met een verwarmd op
pervlak van ten hoogste twee tienden vierkan
ten meter; 

b. ketels in binnenvaartuigen, waarvan de 
stoom gebezigd wordt tot het voortstuwen van 
het vaartuig; 

c. ketels in zeevaartuigen, met uitzondering 
van die met een verwarmd oppervlak van ten 
hoogste vijf vierkante meter; 

d. vervoerbare ketels, zijnde alle stoomke
tels, niet liehoorende tot eene der voorgaande 
groepen. 

2. Stoomketels geplaatst in vaartuigen, 
welke tevens dienst doen in de zeegaten of op 
de Zuiderzee, worden geacht te behooren tot 
de ketels in zeevaartuigen. 

15. 1. Indien in eene inrichting of een 
vaartuig meer dan één ketel, a ls bedoeld in 
het eerste lid van artikel 14, onder a, b of c, 
is geplaatst, moet elk dezer ketels voorzien 
zijn van een te allen tijde goed zichtbaar ko
peren volgnummer, dat door het districtshoofd 
is goedgekeurd. 

2. Op vervoerbare stoomketels, behoudens 
die, geplaatst in van voldoende herkennings
teekens voorziene visschersvaartuigen en die 
met een verwarmd oppervlak van ten hoogste 
twee tienden vierkanten meter, moet bevestigd 
zijn een te allen tijde goed zichtbare koperen 
plaat, waarop duidelijk en duurzaam zijn aan
gebracht een door het districtshoofd goedge
keurd volgnummer, zoomede de naam en de 
woonplaats van hem, aan wien de akte van 
vergunning is verleend of de aanduiding van 
dien persoon overeenkomstig het vijfde lid van 
artikel ll. 

16. 1. Hij, aan wien tijdelijk een vervoer
bare stoomketel ten gebruike wordt afgestaan, 
vraagt alvorens den ketel in werking te bren
gen, daartoe verlof aan den burgemeester der 
gemeente, waarin de ketel zal gebruikt wor
den. 

2. Deze verleent dat verlof, indien: 
a. hem is overgelegd de voor den ketel uit

gereikte akte van vergunning; 
b. de ketel is voorzien van de plaat, be

doeld in het tweede lid van artikel 15, voor 
zouver daar geëischt. 

3. Van het verleenen van dit verlof wordt 
door den burgemeester mededeeling gedaan 
aan het ter plaatse bevoegde districtshoofd, 
onder vermelding van de gegevens, voorko
mende op de plaat, bedoeld onder b van het 
vorige lid. 
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HOOFDSTUK II. 

Van h et toebehooren van stoomketels, andere 
dan die, bedoeld in hoofdstuk V. 

17. 1. Een stoomketel moet voorzien zijn 
van ten minste twee veiligheidskleppen, tenzij 
hij een verwarmd oppervlak heeft van ten 
hoogste twee t ienden vierkanten meter, in 
welk geval één veiligheidsklep, waarvan de 
rnidde llijn der opening niet kle iner dan tien 
millimeter is, voldoende wordt geacht. 

2. l s een ketel voorz ien van twee veilig
hei dskleppen, ·dan wordt de middellijn van de 
klepopening berekend: 
. volgens de formule: 

wanneer 

dan vier; 

w 
,n 25 + 6,25 --- , 

d + 1 
w 

geen grootere waarde heeft 
d + 1 

volgens de forinule: 

m = 25 V d: 1- ' 

w 
wanneer eene grootere waarde heeft 

d + 1 
dan vier. 

In deze formules is: 
,n de middellijn der klepopening in milli

meters· 
w h~t verwarmd oppervlak in vierkante 

1neters; 
d de toegestane hoogste werkelijke stoom

drukking in kilogrammen op den vierkanten 
cent imeter. 

3. H et gebruik van kleppen, waarvan de 
middellijn der opening kleiner is dan de waar
de van rn, l;>erekend volgens bovenstaande for
mul es, of welke naar het aanvankelijk oordeel 
van den ambtenaar geen voldoenden doorlaat 
voor den stoom bieden, wordt slechra toege
staan, wanneer blijkt, dat, bij zoo hoog moge
lijk opgevoerde stoomontwikkeling en met ge
sloten voedings- en stoomleidingen in twintig 
minuten, te rekenen vanaf het oogenblik, 
waarop de toegestane hoogste werkelijke 
stoomdrukking werd bereikt, de werkelij ke 
stoomdrukking in den ketel met niet meer dan 
vijftien ten honderd zal zijn toegenomen. 
Wordt de boven omschreven stoomproef ge
houden bij ketels, werkende met kunstmatigen 
trek, dan is de ambtenaar bevoegd dezen trek 
tijdens de proef zoodanig te regelen, a ls hem 
toelaatbaar voorkomt. 

4. Het gebruik van kleppen, waarvan de 
middellijn der opening kleiner is dan vijf en 
twintig millimeter, wordt niet toegestaan, be
houdens in het geval, bedoeld in het eerste lid. 

18. Worden op een ketel meer dan twee 
veiligheidskleppen aangebracht, dan mag de 
som van de middell ijnen der klepopeningen 
niet kleiner zijn da n tweemaal de waarde van 
m, berekend volgens de in het tweede lid van 
artikel 17 gegeven formules, tenzij deze klep
pen voldoen aan de in het derde lid van dat 
artikel omschreven stoomproef. 

19 . Stoomketels, di e een gemeenschappe
ken stoomhouder hebben, niet afzonderlijk ge
bruikt kunnen wm·den en toereikende gemeen
schap hebben, worden ten aanzien van het be
paalde in de artikel en 17 en 18 a ls één stoom
ketel beschouwd. 

20. 1. De veiligheidskleppen, zittingen, 
drukstangen en scharnierpennen moeten van 
een doeltreffend metaal of allooi zijn vervaar
digd. 

2. Bij schuine zittingen mag de helling 
geen klemmen kunnen veroorzaken. 

21. 1. H et belasten der veiligheidskleppen 
van de in het eerste l id van artikel 14, onder 
a, bedoelde stoomketels moet geschieden met 
gewichten, met dien verstande, dat ind ien de 
overeenkomstig het vierde lid berekende op
waarrache druk meer bedraagt dan zevenhon
derd vijft ig kilogram het belasten ook recht
streeks door middel van veeren mag geschie
den. 

2. Het belasten der veiligheidskleppen van 
de in het eerste lid van artikel 14, onder c, 
bedoelde stoomketels moet rechtstreeks door 
middel van veeren geschieden. 

3. Het belasten der veiligheidskleppen van 
de in het eerste lid van artikel 14 , onder b 
end, bedoelde stoomketels geschiedt hetzij met 

· gewichten, hetzij door middel van veeren. 
4. Bij het berekenen van de op de kleppèn 

aan te brengen belasting wordt aangenomen, 
dat de toegestane hoogste werkelijke stoom
drukking werkt tegen de klep over een opper
vlak, waarvan de middellijn twee millimeter 
meer bedraagt dan die van de klepopening. 

22. 1. De veilighe idskleppen moeten zoo
danig zijn ingericht, dat, indien zij bel ast wor
den door middel van hefboom met gewicht, 
het gewicht op den hefboom niet verschuiven 
kan en indien de belasting gesch iedt door mid
del van veeren, de kl eppen bij het breken der 
veeren niet weggeslingerd kunnen worden. 

2. Indien het gewicht, dienende voor het 
belasten van eene veil igheidsklep, zwaa rder is 
dan vijf en twintig kilogram, moet dit uit 
schij ven bestaan. 

3. Bestaat een gewicht ui t schijven, dan 
moeten deze massief en a lle van hetzelfde ma
teriaa l vervaardigd zijn, oorwijl geen daarvan 
zwaarder mag zijn da n vij f en twintig kilo
gram. De schijven moeten stuksgewijze af
neembaar en tegen afschuiven verzekerd zijn 
en mogen, wat de afmetingen aangaat, alleen 
in dikte verschillen. 

4. Kleppen, welke rechtstreeks door middel 
van veeren belast zijn, en wo noodig ook an
dere kleppen, moeten vanuit de machinekamer 
of vanaf de stookpl aara kunnen worden ge
licht. 

5. Bij hooglichtende kleppen moet voor 
den ontwij kenden stoom eene afvoerpijp naar 
buiten zijn aangebracht. 

23. 1. Veili gheidskleppen, rechtstreeks door 
middel van veeren belast, moeter:i voldoen aan 
de in het derde lid van artikel 17 omschreven 
stoom proef. 

2. Worden kleppen door middel van hef
boom en veer belast, dan moet, behoudens het 
bepaalde in het derde lid, de indrukking of 
uitrekking van de veer, wanneer deze tot de 
vereischte spanning is aangeschroefd, ten m in-



1931 3 J u N 1 (S. 239) 288 

ste gelijk zijn aan het bedrag, dat wordt be- 1 

rekend uit de formule: 
m,2 V 

!=--. 
m1 a 

In deze formule is: 
/ de ind rukking of de uitrekking van de 

veer in" millimeters; 
1n de middellijn der klepopening, berekend 

op de in het tweede lid van artikel 17 aange
geven wijze; 

m1 de middellijn in millimeters van de klep
opening der op den ketel aanwezige kleppen; 

v een getal, gelijk aan het aantal malen, 
dat de korte hefboomsarm op den langen is 
begrepen; 

a het getal 4, indien de hefboom beweegt op 
meskanten, het getal 2, indien deze beweegt 
op pennen. 

3. H et gebruik van veeren, waarvan de 
indrukking of uitrekking kleiner is dan de 
waarde, berekend volgens de formule in het 
vorige lid gegeven, kan worden toegestaan, 
wanneer de kleppen voldoen aan de in het 
d erde lid van artikel 17 omschreven stoom
proef. 

24. 1. De veiligheidskleppen, hefboomen en 
lichttoestel !en moeten zoodanig ingericht zijn, 
dat zij gemakkelijk beweegbaar zijn en dat de 
kl-eppen ten minste vier millimeter kunnen 
lichten. De hefboomen moeten in de leivorken 
aan weerszijden ten minste twee millimeter 
speling hebben. 

2. Bij belasting door middel van veeren 
moet de inrichting zoodanig zijn, dat deze niet 
sterker kunnen worden gespannen dan over
eenkomt met de toegestane hoogste werkelijke 
stoomdrukking. 

25. Het is verboden bij veiligheidskleppen 
gebruik te maken van onderdeelen, die niet 
door den ambtenaar onderzocht en goedge
keurd zijn. 

26. 1. Elke stoomketel moet voorzien zijn 
van en manometer. 

2. De manometer moet de werkelijke stoom
drukking duidelijk en juist aanwijzen in kilo
grammen op den vierkanten centimeter en 
moet de drukking kunnen aangeven tot aan 
den beproevingsdruk, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 5. 

3. De manometer moet door middel van 
eene waterhoudende pijp met den ketel ver
bonden zijn. Deze pijp mag niet aan eene 
stoomafvoerpijp of aan den veil igheidspot zijn 
aangesloten. 

4. Hij, die den ketel bedient, moet den 
manometer gemakkel ijk kunnen raadplegen; 
de wijzerstand, aangevende de toegestane hoog
ste werkelijke stoomdrukking, moet op de 
schaal duidelijk gemerkt zijn. 

5. K etels, die voor en achter gestookt wor
den, moeten op elke stookplaats van een ma
nometer zijn voorzien. 

27. Stoomketels, die een gemeenschappelij
ken stoomhouder hebben, niet afzonderlij k ge
bruikt kunnen worden en toereikende gemeen
schap hebben, worden ten aanzien van het 
bepaalde in artikel 26 als één stoomketel be
schouwd. 

28. Elke manometer moet voorzien zijn van 
eene driewegskraan met flens van veertig mil-

limeter middellijn en vijf millimeter dikte, 
door middel waarvan de manometer van den 
ambtenaar met eerstgenoemden manometer en 
met den ketel in verbinding gesteld kan wor
den. In plaats van eene driewegskraan mogen 
twee afzonderlijke kranen of afsluiters worden 
gebezigd. · 

29. 1. Een stoomketel moet voorz ien zijn 
van twee waterpeilglazen, tenzij hij een ver
warmd oppervlak heeft van ten hoogste vijf 
vierkante meter, in welk geval één waterpeil
glas voldoende wordt geacht. 

2. Voor ketels met een verwarmd opper
vlak van ten hoogste twee t ienden vierkanten 
meter is geen waterpeilglas vereischt, indien 
de stoom n iet buiten den ketel gebruikt wordt. 

3. Ketels, die voor en achter gestookt wor
den, moeten op één stookplaats voldoen aan 
de eischen, in dit artikel gesteld , terwijl op 
de andere stookplaats ten minste één water
peilglas in het midden vóór den ketel moet 
zijn aangebracht. 

30. 1. Elk waterpeilglas moet voorzien zijn 
van kranen of afsluiters om het glas te kun
nen afsluiten en doorblazen. Om het glas 
moet een doelmatige beschermer zijn aange
bracht, tenzij op grond van de bijzondere in
richting van het waterpeilglas het districts
hoofd dit niet noodig acht. 

2. De doorlaatopeningen van de in het 
vorige lid bedoelde kranen of afslui ters moe
ten eene middellijn hebben van ten minste zes 
millimeter. Indien de toegestane hoogste wer
kelijke stoomdrukking niet meer bedraagt dan 
dertien kilogram op den vierkanten centime
ter, moeten die openingen, terwijl de ketel 
onder stoom is, doorgestoken kunnen worden. 

3. Het waterpeilglas moet zoodanig zijn 
aangebracht, dat het laagste punt van het 
glas, waar het water daarin nog zichtbaar is, 
gelegen is op een afstand boven de in artikel 
32 bedoelde strook, welke ten minste vijftig 
en ten hoogste honderd millimeter bedraagt. 

4. I ndien een waterpei lglas met den ketel 
verbonden is door middel van pijpen, moeten, 
behoudens het bepaalde in het vijfde lid van 
artikel 39, die pijpen en de openingen, die 
daarvoor in den ketel gemaakt zijn, eene in
wendige middell ij n van ten minste dertig mil
! imeter hebben. 

5. Indien waterpeilglazen verbinding met 
den ketel hebben door middel van gemeen
schappelijke pijpen, moeten die pijpen en de 
openingen, die daarvoor in den ketel gemaakt 
zijn, eene inwendige middellijn van ten minste 
vijftig mill imeter hebben. 

6. De in het vierde en vijfde lid bedoelde 
verbindingspijpen moeten, behoudens het be
paalde in het vijfde Jid van artikel 39, zijn 
uit één stuk bestaande roodkoperen of naad
looze stalen pijpen, met dien verstande, dat 
roodkoper alleen mag gebezigd worden, als 
de toegestane hoogste werkelijke stoomdruk
king voor den ketel niet meer bedraagt dan 
twintig kilogram öp den vierkanten centime
ter. Deze pijpen moeten zooveel mogel ijk recht 
zijn en bij ketels, als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 14, onder c, onmiddellij k aan den 
ketel van eene kraan of een afsluiter zijn voor
zien, waarvan de doorlaatopening ten minste 
gelijk moet zijn aan die, welke in het betref-
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fende geval voor de verbindingspijpen is voor
geschreven. 

7. Zijn de toestellen op peilkolommen aan
gebracht, dan moeten deze laats~~ en, indien 
zij rechtstreeks tegen den ketel z1Jn geplaatst, 
de openingen, die daarvoor in den ketel ge
maakt zijn, een doorl aat hebben ten minste 
gelijk aan dien, welke in het betreffende geval 
voor de verbindingspijpen is voorgeschreven. 

8. De peilkolommen mogen niet van giet
ijzer zijn vervaardigd en a ll een dan van kope r 
zijn, als de toegestane hoogste werkelijke_ sto~m
drukking niet meer bedraagt dan twmtig kilo
gram op den vierkanten centimeter. 

31 . 1. Stoomketels, als bedoeld in het eer
ste Jid van artikel 14, onder a en d, met uit
zondering van die met een verwarmd opper
vlak van ten hoogste twee t ienden vierkanten 
meter, moeten voorzien zijn van een zelfwer
kend middel, waardoor watergebrek in den 
ketel wordt kenbaar gemaakt. 

2. Bij stoomketels, vdorzien van vuurkisten, 
kan, indien het hoogste punt van deze ketel
deelen tevens het hoogste punt van het ver
warmd oppervlak is, het zelfwerkend middel, 
bedoeld in het eerste lid, bestaan uit eene 
Emel tbare prop, aangebracht op het hoogste 
punt van elk der bedoelde keteldeelen. De 
prop moet evenals de bout, waarin zij is aan
gebracht, zijn vervaardigd van een doeltref
fend metaal of allooi. De middellijn van de 
kleinste doorlaatopening van den bout mag 
niet kleiner zijn dan tien en niet grooter dan 
twintig millimeter. 

3. Elk ander zelfwerkend middel, a ls be
doeld in het eerste lid, moet zoodanig zijn in
gericht, dat het in werking komt, wanneer de 
waterstand gedaald is tot uiterlijk vijftig mil-_ 
1 imeter boven de vuurlijn. . 

32. Het hoogste punt van het verwarmd 
oppervlak moet op den ketel nabij elk peil
g las worden aangegeven door een koperen 
strook (vuurlijn). 

33. De in den top eener verhoogde vlam
kast aangebrachte steunbouten moeten aan de 
vuurzijde van vaste koppen zijn voorzien. 

34. 1. Stoomketels, als bedoeld in het eerste 
lid van artikel 14, onder a, moeten verbonden 
zijn met ten minste twee voedingstoestellen, 
tenzij het verwarmd oppervlak niet meer be
draagt dan vijf en twintig vierkante meter, 
in welk geval één voedingstoestel voldoende 
wordt geacht. 

2. Stoomketels, als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 14, onder b en c, moeten verbon
den zijn met ten minste twee voed ingstoestel
len, waarvan één in werking moet kunnen 
blijven, wanneer het hoofdwerktuig stilstaat. 

3. Stoomketels, a ls bedoeld in het eerste 
Jid van artikel 14, onder d, met uitzondering 
van die met een verwarmd oppervlak van ten 
hoogste twee t ienden vierkanten meter, moeten 
verbonden zijn met ten minste één voed ings
toestel. 

4. Een voedingstoestel moet zelfwerkend 
zijn, indien het verbonden is met een stoom
ketel, waarvoor het product der getall en, aan
gevende de toegestane hoogste werkelijke 
stoomdrukking in kilogrammen op den vier
kanten centimeter en het verwarmd oppervlak 
in vierkante meters, het getal tien overschrijdt. 
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5. De zelfwerkende voedingstoestellen moe
ten onafhankelijk van elkander met den ketel 
verbonden zijn . 

6. Onder zelfwerkende voedingstoestellen 
worden verstaan toestellen, welke niet uitsl ui
tend met de hand bewogen worden. 

35. 1. Elk der in het vorig art. voorgeschre
ven voedingstoestellen moet in staat zijn den 
ketel of de ketels, to~ voeding waarvan het 
toestel dienen moet, van eene voldoende hoe
veelheid voedingswater te voorzien. 

2. Het is geoorloofd in de plaats van elk 
der voorgeschreven zelfwerkende voedingstoe
stell en, twee of meer dier toestellen aan te 
brengen, die, gezamenlijk werkende, in staat 
zijn den ketel of de ketels, tot voeding waar
van deze toestellen dienen moeten, van eene 
voldoende hoeveelheid voedingswater te voor
zien. Zij moeten overigens voldoen aan de 
eischen voor de zelfwerkende voedingstoestel
len gesteld, met uitzondering van het be
i:,aalde in het vijfde Jid van artikel 34. 

36. 1. Elk voedingstoestel of elke voedings
leiding moet met den ketel verbonden zijn 
door eene kraan of een afsluiter en eene 
klepkast met zelfsluitende klep. De kraan 
of afsluiter moet onmiddellijk aan den ketel, 
de klepkast met zelfsluitende klep onmiddel
lijk aan de kraan of aan den afsluiter ge
plaatst zijn . 

2. Maakt de inrichting de plaatsing on
middellijk aan den ketel bezwaarlijk, dan 
mag de kraan of afslui ter met den ketel ver
bonden zijn door middel van eene pijp, mits 
deze niet langer is dan strikt noodzakelijk. 
Het materiaal, waarvan deze pijp is vervaar
digd, moet voldoen aan de voorschriften _ver
vat in het tweede lid van artikel 37. 

3. Worden verschillende ketels door één 
voedingstoestel gevoed, dan moet dit, met 
inachtneming van het bepaalde in het eerste 
en het tweede lid, met eiken ketel zijn ver
bonden. 

4. Bij gebruik van klepafsluiters moet tus
schen afsluit- en zelfsluitende klep eene proef
kraan of -afsluiter zijn aangebracht. 

37. 1. Elke stoomketel moet, tenzij hij een 
verwarmd oppervlak heeft van ten hoogste 
twee tienden vierkanten meter, voorzien zijn 
van de noodige spuikranen met voldoende 
doorlaatopening. 

2. Geschiedt de verbinding van eene spui
kraan met den ketel door middel van eene 
pijp, dan moet deze van voldoende wand
dikte zijn en, behoudens het bepaalde in het 
vijfde lid van arti kel 39, van koper, roodko
per, gietstaal of staal zijn vervaardigd. Ko
per of roodkoper mag slechts worden gebe
zigd, als de toegestane hoogste werkelijke 
stoomdrukking niet meer bedraagt dan twin
tig kilogram op den vierkanten centimeter. 
I s de pijp van staal vervaardigd, dan moet 
zij naadloos zijn. De kraan en de pijp moe
ten goed toegankelij k zijn en de pijp moet 
zoodanig zijn bevestigd, dat de uitzetting geen 
gevaar kan veroorzaken. 

3. Is in eene spuileiding een tweede spui
toestel aangebracht, zoo moet, wanneer niet 

' gespuid wordt, de spuikraan steeds gesloten 
zijn; . indien dit toestel tusschen ketel en spui
kraan is geplaatst, moet het voldoen aan het 

19 
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bepaalde in artikel 38. 
4. Bij ketels in vaartuigen geplaatst, moet 

aan de spuikraan eene pijp zijn aangebracht, 
welke het afgespuide water buiten boord 
voert. 

38. 1. De spui-, voedings- en andere kra
nen aan den ketel moeten zijn pakkingkranen, 
indien de middellijn van de aanvoeropening 
grooter is dan twintig millimeter. 

2. 'Indien de pakking wordt aangedrukt 
door middel van een wartel en de middellijn 
van de aanvoeropening der kraan grooter is 
dan zes en twintig millimeter, moet de kraan 
zoodanig zijn ingericht, dat bij zich begeven 
van den warteldraad de plug in het kraan
huis blijft opgesloten. 

3. Indien de pakking wordt aangedrukt 
door middel van een gland met bouten en de 
m iddellijn van de aanvoeropenihg der kraan 
grooter is dan drie en dertig millimetAr , moet 
de kraan zoodanig zijn ingericht, dat bij bre
ken dezer bouten de plug in het kraanhuis 
blijft opgesloten. 

4. Alle kraanhuizen, afsluiter- en klep
kasten, welke met de waterruimte van den 
ketel in verbinding staan, alsmede die van de 
kranen en afsluiters, bedoeld in de artikelen 
28, 30, eerste lid, en 36, moeten van koper, 
zacht gietstaal of smeltijzer zijn vervaard igd, 
met dien verstande, dat koper alleen dan ge
bezigd mag worden, wanneer de toegestane 
hoogste werkelijke stoomdrukking van den 
ketel niet meer bedraagt dan twintig kilo
gram op den vierkanten centimeter. Het bin
nenwerk van kranen, afsluiters en klepkasten, 
alsmede de wartels en bouten, bedoeld in het 
tweede en derde lid, moeten van een doel
treffend metaal of allooi zijn vervaardigd. 

5. ·waar in dit hoofdstuk het gebruik va n 
kranen is voorgeschreven, mogen in de plaats 
daarvan schuifafsluiters gebezigd worden. 
H et bepaalde in dit hoofdstuk omtrent kra
nen vindt ten aanzien van schuifafslui ters 
overeenkomstige toepassing. 

39. 1. Stoomafvoerpijpen moeten zoo dicht 
mogelijk bij den ketel zijn voorzien van een 
kraan of afsluiter. 

2. Het afsluiten van den hoofdstoomafvoer 
van eiken ketel in een vaartuig moet in elk 
geval van het dek af kunnen geschieden. 

3. De huizen of kasten van cie in het 
eerste lid bedoelde kranen en afslui ters, als
mede de potten van veiligheidskleppen mo
gen niet van gietijzer zijn vervaardigd, indien 
de som der getallen, aangevende de middel
lijn der doorlaatopening in millimeters en het, 
zesvoud van de toegestane hoogste werkelijke 
stoomdrukking in kilogrammen op den vier
kanten centimeter, meer bedraagt dan hon
derd en vijftig; zij mogen niet van koper ver
vaard igd zijn, indien de toegestane hoog te 
werkelijke stoomdrukking in den ketel meer 
dan twintig kilogram op den vierkanten cen
timeter bedraagt. 

4. Tuiten en bochtstukken, welke dienen 
ter verbinding van deelen van het toebehooren 
met den ketel, mogen ni et van gietijzer zijn 
vervaard igd. Dit voorschrift is niet van toe
passing op opgeklonken puisten of stompen, 
welke slechts dienen tot het verkrijgen van een 
plat oppervlak voor het bevestigen van vlakke 

flenzen van pijpen of deelen van het toebe
hooren en niet grooter zijn dan voor dit doel 
noodzakelijk. 

5. Pijpen, welke dienen ter verbinding van 
een enkel waterpeilglas, een voedingstoestel 
of eene spuikraan met den ketel en waarvan 
de lengte niet grooter is dan de dikte der 
bekleeding van den aangrenzenden ketelwand 
en niet meer bedraagt dan honderd millime
ter, behoeven n iet te voldoen aan hetgeen in 
de artikelen 30, vierde en zesde lid, 36, 
tweede lid en 37, tweede lid, ten aanzien 
van deze pijpen is bepaald, met dien ver
stande, dat het in de artikelen 30, zesde lid 
en 37, tweede lid, ten aanzien van het mate
riaal bepaalde moet worden nageleefd voor 
pijpen, waarvan de inwendige middellijn meer 
bedraagt dan drie en dertig millimeter. 

40. 1. Elke ketel moet voorzien zijn van 
de voor het onderzoek noodige man-, slijk. en 
kijkgaten, indien de inrichting van den ketel 
dit toelaat. 

2. De mangaten moeten ten minste drie
honderd bij vierhonderd mil! imeter groot zijn 
en doel treffend versterkt. 

3. Ook de overige gaten in den ketel moe
ten, zoo noodig, versterkt zijn. 

4. De deksels der man-, slijk. en kijkgaten 
moeten zoo mogelijk inwendig zijn aange
bracht, voorzien zijn van een pasrand, welke 
ten hoogste twee millimeter speling naar alle 
zijden toelaat en zoodanig sluiten, dat voor 
het dichtmaken slechts zeer dunne pakking 
wordt vereischt. De deksels en de daarbij be
hoorende knevels mogen niet van gietijzer zijn 
vervaardigd. 

41. Van ingemetselde ketels moeten de zij
kanalen over hunne volle doorsnede tot in· de 
voorzijde van het metselwerk worden doorge
trokken, tenzij daarin openingen zijn aange
bracht van ten minste vijfhonderd bij vijf
honderd millimeter. 

42. Een ketel moet voldoende ondersteund 
en indien hij in of op eene verplaatsbare in
richting is opgesteld voldoende daaraan vast
gezet zijn. 

43. 1. Het ruim van vaartuigen, waarin 
stoomketels zijn geplaatst, moet door ijzeren 
schotten van de voor de reizigers of de be
manning bestemde afdeelingen zijn afgesloten. 

2. Deze bepaling is niet van toepassing op 
vaartuigen, die geen dek hebben. 

HOOFDSTUK III. 

Van de regelen in acht te nemen bij het ge
bruik van stoomketels, andere dan die, 

bedoeld in hoofdstuk V. 

44. 1. De gebruiker van een stoomketel 
draagt zorg: 

a. dat de ketel met toebehooren in behoor-
1 ijken staat van onderhoud verkeert, goed en 
veilig toegankelijk is en gemakkelijk kan wor. 
den onderzocht en dat manometers en water
peilglazen voldoende verl icht zijn; 

b. dat er steeds een of meer glazen buizen 
met daarbij behoorende pakkingringen voo1· 
het waterpeilglas, alsmede vullingen voor het 
zelfwerkend middel, bedoeld in artikel 31, ter 
vervanging beschikbaar zijn voor hem, die den 
ketel bedient; 
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c. dat het smeltbaar metaal of allooi in 
den bout, bedoeld in het tweede lid van ar
tikel 31, ten minste één maal 's jaars ver
nieuwd wordt; 

d. dat het contröleboek of, indien de akte 
van vergunning vóór 15 Maart 1915 is ver
leend, die akte en de aanteekeningslijst steeds 
op eerste aanvraag voor den ambtenaar ter 
inzage zijn en in goed onderhouden staat ver
keeren; 

e. dat niet wordt gehandeld in strijd met 
het voorschrift van artikel 25. 

2. Hij. die den ketel bedient, draagt zorg: 
a. dat de veiligheidskleppen gemakkelijk 

beweegbaar blijven, dat zij niet vastgezet wor
den en dat de belasting er van niet over
schrijdt die, welke vermeld is in de akte van 
vergunning; 

b. dat het waterpeil gehouden wordt voor 
de in het eerste lid van artikel 14, onder a 
en d, bedoelde ketels op ten minste honderd 
millimeter en voor de in het eerste lid van 
artikel 14, onder b en c, bedoelde ketels op 
ten minste honderd vijftig millimeter boven 
de vuurlijn. 

3. Gelijke verplichting, als in het tweede 
lid, onder a, opgelegd, rust op den gebruiker , 
die den stoomketel niet bedient. Hij wordt 
geacht aan die verplichting •,e hebben vol
daan, wanneer hij aantoont, dat door hem de 
nood ige bevelen zijn gegeven, de noodige 
maatregelen zijn genomen, de noodige mid
delen zijn verschaft en het redelijkerwijze te 
vorderen toezicht is gehouden om de naleving 
te verzekeren van hetgeen ten aanzien van de 
vei ligheidskleppen en hare belasting in het 
tweede · lid is bepaald. 

45. De gebruiker van een stoomketel is 
verplicht aan het districtshoofd kennis te ge
ven van : 

a. den aard van elk gebrek, dat aan den 
ketel of aan het toebehooren is ontstaan; 

b. elke wijziging en den aard van elke 
herstelling, die hij voornemens is den ketel 
of het toebehooren te doen ondergaan; 

c. het tijdstip, waarop de ketel zal worden 
ontbloot, gelicht of gekanteld, zoomede het 
tijdstip, waarop het binnenwerk geheel of ten 
deele zal zijn uitgesloopt; 

d. het zinken en het lichten van het vaar
tuig, waarin de ketel geplaatst is; 

e. het afbranden van de inrichting, waarin 
de ketel geplaatst is. 

HOOFDSTUK IV. 
Van het toezicht op stoomketels, andere dan 

die, bedoeld in hoofdstuk V. 
46. 1. Elke stoomketel, voor het in wer

king brengen waarvan eene akte van vergun
ning is verleend, wordt ten minste één maal 
in de twee jaren inwendig onderzocht. Het 
inwendig onderzoek van stoomketels, als be
doeld in het eerste lid van artikel 14, onder 
b en c, geschiedt ten minste één maal 's jaars. 

2. Het inwendig onderzoek kan, indien het 
districtshoofd dit noodig oordeelt, door eene 
beproeving worden vervangen of gevolgd. 

3. Indien zulks om bijzondere redenen noo
dig is, kunnen de in het eerste lid gestelde 
termijnen door of namens Onzen Minister wor
den verlengd. 

47. 1. Aan den gebruiker wordt ten minste 
drie weken te voren schriftelijk kennis gege
ven van den dag, waarop en de plaats, waar 
het inwendig onderzoek of de beproeving van 
den ketel zal plaats hebben. 

2. Indien het districtshoofd daartoe termen 
aanwezig acht, kan in plaats van den dag 
worden aangewezen de maand, waarin het in
wendig onderzoek of de beproeving zal plaats 
hebben. De kennisgeving moet in dit geval 
geschieden ten minste drie weken v66r den 
aanvang van de maand. 

3. De kennisgeving van het inwendig on
derzoek of van de beproeving wordt zöo noo
dig door den burgemeester uitgereikt. 

4. Bestaat er bij den gebruiker bezwaar 
tegen den dag, waarop, de maand, waarin of 
tegen de plaats, waar het inwendig onderzoek 
of de beproeving zal plaats hebben, dan is 
deze bevoegd zijn bezwaar ten minste twee 
weken van te voren schriftelijk ter kennis te 
brengen van het districtshoofd. 

5. Meent deze geen anderen dag, maand 
of plaats te kunnen bepalen, dan kan de ge
bruiker zich tot Onzen Minister wenden, die 
a lsdan bes! ist . . 

6. In bijzondere gevallen kan met machti
ging van Onzen Minister van den in het eer
ste lid genoemden termijn van drie weken 
worden afgeweken. 

48. 1. Indien een stoomketel zich in het 
buitenland bevindt op het tijdstip, waarop 
deze volgens het bepaalde in artikel 46 of 
ingevolge lastgeving van het districtshoofd 
moet worden onderworpen aan eene beproe
ving, een inwendig of eenig ander onderzoek, 
zoo is de gebruiker verplicht, zoodra die 
ketel hier te lande is teruggekeerd, aan het 
districtshoofd daarvan kennis te geven. 

2. Wanneer de gebruiker eene beproeving 
of een onderzoek, als bedoeld in het vorige 
lid, in het buitenland wenscht te doen ge
schieden, kan Onze Minister daarvoor een 
ambtenaar aanwijzen. In dit geval worden 
de kosten, berekend naar een door Onzen Mi
nister vastgesteld tarief, door den gebruiker 
gedragen . . 

49. 1. De ambtenaar is bevoegd den ketel 
te doen lichten of kantelen en het metsel werk, 
de bekleeding, of wat het onderzoek van den 
ketel zou kunnen belemmeren, zoomede het 
binnenwerk, geheel of gedeeltelijk te doen ver
wijderen en in geval van twijfel omtrent de 
deugdelijkheid van het materiaal proefnemin
gen daarmede voor te schrijven. 

2. De lastgeving daartoe geschiedt schrifte
lijk en wordt zoo noodig door den burgemees
ter uitgereikt. 

50. 1. Op eene beproeving, als bedoeld in 
artikel 46, tweede lid, is het bepaalde in de 
artikelen 3, eerste lid, eersten volzin, 4 en 5, 
derde lid, van toepassing. 

2. Het districtshoofd is echter bevoegd om, 
indien hij daartoe termen aanwezig acht, zoo
danige beproeving te doen plaats hebben op 
een geringeren druk dan in het derde lid van 
artikel 5 aangegeven. 

3. Is een stoomketel hersteld en de amb
tenaar van meening, dat de ketel na de her
stell ing als een nieuwe beschouwd en de be
proeving mitsdien met eene eerste beproeving 
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gelijk gesteld moet worden, dan is hij tot zoo
danige beproeving bevoegd. Hij geeft hiervan 
aan den gebruiker schriftelijk kennis. 

51. Moet een inwendig onderzoek of eene 
beproeving plaats hebben, dan wel eenig an
der onderzoek, waarvoor buiten werking stel
len van den ketel noodzakelijk is, dan draagt 
de gebruiker zorg: 

a. dat de ketel op de aangegeven plaats en 
gedurende den daarvoor bepaalden dag toe
gankelijk en daartoe gereed is; 

b. dat alle deelen van den ketel, zoo van 
binnen als van buiten, alsmede de omringen
de rookkanalen, goed gereinigd en dat vuur
ramen, roosterijzers, vuurbruggen en derge
lijke voorwerpen, die het onderzoek zouden 
kunnen belemmeren, verwijderd zijn; 

c. dat de ketel met het oog op de gezond
heid van den ambtenaar voldoende is afge
koeld· 

d. dat, indien de ketel in verbinding staat 
met een of meer in werking zijnde ketels, de 
stoom-, spui- en voedingspijpen zoodanig zijn 
afgesloten, dat geen gevaar voor den ambte
naar kan ontstaan; 

e. dat een schoon en doelmatig ketelpak 
aanwezig is en den ambtenaar behoorlijk ge
legenheid verschaft wordt tot verkleeden en 
reinigen. 

52. Blijkt bij een onderzoek, eene beproe
ving of eene proefneming met het materiaal, 
dat een stoomketel onder de toegestane hoog
ste werkelijke stoomdrukking niet meer vei lig 
kan werken, dan wordt de akte van vergun
ning door Onzen Minister ingetrokken, tenzij, 
na.ar het oordeel van het districtshoofd, het 
gebruik op eene lagere dan de in de akte 
van vergunning vermelde hoogste werkelijke 
stoomdrukking kan worden toegestaan of wel 
door het aanbrengen vau wijzigingen of her
stellingen een voldoend veilige toestand kan 
worden verkregen en de gebruiker deze on
verwijld aanbrengt. 

53. Tot de gevallen, waarin een ket€! ge
acht kan worden dadelijk gevaar op te le
veren, behooren 'de volgende: 

a . dat de dikte van een of meer . platen of 
steunen aanmerkelijk is afgenomen; 

b. dat er scheuren zijn ontstaan; 
c. dat de ketel eene vervorming heeft on-

dergaan; .. 
d. dat de wijze van sluiting van man-, slijk

of kijkgaten geen genoegzamen waarborg voor 
de veiligheid oplevert; 

e. dat de ketel belangrijk is vervuild; 
f. dat het toebehooren in slechten toestand 

verkeert, of in strijd met de bestaande voor
schriften is ingericht, zonder dat op grond 
van eene verleende vrijstelling van die voor
schriften mocht worden afgeweken; 

g. dat de ondersteuning of vastzetting van 
den ketel niet meer betrouwbaar wordt geacht; 

h. dat de toegestane hoogste werkelijke 
stoomdrukking is overschreden; 

i. dat de ketel wordt aangetroffen onder 
stoom met een zoo lagen waterstand, dat deze 
in het waterpeilglas niet meer zichtbaar is. 

HOOFDSTUK V . 

Fan stoomketels, voo1· het in werking brengen 
waarvan geen akte van vergunning 

wordt vereischt . 

54. Als stoomketels, voor het in werking 
brengen waarvan geen akte van vergunning 
wordt vereischt, worden aangewezen: 

a. die, waarbij het product der getallen, 
aangevende het verwarmd oppervlak in vier
kante meters en de werkelijke stoomdrukking 
in den ketel in kilogrammen op den vierkan
ten centimeter, het getal 0.2 niet overschrijdt; 

b. die, waarbij het onder a bedoelde pro
duct het getal 0.2 overschrijdt, doch de werke
lijke stoomdrukking in den ketel niet meer be
draagt dan een half kilogram op den vierkan
ten centimeter; 

c. die, welke bestaan uit eene enkele aan 
beide einden gesloten pijp, waarvan de uit
wendige middellijn niet grooter is dan vijf 
en zestig millimeter. 

55. De constructie van een stoomketel, als 
bedoeld in artikel 54, moet zoodanig zijn, dat 
het gebruik daarvan geen gevaar oplevert. 

56. 1. De in artikel 54, onder a, bedoelde 
stoomketels moeten voorzien zijn van: 

a. een waterpeilglas; 
b. een manometer, die de werkelijke stoom

drukking duidelijk en juist aanwijst; 
c. eene goedwerkende veiligheidsklep, waar

van de middellijn der opening ten minste tien 
millimeter bedraagt en welke belast is over
eenkomstig eene werkelijke stoomdrukking, 
waarbij het gebruik van den ketel geen ge
vaar oplevert, met dien verstande, dat daarbij 
in geen geval de in artikel 54, onder· a, be
doelde grens mag worden overschreden. 

2. Eene veiligheidsklep, als bedoeld in het 
eerste lid, onder c, is echter niet vereischt, in
dien de stoomketel voorzien is van eene an
dere betrouwbare veiligheidsinrichting, waar
door de drukking niet meer kan bedragen 
dan de daar bedoelde werkelijke stoomdruk
king. 

57. 1. De in artikel 54, onder b, bedoelde 
stoomketels moeten voorzien zijn van: 

a. een waterpeilglas; 
b. een manometer, die de werkelijke stoom

drukking duidelijk en juist aanwijst; 
c. eene goedwerkende veiligheidsklep of 

eene veiligheidsbuis, indien het verwarmd op
pervlak niet grooter is dan één vierkante 
meter; 

d. eene veiligheidsbuis, indien het ver
warmd Opp€rvlak gtooter is dan één vierkante 
meter. 

2. De middellijn der klepopening van de in 
het eerste lid, onder c, bedoelde veiligheids
klep mag niet kleiner zijn dan vijf en twintig 
millimeter; de klep moet belast zijn overeen
komstig eene werkelijke stoomdruklcing van 
ten hoogste een half kilogram op den vier
kanten centimeter. 

3. De in het eerste lid bedoelde veiligheids
buis moet zoodanig zijn ingericht, dat de wer
kelijke stoomdrukking niet hooger kan stijgen 
dan tot een half kilogram op den vierkanten 
centimeter en eene inwendige middellijn heb
ben, welke voor de veiligheidsbuis, onder c 
bedoeld, ten minste vijf en twintig en voor 
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die, onder d bedoeld, ten minste vijftig milli
meter bedraagt. 

58. 1. De gebruiker van een stoomketel, als 
bedoeld in artikel 54, draagt zorg, dat de 
ketel met toebehooren in behoorlijken staat 
van onderhoud verkeert. 

2. De ambtenaren, bedoeld in artikel 7 der 
Stoomwet, zijn bevoegd de in artikel 54 be
doelde stoomketefs en hun toebehooren te 
onderzoeken; de gebruiker is verplicht aan 
den ambtenaar de middelen te verschaffen tot 
het verrichten van dit onderzoek. 

HOOFDSTUK VI. 

l' an stoomtoestellen, andere dan stoomketels. 
§ 1. Algemeene bepalingen. 

59. De stoomtoestellen, andere dan stoom
ketels , worden onderscheiden in: 

a. voorwarmers, zijnde stoomtoestellen, 
welke dienen voor het verhoogen van de tem
peratuur van het voedingswater op andere 
wijze dan door stoom ; 

b. stoomverhitters, zijnde stoomtoestellen, 
welke dienen voor het verhoogen van de tem
peratuur van den stoom door middel van 
verbrandingsproducten; 1 

c. verdampers, zijnde stoomtoestellen, welke 
dienen voor het door middel van stoom dis
tilleeren van water, onder eene drukking hoo
ger dan die van den dampkring; 

d. stoomvaten, zijnde alle overige stoom
toestellen, waarin stoom of water, direct of 
indirect, uit een stoomketel wordt aange
voerd. 

§ 2. Van stoomtoestellen, andere dan stoom
ketels, ,;oor het in werking brengen 

waarvan eene akte van vergun-
ning wo,·dt vereischt. 

60. 1. Hij , die eene vergunning tot het in 
werking brengen van een stoomtoestel ver
langt, richt daartoe eene schriftelijke aanvraag 
tot Onzen Minister . 

2. De aanvraag behelst eene opgaaf van: 
a. den naam en de woonplaats van hem, 

op wiens naam de akte van vergunning ver
langd wordt; 

b. de bestemming van het toestel; 
c. zoo mogelijk het jaar, waarin het toe

stel vervaardigd is, den naam van den ver
vaardiger en de plaats, waar diens fabriek ge
legen is, alsmede het fabrieksnummer van het 
toestel; 

d. de hoogste werkelijke stoomdrukking, 
uitgedrukt in kilogrammen op den vierkan
ten centimeter, waaronder de aanvrager de 
stoomtoestellen, waarmede het toestel verbon
den is, wil doen werken, alsmede de hoogste 
werkel_ijke drukking van het water, den stoom, 
den damp of de vloeistof, uitgedrukt in kilo
grammen op den vierkanten centimeter, waar. 
onder de aanvrager het toestel of de verschil
lende deelen van het toestel wenscht te doen 
werken ; 

e. het materiaal, waarvan het toestel ver
vaardigd is; 

f. voor zoover betreft de verdampers, de 
uitgestrektheid van het verwarmd oppervlak, 
uitgedrukt in vierkante meters en voor zoover 
betreft de stoomvaten, den inhoud van het toe-

stel of van de verschillende deelen van het 
toestel, uitgedrukt in kubieke decimeters; 

g. het aantal en de wijze van belasting der 
veiligheidskleppen, alsmede · de middellijn der 
klepopeningen; 

h. de plaats, waar het toestel voor het on
derzoek en de beproeving zal gereed staan. 

3. Bij de aanvraag moeten twee duidelijke 
constructie-teekeningen of lichtdrukken van 
het toestel worden overgelegd, vermeldende in 
millimeters de afmetingen en de wanddikten 
van het toestel, alsook de afmetingen van de 
plaatverbindingen en indien het toestel, in 
werking zijnde, oververhitte stoom bevat, · de 
hoogste temperatuur daarvan, uitgedrukt in 
graden Celsius. Eén dezer teekeningen of 
lichtdrukken moet zijn op linnen en moet 
eene grootte hebben van tweehonderd tien bij 
tweehonderd zeven en negentig millimeter of, 
indien zulks met het oog op de duidelijkheid 
noodzakelijk ·is, een veelvoud daarvan. 

61. 1. Geen vergunning wordt verleend 
voor het gebruik van: 

a. voorwarmers, geheel of ten deele van 
gietijzer vervaardigd; 

b. stoomverhitters, geheel of ten deele van 
gietijzer vervaardigd, indien de inwendige 
mïddellijn der pijpen, welke met de verbran
dingsproducten in aamaking zijn, grooter is 
dan tweehonderd millimeter; 

c. stoomvaten. van gietijzer vervaardigd, 
indien deze zoodanig zijn opgenomen in eene 
stoomleiding, dat zij als een deel daarvan zijn 
te beschouwen ; 

d. stoomvaten, geheel of ten deele van ko
per of roodkoper vervaardigd, indien de tem
peratuur in het toestel meer bedraagt dan 
tweehonderd tien graden Celsius. 

2. Bij verdampers is het gebruik van giet
ijzeren deksels verboden, indien deze dubbel
wandig zijn en daarin stoom wordt toegelaten, 
waarvan de hoogste werkelijke drukking meer 
bedraagt dan twee kilogram op den vierkan
ten centimeter. 

3. De bodems of eindvlakken van stoom
vaten, welke op aangegoten tappen om eene 
horizontale as draaibaar zijn, mogen niet van 
gietijzer zijn vervaardigd, indien die vaten 
eene uitwendige middellijn hebben, grooter 
dan vijftien honderd millimeter en tevens de 
voor die toestellen gewenschte werkelijke 
stoomdrukking meer bedraagt dan drie kilo
gram op den vierkanten centimeter. 

62. 1. Ten aanzien van de in deze para
graaf bedoelde stoomtoestellen vindt het be
paalde in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, eerste en 
tweede lid, 8, 9 en 10 overeenkomstige toe
passing, met inachtneming van het bepaalde 
in de twee volgende leden. 

2. Bij de toepassing van artikel 5 wordt 
in plaats van "stoomdrukking" gelezen 
"drukking van het water, den stoom, den 
damp of de vloeistof". 

3. De afmetingen vau de in artikel 7 be. 
doelde stempelplaat mogen kleiner dan tach
tig bij honderd veertig millimeter zijn. Deze 
plaat mag met twee roodkoperen boutjes met 
verzonken kop bevestigd worden. Op de plaat 
moeten zijn vermeld het getal of de getallen, 
aanwijzende de toegestane hoogste werkelijke 
drukking van het water, den stoom, den 
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damp of de vloeist.of voor het t.oestel of de 
verschillende deelen van het t.oestel, uitge
drukt in kilogrammen op den vierkanten 
centimeter. 

63. 1. De akte van vergunning vermeldt: 
a. den naam en de woonplaats van den ge

bruiker; 
b. de bestemming van het t.oestel; 
c. de op de stempelplaat voorkomende ge

gevens omtrent het jaar, waarin het t.oestel 
vervaardigd is, den naam van den vervaar
diger, de plaats, waar diens fabriek gelegen 
is en het fabrieksnummer van het t.oestel ; 

d. de toegestane hoogste werkelijke druk
king van het water, den st.oom, den damp of 
de vloeistof voor het toestel of de verschil
lende deelen van het toestel, uitgedrukt in 
kilogrammen op den vierkanten centimeter; 

e. het materiaal, waarvan het t.oestel ver
vaardigd is; 

/. voor zoover betreft de verdampers, de 
uitgestrektheid van het verwarmd oppervlak, 
uitgedrukt in vierkante meters; 

g. voor zoover betreft de stoomvaten, den 
inhoud van het toestel of de verschillende 
deelen van het toestel, uitgedrukt in kubieke 
decimeters ; 

h. het aantal en de wijze van belasting 
der veiligheidskleppen, de middellijn der 
klepopeningen, alsmede die afmetingen en 
gewichten van de onderdeelen, welke op de 
belasting der kleppen van overwegenden in
vloed zijn; 

i. voor zoover betreft de verdampers en de 
stoomvaten, de middellijn van den nauwsten 
doorlaat der stoomaanvoerpijp; 

j . de dagteekening van de beproeving, zoo
mede die van het nader onderzoek van het 
toebehooren, op grond waarvan de akte wordt 
verleend; 

k. in voorkomende gevallen de ontheffin
gen, verleend krachtens artikel 79. 

2. Overigens vindt ten aanzien van de in 
deze paragraaf bedoelde toestellen het bepaal
de in de artikelen 11, tweede, derde, vierde 
en vijfde lid, en 12 overeenkomstige t.oepas
sing. 

3. Voor nieuw vervaardigde stoomt.oestel
len, die buiten het Rijk in Europa zullen ge
bruikt worden of waarvan de bestemming nog 
onbekend is, wordt, indien het onderzoek en 
de beproeving eene voldoende uitkomst opge
leverd hebben, eene verklaring daarvan uit
gereikt. Deze verklaring geeft geen recht het 
toestel in werking te brengen. 

4. Hij, die eene dergelijke verklaring ver
langt, richt daart.oe eene schriftelijke aan
vraag tot Onzen Minister. Deze aanvraag be
helst de in artikel 60, tweede lid, onder c, d, 
e en h, bedoelde gegevens. Teekeningen of 
lichtdrukken, a ls bedoeld in het derde lid van 
artikel 60, moeten daarbij worden overgelegd. 

5. Indien in eene inrichting meer dan één 
stoomt.oestel is geplaatst, moet elk dezer toe
stellen voorzien zijn van een te allen tijde 
goed zichtbaar koperen volgnummer, dat door 
het districtshoofd is goedgekeurd. 

64. Voorwarmers moeten voorzien zijn van: 
a. eene veiligheidsklep met eene klepope

ning van ten minstti vijf en dertig millimeter 
m iddellijn ; 

b. eene spui kraan; 
c. eene klepkast met zelfsluitende klep on

middellijk voor de voedingsinlaat.opening. 
65. St.oomverhitters moeten voorzien zijn 

van: 
a. eene veiligheidsklep met eene klepope

ning van ten minste vijf en dertig millimeter 
middellijn, indien het toestel kan worden af
gesloten van den st.oomketel of indien de toe
gestane hoogste werkelijke stoomdrukking min
der bedraagt dan die van een der stoomtoe
stellen, waaruit de stoom kan worden aange
voerd; 

b. de noodige wateraftapkranen of -afslui
ters. 

66. 1. Verdampers moeten op de verdam-
pingsruimte voorzien zijn van: 

a. twee veiligheidskleppen; 
b. een manometer. 
2. De middellijn van de klepopening wordt 

berekend : 
volgens de fo1mule: 

w 
m = 25 + 0.25 (di + 1) 2 

' v-w wanneer (d1 + 1) ___ geen grootere 
d+l 

waarde heeft dan tien ; 
volgens de formule: 

m = 5(d1 +1)V-w , 
d + l 

wanneer (d + 1) V -~ eene grootere 
d+l 

waarde heeft dan tien. 
In deze formules is: 
m de middellijn der klepopening in milli

meters; 
w het verwarmd oppervlak in vierkante 

meters· 
d de' hoogste werkelijke stoomdrukking in 

kilogrammen op den vierkanten centimeter, 
waarop de verdampingsruimte van het toestel 
gebruikt mag worden; 

d1 de toegestane hoogste werkelijke druk
king van den voor de verwarming van het 
toestel dienenden stoom. 

3. H et gebruik van kleppen, waarvan de 
middellijn der opening kleiner is dan de waar
de van ,n berekend volgens bovenstaande for
mules, of welke naar het aanvankelijk oor
deel van den ambtenaar geen voldoenden 
doorlaat voor den stoom bieden, wordt slechts 
t.oegestaan, wanneer blijkt, dat ~ij z~o hoog 
mogelijk opgevoerde stoomontw1kkelmg en 
met gesloten aan. en afvoerleidingen der ver
dampingsruimte in twintig minuten, te reke
nen vanaf het oogenblik, dat de toegestane 
hoogste werkelijke stoomdrukking werd be
reikt, de werkelijke drukking in die ruimte 
met niet meer dan vijftien ten honderd zal 
zijn toegenomen. 

4. Het gebruik van kleppen, waarva;!l de 
middellijn der opening kleiner is dan v1Jf en 
twintig millimeter, wordt in geen geval toege
staan. 
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5. Indien de toegestane hoogste werkelijke 

drukking van den voor de verwarming die
nenden stoom minder bedraagt dan die, van 
een der stoomtoestellen, waaruit de stoom 
kan worden aangevoerd, moet de verdamper 
op de ruimte, waarin de stoom wordt aange
voerd of op de st-0omaanvoerpijp voorzien zijn 
van: 

a. eene veiligheidsklep, waarvan de mid
dellijn der opening ten minste een tiende 
grooter is dan die van den nauwsten door
laat der stoomaanvoerpijp, met dien verstàn
de, dat de middellijn der klepopening in geen 
geval kleiner mag zijn dan vijf en twintig 
millimeter en niet grooter behoeft te zijn dan 
zeventig millimeter; 

b. een manometer. 
67. 1. Stoomvaten, waarin stoom wordt 

aangevoerd, moeten, onverminderd het be
paalde in het derde lid, op de stoomruimte 
of op de stoomaanvoerpijp voorzien zijn van: 

a. eene veiligheidsklep, indien de toege
stane hoogste werkelijke stoomdrukking min
der dan die van een der stoomt-0estellen, waar
uit de stoom kan worden aangevoerd, doch 
niet minder dan de helft van die drukking 
bedraagt, en van twee veiligheidskleppen, in
dien de toegestane hoogste werkelijke stoom
drukking minder bedraagt dan de helft van 
die van een der stoomtoestellen, waaruit de 
stoom kan worden aangevoerd of indien in 
eene van den aangevoerden stoom niet afge
scheiden ruimte vloeistof wordt verhit tot 
eene temperatuur hooger dan haar kookpunt 
bij dampkringsdrukking ; 

b. een manometer, indien de toegestane 
hoogste werkelijke stoomdrukking minder be
draagt dan die van een der stoomtoestellen, 
waaruit de stoom kan worden aangevoerd. . 

2. De in het eerste lid· bedoelde stoomva
tcn moeten, zoo noodig, op de stoomruimte 
voorzien zijn van eene proefkraan of -afslui
ter en een of meer wateraftapkranen of -af
sluiters. 

3. Stoomvaten, waarin water uit een stoom
ketel wordt aangevoerd, of waarin in eene 
van den aangevoerden stoom afgescheiden 
ruimte vloeistof wordt verhit tot eene tem
peratuur hooger dan haar kookpunt bij damp
kringsdrukking, moeten op de vloeistofruimte 
voorzien zijn van: 

a. eene vei ligheidsklep met eene klepope
ning van ten minste vijf en dertig millimeter 
middellijn; 

b. een manometer; 
c. zoo noodig eene proefkraan of -afsluiter. 
Indien de drukking in de vloeistofruimte op 

geenerlei wijze boven de toegestane hoogste 
werkelijke drukking kan stij gen, is het aan
brengen van eene veiligheidsklep en een ma
nometer op deze ruimte niet vereischt. 

68 . 1. De middellijn van de opening der in 
het eerBte lid van artikel 67 genoemde klep
pen moet ten minste een tiende grooter zijn 
dan die van den nauwsten doorlaat der stoom
aanvoerpijp tusschen de klep en de toestellen, 
waaruit de stoom kan worden aangevoerd, met 
dien verstande, dat de middellijn der klep
opening in geen geval kleiner mag zijn dan 
vijf en twintig millimeter en niet grooter be
hoeft te zijn dan zeventig millimeter. 

2. Het gebruik van kleppen, als bedoeld in 
het derde lid van artikel 67, voor zoover deze 
zijn aangebracht op ruimten, waarin damp 
ontwikkeld wordt, en welke naar het aanvan
kelijk oordeel van den ambtenaar geen vol
doenden doorlaat voor den damp bieden, wordt 
slechts toegestaan, wanneer blijkt, dat bij zoo 
hoog mogelijk opgevoerde dampontwikkeling 
en met gesloten aan- en afvoerleidingen der 
vloeistofruimte in twintig minuten, te rekenen 
vanaf het oogenblik, dat de toegestane hoog
ste werkelijke dampdrukking werd bereikt, de 
werkelijke drukking in die ruimte met niet 
meer dan vijftien ten honderd zal zijn toege
nomen. 

69. 1. Bij stoomtoestellen, als in deze pa
ragraaf bedoeld, moeten de aanvoeropeningen 
in die toestellen van de veilighe idskleppen en 
van de manometers wo noodig zijn beschermd, 
zoodat de in het toestel aanwezige stoffen 
geen verstopping kunnen veroorzaken. 

2. Ten aanzien van de wijze van belasting 
van de veiligheidskleppen van stoomtoestellen, 
gelden dezelfde bepalingen, als in artikel 21 
gegeven voor de stoomketels, waannede zij 
verbonden zijn, met dien verstande, dat de 
belasting in geen geval mag geschieden door 
middel van hefboom en veer. 

3. Ten aanzien van proefkranen of -afslui
ters, bedoeld in artikel 67, tweede of derde 
lid, vindt het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 30 overeenkomstige toepassing. 

4. Is een stoomtoestel voorzien van een 
waterpeilglas, dan gelden hiervoor de voor
schriften, vervat in het eerste, zesde en achtste 
lid van artikel 30. 

5. Is een verdamper of een stoomvat voor
zien van meer veiligheidskleppen dan voorge
schreven, dan moet de som van de middellij
nen der klepopeningen ten minste gelijk zijn 
aan de middellijn of aan de som van de mid
dellijnen, die de openingen zouden moeten 
hebben, wanneer het toestel slechts voorzien 
was van het voorgeschreven aantal kleppen. 

6. Worden verschillende stoomvaten door 
eene gemeenschappelijke stoomleiding gevoed, 
dan kunnen alle op die leiding geplaatste on
derdeelen van het toebehooren worden geacht 
als te zijn geplaatst op elk der stoomvaten. 

70. 1. Overigens vindt voor het toebehooren 
van de in deze paragraaf bedoelde stoomtoe
stellén het bepaalde in de artikelen 20, 22, 
eerste, tweede, derde en vijfde lid, 24, 25, 26, 
tweede, derde en vierde lid, 28, 37, tweede, 
derde en vierde lid, 38 en 39, derde lid, over
eenkomstige toepassing, met dien verstande, 
dat het gebruik van koper of roodkoper ver
boden is, indien de temperatuur in het toestel 
meer bedraagt dan tweehonderd tien graden 
Celsius. 

2. Elk stoomtoestel moet voorzien zijn van 
de voor het onderzoek noodige man- en kijk
gaten, ind ien de inrichting van het toestel dit 
toelaat. Voor de gaten, deksels en knevels 
vindt het bepa_alde in het tweede, derde en 
vierde lid van artikel 40 overeenkomstige toe-
passing. . 

3. Indien uitwendig aangebrachte deksels 
worden gesloten door middel van bouten, moe
ten deze tegen afglijden verzekerd zijn. 

4. Een stoomtoestel moet voldoende onder-



1931 3 J u N r (S. 239) 296 

steund en indien het in of op eene verplaats
bare inr ichting is opgesteld voldoende daar
aan vastgezet zij n. 

71. 1. De gebruiker van een stoomtoestel 
draagt zorg: 

a. dat het toestel met toebehooren in be
hoorlijken staat van onderhoud verkeert, goed 
en veil ig toegankelijk is en gemakkelijk kan 
worden onderzocht; 

b. dat het contróleboek, of, ind ien de akte 
van verguning vóór 15. Maart 1915 is verleend , 
die akte en de aanteekeningslijst steeds op eer
ste aanvraag voor den ambtenaar ter inzage 
zij n en in goed onderhouden staat verkeeren; 

c. dat wanneer aan het toestel of het toe
behooren een belangrijk gebrek is ontstaan, 
wanneer hij voornemens is het toestel of het 
toebehooren eene belangrijke herstell ing of 
1:ene wijziging te doen ondergaan of wanneer 
hij het toestel met andere stoomketels wenscht 
te verbinden, het districtshoofd daarvan ken
nis wordt gegeven. 

2. Hij, die een stoomtoestel bedient, draagt 
zorg, dat de vei ligheidskleppen gemakkelij k 
beweegbaar blijven, dat zij niet vastgezet wor
den en dat de belasting er van niet over
schrijdt die, wel ke vermeld is in de a kte van 
vergunning. 

3. Gelij ke verplichting, als in het tweede 
l id opgelegd, rust op den gebruiker, die het 
toestel niet bedient. H ij wordt geacht aan die 
verpl ichting te hebben voldaan, wanneer hij 
aantoont, dat door hem de noodige bevelen 
zij n gegeven, de noodige maatregelen zijn ge
nomen, de noodige middelen zijn verschaft en 
het redelij kerwijze te vorderen toezicht is ge
houden om de naleving te verzekeren van het
geen ten aanzien van de veiligheidskleppen 
en hare belasting in het tweede lid is bepaald. 

72. E lk stoomtoestel, voor het in werking 
brengen waarvan eene akte van vergunning is 
verleend, wordt ten minste één maal in de 
vier jaren inwendig onderzocht. Ten aanzien 
van deze stoomtoestellen vindt het bepaal de 
in de artikelen 46, tweede en derde li d, 47, 
48, 49, 50, 51, 52 en 53 overeenkomstige toe
pass ing. 

§ 3. Van stoomtoestellen, andere dan stoom
ketels, voor het in werking brengen waarvan 

geen akte van vergunning wordt vereischt. 

73. 1. Als stoomtoestellen, andere · dan 
stoomketels, voor het in werking brengen 
waarvan geen a kte van vergunning wordt ver
eischt, worden aangewezen: 

a. voorwarmers, waarbij d.e inwendige m id
dellijn der pijpen, waaruit zij zijn samenge
steld , n iet grooter dan tweehonderd m ill i
meter en de inwendige middell ij n der ver
zamelkasten niet grooter dan vierhonderd vijf
tig mill imeter is; 

b. voorwarmers, waarbij de werkelij ke druk
king in het toestel niet meer dan een kilo
gram op den vierkanten centimeter bedraagt; 

c. stoomverhitters, waarbij de inwendige 
m iddellij n der pijpen, waaruit zij zij n samen
gesteld, niet grooter is dan vijftig millimeter 
en de inwendige middellijn der verzamelkas
ten niet grooter dan vierhonderd vij ftig milli
meter, indien zij van den stoomketel kunnen 
worden afgesloten en niet grooter dan dr ie-

honderd m ill imeter, ind ien zij niet van den 
stoomketel kunnen worden afgesloten, is; 

d. stoomverhitters, waarbij de werkelij ke 
st-0omdrukking in het toestel n iet meer dan 
een kilogram op den vierkanten centimeter 
bedraagt; 

e. verdampers, waarbij de werkelijke druk
king van den voor de verwarming dienenden 
stoom niet meer dan een half kilogram op den 
vierkanten centimeter bedraagt; 

/ . stoomvaten, welke deelen van kracht
werktuigen zijn; 

g. stoomvaten, welke pijpen zij n, dienende 
tot verhitting van eene vloeistof; 

h . stoomvaten, welke verbindingspij pen zij n, 
waarvan de inwendige middellijn niet grooter 
is dan vierhonderd vijftig mill imeter; 

i. stoomvaten, waarin stoom wordt aange
voerd en die geen vloeistof bevatten, wel ke 
daarin verhit kan worden tot eene tempera
tuur hooger dan haar kookpunt bij damp
kringsdrukking, indien het product der getal
len, aangevende den inhoud van de r uimte, 
waarin de stoom wordt aangevoerd, in ku
bieke decimeters en de werkelij ke stoomdruk
king in deze ruimte in k ilogrammen op den 
vierkanten centimeter , het getal duizend n iet 
overschrij dt; 

j . stoomvaten, waarin stoom wordt aange
voerd en die geen vloeistof bevatten, welke 
daarin verhit kan worden tot eene tempera
tuur hooger dan haar kookpunt bij damp
kringsdrukking, indien de werkelijke stoom
drukking in de ruimte, waarin de stoom wordt 
aangevoerd, niet meer dan een kilogram op 
den vierkanten centimeter bedraagt; 

k. stoomvaten, waarin stoom wordt aange
voerd en die eene vloeistof bevatten, welke 
daarin verhit kan worden tot eene tempera-

. tuur hooger dan ,haar kookpunt bij damp
kringsdrukking, indien het product der getal
len, aangevende den inhoud van de ruimte, 
waarin de stoom wordt aangevoerd, in ku
bieke decimeters en de werkelijke stoomdruk
king in deze ruimte in ki logrammen op den 
vierkanten centimeter, het getal zeshonderd 
niet overschrijdt; 

Z. stoomvaten, waarin stoom wordt aange
voerd en die eene vloeistof bevatten, welke 
daarin verhit kan worden tot eene tempera
tuur hooger dan haar kookpunt bij damp
kringsdrukking, indien de werkelijke stoom
drukking in de ruimte, waarin de stoom wordt 
aangevoerd, niet meer dan een half ki logram 
op den vierkanten centimeter bedraagt; 

m. stoomvaten, waarin water u it een stoom
ketel wordt aangevoerd, indien het product 
der getallen, aangevende den inhoud van de 
waterruimte, in kubieke decimeters en de 
werkelijke drukking in deze ruimte in ki lo
grammen op den vierkanten centimeter, het 
getal zeshonderd niet overschrij dt; 

n. stoomvaten, waarin water u it een stoom
ketel wordt aangevoerd, waarvan de tempera
tuur niet meer kan bedi-agen dan honderd tien 
graden Celsius. 

2. Wordt bij stoomvaten, als bedoeld in het 
eerste lid, onder k en l, de vloeistof verhi t in 
eene van den aangevoerden stoom afgeschei
den ruimte, dan is voor het in werking bren
gen van deze stoomvaten alleen dan geen akte 
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van vergunning vereischt, indien: 
hetzij het product der getallen, aangevende 

den inhoud van de vloeistofruimte in kubieke 
decimeters en de werkelijke drukking in deze 
ruimte in kilogrammen op den vierkanten 
centimeter, het getal zeshonderd niet over
schrijdt; 

hetzij de vloeistof niet kan verhit worden 
tot eene temperatuur hooger dan haar kook
punt bij eene werkelijke drukking van een 
half kilogram op den vierkanten centimeter. 

74. 1. Stoomtoestellen, a ls bedoeld in arti
kel 73, eerste lid, onder a en c, moeten voor
zien zijn van eene goed werkende ve ili ghe ids
klep, belast overeenkomstig eene werkelijke 
drukking, waarbij het gebruik van het toestel 
geen gevaar oplevert. 

2. Eene veiligheidsklep, als bedoeld in het 
vorige lid, is echter niet vereischt voor stoom
toestellen, als bedoeld in artikel 73, eerste 
lid, onder c, die niet van den ketel kunnen 
worden afgesloten. 

75. 1. Stoomtoestellen, als bedoeld in arti
kel 73, eerste lid, onder b, d, e, i, j, k, l en 
ni, moeten voorzien zijn van eene goed wer
kende veiligheidsklep, belast overeenkomstig 
eene werkelijke drukking, waarbij het gebruik 
van het toestel geen gevaa1· oplevert, met dien 
verstande, dat daarbij in geen geval de in dat 
artikel bedoelde grens voor het betreffende 
toestel mag worden overschreden. Zulk eene 
klep is echter niet vereischt, indien op geener
lei wijze de drukking in het toestel meer kan 
bedragen dan de bovenbedoelde werkelijke 
drukking. 

2. Wordt bij stoomvaten, als bedoeld in 
artikel 73, eerste lid, onder k en l, de vloei
stof verhit in" eene van den aangevoerden 
8toom afgescheiden ruimte dan geldt het in 
het vorige lid bepaalde zo~wel voor de stoom
als voor de vloeistofruimte. 

76. 1. Pijpen, als bedoeld in artikel 73, 
eerste lid, onder g en h, moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat de uitzetting van de pijp geen 
gevaar kan veroorzaken en moeten van d, 
noodige wateraftapkranen of -afsluiters zijn 
voorzien. 

2. · Pijpen, als bedoeld in artikel 73, ~erste 
lid, onder h, mogen niet van gietijzer en, in
dien de temperatuur in die pijpen meer kan 
bedragen dan tweehonderd tien graden Cel
sius, ook niet van koper of roodkoper vervaar
digd zijn. 

3. Voor kranen, afsluiters knie- bocht
spruit- en andere verbindi~gsstukken, ge'. 
plaatst in de leidingen, waartoe de in het 
vorige lid bedoelde pijpen behooren, gelden 
overeenkomstige . bepalingen, als in dat lid 
gegeven, met dien verstande dat het verbod 
van gietij zer alleen geldt, indien de werkelijke 
stoomdrukking in die leidingen meer kan be
dragen dan drie kilogram op den vierkanten 
centimeter en tevens de som der getallen aan
gevende de middellijn der doorlaatopeni~g in 
millim~ters en het zesvoud van de hoogste 
w_erkel!Jke stoomdrukkmg, welke in die lei
dmgen kan ontstaan, in kilogrammen op den 
vierkanten centimeter, meer bedraagt dan 
honderd vijftig. 

4. De flenzen van pijpen als bedoeld in 
artikel 73, eerste lid, onder h, mogen niet uit-

sluitend door cylindrisch uitrollen daaraan be
vestigd zijn, indien de inwendige middellijn 
dier pijpen grooter is dan honderd vijf en 
zeventig millimeter. 

77. 1. De constructie van een stoomtoestcl, 
als bedoeld in artikel 73, moet zoodanig zijn, 
dat het gebruik daarvan geen gevaar oplevert. 

2. De gebruiker van een stoomtoestel, als 
bedoeld in artikel 73, draagt zorg, dat het 
toestel met toebehooren in behoorlijken staat 
van onderhoud verkeert. 

3. De ambtenaren, bedoeld in artikel 7 der 
Stoomwet, zijn bevoegd de in artikel 73 be
doelde stoomtoestellen en hun toebehooren te 
onderzoeken; de gebruiker is verplicht aan 
den ambtenaar de middelen te verschaffen tot 
het verrichten van dit onderzoek. 

HOOFDSTUK VIL 
Algemeene bepalingen en uitzonderingen. 

78. Indien blijkt, dat een stoomtoestel bui
ten dienst is gesteld, dat het naar het buiten
land verkocht en tevens vervoerd is, dat het 
meer dan drie jaren buiten het Rijk in Europa 
is geweest, of indien de gebruiker nalatig is 
om te voldoen aan de voorschriften van dit 
besluit, kan Onze Minister de akte van ver
gunning intrekken. 

79 . Geeft na een onderzoek van een stoom
toestel het districtshoofd of de in artikel 7 der 
Stoomwet genoemde Commissie aan Onzen 
Minister te kennen, dat om de bijzondere in
richting of bestemming van een stoomtoestel, 
of dat om andere gegronde redenen geheele, 
gedeel telijke of voorwaardelijke ontheffing 
va~ een of meer der in dit bes! uit, krachtens 
artikel 6 der Stoomwet, voorkomende bepalin
gen wenschelijk is, dan is Onze Minister be
voegd die te verleenen. 

80. 1. Gebruikers van stoomtoestellen die 
op het tijdstip van het in werking treden' van 
dit besluit in het bezit zijn van akten van 
vergunning en zij, die gebruikers van deze 
stoomtoestellen worden door veranderde te
naamstelling der akten van vergunning, zijn 
bevoegd om hunne toestellen overeenkomstio
de daarin voorkomende bepalingen te blijve~ 
gebruiken, alsmede ten aanzien van met die 
st<>omtoestellen verbonden stoompijpen af te 
w1Jken van het bepaalde in het tweede derde 
en vierde lid , van artikel 76. ' 

2. De in het vorige lid bedoelde bevoegd
heid geldt met ten aanzien van onderdeelen 
van het stoomtoestel of van het toebehooren 
daarvan en van stoompijpen, welke na het in 
werkmg treden van dit besluit worden aange
bracht, a l dan niet ter vervanging van be
staande onderdeelen of stoompijpen. 

81. De grens, bedoeld in artikel 35, onde1· 
a, van de Stoomwet, wordt vastgesteld op het 
getal zeshonderd, waarbij wordt aangenomen, 
dat de rnhoud in kubieke decimeters en de 
drukking in kilogrammen op den vierkanten 
centimeter is uitgedrukt. 

HOOFDSTUK VIII. 
Slotbepalingen. 

82 . ï. Dit besluit verstaat on<lar: 
Onze Minister : Onze Minister met de uit

voering van dit besluit belast; 
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districtshoofd: het bevoegde districtshoofd 
van het Stoomwezen; 

werkelijke stoomdrukking, we1·kelijke damp
drukking of werkelijke drukking: het verschil 
tusschen de drukking, welke de st.oom, de 
damp of de vloeistof en die, welke de damp
kring tegen de wanden van het stoomtoestel 
uitoefent; 

verwarmd oppervlak: het wandoppervlak 
van stoomtoestellen, waarmede de warmte af
gevende stoffen in aanraking worden gebracht, 
met het doel, die warmte aan het toestel af te 
staan; 

verwarmend oppervlak: het oppervlak van 
de met de te verwarmen sto ffe n in aanraking 
zijnde wanden van het toestel, zoover die aan 
de andere zijde het verwarmd oppervlak vor
men· 

ko~e1·: eene deugdelijke en doeltreffende k0 -
perlegeering, tenzij het woord "roodkoper" 
gebezigd wordt. 

2. Bij stoomtoestellen, die verwarmd wor
den door middel van electrischen stroom en 
waarbij de warmte ontwikkeld wordt door den 
stroomdoorgang door het water, wordt geacht, 
dat het verwarmd oppervlak, in vierkante me
ters uitgedrukt, eene uitgestrektheid heeft ge
lijk aan een twintigste gedeelte van het geta l, 
aangevende het grootste aan het toestel toe te 
voeren electrisch vermogen, uitgedrukt in kilo
watt-uur. 

83. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel van "Stoombesluit 1931". 

84. Bij het in werking treden van dit be
sluit vervalt het Koninklij k besluit van 12 
Februari 1915 (Staatsblad n°. 83), laatstel ijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1925 (Staatsblad n° . 260). 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijv,:,r
heid is hela t met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 3den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T . J . V ers c hu u r. 

(Uitgeg. 11 Juni 1931.J 

5 Juni 1931. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van ll Mei 1929 
(Staatsblad n°. 228) , houdende aanwij
zing van de categorieën van dienstplichti
gen van de zeemacht, welke na ontslag 
als vrij wil I iger bij de zeemacht, tot de 
Koninklijke marine-reserve komen te be
hooren. S. 240. 

Wij WILHELM! JA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie, van 30 Mei 1931, IIIde Afdeeling 
A. n°. 62; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

A. het voorkomende onder à, en b van het 
eerste I iel van artikel 1 van Ons besluit van 
11 Mei 1929 (Staatsblad n°. 228) , wordt ver
vangen door: 

a. eervol, om andere reden dan ter zake 
van onbekwaamheid of ongeschiktheid ontsla
gen officieren; 

b. om andere redenen dan ter zake van 
onbekwaamheid, ongeschiktheid, misleiding bij 
indiensttreding, veroordeeling in verband met 
het algemeen gedrag in den dienst, verre
gaande plichtsverzaking als militair, lieder
lijkheid of wangedrag ontslagen: 

onderofficieren met den rang van korporaal 
en hooger, uitgezonderd zij, die behooren tot 
het korps adel borsten en het staf muziekkorps; 

matrozen der lste klasse; 
matrozen-tel egrafist ; 
seinersmaats; 
kleermakers; 
schoenmakers; 
barbiers; 
stokers-olieman ; 
mariniers der lste klasse; 
tamboers der lste klasse, e11 
pijpers der lste ki asse. 
B. de aanwijzing 1. voor het eerste lid, 

zoomede het tweede lid van het onder A ge
noemde artikel 1, vervallen. 

Onze Mini ter van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 5den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. D e c k e r s. 
(Uitgeg. 18 Juni 1931.) 

8 Juni 1931. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1928, Staatsblad 
1929, n°. 72, gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 25 April 1930, Staatsblad 
n°. 147, 8 Mei 1930, Staatsblad n°. 158, 
16 October 1930, Staatsblad n°. 405 en 
11 Febrnari 1931, Staatsblad n°. 51. S. 241. 

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

Staat, Voorzitter van den Raad van Minis
ters, van 1 Mei 1931, n°. 128, Kabinet M .R.; 

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

19 Mei 1931, n°. 25); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter voornoemd van 2 Juni 1931, n°. 252, Ka
binet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Beroldigingsbesl uit Burgerlijke Rijksa..nbtena
ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de :.,a

volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

I. Gerekend van 1 November 1928 : 
In bijlage B I: 
Onder groep 4 wordt onder de afdeel ing 

,,Departementen van Algemeen Bestuur", 
na de daaronder vermelde inschrijvingen, op
genomen: 
Vakman. 

Onder groep 6 wordt de titel van chef
stoker gewijzigd in dien van chef-vakman, 
voorzooveel betreft de afdeel ingen: 

1°. ,,Departementen van Algemeen Be• 
stuur". 
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2°. ,,Hooge Colleges van Staat". 
3°. ,,Onderwij s, Kunsten en Weten• 

schaJ)]>en", onderdee l : 
a. ,,Rijksarchieven"; 
b. ,,Koninklijke B ibliotheek"; 
c. ,,Rijksmuseum". 
4°. ,,Defensie", onderdeel: 
a. ,,Rijksniagazijn van geneesmiddel en"; 
b. T opogmfische Inrichting". 
5°. ,,Waterstaat", onderdeel : 
a. ,,Rijk.qpostspaa1·bank"; 
b. ,,Staatsbedrij f der Posterijen, T el egrafie 

en Telefonie" . 
6°. ,,Arbel!I, Handel en N ij verheid", on-

rlc rdeel : 
.,R ijkskweekscholen voor vroedv,·ouwen". 
II. Gerekend van 1 Jannarl 1931: 
In bij lage A I : 
In schaal 146 wordt na de inschrijving on

der de afdeeling "Financiën", onderdeel 
,.Rijksgebouwendienst", opgenomen: 
.":lectrotechnisch ambtenaar. 

III. 
In het Besluit : 
In den aanhef van het 3de lid van artikel 

26 vervalt het woord " mannel ijke" . 
In bij lage A I : 
In sch aal 24 wordt onder de afdeeling 

"Justitie" in de plaats van het onderdeel 
,, Gevangeniswezen" gelezen: 

Gevangeniswezen en Psychopathenzorg; 

terwijl onder dit onderdeel als eerste in
schrijving wordt opgenomen: 
Beambte in algemeenen d ienst bij de Rijks

asyls voor p2ychopathen. 
In sch aal 46 wordt onder de a fdeeling 

"Justitie", onderdeel " Gevangeniswezen en 
.I'sychopathenzorg", vóór de bestaande in
Ech rij ving opgenomen: 
l e verpleger bij de Rijksasyls voor psycho

. pathen ***) , 
terwij l aan den voet der betreffende bla d

zijde de volgende noot wordt geplaatst: 
*** ) Boven de bezoldiging wordt eene ambts

toelage van ten hoogste f 150 's jaars genoten. 
In schaal 53 wordt onder de afdeeling 

"Ju stitie" na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel " R eclasseering", opgenomen 
het ambt van: 
Schrijver l e klasse bij het Centraal College 

voor de reel asseering. 
In sch aal 53 wordt onder de afdeeling 

"Defensie" na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Rijksmagazijn van geneesmid,. 
delen", opgenomen: 

H oog ere K rijgsschool. 
Schl"ijver l e klasse . 

In schaal 64 verval t onder de afdeeling 
,,Arbeitl, Handel en N ijverheid" het onder
deel " Arbeidsinspectie en inspectie Haven
arbeid" met het daaronder vermeld ambt van 
Analist. 

In schaal 68 wordt onder de afdeel ing 
,,,Justitie", onderdeel "Gevangeniswezen en 
P sychopathenzorg", voor: ,,Hoofdverpleger
(ster )-huismeester( es) bij de Rijksasyls voor 
mannen en voor vrouwen te Leiden" gelezen: 
,,Hoofdverpl eegster-huismeesteres bij het Rijks
asyl voor vrouwen te Leiden". 

In schaal 93 wordt onder de afdeeling 
,,Justitie", vóór het onderdeel "Cent,·aal Bu
.-cau van voorbereiding voor Ambtenarenza
ken'', opgenomen: 

R eclassee,·ing. 
Adjunct-commies bij het Centraal College 

voor de reclasseering. 
In schaal 95 wordt onder de afdeel ing 

,,Defensie", vóór het onderdeel " Staatsbe
drijf der A rtillerie-l nrichtingen", opgenomen: 

Mil itaire inrichting voor drinkwatervoorzie
ning in de Stelling Amsterdam . 

M achi nist. 
In schaa l 97 wordt, onmiddellijk na de 

vermelding der schaa l , opgenomen: 

Justitie. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Hoofdverpleger-huismeester bij het Rijksasyl 
voor ma nnen te Leiden. 
In schaal 150 wordt onder de afdeeling 

"Defensie" na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Loodswezen, betonning, beba
kening en verlichting", opgenomen : 

Bureau Generale Staf. 
Commies. 

In sch aal 227 vervalt onder de a fdeeling 
,,Defensie" het onderdeel " L oodswezen, be
tonning, bebakening en verl ichting" met het. 
daaronder vermeld ambt van Chef van den 
Bouwkundigen dienst. 

In schaal 239 wo.rdt, onmiddellijk na de 
vermelding der schaal, opgenomen : 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Chef va n den Bouwkundigen dienst . 

In bij lage B I: 
Onder Groep 2, a fdeeling ,,Justitie", wordt 

in de plaats van het onderdeel " Gevangeni.~
u:ezen" gelezen : 

Gevangeniswezen en Psychopathenzorg, 
terwijl in plaats van de insch1·ijving "Bij

kok" wordt opgenomen: 
Bijkok bij het Gevangeniswezen. 
Bijkok bij de Rijksasyls voor psychopathen . 

Onder Groep 3 wordt onder de afdeeling 
"A rbeid, Handel en N ijverheid" als eerste 
inschrijving opgenomen: 

Arbeidsinspectie en inspectie Havenarb eid. 
Laboratoriumbediende bij de Arbeidsinspectie. 

Onder Groep 4, afdeeling "Justitie", wordt 
in de plaats van het onderdeel " Gevangenis
wezen" gelezen : 

Gevangeniswezen en P sychopathenzorg, 
terwij l de inschrijving "Kok" wordt ver

vangen door de inschrijvingen: 
Kok bij het Gevangeniswezen. 
Kok bij -de Rijksasyls voor psychopathen. 

Onder Groep 6c vervalt de a fdeeling-
,,Defensie" en hetgeen daaronder is vermeld. 

IV. Gerekend van 1 November 1928 : 
In bijlage D: 
Onder de afdeeling "Defensie", onderdeel 



1931 10 - 12 Ju N r (S. 241 -244) 300 

,,Staatsbe,drijf der Artillerie-Inrichtingen", 
wordt, na de inschrijving van het ambt van 
Hoofdadministrateur, de volgende inschrij
ving opgenomen: 
Werktuigkundige 

f 2400-f 4 100 \ f 3700- f 4800 
6 j . v. f 200 1 5 2-j. v. f200 
4 ~-j. v. f 200 I 1 2-j v. f l 00 

Te verminderen met 6 jaren en daarna ver
menigvuldigen met 12/8 • 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 8sten Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 18 Juni 1931.) 

10 Juni 1931. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Zuiderzee-visscherijreglement. 
s. 242. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 29 April 1931, n°. 1035, af
deeling Visscherijen ; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Octo
ber 1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad n° . 308), tot invoei·ing van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering en op het Zui
derzee-visscherijreglement (Staatsblad 1915, 
n°. 205), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 6 Augustus 1925 (Staatsblad n°. 349); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Jurii 1931, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Juni 1931, n°. 1264, 
afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

E enig a,·tikel. 
I. Na artikel 12 van het Zuiderzee-vissche

rijreglement wordt ingevoegd een nieuw arti
kel 12a, luidende: 

Art. 12a. 1. Onze Minister kan : 
1 °. gedeelten van de Zuiderzee waarin of 

in de omgeving waarvan zich natuurlijke 
mosselbanken bevinden, sluiten voor de vis
scherij met eenig mosselvischtuig; 

2°. de voorwaarden vaststellen, waaronder 
het visschen op die gedeelten met een mos
selvischtuig zal zijn toegelaten. 

2. Het is verboden op die gedeelten ge
durende den tijd, dat zij voor de visscherij 
met eenig mosselvischtuig zijn gesloten, met 
een zoodanig vischtuig te visschen, tenzij 
daarbij is voldaan aan de voorwaarden, waar
onder dat visschen is toegelaten. 

3. De sluiting, de opheffing daarvan en de 
vaststelling van de voorwaarden, geschiedt 
telkens bij eene beschikking, die in de Staats
courant wordt bekend gemaakt. 

II. In . artikel 16, letter a, van het Zuider
zee-visscherijreglement wordt na het cijfer 
,,11" gelezen: 12a, tweede lid. 

III. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der af
kondiging. 

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

Het Loo, den l0den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw. 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg . 19 Juni 1931.) 

11 J uni 1931. BESLUIT tot schorsing van 
de besluiten van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Tiel dd. 11 Mei 
1931, nos. 261 en 262, tot wijziging van de 
akten van vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein, staande 
ten name onderscheidenlijk van de firma 
Den Biezen en Co. te Tiel en van de 
firma H . Meursing en Co. te Amersfoort. 
_s. 243. 

Gescho1'St tot 1 J·anuari 1932. 

12 Juni 1931. BESLUIT tot aanwijzing, over
eenkomstig artikel 52 der wet van 15 
December 1917 (Staatsblad n°. 700), to~ 
regeling van het hooger landbouwonder- . 
wijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 283), van 
de Stichting "Fonds ten behoeve van de 
opleiding van Suikergeëmployeerden" te 
's-Gravenhage als bevoegd om aan de 
Landbouwhoogeschool te Wageningen een 
bijzonderen leerstoel te vestigen. S. 244. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 26 Maart 1931 , Directie van 
den Landbouw, n°. 1123, eerste Afdeeling; 

Gelet op de artikelen 52- 54 der wet van 
15 December 1917 (Staatsblad n°. 700) tot 
regeling van het hooger landbouwonderwijs, 
laatstelijk gewijzi gd bij de wet van 29 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 283) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Juni 1931, n°. 43) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Juni 1931, Directie 
van den Landbouw, n°. 2173, eerste Afdee
ling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Stichting " F onds ten behoeve van de op

leiding van Suikergeëmployeerden", gevestigd 
te 's-G1·avenhage, aan te wijzen als bevoegd 
om aan de Landbouwhoogeschool te Wage
ningen een bijzonderen leerstoel te vestigen, 
opdat door den daarvoor te benoemen hoog
leeraar onderwijs worde gegeven in de cul
tuur van het su ikerriet. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad, zal worden ge
plaatst en waarvan afschr ift zal worden ge, 
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 12den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Ministe1· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 29 Juni 1931.) 

12 Juni 1931. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
13 Januari 1892 (Staatsblad n°. 22) , 
waarbij aan de Vereeniging tot Christe
lijke verzorging van krankzinnigen in 
Nederland, gevestigd te Utrecht, vergun
ning is verleend op het landgoed " Bloe
mendaal" te L oosw1.tinen, een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. S . 245. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 9 Juni 1931, Afdeeling Arm
wezen, n°. 16211 ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n° . 275) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 9 Maart 

1922 (Staatsblad n°. 107) te bepalen: 
E enig a:rtikel. 

H et eerste lid van artikel 2 van het Ko
ninklijk besluit van 13 J anua.ri 1892 (Staats
blad n°. 22) wordt gelezen als volgt: 

,,In het gesticht, bestaande uit 7 paviljoe
nen voor mannen, 11 pav iljoenen voor vrou
wen en de noodige dienstgebouwen, mogen 
niet meer dan 708 krankzinnigen, 267 man
nen en 441 vrouwen verpleegd worden. Bo
vendien mogen gedurende het tijdvak, eindi
gende 1 Juli 1936 nog 53 mannen en 73 
vrouwen verpleegd worden." · 

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

Het Loo, den 12den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minis ter van Staat, 
Ministe1· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitg-eg. 2 .Juli 1931.) 

12 .Juni 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 15 December 
1930 (Staatsblad, n°. 473), houdende aan
wijzing van de KJ iniek "Ockenburgh", te 
's-G,·avenhage, staande onder bestuur van 
"het Centraal bestuur der Vereeniging 
tot Christelijke verzorging van krankzin
nigen in N ederland", als eene inrichting, 
die niet als gesticht voor krankzinnigen 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin 

meer dan twee krankzinnigen wurden ver
pleegd. S. 246. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 9 Juni 1931, n°. 2831, afdee
ling Armwezen ; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , laatstelijk gewijzi gd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad, n°. 275) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig a1·tikel. 
Aan arti kel 2 van Ons besluit van 15 De

cember 1930 (Staatsblad n°. 473) wordt een 
nieuw tweede lid toegevoegd, luidende: 

"Voor het tijdvak -e indigende 31 December 
1931 kan Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw toestaan, dat in plaats 
van 21 lllannen 21 vrouwen verpleegd wor
den." 

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

Het Loo, den 12den J uni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbo-u.w, 
Ruy s de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 2 Juli 1931.) 

12 Juni 1931. BESLUIT tot vaststelling van 
een nieuw bijwnder reglement van politie 
voor de Noordervaart. S. 247. 

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

Waterstaat van 8 Mei 1931, La. F., Afdee
ling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(StaaUblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len · 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 
2 Juni 1931, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 8 Juni 1931, La . E., 
Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het volgende 

Bljzon1ler reg·lement van polltle voor 
de Noord ervaart. 

Art. 1. Onder de Noordervaart wordt ver
staan het kanaal tusschen de Zuid-Willems
vaart beneden sluis 11°. 15 en den provincialen 
weg te Beringen, gemeente H elden. 

Art. 2. Het maximum der afmetingen, 
welke voor de vaartu igen zijn toegelaten, 
zijn: 

lengte 50.- m; 
breedte 6.60 m; 
diepgang 1.65 m; 
hoogte van schip met opperlast, boven peil 

5.- m. 
Art. 3. Het maximum van snelheid, waar

mede de stoomvaartuigen zich mogen bewe
gen, bedraagt per minuut: 
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voor stoomvaartuigen met meer dan 1.50 m 
di epgang 60 m; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 
1.50 m diepgang 75 m; 

voor stoomvaartuigen met niet mee1· dan 
1.25 m d iepgang 90 m; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 
1.- m diepgang 100 m. 

Art. 4. Het maximum der afmetingen, 
welke voor de vlotten zij n toegelaten, zij n : 

l engte 40.- m; 
breedte 5.- m; 
diepgang 1.25 m . 
Art. 5. De vlotten mogen met geen groo

ter snelheid worden vervoerd dan van 60 m 
in de m inuut. 

Art. 6. H et grootste aantal vaartuigen, dat 
tegelijk door een ander vaartuig mag worden 
gesleept, bedraagt v ier, waarbij twee vaartui
gen , el k van minder dan 15 ton (15.000 kg) 
laadvermogen, in den sleeptrein voor één 
vaartu ig worden gerekend. 

II. te bepalen, dat met het in werking tre
den van het onder I bedoelde reglement is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Ko. 
n inklij k beslu it van 23 Mei 1892 (Staatsblad 
n°. 110 ). 

Onze M in ister van Waterstaat is belast met 
de u itvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden . 

H et Loo, den 12den Juni 1931. 
WILHELMI NA. 

De M iniste·r van Wat erstaat, P. J. R e y m e r. 
(Uitgeg . 29 Juni 1931.) 

12 J uni 1931. BESLUIT tot vaststell ing van 
het A lgemeen Rij ksambte narenreglement. 
S . 248. 

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

Justitie van 20 Februari 1931, n°. 974, 2de 
Afdeel ing A; 

Gelet op de artikelen 125, eerste I id en 
133, eerste l id, van de Ambtenarenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Maart 1931, n° . 22) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen M inis
ter voornoemd van 9 J uni 1931, n°. 918, 2 A ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de navolgende bepal ingen. 

HOOFDSTUK I. 

Algem eene bepalingen. 

A rt. 1. 1. Am btenaar in den zin van dit 
beslui t is hij , die door het R ij k is aangesteld 
om h ier te l ande in burgerlijken openbaren 
d ienst werkzaam te zij n . 

2. N iet is ambtenaar in den zin van dit 
besluit h ij , met wien eene arbeidsovereen
komst naar burgerl ijk recht is gesloten. 

2. 1. Voor de toepassing van dit beslu it 
worden n iet als ambtenaren beschouwd: 

a. Mi nisters; 
b. leden van den Raad van State; 
c. krachtens grondwet of wet voor hun 

leven aangestelde ambtenaren. 
2. Voor de toepassing van de Hoofdstukken 

I , II en I V tot en met XII wordt niet a ls 
ambtenaar beschouwd, het onderwijzend of 
doceerend personeel bij het l ager -, het m iddel
baar-, het hooger- en het nijverheidsonderwijs. 

3. Voorts zij n de Hoofdstukken III, IV, V 
en VI niet van toepassing op ambtenaren met 
gedeeltelij ke dag-, week- of jaartaken , di e n iet 
regelmatig d ienst doen. Ten aanzien van de 
in die Hoofdstukken geregelde onderwerpen 
worden voor hen voor el k betrokken dienst
vak de noodige bepalingen vastgesteld. 

3. 1. De bepalingen van dit besl uit vinden 
slechts toepassing, voor zoover niet bij of 
krachtens eene wet anders is of wordt be
paald. 

2 . De bepalingen van d it beslu it of som
mige daarva n vinden niet toepass ing op amb
tenaren of groepen van ambtenaren, ten aan
zien van wie een a lgemeene maatregel van 
bestuur of een uit kracht daarvan gegeven 
voorschrift, om bijzondere redenen h are toe
passelijkheid uitsluit. 

4. In dit besluit wordt verstaan onder: 
,,Onze Minister" : het hoofd van het be

trokken departement van a lgemeen bestuur; 
"hoofd van dienst" : de door Ons of door 

of vanwege Onzen Minister a ls zooda nig aan
gewezen autoriteit. 

HOOFDSTUK II. 

Aanstelling en bevo1·dering . 

5. 1. Tenzij door Ons anders is of wordt 
bepaald, geschiedt de aanstell ing van ambte
naren in vasten dienst door Onzen M inister, 
voor zoover de aan het ambt verbonden maxi
mum-bezoldiging een bedrag van f 3000 
's jaars n iet te boven gaat. 

2. Onder gelij k voorbehoud, als in het eer
ste I id gemaakt, geschiedt de aanstelling van 
ambtenaren in t ij del ij ken dienst door Onzen 
M inister, ·voor zoover de aan het am bt ver

. bonden max imum-bezold ig ing een bedrag van 
f 5000 's jaars niet te boven gaat. 

3. ,vij kunnen Onzen Mi nister mach t igen , 
de in het eerste en tweede lid bedoelde be
voegdheid over te dragen aan onder hem res
sorteerende colleges en autoriteiten. 

6. 1. Aanstelling gesch iedt in ".asten of t ij
delijken dienst. 

2. Aanstelling in t ij delij ken d ienst kan 
slechts plaats hebben: 

a. indien mag worden aangenomen, dat 
de werkzaamheden, waa1mede de ambtenaar 
zal worden belast, van afloopenden aard zij n 
en niet langer dan 10 jaren zullen duren. 
Wanneer werkzaamheden, a ls in den vorigen 
volzin bedoeld, elkaar in eene aaneensl uiten
de reeks opvolgen, wordt de t ijdel ij ke aan
stelling van den ambtenaar, d ie met die werk
zaamheden is belast, na 5 jaren door eene 
vaste aanstelling vervangen, indien mag wor
den aangenomen, dat deze werkzaamheden 
ten minste nog 5 jaren zull en voortduren. 
De tij delijke aanstelling wordt in elk geval 
na 10 jaren d ienst als zoodan ig door eene 
vaste aanstel I ing vervangen; 

b . ind ien eene wijziging van de taak van 
den betrok ken dienst is voorgenomen ; 

c. van personen, in dienst genomen ter ver
vanging van afwezig personeel ; 
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d . van personen beneden den leeft ijd van 
18 jaren en personen in opl eiding; 

e. van personen met gedeeltelijke dag-, 
week- of jaartaken ; 

/. van personen, die niet voldoen aan be
paalde eischen, welke voor de aanste lling in 
vasten di enst zijn gesteld ; 

g. voo r een proeft ijd van niet langer da n 
één jaa r, desnoods met nog één jaar te ver
lengen. E chter kan het tot aanstelling be
voegd gez ag, op verzoek van de n am btenaar, 
den proeftijd na 2 jaren nog ui te rlijk met 
één jaa r ve rl engen; 

h. van onbezoldigde ambtenaren; 
i . in de gevall en bij a lgemeenen maatre

gel van bestuu r of ui t krach t daarvan gegeven 
, oorsch r i ft aangewezen. 

3. A an de aanstelling in vasten dienst gaat 
a ls regel eene aanstell ing voor een proeftijd 
vooraf. 

7. 1. Voor aanstelling tot am btenaar ka n, 
met inachtneming van de voor de bekleeding 
van het am bt vastgestel de bepali ngen, slechts 
in aanmerki ng komen hij , die : 

a. van goed zedelijk gedrag is; 
b. bij een geneeskundig onderzoek, inge

ste ld door één of meer door het bevoegd ge
zag aangewezen deskundi gen, of bij eene even
t ueele herkeuring, a ls bedoeld in ar t ikel 8, 
1 ichamelijk geschikt is bevonden voor de 
waarneming van het ambt. 

2. E en geneeskundi g onderzoek behoeft 
niet te worden ingesteld, indien de am btenaa r 
in tijde lijkcn di enst wordt aangesteld en zijn 
d ienst, naar mag worden aangenomen , niet 
langer dan 2 jaren zal du ren. 

3. Door Ons ka n voorts in bij zondere ge
val len aanstell_ing tot ambtenaar ge chieden 
zonder voorafgaand geneeskundig onderzoek. 

8. 1. De ui tslag van het geneeskundi g on
de rzoek, bedoeld in het vor ige act ike l, wordt 
aa n den belanghebbende zoo spoedig mogelijk 
medegedee ld . 

2. H ij , di e n iet gesch ikt is bevonden, ka n 
b innen 14 dagen na ontvangst der mededee
l ing van den uitslag van het geneeskund ig 
onderzoek aan het bevoegd gezag herkeuring 
vragen. 

3. Di t ve rzoek wordt ingewi ll igd, als daa r
bij wordt overgelegd eene gemotiveerde ge
neeskundige verkla ring en bovendien door den 
aanvrager een bedrag van f 5 wordt gestort, 
welk bedrag aan hem wordt teruggegeven, 
indien h ij bij herkeuring geschikt word t be
vonden. 

4. De herkeuring geschiedt door een of 
mee,· daa rtoe door het bevoegd gezag aange
wezen deskund igen, wel ke n iet aan het ge
neeskundig onderzoek, bedoeld in het eerste 
1 id, hebben deelgenomen, eventueel bij gestaan 
door een, door den belanghebbende en voor 
zijne reken ing aan te wijzen geneeskundige, 
aan wien a dviseerende stem wordt toegekend. 

5. De kosten van het geneeskund ig onder
wek en van de her keuring komen, behoudens 
het bepaalde in het vor ig lid en behoudens 
de eventueele re is- en verblij fkosten van den 
belanghebbende, niet te zij nen laste. 

9. In bijzondere gevallen ka n hij , di e bij 
keur ing of eventueele herkeur ing n iet ge
sch ikt bevonden is, desniettemin in het belang 

van den di enst tot ambtenaar worden aange
steld. 

10. 1. Bij overgang tot een a nder ambt, 
wordt een ambtenaar, behoudens het bepaal-
de in het tweede lid, niet opnieuw gekeurd, 
tenzij voor dat ambt keu ringse ischen zij n 
vastgesteld , of redelijke rwijze kunnen geacht 
woren te gelden, zwaarder dan die, welke zijn 
vastgesteld of redelij kerwijze kunnen geacht. 
worden te gelden voor het ambt, dat h ij te
voren bekleed heeft . 

2. De ambtenaar , di e bij aanstelling in t ij 
de l ij ken dienst, vóór het bere iken van den 
21-ja rigen leeft ijd is gekeurd, ka n bij het. 
bereiken van d ien leeftijd , dan wel bij eer
dere aanstelling in vasten d ienst, opnieuw aan 
een geneeskundig onderzoek worden onderwor
pen. 

3. In de gevall en, bedoeld in het eerste en 
tweede l id, v indt het bepaalde in de artikelen 
7, 8 en 9 overeenkomstige toepass ing . 

ll. 1. De ambte naa r ontvangt zoo spoedi g
moge lijk eene schriftelij ke aan telling, di e het 
ambt, a lsmede zijn naam, voornamen en ge
boortedatum vermeldt . 

2. Die aanstelling ve rmei dt voorts, onver
mi nderd hetgeen in de P ensioenwet 1922 
(Staat8 blad n°. 240) omtrent den pensioens
grondslag is bepaa ld, in elk geva l : 

a. of de ambtenaar in vasten o f t ijde lijken 
di enst wordt aangesteld ; in het laatstbedoelde 
geval wordt tevens vermeld of de aanste lling 
voo r een bepaalden t ijd, voor een proeftij d, 
dan wel voor onbepaaldeo tijd ge chiedt ; 

b. zoo mogelijk, den dag van ingang van 
de benoem ing; 

en, zoo de ambtenaar bewldigd is : 
c. de bezold ig ing en de a ndere voordeelen, 

in geld of andersz ins, welke den ambtenaar 
worden toegekend. 

3. Alle wijzig ingen, welke worden ge
, brach t in de punten, in het tweede I id ver 

meld, worden den ambtenaar schriftelij k mede
gedee ld . 

12. 1. De ambte naar ontvangt voorts een 
exem plaa r van dit reglement . H etze lfde geldt 
voo r de sch r iftelij k vastgeste lde en voor hem 
geldende regelingen, d ie hij bij de vervul ling
van zijn dienst heeft na te leven, tenzij I aatst
bedoelde regelingen op eene voor hem ge
makkelijk toegankel ij ke p laats ter inzage li g
gen. 

2. Wa nneer zoodani ge regelingen niet 
sch rif telijk zij n vastgesteld, worden deze be
hoorlij k te zijner kennis gebrach t. 

13. 1. De bevorder ing geschiedt door het 
gezag, dat bevoegd is tot de benoeming in den 
rang, waartoe bevorderd wordt . 

2. Bevordering geschiedt, voor zoover daar
omtrent regelen zijn vastgesteld , overeenkom
stig deze regelen . 

HOOFDSTUK III. 
B ezoldiging. 

14 . 1. De bezoldiging van den ambtenaar 
geschiedt overeenkomstig de daarvoo r vastge
stelde regel en . 

2. De ambtenaar ontvangt over den tijd, 
gedurende wel ken hij in strij d met zijne ver
p lich t ingen opzettelij k nal aat zijn dienst te 
verr ich ten, geen bezoldig ing. 
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15. l. Omtrent de toekenning van bezoldi
ging of belooning voor de tijdelijke waarne
ming door een ambtenaar van een ander ambt 
worden regelen vastgesteld. 

2. Indi en uit die waarneming voor den 
ambtenaar als zoodanig direct aanwijsbare en 
op geld waardeerbare schade voortvloeit, 
wordt hem de geleden schade vergoed. 

16 . l. Aan den ambtenaar, die met Onze 
machtiging eene functie als lid van Gedepu
teerde Staten eener provincie of van wethou
der eener gemeente heeft aanvaard, wordt, 
indien hij in verband daarmede van de waar
neming van zijn ambt tijdel ijk wordt onthe
ven, gedurende zijne non-activiteit eene non
activite itswedde toegekend op den voet van 
het bepaalde in de artikelen 4, eerste lid, on
der b en tweede lid , en 5 van de wet van 17 
Juli 1923 (Staatsblad n°. 364). 

2. Onder "schadeloosstelling" als bedoeld 
in artikel 4, eerste lid , onder b, van genoemde 
wet, worden voor de toepassing van dit artikel 
verstaan, alle inkomsten aan de functie van 
lid van Gedeputeerde Staten of van wet
houder verbonden. 

17. 1. De ambtenaar, die als militair inge
val ge eene uit de wet of uit eene verbintenis 
voortvloeiende verplichting in werkelijken 
dienst is, wordt geacht in zijne burgerlijke be
trekking met verlof te zijn. Hij behoudt over 
den tijd van dezen dienst het genot 'van de 
aan zijn ambt verbonden bezoldiging, voor 
zoover hij krachtens de artikelen 18 tot en 
met 20 daarop aanspraak kan maken, dan 
wel voor zoover die werkelij ke dienst wordt 
vervuld gedurende het aan hem verleende 
vacantie-verlof. 

2. In alle andere gevallen wordt hem de 
bezoldiging over den tijd van het verblijf in 
werkelijken dienst niet uitbetaald. 

18. 1. De ambtenaar, die voor herhalings
oefeningen in werkelijken dienst is, behoudt 
m·er den tijd van dezen dienst het volle genot 
van de aan zijn ambt verbonden bezoldiging. 

2. Voor zooveel noodig, bepaalt Onze Mi
nister van Defens ie, welke dienst als herha
lingsoefening wordt beschouwd. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt met herhalingsoefeningen gel ijkgesteld 
de werkelijke dienst, vervuld krachtens: 

a. artikel 5, vijfde lid, onder a, der Wet 
voor het reservepersoneel der landmacht 1905 
(zooals die sedert is gewijzigd), voor zooveel 
ziekte betreft; 

b. artikel 36, eerste lid , onder a, der 
Dienstpl ichtwet, of artikel 5, onder 3°., sub a, 
der W et voor de Koninklijke marine-reserve 
1924 (Staatsblad n°. 369) , indien het niet 
tijdig bere iken van den vereischten graad van 
geoefendheid het gevolg is van ziekte; 

c. artikel 36, eerste lid, onder c, der 
Dienstplichtwet, artikel 5, vijfde lid, onder b, 
der Wet voor het reserve-personeel der land
macht 1905 (zooals die sedert is gewijzigd) 
of artikel 5, onder 3°., sub c, der Wet voor de 
Koninklijke marine-reserve 1924 (Staatsblad 
n° . 369), voor zoover betreft den t ijd, door
gebracht tot het ondergaan van het daarbe
doelde onderzoek, indien dat onderzoek geen 
krijgstuchtelij ke straf of veroordeelend vonnis 
ten gevolge heeft; 

d. artikel 36, eerste I id , onder e en /, der 
Dienstplichtwet, artikel 5, vijfde lid, onder 
c en d, achtste en negende lid, der Wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 1905 (zoo
als die sedert is gewijzigd ) of artikel 5, onder 
3°. , sub e en /, der Wet voor de Koninklijke 
marine-reserve 1924 (Staatsblad n°. 369); 

e. artikel 36, tweede lid , der Dienstplicht
wet, art ikel 5, zevende lid, der Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 (zooals 
die sedert is gewijzigd) of artikel 5, onder 
4°. , der Wet voor de Koninklijke marine
reserve 1924 (Staatsblad n°. 369), mits de op
roeping in werkelijken dienst niet p laats heeft 
voor het ondergaan van straf en het bedoelde 
onderzoek geen krijgstuchtel ijke straf of ver
oordeelend vonnis ten gevolge heeft. 

19. 1. De ambtenaar, die in verband met 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden verpl ich ten werkelij ken 
dienst verricht, geniet gedurende 30 dagen de 
volle aan zijn ambt verbonden bezoldiging en 
daarna hetgeen deze meer bedraagt dan zijne 
militaire belooning. 

2. Het eerste lid is eerst van toepassing, 
nadat de militair, hetzij vóór, hetzij geduren
de de buitengewone omstandigheden een wer
kelijken dienst van 5½ maand of, indien hij 
eene eerste oefen ing van korteren duur te 
vervullen had, deze oefening heeft volbracht. 

3. Het bepaalde in het tweede lid geldt 
r.i et: 

a. ten aanzien van de buitengewone dienst
plichtigen, die eerst in werkelijken dienst be
hoeven te komen na het jaa r der lichting, 
waartoe zij behooren of naar hun leeftijd ge
rekend kunnen worden te behooren; 

b. voor de vrijwilligers van den land
storm, die hetzij een rang bekleeden, hetzij het 
bewijs van voorgeoefendheid hebben verwor
ven. 

20. Op den ambtenaar, die in tijdelijken 
dienst is aangesteld, zijn de bepalingen , ver
vat in de artikelen 17, 18 en 19, slech ts van 
toepassing tot en met den dag, waarop de bur
gerlijke betrekking zou zijn beëindigd, ind ien 
hij daaraan niet door den mili ta iren dienst 
zou zijn onttrokken. 

HOOFDSTUK IV. 

Dienst- en .we1·ktijden. 
21. 1. Zooveel mogelijk wordt voor ieder 

dienstvak door het bevoegd gezag eene rege
l ing van den werktijd vastgesteld en bekend 
gemaakt. Onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens wetten, houdende bepalingen tot 
beperking van den arbeidsduur, wordt daarbij 
tevens bepaald, of en op welke wijze bevolen 
dienst of arbeid, die buiten de gewon!è) werk
tijden valt, bijzonder wordt beloond. 

2. Bij de regeling van den werktijd wordt 
in achtgenomen, dat deze in verband met den 
aard der werkzaamheden n iet overmatig zij en 
behoorlijk door rusttijd wordt onderbroken, 
a lsmede, dat op Zondag alleen bij onvermij
delijkheid dienst wordt geëischt. 

3. Bij de regeling van den werktijd en bij 
hare toepassing wordt voorts ten aanz ien van 
iederen ambtenaar zooveel mogelijk gezorgd, 
dat hij op Zondag en de voor hem geldende 
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kerkelijke feestdagen zijne kerk kan bezoeken 
en dat hij in zijne Zondagsrust zoo weinig 
mogelijk wordt beperkt. Bij die regeling wordt 
er naa r gestreefd, dat van den ambtenaar op 
a lthans 26 Zondagen per jaar geen dienst 
wordt geëischt. 

4. Hetgeen in dit artikel ten aanzien van 
het verrichten van arbeid op Zondag is be
paald, geldt mede voor het verrichten van 
arbeid op den Nieuwjaarsdag, den tweeden 
Paaschdag, den Hemelvaartsdag, den tweeden 
Pinksterdag, de beide K erstdagen en den dag, 
waarop de verjaardag van de Koningin wordt 
gevierd . 

5. H et bepaalae in dit artikel vindt voor 
hen, die tot een kerkgenootschap behooren, 
dat den wekelijkschen rustdag op den Sab
bath of op den Zevendedag viert, overeen
komstige toepassing onderscheidenlijk ten aan
zien van den Sabbath of den Zevendedag, in
dien zij een daartoe strekkend verzoek tot het 
hoofd van dienst hebben gericht en voor zoo
ver de belangen van het betrokken dienstvak 
of van de overige ambtenaren zich daartegen 
niet verzetten. 

HOOFDSTUK V. 

Verlof en vacantie . 

22 . -In elk kalenderjaar wordt aan den 
ambtenaar, die tenminste 6 maanden in wer
kelijken dienst is, voor den in artikel 23 te 
bepalen tijdsduur, vacantie-verlof met behoud 
van bezoldiging verleend, tenzij de belangen 
van den dienst zich daartegen verzetten of 
tenzij naar het oordeel van de autoriteit, die 
het verlof verleent, voor den ambtenaar gel
dige redenen van verhindering bestaan. 

23. 1. De duur van dit verlof bedraagt bij 
eene jaarwedde van den ambtenaar van: 

minder dan f 2300 ........ . 12 dienstdagen; 
f 2300- f 3000 ...... ............ 15 dienstdagen; 
f 3000- f 4800 ......... .... ... .. 18 dienstdagen; 
f 4800 en meer ... .. .... ... ...... 24 dienstdagen. 
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 

onder jaarwedde verstaan de wedde, zonder 
aftrek wegens emolumenten, berekend naar 
eene standplaats der eerste klasse en met in
begrip van verhoogingen en toelagen, vervat 
in de algemeene, voor den ambtenaar gelden
de wedderegeling. De huwelijks.. en kinder
toelage, welke de ambtenaar eventueel geniet 
en de ongehuwden-aftrek worden hierbij niet 
in aanmerking genomen. 

3. Als maatstaf ter berekening geldt de 
wedde, welke de ambtenaar op 1 J anuari van 
het kalenderjaar geniet, of, in geval van in
diensttreding in den loop van het jaar, de 
wedde op het ti]dstip van indiensttreding. 

24. Ten aanzien van bepaalde ambten of 
ambtenaren kan door Onzen Minister, Voor
zitter van den Raad van Ministers, eene van 
artikel 23 afwijkende regel ing worden ge
troffen. 

25. Voor den ambtenaar, die niet geduren
de het volle kalenderjaar werkelijk dienst zal 
hebben gedaan, wordt de duur van het 
vacantie-verlof, zoo mogelijk van het loopen
de en overigens van een volgend kalender
jaar, naar evenredigheid verminderd, met 
dien verstande, dat het resteerend gedeelte 
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tot heele dagen naar boven wordt afgerond 
en dat zoodanige vermindering in geval van 
afwezigheid wegens ziekte of wegens verblijf 
onder de wapenen, anders dan voor eerste 
oefening, a lleen zal worden toegepast, bijal
dien de afwezigheid langer dan onderscheiden
lijk 3 maanden en 6 weken heeft geduurd. 

26. Is aan den ambtenaar in eenig ka
lender jaar het vacantie-verlof niet of niet 
geheel verleend, dan wordt hem dit nog niet 
genoten verlof zooveel mogelijk verleend in 
een volgend kalenderjaar, met dien verstande, 
dat de ambtenaar nimmer in eenig kalender
jaar recht kan doen gelden op een la nger 
vacantie-verlof dan 1½ maal het hem volgens 
de artikelen 23 en 24 toekomend verlof. 

27. 1. De beslissing omtrent de tijdstippen, 
waarop het vacantieverlof zal ingaan, als-

' mede die omtrent de tijdvakken, waarin het 
den ambtenaar toekomende verlof eventueel 
zal worden gespl itst, berust bij de autoriteit, 
die het verlof verleent. Daarbij wordt, voor 
zoover de belangen van den dient en die van 
de andere ambtenaren dit toelaten, zooveel 
mogelijk rekening gehouden met de wenschen 
van den ambtenaar. 

2. Wanneer de ambtenaar dit verzoekt en 
de dienst het toelaat, wordt hem het vacantie. 
verlof onafgebroken gegeven. Bij splitsing 
van dit verlof zal zooveel mogelijk tenminste 
de helft daarvan aaneensluitend worden ver
leend. 

28 . Het vacantie-verlof zal desverlangd 
zooveel mogelijk verleend worden in het tijd
vak loopende van 1 Mei tot 1 October. 

29 . 1. Verleend verlof kan worden inge
trokken, wanneer dringende redenen van 
dienstbelang zulks noodzakelijk maken. In 
zoodanig geval komt een dag, waarop de 
ambtenaar dientengevolge slechts gedeeltelijk 
verlof genoot, niet in aanmerking bij het be
rekenen van het aantal genoten verlofdagen. 

2. Indien de ambtenaar tengevolge van de 
intrekking van het verlof geldelijke schade 
lijdt, wordt deze schade hem vergoed. 

30. Aan den ambtenaar, die t ijdens zijn 
vacantie-verlof bepaalde voordeelen, welke 
aan zijn ambt zijn verbonden en in de akte 
van aanstelling zijn vermeld, derft, kan des
\\ege eene vergoeding worden toegekend. 

31. 1. Tenzij de belangen van den dienst 
zich daartegen verzetten, wordt aan den amb
tenaar buitengewoon verlof met behoud van 
volle bezoldiging verleend: 

a. voor de uitoefening van kiesrecht, voor 
zooveel dit niet in vrijen tijd kan gesch ieden 
of omzetting van dienst niet mogelijk is; 

b. voor het voldoen aan eene wettelijke 
verplichting, tenzij deze is ontstaan door 
schuld of nalatigheid van den ambtenaar en 
voor zooveel zulks niet in vrijen tijd kan ge
schieden of omzetting van dienst niet moge-
lijk is ; ' 

c. voor het bijwonen van vergaderingen of 
zittingen van of het verrichten van werkzaarn
heden voor publiekrechtelijke colleges, w,iarin 
de ambtenaar is benoemd of verkozen, en 
voor zooveel zulks niet in vrijen tijd kan ge
schieden; 

d. voor het bijwonen van algemeene ver
gaderingen van vakvereenigingen, indien de 

20 
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ambtenaar lid van het hoofdbestuur, bestuu1s
l id eener landelijke vakgroep of afgernardig<le 
van eene afdeeling is, met dien verstande, dat 
van el ke afdeeling voor iedere 50 leden of 
gedeel~ daarvan, aan ten hoogste 2 afgevaar
digden, tot een maximum van 10 afgevaar
digden, verlof wordt verleend; 

e. voor het bijwonen van ten hoogste ,\én 
bondsraadvergadering aan leden van eon 
bondsraad, van ten hoogste 6 hoofdbestuurs
vergader ingen aan leden van het hoofdbestuu1· 
en van ten hoogste 6 vakgroepsbestuursver
gaderingen aan bestuursleden van eene lande
lijke vakgroep, alles per kalenderj aar; 

/. voor het bijwonen van één algemeene 
vergadering van de centrale organisatie, 
waarbij de vakvereeniging van den ambte
naar is aangesloten, indien hij a ls vertegen
woordiger van zijne vakvereeniging aan die 
vergadering deelneemt; 

g. voor het bijwonen van vergaderingen 
van co1nm issiën voor georganiseerd overleg; 

h. voor gehuwden of voor hen, di e eene 
e igene huishouding hebben, bij verhuizing in 
geval van verplaatsing voor 2 dagen, zoo noo
dig te verlengen tot 3 en in zeer bijzondere 
gevall en tot 4 dagen, en bij verhuizing niet 
in geval van verplaatsing eenmaal per jaar 
voor 6én dag; 

i. voor óngehuwden, niet vallende onder h, 
bij verhuizing in geval van verplaats ing voor 
één dag; 

j. bij verplaatsing voor het zoeken van 
~ene woning voor ten hoogste 2 dagen; 

k. bij ondertrouw van den ambtenaar voor 
één dag en bij zijn huwelijk voor 4 dagen ; 
uitgezonderd de huwende vrouwelijke ambte
naar, die in verband met haar huwelijk den 
Staatsdienst moet verlaten; 

l. bij huwelijk van bloed- en aanverwan
ten van den eersten en den tweeden graad 
voor één dag, indien dit huwelijk wordt geslo
ten in en voor ten hoogste 2 dagen, indien 
het huwelij k wordt gesloten buiten de stand
pi aats van den ambtenaar; 

1n . bij ernstige ziekte van echtgenoot(e), 
ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, 
st ief- en aanbehuwdkinderen; 

n. bij over! ij den van echtgenoot( e )", ouders 
of kinderen 4 dagen en van overige bloed- en 
aanverwanten tot den vierden graad ingeslo
ten voor ten hoogste één dag, tenzij de amb
tenaar bel ast is met de regeling der begrafe
nis of (en) nalatenschap, in welk geval even
eons verlof voor ten hoogste 4 dagen wordt 
verleend; 

o. bij bevalling van de echtgenoote voor 
ten hoogste 2. dagen; 

p . bij 25-, 40- en 50-jarig ambts- of huwe
lijksjubil eum voor één dag; 

q. bij kerkelijke bevestiging en bij Eerste 
Communie van den ambtenaar, diens echtge
noote, k inderen en stiefkinderen voor één dag. 

2. Buitengewoon verlof, al dan niet met 
behoud van bezoldiging, kan bovendien wor
den verleend in de gevallen, waa rin hij, die 
tot verleening van dat verlof bevoegd is, oor
deelt dat daartoe aanleiding bestaat. 

3. Indien het verleenen van buitengewoon 
verlof, als bedoeld in het eerste I id , onder c, 
voor den dienst kosten ten gevolge heeft, wor-

den deze kosten voor de helft ten laste van 
den ambtenaar gebracht. 

32. Behoudens in dringende gevallen moet 
buitengewoon verlof ten minste 24 uren te
voren worden aangevraagd bij de autoriteit, 
die dat verlof moet verleenen. Indien de 
ambtenaar, die niet vooraf eene aanvraag 
daartoe heeft gedaan, ten genoege van be
doelde autoriteit aantoont,' dat hij daartoe 
geen gelegenheid heeft gehad en dat er voor 
zijne afwez igheid gegronde redenen bestonden, 
wordt deze beschouwd a ls buitengewoon ver
lof met behoud van volle bezoldiging. 

33. "H et krachtens artikel 31 verleende ver
lof wordt niet in mindering gebracht van het 
vacantie-verlof, behoudens in het geval, be
doeld in het tweede lid van dat artikel , in
dien zulks, bij het verleenen van dat verlofr 
is bepaald. 

34. 1. H et bevoegd gezag kan , indien daar
toe naar zijn oordeel termen bestaan, aan 
een ambtenaar op diens verzoek, al dan niet 
met behoud van bezoldiging en al dan niet 
onder bepaalde nadere voorwaarden, verlof 
verleenen. Verloven .van langer dan een jaar 
worden in elk geval buiten genot van bezoldi
ging verleend, tenzij het ver lof in het open
baar belang gegeven wordt. 

2. Aa n den ambtenaar, benoemd tot be
zoldigd bestuurder eener organisatie van amb
tenaren, kan op zijn verzoek verlof buiten 
genot van bezoldiging worden verleend voor 
den duur van de waarneming der functie. 
eyemvel slechts voor ten hoogste 2 jaren. 

HOOFDSTUK VI. 

Aanspraken in geval van ziekte. 

35. 1. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 36, geniet de ambtenaar, die wegens 
ziekte of ongeval verhinderd is zijn dienst te 
verrichten, gedurende de maand, waarin de 
arbeid is opgegeven, de vol le bezoldiging en 
vervolgens: 

a. voor zoover het b treft een ambtenaar 
i11 vasten dienst, met een werkelijken dienst
tijd van 10 jaren of korter, gedurende 12 
maanden de volle bezoldiging en gedurende 
de daaropvolgende 12 maanden 2/3 gedeelten 
va n zijne bezoldiging; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken dienst
tijd van meer dan 10 jaren, gedurende 18 
maanden de volle bezoldiging en gedurende 
de daaropvolgende 18 maanden 2/3 gedeelten 
van zijne bezoldiging; 

c. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in t ijdelijken dienst, gedurende 6 maanden de 
volle bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 6 maanden 2/3 gedeelten van zijne 
bezoldiging. 

2. Na het verstrijken van den termijn, 
waarover voor het laatst 2/3 gedeelten van de· 
bezoldiging werden genoten, wordt de bezoldi
ging voor de helft uitbetaald. 

3. Wanneer de ziekte of het ongeval van 
den ambtenaar is ontstaan in verband met 
zijne dienstbetrekking, geniet hij gedurende 
den tijd, dat hij verhinderd is zijn dienst te 
verrichten, de volle bezoldiging. 

4. Op de _bezoldiging van den ambtenaar 
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wordt de uitkeering, welke hij krachtens · eene 
wettel ijke verzekering ontvangt, in mindering 
gebracht . 

36 . 1. Ter beantwoording van de vraag, of 
d iensthervatting a l dan niet is uitgesloten, 
kan een geneeskundig onderzoek worden in
gesteld . Zoodanig onderzoek wordt in elk ge
val ingesteld, indien de betrokkene langer 
dan een jaa r onafgebroken wegens ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn dienst te verrich
ten of wanneer de verhindering binnen een 
tijdvak van anderhalf jaar meer da n 365 ka
l enderdagen heeft geduurd. 

2. Blijkt bij het in het vorige lid bedoelde 
onderzoek, dat diensthervatting niet i uitge
sloten , dan wordt de uitbetaling van bezoldi 
gi ng volgens arti kel 35 voortgezet en het ge
ueeskundig onderzoek, telkens wanneer zulks 
gewensch t wordt geacht, herhaald. 

3. Blij kt bij het geneeskundig onderzoek, 
dat di ensthervatting is uitgesloten, dan wordt 

de uitbetaling van bezoldiging volgens ar
tikel 35 voortgezet tot aan den dag van in
ga ng van het ontslag. 

37. 1. E en ambtenaar, die op grond van 
den uitslag van een geneeskund ig onderzoek, 
a ls bedoeld in artikel 36, niet reeds op last 
van het bevoegd gezag aan een geneeskundi g 
onderzoek vo lgens de bepalingen van de Pen
s ioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), wordt 
onder worpen, kan, indien hem op grond van 
den uitslag van het onderzoek eervol ontslag 
wordt aangezegd, binnen 14 dagen na de dag
teeken ing van deze aanzegging aan het be
voegd gezag verzoeken aan eene herkeuring te 
worden onderworpen. Van de mogelijkheid 
daartoe wordt den ambtenaar bij de aanzeg
g ing mededeel ing gedaan. 

2. Zoodanige herkeuring heeft in ieder ge
val p laats, indi en, nadat een geneeskundig 
onderzoek volgen de bepalingen van de P en
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), niet tot 
afkeur ing heeft gele id, desondanks naar het 
oordeel van het bevoegd gezag de toestand 
van den ambte naar tot ontslag aanlei ding 
moet geven . 

3. D e herkeuring geschiedt door een of 
meer daartoe door het bevoegd gezag aange
wezen deskundigen, welke n iet aan het voor
afgegaan geneeskundig onderzoek van den 
ambte naar hebben deelgenomen, eventueel bij
gestaan door een, door den ambtenaa r e n voor 
zijne rekening aan te wijzen geneeskundige, 
aan wien ad viseerende stem wordt toegekend. 

38. Op grond van den uitslag van een ge
neeskundig onderzoek of eene herkeur ing, a ls 
bedoeld in de artikelen 36 en 37, kan de amb
tenaar binnen een jaar ná het ontstaan van 
de verhindering n iet worden ontslagen, tenzij 
hij aansprnak heeft op pens ioen ten laste van 
het algemeen burgerlij k pensioenfonds of op 
eene uitkeering, a ls bedoeld in artikel 39 . 

39 . 1. De ambtenaar, di e op grond van de 
herkeuring, bedoeld in artikel 37, tweede lid, 
wordt ontslagen en d ie, indi en ook de P en
s ioenraad hem u it hoofde van ziekten of ge
breken ongeschikt zou hebben verklaard voor 
de verdere waarneming van zij ne betrekking, 
op grond van de bepal ingen van de P ensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) zou zijn ge
pensionneerd, heeft na zij n ontslag aanspraak 

op eene uitkeering ten bedrage e n op den 
vo~t a ls voor zijn pens ioen zou gelden, indien 
hij op den dag, waarop hem ontslag werd ver
leend, gepensionneerd zou zijn geworden. 
Maakt in dit geva l de ambtenaar gebruik 
van de hem bij genoemde wet gegeven gele
genhe id om het behoud van uitzicht op pen
sioen voor zij ne na te l aten betrekkingen te 
verzekeren, dan wordt te zijnen behoeve voor
zien in de daarvoor vastgestelde bijdrage àan 
het a lgemeen burgerl ijk pensioenfonds. 

2. D e op grond van het vorig lid toege
kende uitkeer ing vervalt zoodra en voor zoo
ver door den ambtenaar na zij n ontslag als
nog pensioen, op grond van de bepalingen 
van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240), wordt genoten . 

3. De ambtenaar, aa n wien eene uitkee
r ing, a ls in het ee rste lid bedoeld , is toege
kend, is verplicht zich ten aanzien van zijne 
1 ichamelijke of geestelijke geschiktheid om 
arbeid te verrichten te onderwerpen aan eene 
controle op de wijze, a ls door het bevoegd ge
zag te bepalen, en desverlangd, bij den Pen
sioenraad een hernieuwd onderzoek naar zijne 
1 ichame lij ke of geestel ijke gesteldheid aan te 
vragen, hetwelk tot toekenning van een pen
s ioen op grond van de P ensioenwet 1922 
( taatsblad n°. 240) zou kunnen leide n. 

4. Bij n iet nakomen van de verpl ichting, 
in het vorige lid genoemd, verval t de aan
spraak op de uitkeer ing in dit artikel bedoeld. 

40. Voor de toepass ing van artikel 35 
wordt ten aanzien va n den ambtenaar, die 
na eene ziekte of een ongeval den dienst 
heeft hervat en binnen 30 kalenderdagen 
daarna ten gevolge van dezelfde ziekte of 
hetzelfde ongeval wederom verhinderd wordt 
zijn di enst te verrichten, de tweede verhinde
ring als eene voortzetting van de eerste aan
gemerkt. 

41. Onverminderd het bepaalde in artikel 
36, kan de ambtenaar, die wegens ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn dienst te verrich
ten, geneeskundi g worden onderzocht, ter be
antwoord ing van de vraag, of de verhinder ing 
om den dienst te verrichten al of niet be
staat, dan wel wat in het belang van eene 
goede behandeling of genez ing noodig is. 

42 . 1. Indien een ambtenaar, die wegens 
ziekte of ongeval verhinderd is zijn di en t te 
verrichten, bezwaar heeft hetzij tege n de voor
schriften, welke een door het bevoegd gezag 
aangewezen deskundige in het belang van 
eene goede behande ling of genezing noodzake-
1 ijk acht, hetzij tegen de opdracht om arbeid 
te verrichten, hem door het bevoegd gezag, na 
overleg met zulk een geneeskundi ge gegeven, 
is hij verplicht, dit schriftelijk ter kennis van 
het bevoegd gezag te brengen binnen 3 maal 
24 uur na ontvangst van een zooclan ig voor
schrift of eene zoodani ge opdracht. 

2. Hij ka n daa1·bij den naam van een ge
neeskundi ge opgeven, di e a lsda n door het be
voegd gezag met één of meer andere genees
kundigen wordt aangewezen voor een nieuw 
onderzoek. Maakt de ambte naar van deze be
voegdhe id geen gebruik of weigert de door 
den ambtenaar gewensch te geneeskundige aan 
het onderzoek deel te nemen, dan wordt door 
het bevoegd gezag zoo spoedig mogelijk, in 
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het I aatste geval in overleg met den ambte
naar, een andere geneeskundige aangewezen. 

3. Verklaren de geneeskundigen of de 
meerderheid hunner de bezwaren van den 
ambtenaar ongegrond, daq wordt hem daar
van mededeeling gedaan. 

4. De kosten van dit onderzoek, de even
tueele reis- en verblijfkosten van den amb
tenaar zei ven inbegrepen, komen niet te zijnen 
laste. H etzelfde geldt ten aanz ien van de 
geneeskund ige onderzoeken, bedoeld in de ar
t ikelen 36 en 41, en van de herkeuring, be
doeld in artikel 37, behoudens het bepaalde 
in het derde lid van dat artikel. 

43 . Geen aanspraak op bezoldiging be
staat: 

a. indien de ambtenaar de ziekte of het 
ongeval, ten gevolge waarvan hij verhinderd 1 

is zijn dienst te verrichten, met opzet heeft 
veroorzaakt; 

b. indi en de ambtenaar, blijkens door of 
namens het hoofd van dien t ingewonnen ge
neeskundig advies, de ziekte of het ongeval 
h e ft gesimuleerd, althans zoodanig geaggra
veerd, dat verhindering tot dien tverrichting 
niet kan worden aangenomen; 

c. indi en de ziekte of het ongeval het ge
volg is van een misdrijf, door den ambtenaar 
begaan, van misbru ik van alcohol ische dran
ken of bedwelmende middelen of, indien hij 
een bekend onzedelijk gedrag leidt, van zijne 
onzedelijkheid. 

44. De aanspraak op bezoldiging verval t 
tijdens de verhindering om dienst te verrich
ten met ingang van den dag, waarop: 

a. de ambtenaar weigert zich te onderwer
pen aan een onderzoek, als bedoeld in een der 
arti kelen 36, 37, 41 en 42, of, na voor zulk 
een onderzoek te zijn opgeroepen, zonder gel
dige redenen niet versch ijnt; 

b. de ambtenaar niet opvolgt voorschriften 
of opdrachten, als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 42, nadat deze onherroepelijk zijn 
geworden ; 

c. de ambtenaar voor zichzelf of voor der
den arbeid verricht, tenzij hem zulks blijkens 
cene geneeskundige verklaring is toegestaan; 

d. de ambtenaar zich schuldi g maakt aan 
gedragingen, waardoor zijne genezing wordt 
be lemmerd. 

45. In bijzondere omstandigheden kan 
Onze Minister op voorstel van het hoofd van 
dienst gelasten, dat in de gevall en, bedoeld 
in de artikelen 43 en 44, de uitbetaling van 
bezoldiging geheel of gedeeltel ij k aan ande
ren dan aan den ambtenaar za l ge chieden. 

46 . In geval van ziekte of ongeval, ont
staan in verband met zijne dienstbetrekking, 
heeft de ambtenaar aanspraak op vrije ge
nees- en heelkundige behandeling op den 
voet van de bepalingen der Ongevallenwet 
1921. 

47. 1. Aan den ambtenaar, die aan tuber
culose l ijdt, kunnen, indien na een geneeskun
dig onderzoek, ingesteld door een tuberculose
arts, blijkt, dat opneming in eene inr ichting 
tot verpleging van lijders aan die ziekte ge
noegzaam uitzicht op her tel geeft, de kosten 
van verpleging in zoodanige inrichting, ge
heel of gedeeltel ij k worden vergoed, totdat 
herstel is ingetreden of zich verschijnselen 

voordoen, waaruit blijkt, dat verdere verple
ging aldaar van geen nut meer is. 

2. Bij uitzondering kan ook voor andere 
ziekten eene tegemoetkom ing worden gegeven 
in de ko ten van verpleging in eene zieken
inrichti ng of van eene andere behandeling; 
ook dan is vereischt, dat uit een geneeskun
dig onderzoek blijkt, dat verpleging of andere 
behandeling genoegzaam uitzicht op herstel 
geeft. 

3. Tegemoetkoming in de kosten van ver
pleging in eene inrichting in het buitenland 
of van eene andere behandeling in het bui
tenland kan slechts worden gegeven, indien 
uit eene verklaring van een in Nederland 
gevestigden geneeskundige zonder eenig voor
behoud blijkt, dat alleen zoodanige verple
ging of andere behandeling genoegzaam uit
zicht op herstel geeft. 

4. De ambtenaar, die weigert zich te ge
dragen naar de voorschriften der inrichting, 
waarin hij is opgenomen, of bij andere be
handeling naar de daarvoor gegeven voor
schriften, verliest zijn recht op de hem toe
gekende vergoeding van kosten, ongeacht de 
mogelijkheid van toepassing van het be
paalde onder d van artikel 44. 

48 . 1. Met verhindering om dienst te ver
richten wegens ziekte wordt voor de toepas
sing van de voorafgaande artikelen van dit 
hoofdstuk ten aanzien van gehuwde vrouwe
lijke ambtenaren gelijkgesteld verhindering 
wegens zwanger chap of bevalling. 

2. De verhindering wegens zwangerschap 
wordt geacht te bestaan van den eersten dag 
af, dat de betrokkene eene verklaring van een 
geneeskundige of vroedvrouw overlegt, inhou
dende, dat hare bevalling waarschijnlijk bin
nen een tijd verloop van 6 weken zal plaats 
hebben. 

3. De verhindering wegens bevalling wordt 
geacht te bestaan, zoolang de verhindering 
om dienst te verrichten uit die oorzaak duurt 
en in elk geval gedurende ten minste 6 we
ken na den dag der bevalling. 

49. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
niet van toepa sing op den ambtenaar, die 
valt onder de . verplichte verzekering, neerge
legd in de Ziektewet, of onder eene bijzon
dere ziekengeldregeling, vastgesteld of goed
gekeurd krachtens artikel 21, derde lid, dier 
wet. 

HOOFDSTUK VII. 

Overige rechten en verplichtingen van 
tien ambtenaar. 

50. 1. De ambtenaar is gehouden, de plich
ten uit zijn ambt voortvloeiende, nauwgezet en 
ijverig te vervull en en zich te gedragen, zoo
als een goed ambtenaar betaamt. 

2. Hij is verplicht zich te onthouden van 
alle gedragingen, die de inwendige orde of 
de veiligheid van den Staat zouden kunnen 
in gevaar brengen of schaden. 

3. Hij behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzede
lijke taal. 

51. De ambtenaar is verplicht te voldoen 
aan hetgeen voor hem in zake het afleggen 
van een eed of eene belofte is bepaald. 
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52. Ter za ke va n niet-naleving van bepa
lingen, welke redelijkerwij s niet kunnen wor
den geacht den ambtenaar bekend te zijn, 
worden hem geen voordeelen onthouden of na
deelen toegebracht . 

53. l. In strijd met eene regeling, door het 
bevoegd gezag getroffen, worden den ambte
naar geen voordeelen onthouden of nadeelen 
toegebracht. 

2. H et gezag, dat eene algemeene regeling 
v aststelde, is niet bevoegd voo r een bepaald 
geval ten n adeele van den ambtenaar daar
van a f te wijken, tenzij de regeling afwijking 
voorbehoudt. 
. 54. Indien de ambtenaar door ziekte of 

anderszins verhinderd is zijn dienst te ver
richten , is hij verplicht daarvan , onder op
gave van redenen, zoo tijdi g mogelijk mede
deeling te doen, ten e inde ver traging of hin
der in den dienst zooveel doenlijk te voor
komen. 

55. l. De ambtenaar is verpli cht te wonen 
in de gemeente, die hem als standplaats is 
aangewezen of waartoe zijne standpl aats be
hoort; hem kan de verplicht ing worden op
gelegd, in een bepaald deel van eene ge
meente te wonen. 

2. Echter kan hem vergunning worden 
verleend om bui ten de in het eerste lid be
doelde pl aats te wonen. E ene verl eende ver
gunning kan, met inachtneming van redelijke 
overgangsbepalingen, worden ingetrokken, 
wanneer het dien tbelang het wonen bui ten de 
in het eerste I id bedoelde pl aats niet blijkt te 
gedoogen of niet l anger gedoogt. R ech t van 
vergoeding ter zake van de verhu izing be
staat in dit geval niet , te nzij de vergunning 
ter zake van woningnood is verl eend. 

56. l. De ambtenaar is verplicht, indien 
hem eene ambts- of dienstwoning ter bewoning 
is aangewezen, deze te bet rekken en zich ter 
zake van de bewoni ng en het gebruik te ge
dragen naar de voorschriften, die da arom
trent zijn gesteld . 

2. Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselij¼ gebruik ge
meenlijk voor rekening van den huurder zijn , 
tenzij door het bevoegd gezag ter zake eene 
afwijkende regeling is vastgesteld. 

57. l. W anneer het belang van den dienst 
zulks vorder t, is de ambtenaar verplicht, a l of 
niet in zijn dienstvak en al of niet op de
zelfde standplaats, eene andere betrekking te 
aanv,tarden, die hem , in verband met zijne 
persoonlijkheid, zijne omstandi gheden en de 
voor hem bestaande vooruitzichten, redelijker
wijs kan worden opgedragen. 

2. E ene andere betrekking wordt hem, ten
zij in spoedeischende gevall en, niet opgedra
gen, dan nadat hij is gehoord. 

58. l. De ambtenaar is verplicht, zoo noo
dig, andere ambtelijke werkzaamheden te 
verrichten dan die, welke hij gewoonlijk ver
richt. 

2. Hij kan echter niet worden verplicht, 
in plaats van stakers of uitgeslotenen -in p ar
t iculieren di enst a rbeid te ver r ichten, tenzij 
de hem opgedragen arbeid wordt verricht in 
dienst van het lichaam, waarbij hij werkzaam 
is, en voor den openbaren dienst tijdens de 
staking of ui tsluiting, dan wel a ls onmiddel-

lijk gevolg daa rvan redelijkerwijze dadelijk 
noodzakelijk is te achten. 

59. l. De ambtenaar is verplicht tot ge
heimhouding va n hetgeen hem in zijn ambt is 
ter kennis gekomen, voor zoover die verplich
ting uit den aa rd der zaak volgt of hem uit
d rukkelijk is opgelegd. 

2. De in het vori ge lid bedoelde verplich
ting bestaat niet tegenover h en, aan wie de 
ambtenaar onmiddellijk of middellijk onder
geschikt is, noch in zoover hij door een boven 
hem gestelde van de verplichting tot geheim
houding is ontheven. 

60 . l. H et is den ambtenaar verboden een 
ui t eene provincia le, gemeente- of andere 
openbare kas bezoldigd ambt, waartoe de be
noeming niet door Ons geschiedt, te gelijk 
met zijn ambt te bekleeden, anders da n met 
Onze machtig ing. 

2. Deze machtig ing wordt niet verleend, 
indien gelijktijdige waarneming zonder ont
heffing van den dienst naar Ons oordeel niet 
mogelijk is en voor ontheffing van den dienst 
naar Ons oordeel geen voldoende grond be
staat. Zij kan worden ingetrokken, indien ge
lijktijdige waarneming overwegend bezwaar 
blijkt op te leveren en voor ontheffing van 
den dienst naar Ons oordeel geen voldoende 
grond bestaat. 

3. Bij aanvaarding van zoodanig ambt, 
zonder Onze machtiging, of voortgezette be
kl eeding daarvan, nadat Onze m achtig ing is 
ingetrokken, wordt de ambtenaar geacht zijn 
ontslag te hebben gevraagd. 

61. l. De ambtenaar is verplicht zich te 
gedragen naar hetgeen voor hem is bepaald 
ten aanzien van het aanvaarden van neven
betrekkingen of het ver r ichten van neven
werkzaamheden. 

2. Zijn regelen in het belang va n den 
dienst gesteld voor het drijven van nering of 
handel , door de ambtenaren zelf of door leden 
van hun gezin, dan zijn de ambtenaren ver
pl icht zich naar die regelen te gedragen en 
te zorgen, dat deze door de leden van hun ge
zin worden nageleefd. 

3. In elk geval is het den ambtenaar ver
boden, eene nevenbetrekking te aanvaarden 
of nevenwerkzaamheden te verrichten of ne
ri ng en handel te drij ven, indien dit: 

a. schadelijk kan zijn voor zijne dienstver
vu lling; 

b. niet in ove reenstemming is met het aan
zi en va n zijn ambt . 

62. l. H et is den ambtenaar verboden, mid
dellijk of onmiddellijk deel te nemen aa n aan
nem ingen en leveringen ten behoeve van open
bare diensten, tenzij daartoe schriftelijk ver
gunning is verl eend. 

2. Hij is verplicht zich te gedragen naa r 
hetgeen voor hem is bepaald ten aanzien va n 
het deelnemen, m iddellijk of onmiddellijk, aan 
aannemingen en levei·ingen ten behoeve van 
a nderen. 

63. Aan de ambtenaren of aan bepaal de 
g roepen van ambtenaren van een bepaalden 
dienst kan door Ons of door Onzen Minister 

worden verboden, commissaris, bestuurder , 
vennoot, aandeelhouder of lid te zijn van alle 
of na der te omschrijven vennootschappen, 
~tichtingen of vernenig ingen, welke geregeld 
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in aanl'aking komen of krachtens haar opzet 
kunnen komen met den betrokken dienst. 

64. 1. Het is den ambtenaar in zijn ambt 
verboden, anders da n met goedvinden van 
het bevoegd gezag, vergoedingen, beloonin
gen, giften of beloften van derden te vorde
ren, te verzoeken of aan te nemen. 

2. Het aannemen van steekpenningen is 
onvoorwaardel ijk en ten strengste verboden. 

65. 1. De ambtenaar is verplicht de dienst
kleeding en de onderscheidingsteekenen te 
dragen, indien en voor zoover dit voor hem 
voorgeschreven is. 

2. Het buiten dienst gekleed gaan in uni
form is geoorloofd, behalve bij betoogingen 
en optochten, tenzij daarvoor door of van
wege Onzen Minister bijzondere vergunning 
wordt gegeven . 

3. Het dragen van dienstkleed ing of on
dorscheidingsteekenen buiten model is verbo
den, behoudens door of vanwege Onzen Mi
nister te verleenen ontheffing. 

4. De aftrek voor het genot van dienst
kleed ing, de verstrekking, herstelling en rei
nig ing geschieden overeenkomstig de regelen, 
daarvoor vastgesteld. 

66. 1. De ambtenaar kan worden verplicht 
tot geheele of gedeeltelijke vergoeding van 
de door den dienst geleden schade, voor zoo
ver deze aan hem is te wijten. 

2. Het bedrag van de schadevergoeding 
wordt niet vastgesteld , dan nadat de ambte
naar in de gelegenheid is gesteld zich schrif
tel ij k of mondeling te verantwoorden. 

67. Aan den ambtenaar, die in het belang 
van den dienst naar eene andere gemeente 
wordt verplaatst, kan door of namens Onzen 
Minister eene door of namens hem vast te 
stellen tegemoetkoming worden verleend, zulks 
met inachtneming van de daaromtrent vast
gestelde regelen. 

68. 1. De ambtenaar heeft recht op ver
goeding wegens reis- en ver blij {kosten ter zake 
va n dienstre ize,a . 

2. Deze vergoeding wordt vastgesteld over
eenkomstig de daarvoor gestelde regelen. 

69. Door Ons kan worden bepaald, in welke 
niet elders voorziene gevallen schadeloosstel
ling en vergoeding van kosten zal worden 
verleend. 

70. 1. Indien een persoon, die hetzelfde 
perceel bewoont a ls de ambtenaar of ten 
hoogste 14 dagen tevoren bewoond heeft, lij
dende is aan pest, cholera, gele koorts, vlek
typhns, febris recurrens of variola major, is 
het den ambtenaar verboden aan den dienst 
deel te nemen. 

2. Indien een persoon, die hetzelfde per
ceel bewoont als de ambtenaar of ten hoogste 
14 dagen tevoren bewoond heeft, lijdende is 
aan eene besmettelijke ziekte van groep B, be
doeld in het tweede lid van artikel 1 van de 
Besmettel ijke Ziektenwet 1928 (Staatsblad n°. 
265), is het den ambtenaar verboden aan den 
dienst dee l te nemen, tenzij uit eene genees
kundige verklaring blijkt, dat gevaar voor 
overbrenging der ziekte niet bestaat. De amb
tenaar is verplicht bij het waarnemen in het 
perceel van eene ziekte, als in dit of in het 
vorige l id bedoeld, hiervan ten spoedigste ken
nis te geven aan het hoofd van dienst. 

3. Aan den ambtenaar kan door het hoofd 
van dienst in geval van ziekten, die voor de 
omgeving gevaar opleveren, de deelneming 
aan den dienst worden ontzegd. 

4. Het verbod tot deelneming aan den 
dienst houdt tevens in het verbod tot het be
treden van dienstlokàlen of -terreinen. 

5. De ambtenaar ontvangt over den t ijd, 
gedurende welken het hem, overeenkomsti g 
het bepaalde in dit artikel, verboden is aan 
den dienst deel te nemen, zijne volle bezoldi
g ing. 

71. 1. Indien het bevoegd gezag voorschrijft 
beoordeel i ngslijsten (conduite-staten) aan te 
houden, moet de ambtenaar in de gelegen
heid worden gesteld, zoo spoedig mogelij k 
kennis te nemen van beoordeelingen, voor zoo
ver deze niet gunstig luiden, door een hooger 
geplaatste daarin over hem uitgebracht. De 
ambtenaar is, desgevorderd, verplicht, schrif
telijk te verklaren, dat hij van de beoordee
ling heeft kennis genomen en is bevoegd, zij ne 
bezwaren tegen de beoordeeling schr iftelijk 
in te brengen. 

2. Voor een bepaald dienstvak kan door 
Onzen Ministe r eene van het vorenstaande 
afwijkende regeling worden vastgesteld. 

72. Verplichting tot zekerheidsstell ing wordt 
den ambtenaar niet opgelegd. 

73. 1. De rekenplichtige ambtenaar wordt 
van de verplichting tot aanzuivering van een 
tekort geheel of gedeeltelijk ontheven, naar
mate hij het beheer nauwgezet heeft gevoerd 
en de noodige voorzorgen heeft genomen voor 
de bewaring van gelden en geldswaardige pa
pieren. 

2. Vloeit de verplichting tot aanzuivering 
van een tekort voort uit aansprakelijkheid 
voor ondergeschikten, dan wordt bovendien 
in aanmerking genomen, in hoeverre hij op 
de handelingen van het personeel deugdelijk 
toez icht heeft gehouden. 

74. 1. De rekenplichtige ambtenaar is van 
zijne verantwoordelijkheid ontheven gedurende 
den tijd, dat hij door ziekte of wettige a fwe
zigheid zijn beheer niet persoonl ijk heeft ge
voerd, indien gedurende dien tijd zijne betrek
king wordt waargenomen krachtens aanwij 
zing door of namens Onzen Minister. 

2. De bepalingen van dit en het vorige ar
tikel v inden slechts toepassing voor zoover de 
Comptabi li teitswet 1927 (Staatsblad 11°. 259) 
niet anders bepaalt. 

75. Aan ambtenaren beneden 20 jaren, die 
dit wenschen, wordt zoo mogelijk op de ge
vraagde uren, indien de belangen van den 
dienst zich daartegen niet verzetten, geduren
de ten hoogste 8 uren per week van den nor
malen werktijd gelegenheid gegeven de lessen 
te volgen in inrichtingen van godsd ienst- , 
voortgezet, herhalings_ of vakonderwijs, voor 
zoover aan die personen zulk onderwijs niet 
vanwege het dienstvak, waarbij zij werkzaam 
zijn, wordt gegeven. 

76. Aan de vrouwelijke ambtenaa r, die een 
borstkind heeft en hiervan aan het hoofd van 
dienst heeft kennis gegeven, behoort gelegen
he id te worden gegeven haar kind te zoogen. 

77. 1. Aan den ambtenaar kan door het 
bevoegd gezag de toegang tot de dienstloka
len, dienstgebouwen of het werk, dan wel het 
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verblijf a ldaar, worden ontzegd. 
2. Hij is ve t·plicht zich te gedragen naar 

de m aatregelen van orde, di e ten aanzien van 
het verblijf a ldaar zijn vastgesteld. 

3. Hij is verplicht zich aldaar te onder
werpen aan een, door het bevoegd gezag ge
last, onderzoek aan zij n lichaam of aan zijne 
kleeding of van zijne aldaar aanwez ige goe
deren. Degene, op wiens last het onderzoek 
plaats heeft, nel)mt de noodi ge maatregelen, 
ten e inde daarbij niet redelij ke en niet be
hoorlijke bejegening te voorkomen. 

78. Het is den ambtenaa,- verboden gedu
rende den werktij d alcoholhoudende dranken 
te gebruiken, bij zich te hebben of in de 
dienstlokalen te bewaren. 

79. 1. De ambtenaar kan wegens buiten
gewone toewijding of bijzonder loffelijke 
dienstverri chting worden be loond. 

2. De belooningen zijn: 
a. tevredenheidsbetuig ing; 
b. extra verlof; 
c. gratificatie ; 
d. buitengewone verhooging van bezoldi

ging, op den voet van de in artikel 14 be
-cloelde regeling ; 

e. buitengewone bevordering. 

HOOFDSTUK VIII. 

Disciplinaire straffen. 

80. 1. D e ambtenaar, die de hem opge
legde verplichtingen niet nakomt of zich ove
r igens aan plichtsverzuim schuldi g maakt, ka n 
<lcswege door het bevoegd gezag disc iplinair 
worden gestraft. 

2. Plich tsverzu im omvat zoowel het over
treden van eeni g voorschrift als het doen of 
nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar 
in gelijke omstandigheden behoort na te laten 
of te doen. 

8L 1. De disciplinaire straffen, welke kun
nen worden toeg past, zijn: 

a. schr iftelijke berisping; 
b. buitengewone dienst, op a ndere dagen 

dan Zondag en de voor den ambtenaar gel
dende kerkelijke feestdagen, zonder belooning 
of tegen eene lagere clan de normale beloo
ning; 

c. beperking van het recht op eene j aar
! ij ksche vacantie; 

d. gP!dboete; 
e. inhouding van geheele of gedeelte\ijke 

hezoldiging; 
f. terugzetting in bezoldiging of stilstand 

van periodieke verhoog ing van bezoldiging; 
g. verplaats ing; 
h . uitsluiting van rangsverhooging, die vol

gens de geldende regeling alleen bij onvol
doende geschi kthe id of pi ichtsbetrachting 
achterwege blijft; 

i. terugzetting in rang, a l of niet voor een 
bepaalden tijd en met of zonder vermindering 
van bezoldiging; 

j. schorsing voor een bepaalden t ijd met 
inhouding van geheele of gedeeltelijke be
zoldiging; 

k. ontslag. 
2. D e toepassing van de in het vorige lid, 

onder b, c, d, e, f en h, genoemde straffen 
geschiedt met inachtneming van het navol-

gende : 
1 °. buitengewone di enst wordt opgelegd 

voo r ten hoogste 6 uren met een maximum 
van 3 uren per dag; 

2°. beperking van het recht op eene jaar
lijksche vacantie gesch iedt voor ten hoogste 
113 van het aantal dagen, waarop per ka len
derjaar aanspraak bestaat; 

3°. geldboete bedraagt tenm inste f 1 en 
ten hoogste f 50; .. 

4°. inhouding van gehee le of gedeeltehike 
bezold ig ing gesch iedt tot een bedrag van ten 
hoogste eene maand bezoldiging; 

ö0
• terugzetting in bezoldiging ge!rchiedt 

voor ten hoogste het bedrag van de laatste 2 
per iodieke verhoogi ngen; 

6°. stil stand van periodieke verhooging 
va n bezoldig ing geschiedt voor niet l a nger 
dan 4 jaren; 

7°. uitsluiting van rangsverhooging wordt 
voor niet l anger dan 4 jaren uitgesproken. 

3. Bij het opleggen van eene straf kan 
worden bepaald, dat zij niet ten uitvoer zal 
worden gelegd, indien betrokkene zich ge
durende den bij het opleggen van de straf te 
hepalen termijn niet schuldig maa kt aan soort
gelijk plichtsverzuim, a ls waarvoor de be
straff ing plaats vindt, noch aan eenig ander 
ernstig p lichtsverzuim en zich houdt aan bij 
het opleggen van de straf eventueel te stellen 
bijzondere voorwaarden. 

82. 1. D e straf wordt niet opgelegd, dan 
nadat de ambtenaar in de gelegenheid gesteld 
is zich , ter keuze van het bevoegd gezag, mon
deling of schriftelijk, binnen 4 maal 24 uur te 
verantwoorden. Bij zijne verantwoording mag 
h ij van de hulp van a nderen gebruik maken. 

2. Geschiedt de verantwoording mondeling, 
dan wordt daarvan aanstonds proces-verbaal 
opgemaakt, dat na voo rlezing word t geteekend 
door hem, te wiens overstaan de verantwoor
ding plaats heeft, en door den ambtenaa1:. 
v;e igert de ambtenaar de onderteekening, d a n 
wordt daarvan in het proces-verbaal, zoo mo
gelij k met vermelding der redenen, melding 
gemaakt. 

3. V an de strafoplegging, die schriftelijk 
moet geschieden en met redenen omkleed 
moet zij n, wordt aanteekening gehouden. 

83. Van het opleggen van eene straf ont
vangt de gestrafte onverwijld kennis door toe
zending van een afschrift van het bes lui t tot 
strafoplegging. D aarbij wordt tevens mede
gedeeld, binnen welken termijn en bij wien 
beroep openstaat. 

84. De str a f , behalve die van schriftelijke 
berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd, zoo
li.ng zij niet onherroepelijk is geworden, ten
zij bij de Etrafoplegging onm iddellij ke tenuit
voer leggiug is bevoien . 

HOOFDSTUK IX. 

ildministratieve instanties, als bedoeld in het 
tweede en de,·de l id van artikel 3 der 

A mbtena,·enwet 1929. 

85. Bij de instelling van eene commissie, 
a ls edoeld in het tweede en derde lid van 
artikel 3 der Ambtenarenwet 1929, wordt in 
e lk geval bepaald: 

a. de wijze, waarop de voorzitter, de leden, 
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de secretaris · en hunne plaatsvervangers wor
den aangewezen; 

b. om welke redenen en door wie de voor
zitter, de leden, de secretar is en hunne plaats
vervangers kunnen worden geschorst en ont
slagen; 

c. in welke gevallen en door wie de voor
zitter, de leden en hunne plaatsvervangers 
kunnen worden gewraakt en in welke geval
) en zij zich kunnen verschoonen; 

d. in welke gevallen op de commissie be
roep openstaat of het advies der commiss ie 
wordt ingewonnen; 

e. aan welke voorwaarden en termijnen 
het instellen van beroep op de commissie ge
bonden is; 

/. de wijze, waarop de voorzitter, de leden, 
de secretaris en hunne plaatsvervangers af
treden. 

86. 1. De commissie geeft hare beslissing 
of brengt haar advies uit na verhoor van: 

a. den klager, tenzij deze daarop geen prij s 
bl ijkt te stell en; 

b. den verweerder of van een door dezen 
daartoe aangewezen vertegenwoordiger, voor 
zoover verschenen, tenzij de commissie diens 
verhoor niet noodzakelijk acht, doch zulks al
leen bij niet verschijnen van den klager in het 
geval, bedoeld onder a; 

c. de personen, die zij zei ve daartoe wenscht 
op te roepen. 

2. Iedere ambtenaar is verplicht aan eene 
oproeping van de commissie gevolg te geven 
en desgevrnagd alle verlangde inlichtingen 
naar waarheid en zonder voorbehoud te ver
strekken. De klager en de bloed- of aan
verwanten van den klager, tot den tweeden 
graad ingesloten, lnmnen zich van het geven 
van inlichtingen onthouden. 

3. De klager is bevoegd zich bij de behan
deling van zijne zaak voor de commisie door 
een rnadsman te laten bijstaan. 

4. De commissie kan zich door deskundigen 
schriftelijk van advies en verslag doen dienen. 

5. De comm issie kan overlegging vorderen 
van ter zake dienende bescheiden en is be
voegd, al dan niet voltallig, een onderzoek 
ter plaat e in te stellen. Worden aan de com
missie schr iftel ijke inlichtingen omtrent den 
klager voorgelegd, dan mogen die niet te 
zijnen nadeele gelden, tenzij zij vóór de uit
spraak of het advies der commissie door hem 
voor "gezien" zijn geteekend geworden, of 
blijkens eene daarop gestelde verklaring, on
derteekend door 2 ambtenaren, aan hem zijn 
voorgelezen. 

6. De klager en zijn raad man zijn bevoegd 
inzage te nemen van alle bescheiden, die aan 
de commissie zijn overgelegd. 

87. 1. De commissie beslist bij volstrekte 
meerderheid van stemmen in voltall ige verga
dering. Geen der leden onthoudt zich van 
deelneming aan eenige stemming. 

2. Het is den voorzitter, den leden, den 
secretaris en hun plaatsvervangers verboden: 

a. hetgeen zij als zoodanig te weten zijn 
gekomen verder bekend te maken dan voor 
de uitoefening hunner functie gevorderd 
wordt· 

b. de gevoelens te openbaren, welke in 
raadkamer zijn geuit; 

c. over eene voor hen aanhangige zaak of 
over eene zaak, die, naar zij weten of vermoe
den , voor hen aanhangig zal worden, zich in 
te laten in eenig onderhoud of gesprek met 
klager of verweerder of hunne vertegenwoor
digers, of van dezen eenige bijzondere onder
richting, memorie of schriftuur aan te nemen. 

88. Getuigen, deskundigen en partijen, die 
ambtshalve zijn opgeroepen of met eene op
dracht belast, ontvangen eene,vergoeding over
eenkomstig het ingevolge artikel 31 der Amb
tenarenwet 1929 vastgestelde tarief. 

89. 1. Wanneer tegen een klager eene straf
vervolging wordt ingesteld ter zake van het 
feit, waaromtrent een onderzoek van de com
missie h angende is, is hij verplicht daarvan 

, onmiddellijk aan de commissie kennis te 
geven. 

2. De commiss ie is bevoegd in elk voorko
mend geval, waarin zij kennis krijgt van eene 
strafvervolging tegen een klager ter zake van 
het feit, waaromtrent een onderzoek bij haar 
aanhangig is, de behandeling daarvan uit te 
stellen of te schorsen, totdat bij rechterlijk ge
wijsde in de zaak is bes] ist. 

HOOFDSTUK X. 

Schorsing en ontslag. 

90 . 1. Onverminderd het in artikel 81 be
paalde, kan de ambtenaar worden geschorst in 
zijn ambt: 

a. wanneei· eene strafrechtelijke vervolging 
tegen hem wordt ingesteld; 

b. wa nneer hem de disciplinaire straf van 
ontslag is opgelegd en die straf nog niet voor 
tenu itvoerlegging vatbaar is; 

c. in andere gevallen, waarin schorsing naar 
het oordeel van het tot schorsing bevoegd 
gezag wordt gevorderd door het belang van 
den dienst. 

2. Schorsing geschiedt door het gezag, dat 
bevoegd is tot het geven van ontslag aan den 
ambtenaar. Berust die bevoegdheid bij Ons, 
dan geschiedt de schorsing door Onzen Minis
ter. Overigens kan het bevoegd gezag be
palen, dat in afwachting van de schorsing 
voorloopige schorsing kan geschieden door een 
persoon of college, door het gezag aangewezen. 

91. De ambtenaar is van rechtswege in 
zijn ambt geschorst, indien hij : 

a, zich in verzeker de bewaring bevindt; 
b. in een krankzinnigengesticht wordt ver

pleegd. 
92. Tijdens de schorsing ingevolge de ar

tikelen 90, eerste lid, onder a en b en 91, 
onder a, kan de bezoldiging geheel of ge
deeltelijk worden ingehouden, dan wel geheel 
of gedeeltelijk aan anderen dan aan den amb
tenaar worden uitbetaald. W anneer de schor
sing niet door eene straf wordt gevolgd, wordt 
het ingehoudene alsnog uitbetaald. 

93. 1. Ontslag wordt gegeven door het ge
zag, dat bevoegd is tot benoeming of bevor
dering tot het ambt, laatstelijk door den amb
tenaar bekleed. H et ontslag wordt schriftel ijk 
verleend. 

2. Bij ongevraagd ontslag wordt den amb
tenaar, behoudens in de gevallen, bedoeld in 
de artikelen 95 en 99, de reden van het ont
slag schriftelijk medegedeeld. 
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94. 1. Den ambtenaar wordt op zijn ver

zoek eervol ontslag verleend. 
2. Tenzij overeenkomstig het verzoek van 

den ambtenaar zelf of om dringende redenen 
van openbaar belang, wordt het out.slag niet 
verleend met ingang van een dag, vroeger 
dan eene maand of later dan 3 maanden na 
den dag, waarop het verzoek om ontslag is 
ingekomen. 

3. Is eene strafvervolging tegen den amb
tenaar aanhangig of wordt overwogen hem in 
aanmerking te brengen voor eene disciplinaire 
straf, dan kan het nemen van eene beslissing 
op een verzoek om out.slag worden aangehou
den, totdat de uit.spraak van den strafrechter 
of de beslissing in zake de disciplinaire straf 
onherroepelijk is geworden. 

95 . 1. Aan den tijdelijken ambtenaar, die 
blijkens zijne aanstelling voor een bepaalden 
tijd of voor een proeftijd is aangesteld, wordt, 
tenzij het tegendeel blijkt, geacht eervol ont
slag te zijn verleend, zoodra die tijd is ver
streken . 

2. Aan den tijdelijken ambtenaar, die voor 
onbepaalden tijd is aangesteld , kan out.slag 
worden verleend, mits een opzeggingstermijn 
in acht wordt genomen : 

a. van 3 maanden, ingeval de betrokkene 
bij het begin van den opzeggingstermijn laat
stelijk ten minste 12 maanden onafgebroken 
in dienst was; 

b. van 2 maanden, ingeval de betrokkene 
bij het begin van den opzeggingstermijn laat
stelijk 6 maanden of langer, doch korter dan 
12 maanden onafgebroken in dienst was; 

c. van ééne maand, ingeval de betrokkene 
bij het begin van den opzeggingstermijn laat
stelijk korter dan 6 maanden onafgebroken in 
dienst was. 

3. Over den tijd, die aan den in het tweede 
lid bedoelden opzeggingstermijn mocht ont
breken, heeft de betrokkene recht op doorbe
taling der bezoldiging. 

4. Op doorbetaling der bezoldiging bestaat 
niet langer aanspraak, indien de ambtenaar: 

a. gedurende den opzeggingstermijn uit 
eigen beweging den dienst verlaat; 

b. gedurende den opzeggingstermijn eene 
andere betrekking aanvaardt. 

6. Aan den t ijdelijken ambtenaar, als be
doeld in het eerste lid, kan ontslag worden 
verleend met ingang van een dag, gelegen 
binnen den bepaalden tijd of den proeftijd. In 
dat geval vindt het bepaalde in het tweede, 
derde en vierde lid overeenkomstige toepas-
ing. 
96. 1. Aan den ambtenaar kan eervol ont

slag worden verleend wegens opheffing zijner 
betrekking of wegens verandering in de in
richting van het dienstvak, waarbij hij werk
zaam is. 

2. Bij ontslag wegens verandering in de 
inrichting van een dienstvak geschiedt, be
houdens het bepaalde in het derde lid, het 
ontslag der in vasten dienst aangestelde amb
tenaren in de volgende rangorde: 

a. zij, die zulks wenschen; 
b. de gehuwde vrouwelijke ambtenaren, 

tenzij zij de kostwinster zijn van een gezin; 
c. zij, die 36 of meer voor pensioen geldige 

dienstjaren hebben, waarbij ongehuwden, die 

geen kostwinner van een gezin zijn, vóór de 
overigen en in beide groepen ouderen in leef
tijd vóór jongeren gaan; 

d. zij, die den leeftijd van 35 jaren nog 
niet hebben overschreden en niet 6 maanden 
of langer hetzij gehuwd, hetzij ko twinner van 
een gezin zijn, te beginnen met hen, die de 
m inste dienstjaren hebben; 

e. zij, die de minste dienstjaren hebben. 
3. Wanneer het dienstbelang zulks vordert, 

kan bij de ver]eening van ent.slag, van de 
rangof-de, bedoeld in het vorige lid, worden 
afgeweken, met dien verstande, dat indien de 
omvang van de voorgenomen afvloeiing daar
toe aanleiding geeft, deze geschiedt naar een 
bepaald, vooraf vastgesteld en aan de betrok
kenen kenbaar gemaakt plan. 

97. 1. De vrouwelijke ambtenaar, die in 
het huwelijk treedt, wordt met ingang van 
den dag van haar huwelijk eervol ontslagen. 

2. De in het eerste lid gestelde regel lijdt 
uitzondering: 

a. wanneer de betrokkene den 45-jarigen 
leeftijd heeft vervuld; 

b. wanneer de ambtelijke werkzaamheden 
worden verricht in de echtelijke woning of in 
eene localiteit, welke binnenshuis gemeen
schap heeft met dien woning; 

c. wanneer dit door Ons, hetzij voor een 
speciaal geval, hetzij voor eene bepaalde ca
tegorie van ambten, wordt bepaald; eene der
gelijke bepaling kan als regel slecht,s worden 
getroffen, indien het betrokken ambt als eene 
bijbetrekking kan worden waargenomen. 

3. Een besluit, a ls bedoeld in het vorige 
lid, onder c, wordt genomen op voordracht 
van Onzen Minister, Voorzitter van den Raad 
van Ministers, gehoord Onzen Minister, onder 
wien het betrokken ambt ressorteert. 

98. 1. Anders dan op eigen verzoek, bij 
wijze van straf of ingevolge het bepaalde bij 
artikel 7 van de wet van 17 Juli 1923 
(Staatsblad n°. 364) en bij de artikelen 95, 
96, 97 en 99 van dit besluit, kan de ambte
naar slechts worden ontslagen op grond van: 

a. verlies van een vereischte voor de be
noembaarheid, door het bevoegd gezag gesteld 
bij eene regeling aan de benoeming voorafge
gaan, tenzij het vereischte alleen voor den 
aanvang van het ambt geldt ; 

b. aangaan van een graad van zwager
schap, die de benoembaarheid tot het ambt 
zou uitsluiten ; 

c. staat van curateele krachtens onherroe
pelijk geworden rechterlijke uitspraak; 

d. toepassing van lijfsdwang, wegens schul
den. krachtens onherroepelijk geworden rech
terlijke uitspraak; 

e. onherroepelijk geworden veroordeeling 
tot vrijheidsstraf wegens misdrijf; 
· f. bereiken van den pensioengerechtigden 
leeftijd, of het geraken op grond van ziek~en 
of gebreken in een toestand van ongeschikt
heid voor de verdere waarnem ing van zij n 
ambt, behoudens inachtneming van het be
paalde in artikel 38; 

g. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor 
het door hem ~ekleede ambt, anders dan op 
grond van ziels- of lichaamsgebreken. 

2. Behalve in het geval, onder e van het 
eerste lid bedoeld, wordt een ontslag op grnnd 
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van dit artikel steeds eervol verleend. Het 
kan, onverminderd het bepaalde onder / van 
het eerste I id, niet vroeger ingaan dan den 
dag, volgende op dien, waarop de reden voor 
het ontslag voor het eerst aanwezig was. 

99. 1. Door Ons kan, op voordracht van 
Onzen Minister, Voorzitter van den Raad van 
Ministers, aan een ambtenaar in vasten dienst 
ook op andere gronden, dan die in artikel 98 
zijn geregeld of waarnaar in dat artikel is 
verwezen, ontslag worden gegeven. Dat ont
slag wordt dan eervol verleend. 

2. In geval van ontslag ingevolge dit arti
kel wordt door Ons, op voordracht van Onzen 
Minister, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters, eene regeling getroffen, waarbij den 
ambtenaar eene uitkeering verzekerd wordt, 
welke, naar Ons oordeel, met het oog op de 
omstandigheden redelijk is te achten. Deze uit
keering zal in geen geval minder mogen zijn 
dan die, welke den ambtenaar op grond van 
het bepaalde in het volgend artikel zou toe
komen, in geval van een ontslag als daar be
doeld. 

100. Aan den ambtenaar, wien eervol ont
slag wordt verleend wegens opheffing zijner 
betrekking of wegens verandering in de in
richting van het dienstvak, waarbij hij werk
zaam is, wordt met ingang van den dag van 
ontslag, voor zoover hij alsdan niet in de ter
men valt om pensioen - uitgezonderd ver
vroegd ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 
48, eerste lid , onder b, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) - te genieten, ten laste 
Yan het lichaam, voor welks rekening zijne 
bezoldiging laatstelijk kwam, een wachtgeld 
toegekend op den voet van de daarvoor vast
gestel de bepalingen. 

101. De toekenning van pensioen aan de 
ambtenaren, alsmede aan hunne weduwen en 
weezen, geschiedt overeenkomstig de regelen, 
welke daarvoor zijn gesteld. 

102. 1. De bezoldiging van den ambtenaar 
wordt niet langer uitbetaald dan tot en met 
den dag van zijn overlijden. 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van den ambtenaar wordt aan zijne weduwe 
een bedrag uitgekeerd , gelijkstaande met de 
bezoldiging van den overledene over een t ijd
vak van 6 weken. Laat de overledene geen 
weduwe na, dan geschiedt de uitkeering ten 
behoeve van de minderjarige wettige of er
kende natuurlijke kinderen van den ambtenaar. 
Ontbreken ook zoodanige kinderen, dan ge
schiedt de uitkeering, indien de overledene 
kostwinner was van ouders, broeders, zusters 
of meerderjarige kinderen, ten behoeve van 
deze betrekkingen. 

3. Indien de overleden ambtenaar geen be
trekkingen, als bedoeld in het tweede lid, na
laat, kan het daarbedoelde bedrag door het · 
bevoegd gezag geheel of ten deele worden 
uitgekeerd voor de betaling van de kosten der 
l aatste ziekte en der begrafenis, zoo de na
latenschap van den overledene voor de beta
ling dier kosten ontoereikend is. 

103. 1. Gedurende de maand van het over
lijden en de volgende 3 maanden behouden de 
achterblijvende gezinsleden hit gebruik der 
ambts- of dienstwoning, waarin zij met den 
ambtenaar woonden. Daarvan kan echter wor-

den afgeweken, als Onze Minister dat in het 
belang van den dienst noodzakel ij k acht . Als
dan wordt door Onzen Minister naar billijk
heid eene schadevergoeding gegeven. 

2. Bij vrijwillig verlaten van de ambts- of 
dienstwoning binnen den termijn, gedurende 
welken de woning nog mag worden gebruikt, 
kan Onze Minister te zijner beoordeeling eene 
vergoeding geven. 

104. Indien door den ambtenaar voor het 
gebn,ik der ambts- of dienstwoning eene ver
goeding verschuldigd was, voldoen de achter
gebleven gezinsleden deze over den tijd, gedu
rende welken zij het gebruik dier woning be
houden. 

HOOFDSTUK XI. 

Geo1·ganiseerd Overleg. 

105. 1. Er is eene centrale commissie voor 
georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. 

2. De commissie behandelt in bespreking 
met door Onzen Minister, Voorzitter van den 
R aad van Ministers, aangewezen ambtenaren. 
alvorens de beslissing door het bevoegd gezag 
wordt genomen, aangelegenheden van alge
meen belang voor den rechtstoestand van de 
ambtenaren. 

3. Als aangelegenheden van algemeen be
lang, bedoeld in het vorige lid , worden o. a. 
beschouwd: 

a. voorstellen tot wijziging van de P en
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) , de wet 
van 17 Juli 1923 (Staatsblad n°. 364) en de 
Ambtenarenwet 1929, of van de krachtens 
deze wetten vastgestelde algemeene regelin
gen; 

b . voorstellen tot wijziging van dit besluit 
of van daarmede samenhangende algemeene 
regeling-en , zooals: 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1928, 

het besluit van 3 Augustus 1922 (Staats
blad n°. 479) tot regeling van de toekenning 
van wachtgeld aan burgerlijke Rijksambte
naren, 

het Reisbesluit 1916, 
het besluit van 26 Juni 1923 (Staatsblad n°. 

306) t-0t regeling van de vergoeding van ver
pi aatsingskosten, 

het Rijkskleedingbesluit; 
c. voorstell en tot instelling of wijziging van 

bijzondere commissiën yoor georganiseerd over
leg of van dienst{Jommissiën, als bedoeld in 
artikel 113, eerste lid. 

106. 1. De commissie bestaat uit door de in 
artikel 107 te noemen organisaties aangewe
zen leden en plaatsvervangende leden. 

2. De ingevolge artikel 105 in de commis
s ie te voeren besprekingen staan onder leiding 
van een voorzitter of bij ontstentenis van de 
zen van een plaatsvervangend voorzitter, bei 
den door Onzen Minister, Voorzitter van den 
R aad van Ministers, aangewezen . 

3. De commissie wordt bijgestaan door een 
secretaris en, zoo noodig, door een of meer 
adjunct-secretarissen. 

4. Bij de behandeling van bepaalde aange
legenheden kan op uitnoodiging of met toe
stemming van den voorzitter ook door anderen 
aan de bespreking worden deelgenomen. 
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107. 1. Bevoegd tot aanw1J zrng elk van één 
lid en één plaatsvervangend lid zijn: 

a. het Permanent Comité van Christelijke 
organisaties van personeel in publ ieken d ienst; 

b. de Centrale van H oogere Rijksambtena
ren: 

c. het Comité ter behartiging van de alge
meene belangen van Overheidspersonee l ; 

d. de Roomsch-Kathol ieke Centrale van 
Bu rger] ijk Overhe idspersoneel ; 

e. de Centrale van Nederlandsch Overhe ids
personeel; 

/. de Centrale van Vereenigingen van per
soneel in 's R ijks dienst, 

voor zoover en zoolang zij meer dan 1000 
leden, behoornnde tot de ambtenaren in den 
zin van dit besluit, tellen. 

2. Desgewenscht kunnen de in het eerste 
lid genoemde organisaties nevens het in die 
alinea bedoelde lid en plaatsvervangend lid 
een tweede lid en plaatsvervangend lid aan
w ijzen. 

3. De organisaties, die van de bevoegdheid 
tot aanwijzing hebben gebruik gemaakt, doen 
aan Onzen Minister van J ustitie, zoomede aan 
den voorzitter der centrale comm iss ie, mede
deel ing van hare statuten en van de daar in 
aangebrachte wijzigingen . Aan dezen geven 
zij voorts in den aanvang van ieder kalender
jaar kennis van het aantal harer leden, be
hoorende tot de ambtenaren in den zin van 
d it beslui t. 

108. De commissie behandelt op den voet 
van het bepaalde in artikel 105 de aangele
genheden, aan haar door de in dat artikel 
bedoelde ambtenaren voorgelegd of door haar 
in overleg met d ie ambtenaren ambtshalve in 
behandel ing genomen. 

109 . Van de, inzake de in de commissie be
handelde aangelegenheden, door de Regee
ring genomen beslissing wordt aan de commis
sie mededeel ing gedaan. 

110. 1. De comm issie vergadert op p laats, 
dag en uur, door den voorzitter te bepalen. 

2. De vergaderingen worden 111 den regel 
te 's-Gravenhage gehouden . 

3. De voorz itter is verplicht de comm iss ie 
b ijeen te rnepen, ind ien de door 2 van de l in 
artikel 107 genoemde organisaties aangewezen 
leden het verlangen daartoe te kennen geven. 

111. 1. De commissie stel t in overleg met 
de in artikel 105 bedoelde ambtenaren zoo 
nood ig een reglement van orde vast. 

2. De voorz itter doet door den secretaris 
een verslag opmaken, bevattende eene be
knopte samenvatting van het in de vergade
ring verhandelde, voor zoover dat voor open
baarmaking geschikt kan worden geacht. 
Overigens is het verhandelde in de commissie 
geheim, behoudens de besprekingen, waar in 
de in artikel 105 bedoelde ambtenaren met 
Onzen Min ister en de door de organisaties aan
gewezen leden met hunne organ isaties treden. 

112. De secretaris en de ad junct-secretar is
sen worden door Onzen Minister van J ustitie 
benoemd. 

113. 1. Door Onzen Minister kunnen voor 
tot bepaalde dienstvakken of onderdeelen 
daarvan behoorende ambtenaren, hetzij bij
zondere ommissiën voor georganiseerd over
leg, hetzij dienstcommissiën worden ingesteld. 

2. Indien voor ambtenaren van een dienst
vak eene bijzondere commis ie voor georgani
seerd overleg bestaat, kan door of vanwege 
Onzen M iniste r voor bij een bepaald onderdeel 
van dat dienstvak werkzame ambtenaren bo
vend ien eene dienstcommissie worden inge
ste ld. 

3. De instelli ng van eene bijzondere com
m iss ie voor georganiseerd overleg voor de 
am btenaren , werkzaam bij de depar tementen 
van a l gemeen bestuur, en daarmede ge lij k te 
stellen ambtenaren, gesch iedt door Onzen Mi
nister van J ustitie. 

114. 1. De bijzondere commissie voor ge
organiseerd overleg d ient Onzen Minister of 
de door dezen aangewezen a utorite it, hetzij 
op aanvraag, hetzij uit eigen beweging, van ad
vies ten aanzien van onderwerpen, welke de 
bijzondere arbeids- en dienstvoorwaarden van 
de betrokken ambtenaren raken. 

2. De bij zondere comm issie d ient den voor
zitter van de centrale comm iss ie van advies 
over alle onderwerpen, haar door dezen voor
gelegd. 

3. In geval van twij fel of de behandeli ng 
van eene aangelegenheid tot de bevoegdhe id 
van de centr ale commissie of tot d ie van eene 
der bij zondere commiss iën voor georgan iseerd 
overleg behoort, beslist de voorzitter van de 
centrale comm issie na overleg met deze com
m iss ie. 

115 . 1. De bij zondere comm issie bestaat u it· 
a. een voorzitter en een onder-voorzitter, 

door Onzen Minister tot wederopzegging aan
gewezen; 

b. leden en hunne plaatsvervangers, door 
of vanwege Onzen M inister tot wederopzeg
ging aangewezen ; 

c. leden en hunne plaatsvervangers, aange
wezen door de in artikel 107 bedoelde organi
saties, voor zoover en voor zoolang daarbij 
ten minste 3 pct. Yan de ambtenaren, waar
voor de coml\liss ie is ingesteld, is aangeslo
ten· 

d'. leden en hunne plaatsvervangers, aange
wezen door andere organisaties, voor zoover 
en voor zoolang deze daartoe door Onzen Mi
n ister zij n gemacht igd. 

2. De· commissie wordt bijgestaan door een 
secretaris en, zoo nood ig, door een adjunct
secretaris, door Onzen M inister tot wederop
zeggiug aangewezen. 

3. Bij de behandeling van bepaalde aan
gelegenheden kunnen op u itnood ig ing of met 
toestemming van den voorzitter andere perso
nen in de vergadering worden toegelaten. 

116. 1. De tot aanwijzing van leden be
voegde organisaties geven aan Onzen Minister 
en aan den voorzitter schr iftelijk van de aan
wijzing kennis . 

2. De aanwijzing van een bepaalden per
soon kan door Onzen M inister worden ge
wraakt. Heeft Onze Minister medegedeeld, 
dat hij de wraking van een bepaalden persoon 
overweegt, dan kan deze geen zitting nemen, 
zoolang over de wraking n iet definit ief is be
slist. Volgt de wrak ing, dan wijst de betrok
ken organisatie een ander aan. 

3. Zoodra en voor zoolang het contact met 
eene organisatie door de Regeer ing is verbro
ken, hebben de door die organisatie aangewe-
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zen leden geen zitting in de comm1ss1e. 
117. D e organisaties, die van de bevoegd

heid tot aanwijzing hebben gebruik gemaakt, 
doen aan Onzen Minister of aan de door dezen 
aan te wijzen autoriteit en aan den voorzitter 
mededeeling van h are statuten en van de 
daarin aangebrachte wijzig ingen. Aan dezen 
geven zij voorts in den aanvang van e lk ka
lenderjaar kennis van het aantal harer leden, 
voor zoover behoorende tot de ambtenaren, 
waarvoor de commissie is ingesteld . 

118. 1. Over de in de commissie aanhan
gige of aanhangig te maken onderwerpen 
kunnen de door of vanwege Onzen Mini ter 
aangewezen leden, afzonderlijk of gezamen
l ijk, m et Onzen Minister of de door dezen aan
gewezen autoriteit en de door de organisaties 
aangewezen leden m et de organisatie, die hen 
aanwees, in bespreking treden, een en ander 
voor zoover niet de commissie ten aanzien van 
eenig onderwerp in anderen zin besluit. 

2. Onverminderd de mogelijkheid van eene 
bespreking door de door of vanwege Onzen 
M inister aangewezen leden, al s in het vorige 
lid bedoeld, kan de commissie, alvorens om
trent eenig onderwerp advies uit te brengen, 
den voorzitter ui tnood igen m et Onzen Minister 
of met de door dezen aangewezen autoriteit 
daaromtrent in bespreking te treden. 

3. Indien zij , door w ie gevoelens zijn uit
gebracht, afwij kende van die der m eerder 
he id , zich hebben voorbehouden afzonderlijke 
adv iezen over te leggen om te worden ge
voegd bij het adv ies der commissie, zijn zij 
verplicht die adviezen, onderteekend, zóó t ij 
dig aan den secretaris der commissie ter hand 
te stellen, dat de inzending van het advies der 
comm issie daardoor geenerlei vertraging on
dergaat. 

4. Indien de stemmen over een voorstel 
staken, wordt het geacht te zijn verworpen. 
Desgewenscht kan dan hetgeen voor en tegen 
het voorstel is aangevoerd, ter kennis van de 
betrokken autori teit worden gebracht. 

5. Indien zulks door een of m eer leden 
wordt verlangd, wordt in een advies m elding 
gemaakt van de uitgebrachte stemmen met 
opgave van de aantallen lPden, die de orga
nisaties blijkens de in artikel 117 bedoelde 
kennisgeving onder de ambtenaren, waarvoor 
de commissie is ingesteld, hebben. 

6. De adviezen worden, zooveel mogelijk, 
uitgebracht binnen den t ijd , in het verzoek 
om advies bepaald. 

7. Indien wordt afgeweken van het advies 
der commissie, worden de redenen dier a fwij
king ter kennis van de commissie gebracht. 

119. 1. De commiss ie vergadert op plaats, 
dag en uu r, door den voorzitter te bepalen. 

2. D e voorzitter is verplich t de commissie 
bijeen te roepen, indien 3 leden schriftelijk, 
onder opgaaf van reden, het verlangen daar
toe te kennen geven. 

3. Hij l e idt de vergade1·ingen en heeft, 
evenals de onder-voorzi tter, eene adviseerende 
stern. 

120. 1. De door of vanwege Onzen Minister 
aangewezen leden hebben een gelijk aantal 
stemmen a ls de door de in de commissie ver
tegenwoordigde organisaties aangewezen le
den . I eder tweetal der door de organisaties 

' aangewezen leden brengt te zamen één stem 
uit. Indien een tweetal niet tot overeenstem
m ing komt, wordt het geacht blanco te stem
men. 

2. Stemmingen kunnen slechts plaats heb
ben in vergaderingen, in welke tenminste 2 
van de door of vanwege Onzen Minister aan
gewezen leden aanwezig en tenm inste 2 orga
nisaties vertegenwoordi gd zijn . 

3. D e voorzitter doet door den secretaris 
een versl ag opmaken, bevattende eene be
knopte samenvatting van het in de vergade
r ing verhandelde. Di t verslag is openbaar, ten
zij de commi sie tot geheele of gedeeltelijke 
geheimhouding besluit. Overigens is het ver
handelde in de commiss ie gehe im, be houde ns 
de besprekingen, waarin de door of vanwege 
Onzen Minister aangewezen leden met Onzen 
Minister of de door dezen aangewezen auto
riteit en de door de organisaties aangewezen 

1 
leden met hunne organisaties treden. 

121. 1. De voorzitter doet aan de centrale 
commissie voor georganiseerd overleg onver
wijld de agenda en de sch r iftelijk ingediende 
voorstellen voor de eerstvolgende vergadering 
der commissie toe komen. 

2. Hij zendt tevens van de u itgebrachte ad
viezen, van de notulen en van het verslag on
verwijld een a fschrift aan di e commissie. 

122. D e dienstcommiss ie bestaat uit door 
de, door of vanwege Onzen Minister daartoe 
gemachtigde organisaties, aangewezen , leden 
en plaatsvervangende leden. 

123 . 1. D e in de d ienstcommiss ie te voeren 
besprekingen staan onder leiding van een door 
of vanwege Onzen Minister aangewezen voor
zitter. 

2. De commissie wordt bijgestaan door een 
secretaris, door den voorzitter aangewezen. 

3. D oor of vanwege Onzen Minister kun
nen ambtenaren worden aangewezen, die ge
rech tigd zijn aan de vergaderingen van de 
commiss ie deel te nemen. 

4. Bij de behandeling van bepaalde aan
gelegenheden kunnen op ui tnood iging of met 
toestemming van den voorzitter andere perso
nen in de vergadering worden toegelaten. 

124. 1. D e tot aanwijzing van leden ge
machtigde organisaties geven aan den voor
zitter van de aanwijzing kenn is. 

2. D e aangewezen leden en plaatsvervan
gende leden moeten behooren tot de ambtena
ren, waarvoor de commissie is ingesteld. 

125. De organisaties, d ie van de bevoegd
heid tot aanwijzing hebben gebruik gemaakt, 
doen in den aanvang van elk kalenderjaar 
aan den voorzitter van de commissie mededee
ling van het aantal harer leden , behoorende 
tot de betrokken ambtenaren . 

126. 1. De commissie behandelt in bespre
king met den voorzitter de aangelegenheden, 
haar door dezen voorgelegd, of door haar in 
overleg met den voorzitter ambtsha lve in be
handel ing genomen. 

2. Voor zoover de behandelde aangelegen
heden niet bij de in het vorige lid bedoelde 
besprekingen zijn afgedaan, ontvangt de com
missie van de daaromtrent genomen besl issing 
nader bericht, voor zooveel noodig en moge
lijk, met vermelding van de redenen, di e tot 
de beslis ing hebben geleid. 
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127. De commissie vergadert zoo dikwijl s, 
als de voorzitter dit noodig oordeelt, zoomede 
indien ten minste een derde der leden schrif
telijk, onder opgaaf van reden, het verlangen 
daartoe te kennen geeft. 

128. De voorzitter van eene dienstcommis
sie, a ls bedoeld in artikel 113, eerste lid, doet 
aan de centrale commissie voor georganiseerd 
overleg onverwjjld de agenda en de notulen 
van iedere .vergadering der commissie toeko-
1nen; de voorzitter van eene dienstco1mnissie, 
als bedoeld in het tweede lid van dat artike l, 
zendt deze stukken aan de betrokken bij
zondere commiss ie voor georganiseerd overleg. 

129. De in artikel 105 bedoelde ambtena
ren, a lsmede de directeur van het centraal 
bureau van voorbereiding voor ambtenaren
zaken of een door dezen daartoe aangewezen 
ambtenaar van dat bureau, zijn gerechtigd de 
vergaderingen van de bijzondere cornm issiën 
voor georganiseerd overleg en van de dienst
commissiën bij te wonen. 

HOOFDSTUK XII. 

Slot- en overgangsb epalingen. 

130. Met ingang van den dag van inwer
kingtreding van dit besluit vervallen: 

a. het Koninklijk besluit van 5 rovember 
1851 (Staatsblad n°. 141) ; 

b. het Koninklijk besluit van 24 Juli 1869 
(Staatsblad n°. 142) , zooals dit besluit sedert 
is gewijzigd; 

c. Ons besluit van 20 December 1919 
(Staatsblad n° . 819), zooals dit besluit sedert 
is gewijzigd; 

d. Ons besluit van 14 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 76); 

e. Ons besluit van 2 M ei 1921 (Staatsblad 
n°. 703) , zooals dit hesluit sedert is gewij 
zigd; 

/. Ons besluit van 6 Mei 1922 (Staatsblad 
n°. 260 ), zooals dit besluit sedert is gewij-
zigd; . 

g. Ons besluit van 26 October 1923 
(Staatsblad n° . 494), zooals dit bes! uit sedert 
is gewijzigd; 

h . Ons· besluit van 1 December 1923 
(Staatsblad n°. 535), zooals dit besluit sedert 
is gewijzigd; 

i. Ons besluit van 13 Maart 1924 (Staats
blad n°. 122) ; 

j. Ons besluit van 8 December 1926, n°. 
4, behoudens het bepaalde onder ten 3°. daa r
in ; 

k. Ons besluit van 14 Maart 1927 (Staats
blad n°. 53), zooals dit besluit sedert is ge
wijzigd. 

131. Op personen, die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit besluit in het genot 
zijn van een wachtgeld, toegekend krachtens 
het Koninklijk besluit van 24 Juli 1869 
(Staatsb/.ad n°. 142), zooals dat besluit laat
stel ijk is gewijzigd, blijven de bepalingen van 
dat besluit van toepassing. . 

132. Voor zooveel voor ambtenaren bij 
eenig dienstvak nadere algemeene voorschrif
ten ter uitwerking of aanvulling van de be
palingen van dit besluit worden vereischt, 
worden zoodanige voorschr iften door Ons, of 

met Onze machtiging door of vanwege Onzen 
Minister, vastgesteld. 

133. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1931. 

134. Dit besluit kan worden aangehaald 
a ls "Algemeen Rijksambtenarenreglement". 

Onze Ministers, hoofden van departementen 
van a lgemeen be tuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk, met de inhoudsopgave, in 
het Staatsblaà geplaatst zal worden en waar
van af chr ift zal worden gezonden aan den 
R aad · van State en de Algemeene R eken
kamer. 

Het Loo, den 12den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 29 Juni 1931.) 

I HOUD. 
Artt. 

Hoofdstuk I. Algemeene bepa-
lingen ....... .. .. .... 1 t/m 4 

II. Aanstelling en 
bevordering . ...... 5 13 

III. Bezoldiging ...... 14 20 
IV. Dienst- en werk-

tijden ......... ...... . 21 
v. Verlof en vacan-

t ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 
VI. Aanspraken in 

geval van ziekte 35 " 
49 

VII . Overige rechten 
en verplichtingen 
van den ambte-
naar ............. ..... 60 79 

VIII. Disciplinaire straf-
fen ... .. ..... .......... 80 84 

IX. Administratieve 
instanties ... .... .. . 86 

" 
89 

X. Schors!ng en ont-
slag .................. 90 104 

XI. Georganiseerd 
overleg . . . . . . . . . . . . . 105 129 

XII. Slot- en over-
gangsbepalingen 130 134 

13 Juni 1931. BESLUIT, waarbij met in
trekking van het Koninklijk besluit van 
30 Juni 1909 (Staatsblad n°. 208), laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
23 September 1922 (Staatsblad n°. 534) 
opnieuw worden aangewezen de buiten
landsche instellingen van onderwijs of on
derzoek, bedoeld in artikel 125 der hooger
onclerwijswet. S. 249. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 Mei 1931, n°. 15893, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 125, 
laatste lid, der hooger-onderwijswet door Ons 
moeten worden aangewezen de in dat artikel 
bedoelde buitenlandsche instellingen van on
derwijs of onderzoek, alsmede de getuigschrif
ten moeten worden omschreven, welke met het 
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getuigschrift, in artikel 122 vermeld, worden 
gelijkgesteld; 

Gezien het advies van den senaat der Tech
nische Hoogeschool te D el ft van 20 October 
1930, n° . 192; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Juni 1931, n°. 45); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 10 Juni 1931, n°. 
2270, afdeel ing Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Ons beslui t van 30 Juni 1909 

(Staatsblad n°. 208), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons beslui t van 23 September 1922 (Staats
blad n°. 534) wordt ingetrokken. 

2. Met het getuigschrift, bedoeld in artikel 
122 der hooger-onderwijswet, worden onder 
het in artikel 125 dier wet gestelde voorbe
houd gelijkgesteld: 

1 °. het getu igschrift van met goed gevolg 
a fgelegd matriculatie-examen van den Ge
meenschappelijken matriculatie-raad van de 
universiteiten van Z ,tidrAfri1..,a, alsmede de ge. 
tuigschriften, uitgereikt door eene Zuid-Afri 
kaansche onderwijsautoriteit, waaruit blijkt, 
dat met goed gevolg een examen is afgelegd , 
dat door dien matricul atie-raad is erkend als 
gelijkstaand met het matriculatie-examen en 
op grond waarvan door dien raad vrijstelling 
van dat examen verleend wordt, m its in beide 
gevallen geëxamineerd is, hetzij in wiskunde 
en natuurwetenschappen, hetzij in wi kunde en 
Latijn of Grieksch; 

2°. het R eife- of Maturitätszeugnis van een 
Gymnasium of Realgymnasium of van eene 
Oberrealschule in een der staten van het 
Duitsche Rijk of van het voormalige Oosten
rijk-Hongarije; 

3° . het getu igschrift van toelating tot de 
école polytechnique fédérale te Zürich; 

4°. het getuigschrift van inrichtingen van 
onderwijs in Zwitserlaiid, dat recht geeft om 
toegelaten te worden tot de examens aan de 
école polytechnique fédérale te Zfü•ich; 

5° . all e d iploma's of getuigschriften, die 
krachtens de regelingen, welke bestonden ten 
t ijde van hunne verkrijging, toegang gaven 
tot de Russische inrichtingen van technisch 
hooger onderwijs. 

3. Zij, die bij het in werking treden van 
dit beslu it in het bezit waren van het getuig
schrift van met goed gevolg afgelegd matri
cu lation exam ination aan de University of the 
Cape of Good Hope te Kaapstad, of van het 
Transvaal University College of de daarvoor 
in de plaats getreden South African School of 
Mines and Technology te J ohannesburg, of 
van het getuigschrift van met goed gevolg af
ge legd University Senior Certificate Exami
nation aan de University of the Cape of Good 
Hope te Kaapstad, wanneer daarbij blijkt, dat 
met goed gevol g examen in de wiskunde is 
gedaan, worden onder het in art ikel 125 der 
hooger-onderwijswet gesteld voorbehoud toe ge
laten tot de examens aan de Technische Hooge
school te D el ft. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Augustus 1931. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoer ing 

van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De ilfinister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. Terpstra. 
(Uitgeg . 27 Juli 1931. ) 

13 Juni 1931. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 22 Augustus 
1906 (Staatsblad n°. 229), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk beslui t van 12 Mei 
1930 ( taatsblad n°. 164), waarbij worden 
aangewezen de buitenlandsche instellingen 
en de buitenland che getuigschriften, be
doeld in artikel 134 der hooger-onderwijs
wet. S. 250. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen l\,f inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
April 1931, n°. 15503, afdeel ing Hooger On
denvijs; 

Gelet op artikel 134 der hooger-onderwijs
wet· 

G~zien de adv iezen van ieder der senaten 
der R ij ksuniversiteiten; 

Den R aad van State gehoord (advies van 2 
Juni 1931 , n°. 44); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Juni 1931, n°. 2271, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 onder B. 8°. van Ons 

besluit van 22 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 
229), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
12 Mei 1930 (Staatsblad n°. 164) , wordt ach
ter de woorden "in Tsjechoslowakije" de punt 
vervangen door eene punt-komma; aan dit 
artikel wordt vervolgens toegevoegd eene 
nieuwe zinsnede, lu idende a ls volgt: 

9°. het getuigschr ift van met goed gevolg 
afgelegd matriculatie-examen van den Ge
meenschappelijken matricu latie-raad van de 
universiteiten van Zuid-Afrika, a lsmede de ge. 
tuigschriften, uitgere ikt door eene Zuid
Afrikaansche ondenvijsautoriteit, waaruit 
blijkt, dat met goed gevolg een examen is af
gelegd, dat door dien matriculatie-raad is er
kend als gelijkstaand met het matriculatie
examen en op grond waarvan door dien raad 
vrijstelling van dat examen ver leend wordt, 
mits in beide gevallen geëxam ineerd is, hetzij 
in Latijn en Grieksch, hetzij in Latijn en wis
kunde. 

2. In artikel 1 onder C. 13°. van Ons be
s lui t van 22 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 
229), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
12 Mei 1930 (Staatsblad n°. 164), wordt ach
ter de woorden "onder gelijk voorbehoud" de 
punt vervangen door eene puntkomma; aan 
dit artikel wordt vervolgens toegevoegd eene 
nieuwe zinsnede, 1 ui den de als volgt: 

14°. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd matriculatie-examen van den Ge
meenschappelijken matriculatie-rnad van de 
universiteiten van Z ttid-Afrika, alsmede de 
getuigschriften, uitgereikt door eene Zuid
Afrikaansche onderwijsautoriteit, waaruit 
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blijkt, dat met goed gevolg een examen is 
afgelegd, dat dool' dien matriculatie-raad is 
erkend als gel ijkstaand met het matriculatie
cxamen en op grond waarvan door dien raad 
nijstell ing van dat examen verleend wordt, 
mits in beide gevallen geëxam ineerd is, hetzij 
:n wiskunde en natuurwetenschappen, hetzij in 
wiskunde en Latijn of Grieksch. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Augustus 1931. 

Onze Minister van Onderwijs, Kun ten en 
,vetenschappen is hela t met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K1111sten en W etenschappen, 

J. Ter pst ra. 
(Uitgeg. 27 Jul i 1931.) 

13 Juni 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 6 Juni 1922 
(Staatsblad n°. 395), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 22 Februari 
1929 (Staatsblad n°. 54), betreffende uit
voering Vleeschkeuringswet. S. 251. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid van 22 April 
1931, n°. 396E, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien artikel 30 van de Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, n°. 524), zooals deze is ge
wijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad 
n°. 308); 

Gelet op Ons besluit Yan 6 Juni 1922 (Staa.ts
blad n°. 395), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 22 Februari 1929 (Staatsblad no. 54); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Juni 1931, n°. 49); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en ijverheid van 
9 Juni 1931, n°. 608E, Afdee.ling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in Ons besluit van 6 Juni 1922 (Staatsblad 

n°. 395), zooals dit laatstelijk is gewijzigd, de 
navolgende wijzigingen aan te brengen : 

A. De eerste alinea van artikel 8 wordt ge
lezen a ls .-oJgt : 

Onverminderd het bepaalde bij artikel 7 
mogen vleeschwaren slechts bereid zijn uit 
deugdelijk vleesch, waarbij behoudens het be
paalde bij het tweede lid van dit artikel, slechts 
watei·, keukenzout, keukenzout dat ten hoogste 
0,6 pct. natriumnitriet bevat, salpeter (kalium
nitraat), suiker, niet-gekleurde azijn . kruiden, 
specerijen en, voor zooveel betreft de vleesch
waren, genoemd onder d van artikel 4, boven
dien meel zijn toegevoegd, een en ander onder 
voorwaarde, dat genoemde stoffen deugdelijk 
zijn en de gehalten aan salpeter, salpeterig
zuur (berekend als natriumnitriet' en watervrij 
zetmeel onderscheidenlijk ten hoogste 0,2 pct., 
0,05 pct. en 2 pct. bedragen. 

B. In artikel 16 worden de woorden: be
doeld in artikel 15 vervangen dooi:: bedoeld in 
artikel 14. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid is hela t met de uitvoering van dit besluit, 

dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raa.d va.n State. 

H et Loo, den 13den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De jJfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid , 
T. ,T. Vers c huur. 

( Uitgeg. 30 Juni 1931. ) 

13 J uni 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Consumptieijsbesluit (Staatsblad 1929 
n°. 321) laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk Besluit van 17 December 1930 (Staats
blad n0. 476). S. 252. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid van 20 April 
1931, n°. 262D, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het Consumptieijs-besluit (Staatsblad 
1929, n°. 321), gewijz igd bij Ons besluit van 
22 )!aart 1930 (Staatsblad n°. 107) en bij Ons 
besluit van· 17 December 1930 (Staatsblad n°. 
476); 

Gezien het advies van de Commissie, bedoeld 
in artikel 1-7 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Juni 1931, n°. 50); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
9 Juni 1931, n°. 538D, Afdeeling Volksgezond
heid: 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Consumptieijs-besluit (Staatsblad 1929, 

n°. 321), zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van 17 December Hl30 (Staatsblad 
n° . 476), de navolgende wijzigingen en aanvul
lingen aan te brengen : 

Art. L 1°. In artikel 6, onder b, wordt 
tusschen "van steen zijn" en "en gewit" een 
komma geplaatst. 

2°. Aan het slot van artikel 6, onder b, wordt 
de punt-komma vervangen door een punt. 

Voorts wordt aan artikel 6, onder b, een 
nieuwe alinea toegevoegd, luidende: 

"Voor ruimten, waarvoor het maken van 
steenen wanden van Overheidswege niet is toe
gestaan, moeten de wanden aan de binnenzijde 
bekleed zijn met asbest-cementplaten." 

Art. II. In artikel 7, derde lid, wordt tus
schen den eersten en den tweeden volzin het 
navolgende ingevoegd : 

"Het bewijs kan ook worden afgegeven voor 
het in voorraad houden van niet-verpakt con
sumptieijs, indien ten genoegen van den burge
meester of van hem, die namens den burgemees
ter het bewijs afgeeft, blijkt, dat de aflevering 
uit.sluitend zal geschieden in het restaurant, het 
koffiehuis of de lunchroom van den houder van 
het bewijs." 

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

Het Loo, den 13den Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, . 
T. J. Vers ch uur. 

(Uitgeg. 30 Juni 1931.) 
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13 Juni 1931. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrnoting voor het 
dienstjaar 1930 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931. S. 253. 

15 Juni 1931. BESLUIT t9t uitvoering van 
de artikelen 2 en 7 der Tarwewet 1931 
(Staatsblad n°. 65) . S. 254. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, M inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, van 21 Mei 1931, Directie van 
den Landbouw, 2de afdeel ing, n°. 124 I Tw. ; 

Gelet op de artikelen 2 en 7 der Tarwewet 
1931 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Juni 1931, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juni 1931, Directie 
van den Landbouw, 2de afdeel ing, n°. 124 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
"tarwemeel of tarwebloem A": tarwemeel 

of tarwebloem, waarvan de samenstelling vol
doet aan eischen door Onzen met de zaken 
van den Landbouw belasten Minister gesteld ; · 

,,tarwemeel of tarwebloem B": alle tarwe
meel of tarwebloem, niet vallende onder 
tarwemeel of tarwebloem A. 

2. H et vervoeren van tarwemeel of tarwe
bloem B is slechts toegestaan op voorwaarde, 
dat men deze zelf verhandelt volgens opdracht 
en voor rekening van een door Onzen voor
noemden Minister aangewezen rechtspersoon
lijkheid bezittende vereeniging tot regeling 
van den handel in tarwemeel of tarwebloem B . 

3. Het voorhanden hebben van tarwemeel 
of tarwebloem B is slechts toegestaan op voor
waarde, dat men deze: 

óf zelf verhandelt volgens opdracht en voor 
rekening van een vereeniging als bedoeld in 
artikel 2; 

óf zei f verwerkt: 
a. tot producten, die men uitvoert naar het 

buitenland, of 
b. tot producten, door Onzen voornoemden 

Minister aangewezen, of 
c. in een bedrijf, dat in eenzelfde door 

Onzen voornoemden Minister vast te stellen 
t ijdvak een hoeveelheid tarwemeel of tarwe
bloem A verwerkt, ten minste een door Onzen 
voornoemclen Minister te bepalen veelvoud 
bedragende van de verwerkte tarwemeel of 
tarwebloem B. 

4. Hij , die tarwemeel of tarwebloem A of 
B vervoert, voorhanden heeft of a flevert, is 
·verpl icht door Onzen voornoemden Minister 
voor te schrijven registers betreffende aan
koop, verkoop en verwerking bij te houden en 
daarvan desgevraagd inzage te verstrekken 
aan de ambtenaren, belast met het opsporen 
van de overtredingen van de Tarwewet 1931. 

5. Met het opsporen van de overtredingen 

van de Tarwewet 1931 zijn, behalve de amb
tenaren aangewezen in artikel 7 van die wet, 
belast de Controleurs Tarwewet 1931. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel van: Tarwebesluit, met vermel
ding van den jaargang van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag, volgende op dien der 
afkondig ing. 

Na dit tijdstip is nog gedurende een door 
Onzen voornoemden Minister te bepalen tijds
duur aan directe verwerkers toegestaan, het 
voorhanden hebben van tarwemeel of tarwe
bloem B , voor zoover reeds bij hen aanwezig 
op den dag van afkondiging van dit besluit. 

Onze Minister met de zaken van den L and
bouw belast is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afsch rift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 15clen Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 2 Jul i 1931.) 

27 J uni 1931. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 23 Februari 
1922 (Nederlandsch Staatsblad n°. 85), 
zooals dat is gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 26 Januari 1923 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 26), houdende regeling ten 
aanzien van de toekenning van vacatie
geld voor het bijwonen van vergaderingen 
van bij eene wet, Koninklijk besluit of Mi
nisterieele beschikking in Nederland inge
stelde commissiën, waarvan de kosten uit 
de koloniale geldmiddel en worden gekwe. 
ten. S . 255. 

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

Koloniën van 29 Mei 1931, Afdeel ing Ka
binet, n°. 11; 

D en Raad van State gehoord (advies van 9 
Juni 1931, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juni 1931, Afdee
ling Kabinet, n°. 21; 

Den Volksraad gehoord; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Met ingang van 1 Juli 1931 in te trekken 
Ons besluit van 25 Februari 1922 (Neder
landsch Staatsblad n°. 85), zooals dat is ge
wijzigd bij Ons besluit van 26 Januari 1923 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 26), houdende 
eene regeling ten aanz ien van de toekenning 
van vacatiegeld voor het bijwonen - van ver
gaderingen van bij eene wet, Koninklijk be
sluit of Ministerieele beschikking in Neder
land ingestelde co=issiën, waarvan de kos
ten uit de koloniale geldmiddelen worden ge-
kweten. , 

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

Les Trois Epis, den 27sten Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van K oloniën, D e Graaf f. 
( Uitgeg. 1 Jul i 1931.) 

27 Juni 1931. BESLUIT tot bekrachtiging 
van wijzigingen van het Rijnvaartpolitie
reglement voor den Rijn met inbegrip van 
de Waal en de L ek. S. 256. 

\\'ij WILHELM! A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 27 Mei 1931, La. D.D., Af
deeling Waterstaatsrecht en van Onzen Mi: 
nister van Buitenlandsche Zaken van 27 Met 
1931, n°. 17173, Directie van Economische 
Zaken; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in haar zitting van April 1931 
vastge telde hierna te noemen wijzigingen van 
het Rijnvaartpolitiereglement, alsmede de door 
genoemde Commissie aangenomen resolut ie ü:i
zake verlenging van den duur, waarvoor in 

1929 een voorloopige wijziging van voornoemd 
reglement is vastgesteld; .. 

Ge let op de herz iene akte omtrent de R1Jn
vaart van 17 October 1868, sedert gewijzigd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Juni 1931, n°. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 Juni 1931, La. B.B. , 
Afdeeling Waterstaatsrecht en van 17 Juni 
1931, Directie van Economische Zaken, n°. 
19327; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I . dat met ingang van 1 October 1931 van 

kracht zullen zijn de hierna te noemen wijzi
g ingen van het bij Ons besluit van 23 J anuari 
1913 (Staatsblad n°. 40) bekrachtigde Rijn
vaartpol itiereglement, ten aanzien ~aarvan • 
het laatst wij zigingen van kracht ztJn ver
kl aard bij Ons besluit van 9 Juli 1929 (Staats
blad n°. 886); 

a. § 23, cijfer 2, wordt gelezen als vo lgt: 
" 2. I s een schip of een vlot in de rivier 

vastgevaren of gezonken, dan moet de gezag
voerder daarvan een waarscbuwpost opstellen 
op een geschikte plaats aan den Rijn, op een 
zoodanigen a fstand stroomopwaarts van de 
plaats van het ongeval, dat de afvarende 
schepen of vlotten tijdig de noodige maaLrege
len kunnen nemen. Hij is bovendien verplwht 
alle maatregelen te nemen die in zijn vermo
gen zijn , opdat tus chen de plaats van het 
ongeval en den waarschuwpost de schepen, 
welke uit zijrivieren, vertakkingen, kanalen 
en havenmonden komen, alsmede de haven
autoriteiten en de buiten de havens vertoeven
de schepen, zoo spoedig mogelijk m~t het on
geval in kennis worden gesteld. BIJ gebrek~ 
van andere doelmatige middelen moet htJ 
daartoe op geschikte plaatsen waarschuwpos
ten op tell en. De waarschuwers moeten den 
gezagvoerders van afvarende schepen en vlot
ten toeroepen, dat en waar een __ schip of vl~~ 
va tgevaren of gezonken is. ZtJ moeten btJ 
dag een roode vlag en bij nacht een lantaarn 
met rood licht op en neer bewegen. 

L, & S. 1931. 

" De waarschuwers moeten zoolang op hun 
post bi ij ven, totdat zij bericht hebben gekre
gen, dat het schip of vlot weder vlot is ge
worden of dat op de onder cijfer 5 bedoelde 
kennisgeving een openbare bekendmaking is 
gevolgd.". 

b. § 23, · cij fer 4, laatste lid, wordt gelezen 
a ls volgt: 

,,Bij dag komen in de plaats van de voor
geschreven lantaarns witte vlaggen, minstens 
0. 75 m hoog en 1.0 m lang, in plaats van 
welke beneden het S-pijksche V ee,· zwarte bol
len van minstens 0.50 m middellijn moeten 
aangewend worden.". 

II. dat de bij het Koninklijk be lui t van 9 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 386) voor den duur 
van twee jaren, te rekenen van 1 Augustus 
1929, bekrachtigde wijziging van § 21, cijfer 
8, van het Rijnvaartpolitiereglement voorloo
pig van kracht zal blijven tot 1 Augustus 1936. 

Onze Ministers voornoemd zijn bela t met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Les Trois Epis, den 27sten Juni 1931. 
WILHELMINA. 

JJe Minister van Wat erstaat, P. J. Re y me r. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k l a n d. 
( Uitgeg. 9 Jul i 1931.) 

27 J uni 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van den 28sten 
J anuari 1931 (Staatsblad n°. 24) tot vast-· 
stelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 22, 
ee rste lid, der Ziektewet. S. 257. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 18 Mei 
1931, n°. 1241, Afdeel ing Arbeidersverzeke
l'ing; 

Gezien artikel 22, eerste lid , der Ziektewet: 
Den Raad van State gehoord (advies van 9 

Juni 1931, n° . 28); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 Juni 1931, n°. 1462, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
gerekend van 1 Juli 1981 te wijzigen Ons 

besluit van den 28sten Januari 1931, Staats
blad n°. 24, tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
t ikel 22, eerste lid , der Ziektewet en te be
palen als volgt: 

Art. I. Het onder a bepaalde in artikel 1 
van Ons voornoemd besluit van 28 Januari 
1931, Staatsblad n°. 24, wordt als volgt ge
lezen: 

"a. indien zij in loondienst werkzaam zijn 
aan inrichtingen, staande onder beheer van 
een natuurlijk of een rechtspersoon;". 

Art. II. Tusschen artikel 1 en artikel 2 
van Ons voornoemd besluit van 28 Januari 
1931, Staatsblad n°. 24, wordt een nieuw ar
tikel ingevoegd, luidende: 

,,Art. la. De personen, bedoeld onder let
ters a en c van- artikel 1, zijn niet ve rzekerd 
overeenkomstig de bepalingen der Ziektewet. 

21 
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indien zij ingevolge het bepaalde in artikel 3 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
onder ambtenaar worden verstaan of indien 
zij ingevolge het bepaal de in arti kei 4, eerste 
lid, onder letters a, b, c, d, e, /, g, h, i, j, k, 
l en n dier wet als ambtenaar worden be
schouwd, ten ware deze personen werkzaam 
zijn: 

a. als hoofd, onderwijzer of beambte aan 
een niet gesubsidieerde bijzondere lagere 
school of kweekschool ; 

b. als vakonderwijzer of beambte aan een 
gesubsidieerde b~zondere lagere school; 

c. a ls beambte aan een gesubsidieerde bij
zondere kweekschool; 

d. als leeraar of beambte aan een niet van 
Rijkswege gesubsidieerde school, die voldoet 
aan de eiscben, gesteld bij artikel 45ter , 2 tot 
en met 9 der wet tot regeling van het mid
del baar onderwijs; 

e. als beambte aan een school, die voldoet 
aan de eischen, gesteld bij artikel 45ter, 2 tot 
en met 9 der wet tot regeling van het middel
baar onderwijs.". 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
bes lu it, hetwelk in het Staatsblad zal worden 

NETHERLANDS 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Les Trois Epis, den 27sten Juni 1931. 
WILHELMI A. 

De Minister van. Arbeid, Handel en Nijverheid. 
T. J . Vers c hu u r. 

( Uitgeg. 22 Jul i 1931.) 

27 Juni 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het model V, behoorende bij het Koninklijk 
beslurt van 3 Januari 1923 (Staatsblad no. 
34), ter uitvoering van de wet van 28 Maart 
1877 (Staatsblad n°. 35), laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 24 Maart 1922 (Staats
blad n°. 135) tot wering van besmetting 
door uit zee aankomende s~hepen. S. 258. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid en van Onzen 
Minister van Defensie van 13 April 1931, n° 721 
H, Afdeeling Volksgezondheid en van 24 April 
1931, IIle Afd. A, n°. 37; · 

Gezien Ons besluit van 3 Januari 1923 
(Staatsblad no. 34) ter uitvoering van de wet 
van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), gewijz igd 
bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64), 8 April 1893 (S/.aatsblad n°. 63), 21 Juni 
1901 (Staatsblad no. 157), 31 Juli 1915 (Staats
blad n°. 346), 27 November 1919 (Staatsblad 

PAYS-BAS 

INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION OF PARIS , 1926, 
CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE DE PARIS, 1926 

DERATIZATION CERTIFICATE (a) 
CERTIFICAT DE DÉRATISATION (a) 

DERATIZATION EXEMPTION CERTIFICATE (a) 
CERTIFICAT D'EXEMPTION DE DÉRATISATION (a) 

Given under art. 28 of the International Sani
tary Convention of Paris, 1926 (not to be taken 
away by port authorities). 
Date _______ port of ______ _ 

THIS CERTIFICATE records the inspection 
and exemption/Deratization (a) at this port and 
on the above dat,e, of the S.S. ______ _ 
of ___ net tons, from ______ in ac-
cordance with the quarantine laws and regula
tions (last section of article 32 of the Royal 
Decree of 3 January 1923 [Staatsblad n°. 34].) 

. . empty 
At th1s time the holds were laden with (a) ___ _ 
tons of _____________ cargo. 

(a) Strike out the unnecessary indications. 

Observations. (In case of exemption, state here 
the measures taken for maintaining the vessel 
in such a condition that the rat population 
would be reduced to a minimum) : 

Délivré conformément à !'art. 28 de la Conven
tion Sanitaire Internationale de Paris, 1926.(Ne 
<levant pas être retiré par les autorités du port). 
Date _______ port of _______ _ 

LE PRÉSENT CERTIFICAT atte te l'inspec
tion et l' emxeption/la dératisation (a) en ce port 
et à la date ci-dessus, du navire ______ _ 
de ___ tonnage net, venant de ___ con-
formément aux lois et règlements quarantena1-
res (l'alinéa final de l'article 32 del' Arrêté Royal 
du 3ième Janvier 1923 [Staatsblad n°. 34].) 

vides 
A ce moment Ie cales étaient - h -é- de (a} c arg es 
______ tonnes de _______ cargo. 

(a) Rayer les mentions inutiles. 

Observations. (Dans Ie cas d'exemption: indiqu
er ici les mesures prises pour que Ie navire soit 
maintenu dans des conditions telles que la 
population murine y soir réduite au minimum) : 

Seal, name, qualification and signature of the inspector, 
Cachet, nom, qualité et signature de !'inspecteur, 

This certificate should be kept on the ship. 
Ge certificat doit être èonservé à bord du navire. 
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-· .. - ··- ·- - - ··o- - ----o-- ..... ... ..... .. ... 

Compartments Rat indications 
Traces de rats Discovered Corrected 

Trouvés Supprimés 

(a) (b} (c} 

H olds 1 

" 
2 

" 3 

" 
4 

" 
5 1 
6 1 

" 7 
Sh~lter Deck spa-

ce 
Bunker space 
Engineroom and 
Shaft alley 

..._, .., ._...., .., ... ,.., .... .., .. u .4-1. ..._, ._,-._._.. ,_, .1.UUIV.I.V .l l 

By fumigation - Par fumigation By catchi~g, trapping 
Fumigant - Gas utilisé : or p01somng 
Hours exposure for (rats Par capture ou poison Exposition(heures) pour insects ........ ...... --

Cu. FT. 1 Quantity Traps set or 
Space used Dead rats poisons Rats 

Espaces Quantités recovered putout recovered 

(Mèt. employées Rats trouvés Pièges ou Rats pris 
cubes) morts poisons mis OU tuéA 

(d) 

Compartiments 

(a) 
1Cales 1 

" 
2 

" 
:J 

" 
4 

" 
5 

" 
6 
7 

E~trepont 

Soute à charbon 
Chaufforie . tunne 

de l'arbre 

N) 
-.J 

<.; 

q 
Forepak and Sto- Coqueron avant e t z 

reroom 
Afterpeak and 
Storeroom 

LifeboaLs 

Charta and Wire-
less rooms 

Galley and Bakery 

Pantry 
Provision store-
rooms 

Quarters (crew) 
Quarters ( officers) 

Quarters ( cabin 
passengers) 

Q uarters ( steerage 

Total 1 1 1 

(a) In case any of the compartments enumerated are not present on 
the vessel, t his fact must be mentioned. - (b) Old or recent evidence of 
excreta, runs or cutting. - (c) None. Slight, Moderate of Pronounced. -
(d) State the weight of Sulphur or of Cyanid salts or quantity of H CN 
acid used. 

1 1 

1 1 1 1 

magasin 
Coqueron arrièr e 

et magasin 
Canots de sau ve 

tage 
Chambre des car 

tes, T.S.Ji'. 
Cuisines et Bou 

langerie 
Cambuses 
S011te à vivrcs 

Postes (équipage) 
Chambres (offi-

ciers) 
Cabines et sa lies 

passagers) 
(Postes ( passager s 

t de 3ième classe " 
f mi •Ira,lts) 

Total 
(a) Lorsqu'un des compartiments énumérés n'existe pas sur Ie navire_ 

on devra Ie mentionner expressément. - (b) T races anciennes ou récentes 
d'excréments, de passages ou de rongeroents. -- ( c) N~,i,nt. Peu. Passable
ment on beaucoup. - ( d) Indiq uer les poids de souffre ou de cyanure ou 
Ja proportion d'acidc cyanhydrique. 

Behoort · bij K oninklijk besluit van 27 Juni 1931 (Staatsblad n°. 258) . Ons bekend, 
De JJ,Jinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

De Minister van Defensie, 
T. J . Verschuur. 
L.N.D ec ker s. 
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no. 784) en van 24 Maart 1922 (Staatsblad no. 
135) tot wering van besmetting door uit zee 
aankomende schepen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Juni 1931, n°. 51); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, H andel en Nijverheid en van 
Onzen Minister van Defensie va n 11 Juni 1931, 
n°. 1274 H, Afdeeling Volksgezondheid en van 
22 Juni 1931, IIIe Afdeeling A, n°. 93; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het bij Ons bovenaangehaalde besluit be

hoorende model V, bedoeld in h et 4e lid van 
artikel 32, wordt vervangen door het bij dit 
besluit behoorende model. 1 

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

Les Trois Epis, den 27sten Juni 19Bl. 
WILHELMINA. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Vers c huur. 

De Minister van Defen.sie, L. N. Deck e r s. 
( Uitgeg. 24 Juli 1931). 

27 Juni 1931. BESLUIT tot p laats ing in het 
Sta,atsblad van de op 6/11 J uni 1931 in 
de Nederlandsche en in de Dui tsche taal 
gesloten overeenkomst houdende mildere 
bepalingen voor het vervoer per spoorweg 
tusscb en Nederland en Duitschland van 
goederen, die ingevolge de internationale 
overeenkomst voor het goederenvervoer 
per spoorweg van 23 October 1924 van 
het vervoer ui tgesloten, of slechts voor
waardelijk ten vervoer toegelaten zijn. S. 
259. 

111,j WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om ge

bruik makende van de bevoegdheid, neerge
legd in artikel 4, par. 2, van de internationale 
overeenkomst voor het goederenvervoer per 
spoorweg van 23 October 1924 (Staatsblad 
n°. 180 van 1928) in wederzijdsch verkeer 
tusschen Nederland en D·uitschland mildere 
bepalingen vast te stellen voor het vervoer per 
spoorweg van goederen, die ingevolge ge
noemde in ternationa le overeenkomst van het 
vervoer zijn uitgesloten, of slech ts voorwaar
de lij k ten vervoer zij n toegela ten ; 

dat daartoe tusschen Onzen Minister van 
W aterstaat en den Dui tschen Rijksverkeers
minister onder dagteekening van 6/11 Juni 
1931 gelij kluidende overeenkomsten in de N e
derlandsche en in de Duitsche taal zijn ge
sloten, welke op 1 Juli 1931 in werking tre
den en waarvan een a fdruk bij dit besluit is 
gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 22 Juni 1931, La. D .D ., af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 Zie blz. 222 en 223. 

de bekendmaki1,g van deze overeenkomsten 
te bevel en door plaatsing van dit besluit in 
het S taatsb lad. 
. Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de ui tvoering van hetgeen ten deze wordt ver
eisch t . 

Les Trois Epis , den 27sten Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De l'Plinister van Wat erstaat, P . J. R e y m e r . 
( Uitgeg. 10 J uli 1931. ) 

OVEREENKOMST tusschen het K oninkrijk 
der Nederlanden en Du.itschland, houden
de mildere bepalingen voor het vervoer in 
onderling verkeer van de voorwerpen, die 
volgens de l nten,ationale Overeenkomst 
01ntrent het goederenvervoe,· per spoonveg 
van 23 October 1924 van het vervoer zijn 
uitgesloten, of daartoe slechts voorwaarde
lijk to egelaten zijn. 

Op grond van art i kei 4, § 2 van de Interna
t ional e Overeenkomst van 23 October 1924 
betreffende het goederenvervoer per spoorweg 
is overeengekomen, dat in het rech tstreeksch 
verkeer tusschen de Spoorwegen de volgende 
afwijkende bepalingen van de voorwaarden 
van de op 1 J uli 1931 ingevoerd wordende 
nieuwe Bijl age I van deze Overeenkomst met 
ingang van 1 Jul i 1931 van kracht zullen 
zijn: 

In de Inleidende opmerking tot Bijlage I 
worden 

1. in randgetal 1 de woorden " Deze be 
namingen moeten rood onderstreep t worden" 
vervangen door : 

,,Deze benamingen moeten bij de voorwer
pen van de Kl assen I c, IV, V , VI rood on
derstreept worden." 

2. Aan het slot van randgetal 3 de volgen
de zinnen toegevoegd: 

,, I ndien de samenpakking of de samenla
ding toegestaan is , kan voor zulke zendingen 
een gemeenschappelijke vrachtbrief worden 
opgemaakt. In den gemeenschappelijken 
vrachtbrief moeten de voorwaardelijk ten ver
voer toegelaten voorwerpen a fzonderlijk wor
den opgegeven en zoodanig aangeduid worden, 
als in rechtstreeksch verkeer tusschen de 
spoonvegen is voorgeschreven." 

3. In randgetal 5 de woorden "volgens mo
del 1 tot 10" vervangen door: 

" Vol gens model 1, l a, 2, 2a, 2b, 3, 4 tot 
10." 

4. In randgetal 6 de woorden " volgens mo
del 1 tot 5, 9 en 10" vervangen door: 

"volgens model 1, la, 2, 2a, 3, 4, 5, 9 en 
10." 

5. Aan het slot van randgetal 6 toegevoegd 
de woorden: 

,,Bij wagenladingen kan van het aanbren
gen van de etiketten volgens model 4, 5, 9 
en 10 op de colli zelf worden afgez ien ." 

In de plaats van de voorschr iften voor klas
sen Ia en lb (randgetal 8 tot 44) gelden de 
volgende bepalingen: 
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KLASSE I. 
Ontplofbare goederen. 

Ia. Ontploffingsmlclclelen (sprin g • en 
schletmlclclelen ) 1 

Ten vervoer worden slechts de hierna ge
noemde ontploffingsmiddelen toegelaten: 

a) 

A. SPRINGMIDDELEN. 2 

l e Groep. 
, p1·ingmiddelen, die als stukgoed. vervoerd. 

mogen word.en. 3 

A ,nmoniumnitraatspringmid.d.elen, en wel: 
niet gegelatineerde ammoniumnitrnat
springmiddelen en 
gegelatineerde ammoniumnitraatspring
middelen (door dinitrochloorhydrine of di
nitroglycol gege latineerd), 

voor zoover zij gedurende 48 uren aan 
een temperatuur van 75° C blootgesteld, 
geen stikstofoxyde afscheiden, en vóór of 
na deze beproeving bij stoot, wrijving of 
ontsteking niet gevaar! ijker zijn dan een 
springmiddel, van de volgende samenstel
ling: 80 pct, ammoniumnitraat, 12 pct. 
trinitrotolµol, 4 pct . houtmeel en 4 pct. 
nitroglycerine, 

onder voorwaarde, dat zij overeenkom
stig de voorschriften van het land van af
zending volgens de mildste voor spring
middelen geldende voorwaarden mogen 
worden vervoerd. 

De vervaardiger moet voortdurend, door 
herhaald uitgevoerde proefnemingen, de 
voorgeschreven hoedanigheid . van het 
spri ngmiddel nagaan en zich daarbij te
vens overtuigen, dat dit niet gevaarlij ker 

1 Stoffen, d ie niet gesch ikt zijn om ontplof
fingen te weeg te brengen of niet gesch ikt zijn 
voor schietdoeleinden, of d ie door aanraking 
met een vlam niet tot ontploffing kunnen 
worden gebracht en voor stoot en wrijving niet 
gevoeliger zij n dan dinitrobenzol, behooren 
niet tot de spr ingmiddelen in den zin van 
deze overeenkomst. 

Wordt bij het ten vervoer aanbieden van 
een dezer stoffen door den afzender in den 
vrachtbrief verklaard, dat zij niet geschikt is 
voor schietdoeleinden of om ontploffingen te 
weeg te brengen, dat de aanraking met een 
vlam haa r niet tot ontploffing kan brengen en 
dat zij voor stooten en wrijven niet gevoeliger 
is dan d initrobenzol, dan wordt geacht dat zij 
n iet onderworpen is aan de vervoersvoorwaar
den van ki asse Ia. 

2 Tot nader order mag in de springmidde
len het nitroglycerine geheel of gedeeltelijk 
vervangen zij n door nitroglycol of dinitro
chloorhydrine of door een genitreerd mengsel 
van glycerine en sorbiet of door een geni
treerd mengsel van glycol of chloorhydrine en 
sorbiet of door een genitreerd mengsel van 
glycerine, sorbiet, glycol of ch loorhydrine, iu 
de laatste drie gevallen met toevoeging van 
diphenylamine. 

3 Door deze groepsindeeling wordt geen in
breuk gemaakt op de in de betrekkelijke ta
rieven voorkomende bepalingen voor de 
vrachtberekening. 

is dan het springmiddel , waarmede h et 
vergeleken moet worden. Onverminderd de 
verantwoordelij kheid van den vervaardi
ger hiervoor, kan door het met het toe
zicht belaste gezag van het land van af
zend ing te all en t ijde worden onderzocht 
of aan die eischen voldaan is en, zoo noo
dig, het vervoer van het springmiddel 
worden verboden . 

b) Organische nitroverbindingen en wel: 

1. 'l'rinitro toluol, 
H exanitrodiphenylamine en 
Pikrinezi,ur ; 

2. in hoeveelheden van ten hoogste 500 g 
elk en te zamen 5 kg netto-gewicht, 
overeenkomende met een bruto-gew icht 
van ongeveer, 15 kg.: 

zoodanige nitroverbindingen, niet ge. 
vaarlijker zijnde dan pikri nezuur, wel
ke bestemd zijn voor wetenschappelijke 
of pha1·1naceutische doeleinden. 

c) Nitroc ellulose (schietkatoen, collodium
wol) en wel : 
ex) Nitrocellulose, niet geperst, in een ver

houding van 75 gewichtsdeelen droge 
nitrocell ulose op ten m inste 25 ge
wichtsdeelen water of alcohol (aethyl-, 
propyl-, butyl- of amylalcohol ) of een 
mengsel , bestaande uit gelijke deelen 
van deze alcoholen en kamfer, verder 
nitrocellulose, niet geperst, met een 
stikstofgehal te van ten hoogste 12 pct., 
in een verhouding van 75 gewichtsdee
len droge nitrocel lulose op ten m inste 
25 gewichtsdeelen xylol. 

(:,) Nitrocellulose, geperst, met ten m inste 
15 pct. watergehalte ( 85 deel en droge 
stof en 15 deelen water} . 

De nitrocellu lose moet ten aanzien 
van de stabili teit aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

De afscheid ing van stikstofoxyde bij 
een verhitting gedurende 2 uren in 
een temperatuur van 132° C mag per 
gram n itrocellulose ten hoogste 3 cm3 
bedragen ; de ontploffingstemperatuur 
moet boven 180° C liggen. 

d) Met buskruit overeenko1nende springmid
del en 1 van de volgende samenstel li ng: 

Mengsel van 70 tot 76 pct. natronsalpe
ter, waarvan ten hoogste 20 pct. van d~ 
gezamenlij ke hoeveelheid der spri1_1_gstot 
door kalisalpeter vervangen mag z1J n, 9 
tot 11 pct. zwavel en 10 tot 15 pct. kool, 
onder de voonvaarde, dat zij overeenkom
stig de voorschriften van het land van af
zending, volgens de m ildste voor spring
m iddelen geldende voorwaarden mogen 
worden vervoerd. 

1 In het verkeer met Italië, Nederland en 
Noorwegen worden met buskru i_~ overeenko
mende springmiddelen slechts b1J hoeveelhe
den van ten hoogste 100 kg als stukgoed ver
voerd; bij grootere hoeveel heden wo_rden deze 
springmiddelen in verkeer met die Staten 
slechts als wagenlading en wel onder de voor
waarden voor de springmiddelen van de 2de 
groep ten vervoer aangenomen. 
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2e Groep. 1 

Springmiddelen, welke slechts als wa
genlading rnogen worden vervoerd. 

a) 0 r ga n i s c he n i t r ov e r b i n d i n
g en, 
voor zoover zij, gedurende 48 uren aan een 
temperatuur van 75° C blootgesteld, geen 
gewichtsverandering ondergaan en onder 
den invloed van stoot, wrij ving of ontste
king n iet gevaarl ij ker zij n 

c:c) wat de in water onoplosbare verbin,
dingen betreft - dan tetranitromethy
lani l ine. 2 

~) wat de in water oplosbare verbindin
gen betreft - dan trinitroresorcine. 

b) Chlomat- en Perchloraatspringmiddelen 
(mengsels van chlorl¼ten of perchloraten 
van alkalimetalen of van aardalkalimeta
len met koolstofrijke verbindingen, zooals 
kool, kool waterstoffen, harsen, oliën, geni
treerde aromatische kool waterstoffen, plan
tenmeel, anorganfache zouten en soortge-
1 ij ke), onder voorwaarde, dat ze volgens 
de voorschriften van het land van afzen
ding ten vervoer per spoorweg zijn toege
laten. Chloraatmengsels mogen geen am
mon ium-zouten bevatten. Onder den in
vloed van stoot, wrijving of ontsteking 
mogen de springmiddelen niet gevaarlij
ker zijn dan een chloraatspringmiddel van 
de vo lgende samenstelling: 80 pct. kalium
chloraat en 10 pct. dinitrotoluol, 5 pct. 
trinitrotoluol, 4 pct. ricinusolie en 1 pct. 
houtmeel. 

De vervaardiger moet voortdurend, door 
herhaald uitgevoerde proefnemingen, de 
voorgeschreven hoedanighei d van het 
springmiddel nagaan en zich daarbij te
vens overtuigen, dat dit niet gevaarlijker 
is dan het springmiddel, waarmede het 
verge leken moet worden . 

c ) P entaerythriettetranitraat (Nitropentaery
thr iet) in fijn gekristalliseerden toestand 
en met 30 pct. water ge lijkmatig doortrok
ken ; bovendien P entaerythriettetranitraat 
(n itropentaerythriet), in fijn gekristalli
seerden toestand, met 10 pct. Montanwas. 

d) Buskruit (mijnkruit) (mengsels van kali
salpeter, zwavel en kool , gekorreld, ge. 
perst of in poedervorm voor zoover zij 
onder den invloed van stoot, wrijving of 
ontsteking niet gevaarlijker zijn dan fijn 
jachtkruit van de volgende samenstelling: 
75 pct. kal isalpeter, 10 pct. zwavel en 15 
pct. houtskool, onder voorwaarde, dat ze 
vo lgens de voorschriften van het land van 
afzending ten vervoer per spoorweg zijn 
toegelaten. 

e) Dynamiet en dynamietachtige springmidr 
delen, onder voorwaarde, dat zij volgens 
.de voorschriften van het land van afzen-

1 Door deze groepsindeeling wordt geen in
breuk gemaakt op de in de betrekkelij ke ta
rieven voorkomende bepalingen voor de vracht

berekening. 
2 Tetranitromethylaniline mag in hoeveel

heden van ten hoogste 200 kg in kisten van 
ten hoogste 26 kg inhoud als stukgoed worden 
vervoerd. 
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ding ten vervoer per spoorweg zijn toege
laten . 

Zij mogen niet gevaarlijker zijn dan 
springgelatine met 93 pct. n itroglyceri ne. 

B. SCHIETMIDDELEN. 
le G toe p . 1 

Schietmidd.elen, die als stukgoed vervoerd 
mogen worden, en wel : 

Rookzwak gegelatineerd schietkatoenki-uit en 
nitroglycerynekruit, onder voorwaarde, dat zij 
overeenkomstig de voorschr iften van het land 
van afzending, volgens de mi ldste voor schiet
middelen geldende voorwaarden mogen wo,·
den vervoerd. 

2e Groep. 1 

Schietmiddelen, welke slechts als wagenla
ding 11iogen worden vervoerd, en wel: 
a) rookzwak, gegelatineerd schietkatoenkruit, 

dat niet voldoet aan de eischen, gesteld 
voor het kruit van de le groep; 

b) rookzwak, niet gegelatineerd schietkatoen
kruit (z.g.n. mengkruit); 

c) buskruit ( gepe,·st en gekorreld) en soo,·t
gelij ke voor schietdoeleinden geschikt kruit. 

De sch ietmiddelen, onder a) en b) bedoeld, 
moeten dezelfde stabiliteit hebben, welke vol
gens de voorschriften van het land van afzen
ding voor de schietmiddelen van de l e groep 
gesteld wordt. 

VERVOERSVOORWAARDEN VOOR DE 
ONDER Ia, A en B GEN OEMDE 

SPRING MIDDELEN. 
A. V e r p a k k i n g. 

Voor de verpakking gelden de voorschriften 
van het land van afzending. 

Ieder collo met spring- of schietmiiidelen 
van de l e G,·o ep moet met een etiket, volgens 
model n°. 1, ieder collo met spring- of schiet
middelen van de 2e G,·oep met een etiket 
volgens model n° . la voorzien zijn. 

B. A anb ieding en vervoer. 
(1) Als ijlgoed mogen niet ten vervoer 

worden aangeboden : spring- en schietmiddelen 
der 2e groep. 

Als ijlstukgoed mogen ook de andere spring
middelen van Klasse Ia niet ten vervoer wor
den aangeboden. 

Uitgezonderd hiervan zijn: 
1. Ammoniumnitraatspringmiddelen (Ia, A, 

l e groep a), 
2. Trinitrotoluol (Ia, A, le groep b). 
3. Schietmiddelen der le groep (Ia, B, l e 

groep). 
(2) voor de spring- en schietmiddelen der 

2e groep moet nog het volgende in acht wor
den genomen: 
a) Deze stoffen mogen niet naar stations en 

lijnen ten vervoer worden aangeboden, 
waarheen het vervoer verboden is. 

b) De aanneming ten vervoer kan, ind ien de 

1 Door deze groepsindeeling wordt geen in
breuk gemaakt op de in de betrekkelijke ta
rieven voorkomende bepalingen voor de vracht
berel<ening. 
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zending niet met extra-treinen wordt ver
voerd , tot bepaalde dagen en tre inen wor
den beperkt. 

c) Iedere zending moet overeenkomstig de 
voorschriften van het land van afzending 
bij het station van vertrek worden aange
geven en ten vervoer worden aangeboden. 

C. V r a c h t b r i e v e n, V e r k I a
r in gen. 

De inhoudsopgave moet (1) 
a) bij de spring- en schietn,iddelen van de 

l e groep eenmaal rood worden omlijnd; 
b) bij de spring- en schietmiddelen van de 

2e groep tweemaal rood worden omlijnd. 
(2) Bij de spring- en schietn,iddelen der le 

groep moet door een door de bevoegde auto
rite iten erkende scheikundige of door de auto
rite iten van een gemonopoliseerd bedrijf op 
den vrachtbrief worden verklaard, dat het 
springmiddel op grond van de bepalingen 
van het land van afzending, volgens de sa
menstelling tot de l e groep behoort en onder
zocht is. 

Bij alle zendingen moet bovendien op den 
vrachtbrief door den afzender worden ver
Idaard, dat de verpakking van het springmid
del in overeenstemming is met de voorschrif
ten van het land van afzending. 

Bij het verder vervoer van een deel der oor
spronkelijke zending door een anderen afzen
der clan de fabriek, waar de stoffen zijn ver
vaardigd, kan de in de eerste alinea van dit 
punt (2) voorgeschreven verklaring achter
wege blijven, indi en de afzender in den vracht
brief verklaart, dat de coll i afkomstig zijn 
van eene zending, welke onderzocht is en ver
gezeld is geweest van eene verklaring van een 
scheikundige en dat de oorspronkelijke ver
pakking op geenerlei wijze is veranderd. Des
verlangd moet een en ander op geloofwaar
dige wijze worden aangetoond. 

Of en welke verdere verklaringen voor de 
zendiugen bovendien vereischt worden, is be
paald in de betrekkelijke wettelijke voorschrif
ten van de tot deze Overeenkomst toegetreden 
Staten, over wier gebied het vervoer zal 
plaats hebben. 

(3) Voor de spring- en schietmiddelen van 
de 2e groep moet het volgende in acht worden 
genomen. 
a) Op de vrachtbrieven moeten- behalve mer

ken en nummers, aantal en soort der pak
middelen ook het brutogewicht van ieder 
pakmiddel afzonderl ijk worden aangege
veu. 

b) Op den vrachtbrief moet door den afzen
der worden verklaard, dat de samenstel
ling en de verpakking van de springmid
delen in overeenstemming zijn met de 
voorschr iften van het land van afzending. 
Bovendien moet bij elke zending dyna-
11,ietpatrnnen ·worden gevoegd eene door 
den vervaardiger opgemaakte en gelegali
seerde verklaring van herkomst, alsmede 
de verklaring van een door de betrokken 
autoriteiten erkenden scheikundige of van 
de autoriteiten van een gemonopoliseerd 
bedrijf omtrent de voorgeschreven samen
stelling en verpakking. 

c) Of en welke verdere verklaringen voor de 
zendingen bovendien vereischt worden, is -
bepaald in de betrekkelijke wettelijke voor
chriften van de tot deze Overeenkomst 

toegetreden Staten, over wier gebied het 
vervoer zal plaats hebben. 

D. Mi d cl e I en van vervoer. 
(1) Voor het vervoer van alle springmiil

delen moeten gesloten goederenwagens worden 
gebezigd. 

(2) Voor de sp,·ing- en schietmiddelen van 
de 2e groep geldt het volgende: 
a) slechts wagens met veerende stoot- en 

trekinrichtingen, een vast, stevig dak, vol
komen dichte wanden en goed sluitende 
deuren, zoo mogelijk zonder reminrichting, 
mogen worden gebezigd; 

b) wagens , waarin ijzeren draadnagels, schroe
ven, moeren . of dergel ijke uitsteken, mo
gen niet worden gebruikt; 

c) de deuren en vensters van de wagens moe
ten goed sluiten en gesloten worden ge
houden ; 

d) slechts wagens mogen worden gebezigd, 
waarvan het I aatste periodieke onderzoek 
meer dan een maand geleden en waarvan 
het laatste smeren minder dan twee maan
den geleden heeft plaats gehad, of die 
niet binnen een maand nà het laden ter 
revisie moeten worden opgezonden; 

e) de zendingen moeten van het station van 
afzending tot het station van bestemming 
in denzelfden wagen worden vervoerd en 
mogen onderweg slechts bij uiterste nood
zakelijkheid worden overgeladen; 

/) de beladen wagens moeten boven aan de 
voor- en de achterzijde of aan de beide 
zijwanden duidelijk zichtbare zwarte vier
hoekige vlaggen dragen, voorzien van een 
witte letter "P". 

E . L a d e n e n o v e r i ge v o o r
s c hr i f ten. 

(1) Springmiddelen (Ia) mogen niet met 
Seinvuurwerk (Klasse Ib , cij fer 3) 
en met ontstekingsmiddelen m et bri$ant ver-

1nogen (Klasse Ib, cij fer 5A) 
en met Vuurkoord (Klasse Ib, cijfer 5C) 
en met de in Klasse Ib, cijfer 12, genoemde 

11iunitie; 
de spring- en schietmiddelen van de 2e groep 
ook niet met brandbare vloeistof/en (Klasse 

IIIa) Gevaargroep 
Al te zamen in clenzelfden wagen worden 

ge laden. 
(2) Bij" het laden en de behandeling van 

de spring- en schietmiddel en van de 2e groep 
moet nog het volgende in acht worden ge
nomen: 
a) de pakmiddelen moeten in de spoorweg

wagens zoo stevig liggen, dat zij tegen 
schuren, schudden, stooten, omkantelen en 
vallen uit hooger li ggende lagen zijn ge
vrijwaard. Tonnen mogen vooral niet 
rechtop worden gezet; zij moeten zoo mo
gelijk evenwijdig met de zijwanden van 
den wagen worden gelegd, en door houten 
stopblokken, welke met haren kleeden zijn 
bedekt, tegen elke rollende beweging wor
den beschermd; 
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b) de bijzondere ladingsbenoodigdheden en 
de waarschuwingsteekenen { dekkleeden, 
vlaggen, enz.) moeten door den afzender 
worden verstrekt en met de goederen aan 
den geadresseerde worden afgeleverd; 

c) ten opzichte van de veiligheidsmaatrege
len op de stations en gedurende den rit, 
van de aanwijzing der treinen en het 
plaatsen van de met ontploffingsmiddelen 
beladen wagens in de treinen, van de 
mededeeling aan de tusschenstations en 
aan de spoorweg-administratiën, welke bij 
het vervoer betrokken zijn, ·van de aan
komst op het station van bestemming en 
de aflevering der zendingen, zijn de voor 
het betrokken station of de betrokken lijn 
geldige binnenlandsche voorschriften van 
toepassing. 

Ib. Munitie. 
Ten uitvoer worden slechts de hierna ge

noemde soorten munitie toegelaten: 
1. Vuurkoord zonder ontstekingsmiddel: 

a) snelbrandend vuurkoord (vuurkoord, 
bestaande uit een dikke buis met een 
hart van buskruit van groote door
snede of met een hart van schietka
toendraden) ; 
(voor langzaam brandend vuurkoord 
zie Klasse Ic, cijfer Ic). 

b) detoneerend vuurkoord { dunwandige 
metalen buizen van geringe doorsnede 
met een hart van slagsas, dat niet ge
vaarlijker is dan zuiver p ikrinezuur, 
of gesponnen snoer van geringe door
snede met een hart van slagsas, dat 
niet gevaarlijker is dan pentaery
thriettetranitraat {nitropentaerythriet). 
(Voor momentvuurkoord zie cijfer 6 C.) 

2. Ontstekingsmiddelen met niet-brisant ver
mogen (ontstekingsmiddelen, die niet door 
slagpij pjes of andere middelen een bri
sante werking bezitten) : 
a) slaghoedjes voor vu-urwapenen en voor 

munitie; 
b) l edige patroon- en ka:rdoeshulzen met 

ontstekingsinrichtingen voor vuurwa
penen; 

c) ontstekingspijpjes en -doppen of soort
gelijke ontstekingsmiddelen met een 
kleine vulling buskruit of sas, die door 
wrijving, slag of electriciteit tot wer
king worden gebracht. Niet brisante 
ontstekingsmiddelen voor handgrana,. 
ten (ook met steel) slaghoedjes met 
buskruitvulling voor oef enini;shandgra,. 
naten met steel en voor andere 1nu
nitie; 
in beide gevallen, voorzoover zij vol
doen aan de voorschriften van het 
land van afzending; 

d) buizen voor projectielen, die geen slag
pijpjes of andere inrichtingen bevat
ten, welkt een brisante uitwe1·king 
kunnen veroorzaken; · slagdoppen voor 
buizen van projectielen. en dergelijke. 

3. seinvuurwerk, t.w. 
groote moo-rdslagen. (,,Kanonenschläge" j 

met ten hoogste 200 g gekorreld zwart bus
kruit of 70 g rookzwak kruit 

1
. en knalsignalen - vroeger ook petarden ge

noemd - voor stopseinen op de spoorwegen, 
1 voor zoover zij aan de voorschriften van het 

land van afzending voldoen. 
(Voor de kleine moordslagen met ten hoog

ste 75 g gekorreld buskruit, bestemd voor 
vuurwerk-doeleinden, zie klasse Ic, cij fer 3b) . 

4. Patronen voor handvuurwapenen. 
a) M etaal-Patronen, waa,·van de huls geheel 

van metaal vervaardigd is. 
D e kogels moeten zoo vast aan de hulzen 
zijn bevestigd, dat zij niet kunnen loslaten 
en oók de kruitlading niet kan doorziften . 

b) Pat,·onen, waar-van de hulzen slechts ge
deeltelijk uit metaal bestaan. 
De kruitlading moet zich geheel in het 
onderste gedeelte van de patroon bevinden 
en door een prop of schijf zijn afges loten. 
Het karton moet zoo stevig zijn, dat het 
tijdens het vervoer niet kan breken. 

c) Patronen met kartonnen huls voo,· cen
tral e ontsteking. 
Het karton moet zoo stevig zijn, dat het 
tijdens het vervoer niet kan breken. 

d) Flobertkogelpatronen (Flobertmunitie) . 
e) Floberthagelpatronen (Flobertmunitie). 
f) Flobertpatronen zonde,· kogel of hagel . 

6 A Ontstekingsmiddelen ,net brisant ver
mogen: 

a) slagpijpjes {ook met ve1·tragin.g), 
b) slagpijpjes voor electrische ontsteking 

(ook met vertraging), 
c) slagpijpjes in verbinding met vuur

koord, 
d) slagpijpjes ,net vertraging en slag

hoedjes (echolotpatronen), 
e) slagpijpjes in verbinding ,net een in

leidingslading uit geperste ontplofbare 
stof, niet gevaarlij ker dan tetranitro
methylaniline, zoogenaamde inleidings. 
ladingen (detonatoren), 

f) slagpijpjes in buizen voor projectielen, 
al dan niet met een inleidingslading, 

g) ontstekingsmiddelen met brisant ver-
11iogen voor handgranaten (ook met 
steel). 

B W erplooden (slagpijpjes ook met slag
hoedjes opgesloten in blikwerk "Frei
lote" of " lotbomben") . 

C Slagsnoer {gesponnen snoeren van ge
ringe doorsnede met een hart van slag
sas, gevaarlijker dan pentaerythriette
tranitraat), voor zoover zij voldoen aan 
de voorschriften van het land van af
zending. 

6. Militaire munitie niet elders genoemd 
(b.v. patronen, gevulde projectielen) alle 
zonder het ontstekingsmiddel, voor zoover zij 
aan de voorschriften van het land van afzen
ding voldoen. 

7. Hand,. en geweergranaten zonder het 
ontstekingsmiddel , voor zoover zij aan de 
voorschriften van het land van afzending vol
doen. 

8. Brisante springladingen voo1· projectie
len, torpedo's en mijnen, verder sp1-ingbussen 
en dergelijke, hulzen niet tetryllading, alle 
zonder slagpijpje, voor zoover zij aan de voo1·
schriften van het land van afzending voldoen. 

9. V erlichtings_ en seinpatronen. 
Hiertoe behooren in het bijzonder: 
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verlichtings- en s : inpatro- D dr " f ff ht 
nen, gran~atseinen : l e 1J - 0 10 s~s 

hulzen voor lichtspoorpa- m_cet zoo stevig 
tronen, z1Jn samengeperst, 

handseinlichten, J d3:t de voorwerpen 
do ~lvuur met vuur- en b!J het verbranden 

_stofve:schijnselen, m et meer ontplof-
bhksemh chtpatronen fen. 

10. Bookmakers, voor zoover zij aan de 
bepalingen van het land van afzending vol
doen. 

ll. Nevelwekkers, voor zoover zij aan de 
bepalingen van het land van afzending vol
doen. 

12. De onde,· de cijfers 6 tot 8 genoemde 
munitie met betrouwbaar beveiligde slagpijp
jes of ontstekers, voor zoover deze munitie aan 
de bepalingen van het land van afzending 
voldoet en a ls wagenlading ten uitvoer wordt 
aangeboden. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 
A . V e r p a k k i n g. 

Voor de verpakking gelden de voorschriften 
van het land van afzending. 

Ieder collo met voorwerpen van de cijfers 
3, 5A en 5C moet met een etiket volgens 
Model 2, ieder collo met voorwerpen van de 
cijfers 6, 7, 8, en 9 moet met een etiket vol
gens Model 1 en ieder collo met voorwerpen 
van cijfer 12 moet met een etiket volgens 
Model 2a voorz ien zijn. 

B. V e r k I a r i n g e n. V r a c h t
br ie ven. 

(1) De inhoudsopgave moet 
a) bij de voom»erpen van de cijfers 3, 

5A en 5C 
eenmaal zwart 

b) bij de voorwerpen van de cijfers 6, 7, 
8 en 9 

eenmaal rood 
c) bij de voorwerpen van cijfer 12 

tweemaal zwart 
omlijnd worden. 

(2) In de vrachtbrieven voor de munitiën 
i•an KJass e Ib , met uitzondering van die onder 
cijfer la), moet door den afzender worden 
verklaard, dat de samenstelling en de verpak
king dier voorwer·pen voldoen aan de voor
schriften van het land van afzending. 

(3) De verklaring omtrent de samenstel
ling en de verpakking moet voor de munitiën 
van de cijfers 6 tot 9 en. 12 door het bevoegde 
gezag of door een door hem erkenden schei
kundige of deskunaige worden bevestigd; in 
den vrachtbrief moet naar deze verklaring 
worden verwezen. 

(4) Of en welke verdere verklaringen voor 
de zendingen bovendien vereischt worden, is 
bepaald in de betrekkelijke wettelij ke voor
schriften van de tot deze Overeenkomst toe
getreden Staten, over wier gebied het vervoer 
zal plaats hebben. 

C. V e r v o e r s m i d d e I e n. 
(1) Voor het vervoer van alle munitiën 

moeten gesloten wagens worden gebezigd. 
(2) Voor de munitiën van cijfer 12 gelden 

·bovendi en de voorschriften van Klasse Ia 
onder Hoofdstuk D (vervoermiddelen) lid (2). 

D. Laden. 
(1) S einvuurwerk (cijfer 3), ontstekings

middelen ,net brisant ve,-,nogen (cijfer 5 A) ; 
Slagsnoer (cijfer 5 C) en de in cijfer 12 ge

noemde munitiën mogen niet met ontplofbar,; 
stoffen (Ia), met munitiën van de cijfers 6, 7, 
8 en 9 of brandba.-e vloeistoffen (Klasse IIIa), 
gevaargroep A l te zamen in denzelfden wa
gen worden geladen. 

(2) Voor de ,nunitiën van cijfer 12 gelden 
bovendien de voorschriften van Klasse Iu 
onder hoofdstuk E {Laden en overige voor
schriften) lid (2). 

E. Vervoer. 
Het vervoer als ijlgoed van de voo,·werpen 

·van de cijfers 3, 5 A, 5 C, 6, 7, 8, 9 en 12 is 
verboden. 

In de voorschriften voor de IOasse Ic (ont
steklngsmiddelen, vuurwerk en derg·elijke) 
wordt 

l. het cijfer 3a) en b) van de inleidings
bepal ingen [randgetal 48] gelezen a ls volgt: 

"3. Vuurwerk 
a) Bommen en v·uurpottcn, uit mortieren 

te sch ieten 1 met een gewicht van ten 
hoogste 9 kg. daaronder begrepen de 
voortdrijvingslad ing {bruto-gewicht 12 
kg); 

Branden, vuurpeilen, Romeinsche 
kaarsen, fonteinen, wielen enz. met 
vu llingen van ten hoogste 500 gram 
per stuk. 

b) Kleine Moordslag en {,,Kanonenschlä
ge" of "Papierböller"), bestaande uit 
een met touw omwoelde en gelijmde 
papieren huls, welke ten hoogste 75 g 
gekorreld buskruit of 25 g sl agsas 
{aluminiumpoeder en kaliumperchlo
raat zonder zwavel) bevat, a lsook pe
tarden 1 { ,,Gewehrschl äge"), bestaan
de uit een cylindervormige, aan beide 
einden gesloten papieren huls, welke 
ten hoogste 20 g gekorreld buskruit be
vat, beide voorzien van een lont waar
van het hart aan het buitenste einde 
opgesloten is, en soo,·tgelij ke voorwe,·
pen, welke dienen tot het voortb,·en
gen van een harden knal." 

Voor grootere moordslagen {sein
vuurwerk) zie- Klasse Ib cijfer 3 {De 
noten aan den voet van Bijlage I IÜG 
ondergaan geen verandering). 

2. Onder de vervoersvoorwaarden Hoofd
stuk A {verpakking) in lid 1 [randgetal 49] 
de laatste zin " B ij de voorwerpen van cijfer 2 
zijn de deksels van de kist met schroeven te 
bevestigen" doorgehaald. 

3. In lid {2) k aldaar [randgetal 63] aan 
het slot toegevoegd: 

"Bij bommen met een grooter bruto-gewicht 
dan 5 kg moet de drijflading door een boven 
het onderste gedeelte van de bom geschoven 
papieren huls beveiligd zijn. Voor de verpak
king moeten kisten worden gebez igd; tusschen_ 
ruimten zijn met houtskool of soortgelijke 
stoffen stevig op te vullen." 

4. Lid (4) a ldaar [ra ndgetal 66] doorge
haald . 

5. In lid (5) aldaar [randgetal 67] de aan
hef van den 2den zin als volgt te lezen: 
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,,Daarbij mag in een pakmiddel het geza
menlij k gewicht van de ontplofbare sas {voort
drijvingslading, uitstootlading en lichtsas) bij 
de vo~:werpen van cijfer l e) 20 kg, bij de 
eig~nliJke vuurwerken van cijf er 3a) 36 kg, bij 
klein vuurwerk ..... ..... .. enz. zooals thans." 

6. Lid (6) a ldaar [randgetal 68] door het 
-vo l gen de vervangen: 

,, ( 6) I eder collo met voorwerpen van de 
cijfen 2a ) 2b) f3 2e), 2f) en 3 moet met een 
etiket volgens model 2b zijn voorzien." 

7. Onder hoofdstuk B (overige voorschrif
ten) lid 4 [randgetal 72] gelezen als volgt: 

,,4 . In de vrachtbrieven moet bij de voor
we,·pen van de cijfers lb), ld), l e), 2a), 2b) 
f3 2e ), 2/) en 3 door den afzender verklaard 
zij n, dat de. hoedanigheid en de verpakking 
van de zendmg aan de bepalingen der Kl asse 
Ic van Bijlage I tot de Internationale Over
eenkomst of van deze Overeenkomst." 

8. Hoofdstuk C (vervoer) [randgetal 74J 
doorgehaald. 

In de voorschriften voor de Klasse Id (sa
meng·eperste, vloeibaar gemaakte of onder 
llruk opg·eloste gassen) wordt in de inl ei
dingsbepalingen [randgeta l 76] 

1. bij cij fer 7, achter het woord chloor" 
ingel ascht : ,,Chloorwaterstof" , en ve','.der on
der hetze! fde cij fer achter het woord "Stik
stoftetroxyde" toegevoegd: 

"T-gas (mengsel van aethyleenoxyde en 
koolzuur, waarvan de druk bij 50° C den 
druk van vloeibaar chloor niet te boven 
gaat);" 

2. bij cij fer 8 achter het woord (Lance
Parfum)" ingelascht: ,,Vinylchloride;' Broom
methyl 1" 

3. Tot het verwijzingsteeken 1 bij broom-
methyl" als voetnoot opgenomen: " 

,,1 Het mengsel van broommethyl en aethy
leenbrom1de 111 de verhoud ing 1 : 1 worden 
onvoorwaardelijk vervoerd." 

Onder hoofdstuk B (officieele bepro~ving 
van de houders) van deze klasse wordt lid 
(2) b), [randgetal 82] gelezen a ls volgt: 

,,b ) voor de vloe ibare gassen onder de cij 
fe rs 5, 6, 7 en 8. 

voor koolz~ur .. .... . ........... ...... .. . . .. 190 kg/cm2 
" vloeibaar oliegas ... . ............ .. 190 

st i kstofoxydule ........... ... ... .... 180 " 
" aethyleen .. ........... . .. .. ..... . ...... 225 
" ch loorwaterstof ......... ... .. .. . .. .. 110 
" aethaan . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 95 
" Z-gas .... . .. ........ ... 40 
,. p ropyleen .. . . . ........ ... . 35 
" ammoniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
" ch loorkooloxyde (phosgeen) .. 15 

chl oor, T-gas ... . .. . .... ..... . ... ... . 22 
" zwaveligzuur .. . .. . . ... .... .. ... ... .. 12 
" sti kstoftetroxyde . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 22 
" chloormethyl . .. . .... .... .. .. ...... . . 16 
" methyl aether . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 16 
" methylarnine .. .. . ............ ... ... . 14 
,, chlooraet~yl, broornmethyl , 

aethylam111e, aethyleenoxyde en 
butadieën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
vinylch loride ....... . ... . ......... ... 11 ,, . 

Onder ho.ofdstuk D (vulling van de houders) 
wordt 111 lid {2) [randgetal 90] aan het slot 
toegevoegd: 

,, voor ch loorwaterstof 1 kg vloei
stof op iedere 1,50 1 

voor vinylchloride 1 kg vloeistof 
op iedere 1,26 

voo1· broommethyl 1 kg vloe istof 
op iedere 0, 70 

voor T-gas 1 kg vloe istof op 
iedere 1,34 

"'.· 
E~ ·= ::s 
~ 0 :;.. -= 

::ï 
>,::: 

C!) 
::-.'"C 

-~ = - '" > 
Onder hoofdstuk 

wordt 
E (Ove,·ige Voorschi-ift en ) 

1. in I id (2) [randgetal 95] de laatste zin 
,,De houders met koolzuur, oliegas of stik

sto foxydule moeten, indien onverpakt wit ge-
schilderd zijn" doorgehaald. ' 

2. In lid (6) [randgetal 99] c ij fer 1 (der
den zi~/ en cij fer 6 telkens ·het woord "No
vember vervangen door "October". 

In de voorschriften voor Klasse II (voor 
zelfontbranlllng vatbare stoffen) wordt 

1. Onder hoofdstuk A (Verpakking) aan 
het slot van lid (6) [randgetal 129] opge
nomen: 

" V erpakking is niet noodig, indien ijzeren 
dekselwagens worden gebezigd." 

2. Onder hoofdstuk A {V erpakking) lid 
{17) [randgetal 140] doorgehaald. 

3. Onder hoofdstuk B {O verige Voorschrif
ten ) in lid (2) [randgetal 142] de volgende 
nieuwe letter e) inge lascht: 
" e) ex) papieren kokers {cij fer 12) na het 

drenken in vernis, vet of olie zoo
lang en zoodanig verhit en vervol , 
gens zoodanig afgekoeld zijn, dat 
zelfontbranding niet mogelij k is, 

(3) papier en ringen van carton droog 
zijn alsmede zoo lang en zoodanig 
aan de lucht zij n blootgesteld, dat 
zelfontbranding niet meer mogel ij k 
is." 

(De bestaande letters e ) en f) worden in f) 
en g) veranderd. 

4. Onder hoofdstuk B {O verige Voorschi-if
ten) lid (4) [randgetal 144] doorgehaald. 

5. Onder hoofdstuk B ( Overige Voorsch1·if
ten) in l id (5) [randgetal 145] het tijdvak "in 
de maanden Maart tot October" gewijzigd in : 

,,in de maanden April tot September." 
6. Onder hoofdstuk B {O verige Voorschi-if

ten ) lid {8) [randgetal 148] doorgehaald. 
7. H et geheele hoofdstuk D {Laden) [rancl

getal 151] eveneens doorgehaald. 
8. In de plaats van dit doorgehaalde hoofd

stuk D het volgende nieuwe hoofdstuk D 
{ V1·achtb1·ieven) opgenomen: 

,,D. Vrachtbrieve n." 

"In de vrachtbrieven is onder de vermelding 
van den inhoud de aandui ding " Zelfontbrand
baar. Goed van Kl asse II" rood op te ne-• 
men of rood te onderstrepen". 

In de plaats van de voorschriften voor 
Klasse IIIa [randgetallen 152 tot 169] treden 
de volgende bepalingen: 

1 In verkeer met Italië bedraagt de toe
laatbare hoogste vulling 1 kg vloeistof voor 
elke 1,70 Liter vulruimte van den houder. 
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J{LASSE III. 
Ontvlambare Storten. 

IIIa. On tvlambare vloeistoffen. 1 

De volgende vloeistoffen en de daarmede 
vervaardigde kunstmatige mengsels, hetzij 
vloeibaar, hetzij bij een temperatuur beneden 
15° C nog zalfachtig van aard {ve rder kort
h eidshalve "ontv lambare v loeistoffen" ge
noemd) zijn aan bijzondere voorwaarden on
derworpe n. 

A. Ontvla,nbare vlo eisto ffen van de y e
vaa1·yroepen A 1, 2 en 3, waaronder gerang
schikt worden de stoffen, welke zelf, of waar
van de ontvlambare, vloeibare bestanddeelen, 
niet met water kunnen worden gem engd: 

1. Ontvla,n ba,·e vloeistof/en van gevaar
g1·oep A 1, waaronder gerangsch ikt worden de 
stoffen , waarvan het ontvlammingspunt bene
den 21 ° C 2 1 igt, en welke a l vaste, in de 
v loeistoffen opge loste en/of gesuspendeerde 
stoffen 3; 
a) niet meer dan 30 pct bevatten. 

Hiertoe behooren bijv . petroleum-aether, 
de voorloop uit de distill atie van teer en 
van gasol iën , zwavelkool stof, aethylaether, 
collodium e n andere aeth ylaether bevat
tende oploss ingen, ruwe aardolie en an
dere ruwe oliën, alsmede vluchtige distil
laten daaru it, zooals petroleum-benzine, 
de lich te en zware benzine-soorten, bezine
naphta, ligroine en verschillende d istil
laten uit steenkol enteer , zooals li chte olie, 
benzol , toluo l, sommige nitrocellulose-la k
ken. 

b) meer dan 30 pct. bevatten. 
Hiertoe behooren bijv . somm ige leder

en di epdrukinkte n, la kken , caoutchouc
{gummi-) oploss ingen. 

2. Ontvla,nbare vloeistoffen van de gevaar
g1·oep A 2, waaronder gerangschikt worden de 
stoffen , waarvan het ontvla mmingspunt tus
schen 21 ° C en 55° C 2 ligt en welke niet 
meer dan 30 pct. vaste, in de v loeistoffen op
geloste en/of gesuspendeerde stoffen 3 bevat
ten. Hiertoe behooren bij v. brandpetroleum, 
test-petroleum, ruwe en geraffineerde Standard 
White, K ero ine, versch illende I ichte distill a 
ten ui t hout-, turf-, bruinkolen- en steenkolen
t~_er ~ooals bij v. solventnaphta, xylol, terpen
t1Jnohe-surrogaat (white spir it) verder plant
aardige terpentijnolie en sommige m engsels 
van a lcoholen en benzolen. 

3. Ontvlarnbare vloeistoffen van de gevaar-

1 De in den ha ndel gebruikelijke kle ine ver
pakkingen - ook als monster - van ontvlam
bare vloeistoffen van a lle gevaargroepen [ voor 
zoover de gevaargroep A l a betreft tot ten 
hoogste 200 g nettogewicht voor elke kleine 
verpakking] in tev ige bui tenverpa kking {blik, 
ho~t of carton ) ter voorkoming van breuk, op 
ve ilige w1Jze verpakt, worde n onvoorwaarde
lijk ten vervoer aangenomen. 

2 H et ontvlammingspunt wordt met het toe
stel van Abel -P ensky bij een barometerstand 
van 760 mm bepaald. 

_3 M et_ vas~~ stoffe n wor?_en standoliën (inge
dikte hJ nohen) of de rgehike stoffen met een 
ontvlam mingspunt va n meer dan 100° C. ge
lijkgesteld. 

groep A 3, waaronder gerangschikt worden 
de stoffen waarvan het ontvlammingspunt tus
sche n 55° C en 100° C 1 ligt en welke niet 
meer dan 30 pct. vaste, in de vloeistoffen op
geloste en/of gesuspendeerde stoffen bevatten . 

Hiertoe behooren b ij v. gedisti ll eerde steen
ko lenteer, ruwe tee r, olarol ie, sommige ol iën 
voor verbrandings-motoren, hout- , turf-, bruin
ko l e n- en steen kol en tee rol iën, le isteenol iën, 
poetsol iën, gasol iën e n para ffineol iën. 

B. Ontvlambare vloeistof/ en van gevaar
gro ep B , waaronder gerangschikt worden de 
stoffen, welke ,.elf, of waarvan de ontvlam
bare vloeibare bestanddeelen, met water in 
elke verhouding gemengd kunnen worden e n 
waarvan het ontvlammingspunt beneden 21 ° 
C 1 li gt en wel ke niet meer bevatten d a n 30 
pct. vaste in de vloe istoffen opgeloste en/of 
ges uspendeerde stoffe n 2 . Hiertoe behooren 
b .v. houtgeest (meth a nol), ruwe en gerectifi
cee rde, alsmede mengsels daarmede, aethyl
a lcohol en m en gsels daarmede, gedenatureer
de p iritus en het gewone denatureeringsmid
del voor sp iri t us (met pyridine vermengde 
methanol), aceton en me ngsels daarmede, ace
taldehyde en mengsels daarmede. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

A. V e r p a k k i n g. 

(1 ) Tot verpakking m ag slechts sterk, dicht, 
goed sluitend vaatwerk worden gebezigd van 
mater iaa l (metaal , glas, steen , hout) , dat 
door de daa rin · aanwezige vloeistoffen niet 
aangetast wordt . H et gebruik van houten 
vaatwerk is voor de onder A 1 genoernde 
vloeistof/en, en ve rder voor xylol en arnylace
taat niet geoorloofd . 

Dit verbod geldt ech ter n iet voor 1nenysels, 
waarin caoutchouc ( gmnrni) of dergelijke sto f
fen zijn opgelost; voor zulke stoffen mogen 
ste rke e ikenhou ten vaten met ij zeren hoe pels 
worden gebezigd. 

(2) V aatwerk va n glas of steen moet a f
zonderlij k of bij meerdere tegelij k met doel
matige emballage-stoffen vast verpakt worden 
in sterke andere pa kmiddelen (teenen manden 
of korven van metaal , kuipen of kisten). 

Deze buitenste pa kmiddelen, uitgezonderd 
k isten , moeten van goede, stevige handvatsels 
zijn voorz ien. D e buite nste pakmiddelen, welke 
open zij n, moeten een beschuttende bedekking 
hebben , welke, wanneer deze ui t stroo, r iet, 
biezen of soor tge lij ke, gemakkelijk brandba re 
stoffen bestaat , van boven gedrenkt moet zijn 
in kl e i, kalkmel k en dergelijke, onde r toevoe
g ing van water glas. H et brutogewich t van een 
zoodan ig collo mag niet meer d an 75 kg be
drngen. 

Blikken vaatwerk met m eer dan 5 kg in
houd moet gefelsde en gesoldeerde naden 
hebben. Blikken vaatwerk met ontvlambare 
vloeistof/ en van de gevaa,rgro ep A la) en met 

1 Het ontvl amm ingspunt wordt met het toe
stel van Abel -P ensky bij een barometerstand 
van 760 mm be paald. 

2 Met vaste stoffe n worden standoli ën ( in
ged ikte lij nol iën ) of dergel ijke stoffen met een 
ontvlammingspunt van meer dan 100° C ge
lij kgesteld. 
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meer dan 20 kg nettogewicht moeten in an
dere pakrniddelen geplaatst zijn; ten aanzien 
van de inricht ing der buitenste pakrniddelen 
moeten de vorenstaande bepalingen overeen
komstig worden toegepast. Het brutogewicht 
van een dergelijk collo mag niet meer dan 
75 kg bedragen. Gewoon blikken vaatwerk, 
dat aethyl-aether of zwavelkoolsto f bevat, 
moet steeds (ook bij hoeveelheden beneden 20 
kg) op dezelfde wijze in zu lke buitenste pak
middelen stevig verpakt zijn. Buitenste pak
middelen zijn echter niet noodig, indien aethyl
aether of zwavelkoolstof in gelascht, dicht en 
goed sluitend vaatwerk van sterk plaatijzer 
zijn verpakt. 

(3) IJzeren en ander metalen vaatwerk 
mogen met de onder A l a) bedoelde vloeistof
fen slechts tot 95 pct. van hun inhoud zijn ge
vuld, gemeten bij een temperatuur van 15° C. 

(4) Ieder collo met de onder A l a) en lb) 
bedoelde vloeistoffen, moet voorzien zijn van 
een etiket volgens model 3. Manden en kui
pen met de onder A la) bedoelde vloeistoffen 
moeten hovendien met etiketten volgens mo
del 7 zijn voorzien. Zij mogen n iet op de 
schouders of op den rug worden gedragen. 
Rijdende mogen zij slechts op z.g.n. steek
karren worden vervoerd. 

B. V r ach tb r i e v e n. 
(1) Onder de benaming van den inhoud 

in de tarieven of in den handel gebruikelijk, 
moet in de vrachtbrieven de volgende aan
duiding worden opgenomen: 

"Goederen van klasse IIIa, gevaargroep 
.............. ... . ", (overeenkomstig het gestel de, 
in den aanhef onder A en B aapgegeven) . 

Deze aanduidingen zijn rood of rood onder
streept te vermelden. 

(2) Ontbreekt de vermelding van de ge. 
vaargroep, dan wordt de zending volgens de 
voorschriften voor de gevaargroep A la) be
handeld. 

C. 0 v e r i g e v o o r s c h r i f t e n . 
(1) Met inachtneming van de onder hoofd

stuk A. Verpakking gegeven voorschriften 
omtrent het vaatwerk mogen in sterke, dichte, 
goed sluitende houten kisten met andere voor
werpen worden samengepakt: 
a) de vloeistoffen onder A l a) tot een ge

zamenlijk gewicht van 60 kg, zwavelkool
stof echter slechts tot 5 kg, petroleum
aether, aethyl -aether, collodium en an
dere oplossingen, die aethylaether bevat
ten slechts tot 20 kg. 
b) de vloeistoffen onde,· A lb) , A2, A3 
en B, zonder eenige beperking .. 

Automobielen met gevulde tanks mogen ook 
in gesloten wagens worden vervoerd, mits de 
toevoer van de brandstof door de leiding naar 
de carburator gesloten is of mits de overdruk 
in de brandstoftank opgeheven is, met dien 
verstande, dat in beide gevall en de carbura
tor door het laten uitdraaien van den motor 
geledigd is. Hulptanks, die vast met de voer
tuigen zijn verbonden, mogen eveneens met 
brandstof zijn gevuld, mits de tanks goed ge
sloten zijn. 

(2) Voor het vervoer zijn open wagens te 

bezigen ; evenwel mogen de vloeistoffen onder 
A la) in pakrniddelen van ten hoogste 60 kg 
brutogewicht, 

echter zwavelkoolstof tot 12 kg brutogewicht. 
petroleu,n--0-ether, aethylaether, collodium en 

andere oplossingen, die aethylaether bevatten 
tot 20 kg brutogewicht, 

de vlo eistoften onder A lb), A 2 en A 3, 
alsmede aceton en mengsels daa1'1nede, in 

pakmiddelen van ten hoogste 80 kg bruto
gewicht, 

en de v lo eisto ff en onder B (met uitzonde
ring van aceton en mengsels daarmede) in on
beperkt groote pakmicldelen - afzonderlijk 
of overeenkomstig punt (1) a) en b) met 
andere goederen samengepakt - ook in ge
sloten wagens worden vervoerd, en wel onge
acht het aantal colli, welke in een wagen 
worden geladen. In dit geval moeten bij blik
ken vaatwerk de naden bijzonder zorgvuldig 
gefelscl en gesoldeerd zijn . Vaatwerk van glas 
of steen moet in dit geval in andere uit vol
komen aaneensluitende wanden bestaande, ste
vige, gesloten pakmiddelen (geen manden) 
verpakt worden. De ten vervoer in gesloten 
wagens toegelaten colli mogen ook in een 
andr pakmidclel gezamenlijk verpakt zijn, 
waarvan het brutogewicht evenwel ten hoog
ste 100 kg mag bedragen. De colli moeten 
zoodanig in het gemeenschappelijk pakrniddel 
worden geplaatst, dat verschuiving daarin niet 
mogelijk is. Ook spiritus in glazen flesschen, 
welke geplaatst zijn in kisten met vakwerk, 
mag bij vervoer als wagenlading in gesloten 
wagens worden vervoerd; in dit geval mag 
de voor de open buitenste verpakkingsmidde
len voorgeschreven beschuttende bedekking, 
bedoeld onder A (2) , alinea 2, achterwege 
blijven, indien elke flesch geen grooter in
houd heeft clan 1 Liter en indien de kisten 
met vakwerk zoodanig in den wagen zijn ge
laden, dat zij niet kunnen omvallen noch neer
storten uit de opgestapelde lagen. 

A ethylaethcr in glazen flesschen van ten 
hoogste 250 gram inhoud zorgvuldig verpakt. 
in duurzame, goed gesloten houten pakkisten 
tot een brutogewicht van ten hoogste 50 kg, 
mag eveneens in gesloten wagens worden ver
voerd. 

(3) Voor de vloeistoffen onder A la) en b) 
zijn voorts de volgende voorschriften in acht 
te nemen : 

1 a) de wagens moeten vóór het begin van het 
laden aan beide zijden, behalve van eti
ketten volgens model 3, bovendien voor
zien worden van etiketten volgens model 
11· 

b) de ' colli moeten in den wagen goed vast 
staan. Open manden en kuipen moeten 
aan den wagen zijn vastgemaakt; zij mo
gen niet op elkander worden geplaatst; 

c) vaatwerk, dat tijdens het vervoer is be
schadigd, moet onmiddellijk worden gelost 
en mag, wanneer het niet zeer spoedig 
kan worden hersteld , met den aanwezigen 
inhoud, zonder een ige formaliteit, voor 
rekening van den afzender worden ver
kocht; 

d) ledig vaatwerk mag slechts vervoerd wor
den, indien het goed gesloten is. Dergelijk 
ledi g vaatwerk van ijzer of ander metaal 
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mag in gesloten wagens worden vervoerd. 
Ander led ig vaatwerk moet op open wa
gens worden vervoerd. In den vrachtbrief 
is er melding van te maken, waarmede 
het vaatwerk gevuld is geweest. 

Voor aceton en 1nengsels daarmede zijn de 
bovenstaande voorschriften onder b) tot d) 
eveneens in acht te nemen. 

(4) Voor het vervoer van al le tot klasse 
IIIa behoorende vloeuto ff en in ketelwagens 
ge lde n d e voorsch riften onder hoofdstuk A 
(Verpakking) (1) en hoofdstuk B (Vracht
brieven), verder gelden voor de vloeis toffen 
onder A 1 en A 2 de voorschriften onder A 
(Verpakking) (3) en C (Overige Voorschrif
ten) (3) a). 

Het voors hrift onder A (Verpakking) 3, 
geldt echter niet voor ketelwagens, indien 
deze van inrichtingen zijn voorzien, die het . 
optreden van inwendige spanning en het 
overbrengen van een uitwendigen brandhaard 
naar het inwendige van den ketelwagen be
letten . 1 

De ketel s van ketelwagens moeten van ijze
ren of andere m eta len platen worden vervaar
d igd en met het onderstel electrisch geleidend 
verbonden zijn . 

D. Vervoer. 
Ontvlambare vloeistoffen en ledig vaatwerk, 

welke deze vloe istoffen bevat hebben, worden 
niet ten vervoe r a ls ijlstukgoed aangenomen. 
Hiervan uitgezonderd zijn echter, en wel on
geacht het aantal van de in één wagen ge
laden col] i en mits de voorschriften van hoofd. 
stu k C (O ve-i·ige Voorschrift en ) (2) zijn na
gekomen: 

1. vloeistoffen, bedoeld -~;;; 0 ê 
onder A l a), in pakrnidde- t "g E! > . 
!en van ten hoogste 60 kg -t; "' c .::ë § 
brutogewicht, evenwel zwa- -"'-"' "' 0 ..o 
vel koolstof in pakrniddelen '"''"'"' -~ ~ 
van 12 kg brutogewicht, pe- <= 'R •. , g,..c: 
troleum-aether, aethylaether, 8 C.!J .S °" 
collodium en a ndere oplos- "'lJ ~ ~-"' 
singen, die aethy1aether be- ! ~ -a..o g 
vatten, in pakmiddelen van ·- ~ %'o §,.... 
ten hoogste 20 kg brutoge- ;:: E: " .E 
wicht; 8 %',,~ " g;, 

2. vloeisto ffen, bedoela " '<> iil 8 
onder A l b), A2, A3 en -u§·§-u..c: 
B, in pakmiddelen van ten :É,: ~ ~ ~ 
hoogste 80 kg brutogewicht: " ·= C. °"..., 
3. aethylaether in glazen fl esschen van ten 

hoç,gste 250 g inhoud, zorgvuldig verpakt in 
duurzame, goed gesloten houten kisten tot een 
brutogewicht van ten hoogste 50 kg.; 

4. goed gesloten ledige pakmiddelen van 
ijzer of ander metaal. 

E. Laden. 
De ontvlambare vloeistof/en van Klasse 

IJia, gevaarg1'0ep A 1, mogen niet met spring
en schietmiddelen van Klasse Ia, A en B 2e 
groep en met voorwerpen van Klasse Ib, cij
fers 3, 5 A, 5 C en 12 in denzelfden wagen 
worden geladen. 

1 ln verkeer met Italië geldt deze uitzon
dering slechts voor ketelwagens met benzine 
of petroleum . 

In de voorschriften voor Klasse Illb (ont• 
vlambare vaste stoffen) wordt 

1. het cij fer 3 van de inleidingsbepalingen 
[randgetal 170] gelezen a ls volgt: 

" 3. Celluloid in platen, bladen, staven of 
buizen, celluloidwaren, Filvi celluloid in rol
l en 2, belichte (ook ontwikkelde) films van 
ce lluloid 3, cel luloid. en filmafval." 

2. a ls voetnoot tot "Filmcelluloid in rol
len" 2 en tot .,Films van celluloid" 3 opge
nomen: 

2 d.w.z. ruw materiaal voor films zonder 
emulsie. 

3 onbelichte films worden onvoorwaardelijk 
\'ervoerd , evenals belichte (ook ontwikkelde) 
films van allerlei aard, welke volgens han
delsgebruik, d .w.z . tenminste in duurzame, 
di chte houten of blikken kokers, of in omhul
se ls van sterk ha rd karton en vervolgens in 
houten kisten zijn verpakt, indien door den 
afzender in den vrachtbrief omtrent deze ver
pakking een geschreven, gestempelde of ge
drukte verklaring is g steld. 

Onde r hoofdstuk A (Verpakking) van deze 
Klasse wordt 

1. lid (3) d), [randgetal 176] gelezen a ls 
volgt: 

,,d) 
boven 

1. 

het gewicht van een collo m ag niet te 
gaan: 
volgem a) ex) to t, Il) verpakt: voor 
buizen 60 kg, voor staven 100 kg; 

2. volgens c) (3) tot Il) verpakt: 40 kg, 
volgens c) Il), in dubbele emball age 
verpakt: 80 kg." 

2. Lid (4) [r;indgeta.l 177] gelezen als volgt: 
,,(4) B enzoylperoxyde of benzoylsuperoxyde 

met minder dan 25 pct. doch met ten minste 
5 pct. water (cijfer 4) moet in kartonnen doo
zen worden verpakt, welke hoogstens 2 kg in
houd mogen hebben. De kartonnen doozen 
moeten vervolgens in terke, dichte, goed ge
sloten houten kisten vast verpakt zijn. Een 
kist mag niet meer dan 25 kg benzoyl
peroxyde of benzoylsuperoxyde bevatten." 

In hoofdstuk B ( Vervoer) van deze Klasse 
[ randgetal 178] wordt de eerste zin gelezen 
a ls volgt: 

" De voo1·werpen van cijfer 1, uitgezonderd 
indien zij verpakt zijn, a lsmede celluloid- en 
filmafval, verpakt overeenkomstig hoofdstuk 
A. Verpakking, lid (3) c) (3) tot Il). wor
den niet a ls ijlstukgoed ten vervoer aangeno
men ." 

In de voorschriften voor Klasse IV (Ver
g·Htlg·e stoffen) wordt in de inleidingsbepa• 
lingen (randgetal 180), cijfer 7 gelezen a ls 
volgt: 

"Oxaalzuu1· en oxaalzure kalium in vasten 
vorm; kiezel fl uoor-waterstofzure zouten" en 
de tot dit cijfer 7 behoorende voetnoot 1 door
gehaald. 

Verder wordt a ldaar [randgetal 180] cijfer 
,,9 Aniline (ani l ineolie )" doorgehaa ld. 

In hoofdstuk A (Verpakking) van deze 
Klasse wordt lid (9) [randgetal 189] doorge
haald. 

In hoofdstuk B ( Overige Voorschrift en ) van 
deze Klasse wordt: 

1. in lid (1) b} [randgetal 194] de aan
duiding 

,,en IV, cijfer 9" 
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2. in lid (1) c) [randgetal 194] cijfer 9 

doorgehaald. 
De hoofdstukken C (Vervoer) en D (Laden) 

van deze Klasse [randgetallen 200 en 201] 
worden a ls volgt gelezen: 

,,C. Vervoer." 
,,De stoffen van de cijfers 1, 3, 4, 5, 6a) 6c) 

en 10 - ,net uitzondering van de stoffen van 
cijfer 3, welke behooren tot spoedzendingen 
ter bestrijding van plantenziekten en zendin
gen s·ubli,naat [cijfer 6a) ], dienende tot be
strijding van epidemieën - alsmede ledige 
pakviiddelen (ook zakken), waarin stoffen be
doeld in vorengenoemde cij fers vervoerd zijn, 
worden niet a ls ijl stukgoed vervoerd , tenzij 
die stoffen verpakt zijn in goed gesloten pak
middelen van plaatijzer of glas, welke, zorg
vuldig met houtwol omgeven, in dicht gesol
deerde pak-middelen van plaatijzer en vervol
gens in stevige houten kisten zijn geplaatst. 

D. Laden. 
De stoffen van de cij fers 1, 3, 4, 5, 6a), 6c) 

en 10 - ,net uitzondering van de stoffen van 
cij f er 3, welke behooren tot spoedzendingen 
ter bestrijding van plantenziekten en zendin
gen subl irnaat [cijfer 6a) ], dienende tot be
strijding van epidemieën - alsmede ledige 
pakviiddelen (ook zakken), waarin stoffen be
doeld in vorengenoemde cijfers vervoerd zijn, 
mogen niet met voedings- en genotmiddelen in 
denzeliden wagen worden geladen, tenzij die 
stoffen verpakt zijn in goed gesloten pakmid
delen van plaatijzer of glas, welke, zorgvul
dig met houtwol omgeven, in -dicht gesoldeer
de pakmiddelen van plaatijzer en vervolgens 
in stevige houten kisten zijn geplaatst." 

Lid (2) van dit hoofdstuk wordt doorge
haald. 

In de voorschriften voor Klasse V (Bijten
de stoffen), wordt 

1. in hoofdstuk A (Ve,-pakking) in lid (13) 
[randgetal 218] de tweede zin "Colli met rood 
rookend salpeterzuur (cijfer 1) moeten verder 
met etiketten volgens model 3 zijn voorzien" 
doorgehaald. 

2. Hoofdstuk D (Laden) [randgetal 236] 
doorgehaald. 
Bijlagen: 

Model 1 als model 1 (rood) van Bijl age 1 
tot de I.Ü.G., eenmaal omlijnd. 

Model l a als model 1 (rood) van Bijlage I 
tot de I .Ü.G., tweemaal omlijnd. 

Model 2 als model 2 (zwart) van Bij
lage I tot de I.Ü.G., eenmaal omlijnd. 

Model 2a als model 2 (zwart) van Bij
lage I tot de I.Ü.G., tweemaal o.mlijnd. 

Model 2b, R aket (groen). 

Deze overeenkomst treedt 1 Juli 1931 in 
werking. 

's-Gravenhage 6 
Juni 1931. 

Berlijn 11 

D e R ·ijksverkeersviinister, 
(w.g.) von Guérard. 

D e Minister van Waterstaat, 
(w.g.) P. J. R eyrner. 

MODEL VAN ETnrn·.r 2 b. 

VEREINBARUNG l eichtere,· Vonchrift cn für 
die nach de,n I nternational en U eberein
konin, en über den Eisenbahnfrachtverkehr 
vo,n 23. Oktober 1924 von der B eförde
rung ausgeschlosscnen oder nur bedingungs
weise zugelassenen Gegenstände i,n wech
selseitigen V erkehr zwischen den Eisen
bahnen des K övigreichs der Niede,·lande 
und D eutschlands. 

Auf Grund des Artikel 4, § 2, des Inter
nationalen Uebereinkommens über den Eisen
bahnfrachtverkehr .vom 23. Oktober 1924 
wurden für den wechselseitigen Eisenbahnver
kehr nachstehende Abweichungen von den 
Vorschriften der am 1. Juli 1931 in Kraft 
t retenden neuen Anlage I di eses Uebere in
kommens mit Wirkung vom 1. Juli 1931 ver
einbart : 

In der Vorbemerkuug zur Anlage I werden 
1. in Randziffer 1 die Worte "Diese Be

nennungen müssen rot unterstrichen werden" 
ersetzt durch : 

,,Diese Benennungen müssen bei den Gegen
ständen der Klassen I c, IV, V und VI rot 
unterstrichen werden". 

2. am Schlusz der Randziffer 3 folgende 
Sätze angefügt: 

,,vVenn des Zusammenpacken oder Zusam
menl aden gestattet ist, so kann für solche 
Sendungen ein gemeinsamer Frachtbrief aus
gefertigt werden. Im gemeinsamen Fracht
brief müssen die bedingungsweise zur Beför
derung zugel assenen Gegenstände besonders 
a ngeführt und derart gekennze ichnet werden, 
wie es für den wechselseitigen Eisenbahnver
kehr vorgeschrieben ist". 

3. in Randziffer 5 die ,vorte "nach Muster 
1 bis 10" ersetzt durch: 

,,nach Muster 1, l a, 2, 2a, 2b, 3, 4 bis 10". 
4. in Randziffer 6 die Worte "nach Muster 

1 bis 5, 9 und 10" ersetzt durch: 
"nach Muster 1, la, 2, 2a, 3, 4, 5, 9 und 

10" . 
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5. am Schlusz der Randziffer 6 die Worte 
angefügt: 

,,Bei W agen ladu ngen kann von der A n
bringung der Zette! nach Muster 4, 5, 9 und 
10 an den e inzelnen Versandstücken abge
sehen werden". 

An die Stelle der Vorschriften für die 
Klassen la mul Ib (Randziffern 8 bis 44 ) 
treten folgende Bestimmungen : 

l{LASSE I. 

ExJlloslonsgefährlJche Gegenstände. 
la. Srrengsto//e (Sp,·eng- und Schieszmittel). 1 

Zur Beförderung sind nur d ie nachstehend 
aufgeführten Sprengstoffe zugelassen : 

A. SPRENGMITTEL. 2 

1. Gruppe. 

Sp,·engsto // e, die als Stückgut beförde,·t 
werden dür/en. 3 

a) A mmonsalpetersprengsto/ je, und zwar: 
nicht gelatinöse Ammonsalpeterspreng
stoffe und gelatinöse Ammonsalpeter
sprengstoffe ( durch Dinitrochlorhydrin 
oder Dini troglykol gelatiniert}, 

sofern sie 48 Stunden bei 75° C ge
l agert kei ne Stick-oxyde abspal ten, auch 
vor und nach der Lagerung bei Stosz, 
Re ibung oder Entzündung nicht gefähr-
1 icher sind a ls der Vergleichssprengstoff 
von folgender Zusamm ensetzung : 

80 v H Ammonsalpeter, 2 v H Trini
trotoluol , 4 v H Holzmeh l und 4 v H 
Nitroglyzerin , 

unter der Voraussetzung, dasz sie nach 
den Vorschriften des Versandlandes unter 
den leich testen für Sprengstoffe gül tigen 
Bedingungen befördert werden dürfen. 

Der Herstel Ier rnusz sich durch wieder-

1 Stoffe, die nicht zum Sprengen oder 
Schieszen geeignet sind, durch Flarnmenzün
dung nicht zur Explos ion gebracht werden 
können und gegen Stosz oder Reibung n icht 
empfindlicher sind a ls Dini trobenzo l, gehören 
nich zu den Sprengstoffen im Sinne dieser 
Vereinbarung. 

I st be i Aufgabe e ines dieser Stoffe im 
Frachtbrief vom Absender besche ini gt, dasz er 
nicht zum Sprengen oder Schieszen geeignet 
ist, durch Flammenzündung nicht zur Explo
sion gebracht werden kann und gegen Stosz 
oder Reibung nicht empfindlicher ist als Dini
trobenzol, so gilt er als den Beförderungs
bed ingungen der Kl asse I a nicht unterworfen. 

2 Bis auf weiteres dar! in den Sprengmit
teln das Nitroglyzerin ganz oder teilweise er
setzt se in durch Nitroglykol oder Di n itro
ch lorhyd r in oder durch e in nitriertes Ge
misch von Glyzer in und Sorbit oder durch 
ein nitriertes Gemisch von Glykol oder Chlor
h ydrin und Sorbit oder durch e in nitriertes 
Gernisch von Glyzerin, Sorbit, G lykol oder 
Chlorhydrin, in den letzten drei Fällen mit 
e inem Zusatz von Diphenylamin. 

3 Durch diese Gruppeneintei lung werden 
die in den e inzelnen Tarifen vorgesehenen 
Arten der Frach tberechnung nich t berührt. 

b) 

c) 

d) 

holte Prüfungen dauernd von der ord
nungsmäszigen Besch affenhe it des Spreng
stoffs sowie davon überzeugen , dasz die
se r ni cht gefäh rli cher ist a ls der Ve r
gle ichssprengstoff. Unbeschadet der Ver
antwortlichkeit des H erste ll ers hierfür 
kann die zuständ ige Aufs ichtsbehörde des 
Versandlandes die Erfüllung dieser Bedin
g ungen jeclerze it nachprü[en und gege
benenfalls di e Beförderung des Spren
sto ffs verbieten. 
Organische Nitrokörper, und zwar: 
1. 'l'rinitrotoluol, 

H exanit,·odiphenylamin und 
P ikrinsäure; 

2. In Einze lmengen von nich t mehr a ls. 
500 g und insgesamt 5 kg R e inge
wicht entsprechend einem Rohgewicht 
von etwa 15 kg : 
diejenigen Nitrokörpe·r, die n icht ge
Iährlicher sind als Pikrinsäure, als 
P1·äparate jü,· wissenscha/tl iche oder 
phar,nazeutische Zwecke. 

Nit1·oz ellulose (Schieszbaumwolle, Kollo
diumwolle}, uncl zwar: 
ocl Nitrozellulose, nicht gepresz t, bei 

einem Verhältn is von 75 Gewich tstei
len trockene r Nitrozellulose a u! mi n
destens 25 Gewichtste il e W asser oder 
Alkohole (Äethyl-, Propyl -, Butyl -, 
Amyl-Alkohol} oder e i nes Gemisches 
a us gleichen Teilen von diesen Al ko
holen und Kampfer, ferner Nitrozel-
1 ulose, nicht gepreszt, mit e inem Stick
stoffgeha l t bis zu 12 v H . bei e inern 
Verhältnis von 75 Gewich tsteil en 
t rockener Nitrozellulose auf minde
stens 25 Gewichtsteile Xylol. 

~) Nitrozellulose, gepeszt, mit minde
stens 15 v H W assergehalt (85 Te il e 
Trockenstoff und 15 Te il e Wasser} . 

Die Nitrozellulose musz fo lgenden 
Beständigkeitsbeclingungen genügen: 

Die Abspaltung von Stickoxyd 
während e iner zweistündigen Erh it
zung au f 132° C da rf für 1 g Ni t ro
ze ll ulose hö hstens 3 cm3 betragen. 
die Verpuffungstemperatur musz über 
180° C I iegen. 

Schwarzpulverähnliche Sprengsto// e 1 vO rL 

folgender Zusammensetzung: Gemenge 
von 70 bis 75 v H N atronsa lpeter , wovon 
bis zu 20 v H der Gesamtmenge des 
Sprengstoffs durch Kalisalpeter ersetz 
sein können, 9 bis 11 v H Schwefel und 
10 bis 15 v H Kohle, - unter der Vora us
setzung, clasz sie nach den Vorschriften 
des Versandla ndes unter den le ichtesten 
für Sprengstoffe gültigen Bedingungen 
befördert werden dürfen. 

1 Im Verkehr mi t Italien , den N ederlanden 
uncl Norwegen werden schwarzpulverähnl iche 
Sprengstoffe nur in Mengen bis zu l0Q kg 
als Stückgut befördert; bei gröszeren Mengen 
werden d iese Sprengstoffe im Verkehr mit 
diesen Staaten nur bei Aufgabe in Wagen
ladungen und zwar zu den Beding ungen für 
die Sprengstoffe der 2. Gruppe angenommen. 
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2. Gruppe. 1 

Sp-rengsto/fe, die nur in Wagenladungen 
be/ ö1·dert wenlen dür/en . 

a) ü"rganische Nitrokörper, soweit sie, 48 
Stunden bei 75° C gelagert, beständig (ge 
wichtsbeständig) und bei S tosz, R eibung 
oder Entzündung nicht gefährlicher sind. 
ex) in Wasser unlösliche - als Tetranitro-

methylanilin 2 , 

B) in Wasser lösliche - als Trinitrore
sorzin. 

b) Chlo,·atsprengsto// e und P erchloratspreng
sto//e (Gemenge von Chloraten oder Per
chloraten der Alkalien oder alkalischen 
Erden mit kohlenstoffreichen Verbindun
gen, wie Kohle, Kohl enwasserstoffe, H arze, 
Öle, nitrierte aromatische Kohlenwasser
stoffe, Pfl anzenmehle, anorgan ische Salze 
und ähnliche ), - unter der Voraussetzung, 
dasz sie nach den Vorschri ften des Ver
sandlandes zur Eisenbahnbeförderung zu
gelassen sind. Chloratmischungen dürfen 
keine Ammonsalze en tha lten. Unter dem 
Einflusz von Stosz, Reibung oder Ent 
zündung dürfen die Sprengstoffe nicht ge
fährl icher sein a ls e in Chloratsprengstoff 
,·on folgender Zusammensetzung: 80 v H 
Kaliumchlorat, 10 v H Dinitrotoluol , 5 
v H Trinitrotoluol, 4 v H Rizinusöl und 
1 v H Holzmehl. 

Der H ersteller musz sich durch wieder
hol te Prüfungen dauernd von der ord
nungsmäszigen Beschaffenheit des Spreng
stoffs sowie davon überzeugen, dasz dieser 
nicht gefähr licher ist als der Vergleichs
sprengstoff . 

c) P entaerythritt etranitrat ( itropentaery. 
thri t), fein kristallin und mit 30 v H 
W asser gle ichmäszig durchfeuchtet ; 
auszerdem P entae1·yth1·ittetranitrat (Nitro
pentaerythri t ), fe in kristallin, mit 10 v H 
J.f ontanwachs. 

d) Schwarzpul ver (Sprengpulver) (Gemenge 
von Kalisalpeter, Schwefel und Kohle , ge
körnt oder gepreszt oder in Mehlform, 
soweit sie unter dem Einflusz von Stosz, 
Reibung oder Entzündung nicht gefähr
licher sind als feinstes J agdpulver von 
folgender Zusammensetzung: 75 v H Ka-
1 isal peter, 10 v H Schwefel und 15 v H 
F aulbaumkohle, - unter der Vorausset
zung, dasz sie nach den Vorschriften des 
Versandlandes zur Eisenbahnbeförderung 
zugelassen sind. 

ei Dynamite und dynamitähnliche Sp,·eng
sto/f e, - unter der Voraussetzung, dasz 
sie nach den Vorschriften des Versand
landes zur Eisenbahnbefördernng zugelas
sen sind. 

Sie dürfen nicht gefährl icher sein a ls 
Sprenggelatine mit 93 v H Nitroglyzerin. 

1 Durch diese Gruppeneinteilung werden 
-die in den e inzel nen Tarifen vorgesehenen 
Arteri der Frachtberechnung nicht berührt. 

2 Tetranitromethylanilin <larf in Mengen 
von höchstens 200 kg in Kisten bis zu höch
stens 25 kg lnhalt als Stückgut befördert wer
den. 

B . SCHIESZMITTEL. 
1. Gruppe. 1 

S chieszmittel, die als Stückgut be/ö1·èk1·t 
werden dür/en, und zwar: 

R auchschwache, gelatinierte Nitrozellulose
pulver und nit1'0glyzerinhaltige N itrozellulose
pulver, - unter der Voraussetzung, dasz sie 
nach den Vorschriften des Versandlandes un
ter den leichtesten für diese Schieszmittel gül
t igen Bedingungen befördert werden dürfen. 

2. Gru ppe. 1 

S chieszmittel, die nur in Wagenladungen 
be/ördert werden dJür/en, und zwar: 
a) 1·auschschwache, gelatinie1·te 1.Vitrozellu

l osepulver, die den A nforderungen für die 
Pulver der 1. Gruppe nicht entsprechen; 

b) rauchschwache, nichtgelatinierte N it,·ozel
lulosepulver (sogenannte Mischpitl ver) ; 

c) S chwa1'Zp-ulver (gep1·eszt und gekörnt) und 
ähnliche für Schieszzwecke geeignete Pul
ver. 

Die Schieszmittel unter a) und b) müssen 
die Stabili tät haben, die nach den Vorschrif
ten des Versandl andes für d ie Schieszmittel 
der 1. Gruppe gefordert wird. 

BEFÖRDERUNGSVORSCHRIFTEN FÜR 
DIE U 1TER Ia, A UND B AUFGEFURH-

TE SPRENGSTOFFE. 
A. V e r p a c k u n g. 

Für die Verpackung geiten die Vorschriften 
des Versandlandes. 

J edes Versandstück mit Spreng- oder Schiesz
mitteln de,• 1. Gruppe musz rn i t einem Zette! 
nach Muster 1, jedes Versandstück mit Spreng
oder Schieszmitteln der 2. Gruppe rnit einem 
Zette! nach Muster la versehen sein. 

B. B e f ö r d e r u n g u n d A u f g a b e. 
(1) Al s Eilgut dürfen nicht aufgegeben 

werden: 
Spreng- und Schieszmittel der 2. Gruppe. 
Als Eilstückgut dürfen auch die anderen 

Sprengstof/e der Klass e Ia n icht aufgegeben 
werden. 

Ausgenommen hie rvon sind: 
1. Ammonsalpetersprengstof/e [Ia. A. 1. 

Gruppe a)], 
2. 1'rinitro toluol [Ia. A. 1. Gruppe b) ], 
3. Schieszmittel de,· 1. Grnppe [Ia. B. 1. 

Grnppe]. 
(2) Für die Spreng- und Schieszmittel der 

2. Gruppe ist noch folgendes zu beachten: 
a) Diese Stoffe dürfen n icht nach Bahn

höfen und Bahnstrecken a ufgegeben wer
den , nach <lenen ihre Beförderung verbo
ten ist. 

b) Die Annahme kann, wenn die Sendung 
nicht mit Sonclerzügen befördert wird, von 
vornherein auf bestimmte T age und Züge 
beschränkt werden. 

c) J ede Sendung musz nach den Vorschriften 
des Versandlandes bei der Versandabferti
gung angerneldet und aufgeliefert werden. 

1 Durch diese Gruppeneinteilung werden d ie 
in den einzelnen T arifen vorgesehenen Arten 
der Frachtberechnung nicht berührt. 
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C. F r a c h t b r i e f e, B e s c h e i n i
g u n gen. 

(1) Die Inhaltsangabe ist 
a) bei den Speng- und Schieszmitteln der 

1. Gruppe einmal rot; 
b) bei den Spreng- und Schieszmitteln der 

2. Gruppe zweimal rot zu umrahmen. 
(2) Bei den Spreng- und Schieszmitteln der 

1. Gruppe musz von einem von der zuständi
gen Behörde anerkannten Chemiker oder von 
der Monopolsbehörde auf dem Frachtbrief be
scheinigt sein, dasz der Sprengstoff auf Grund 
der Bestimmungen des Versandlandes seiner 
Zusammensetzung nach zur 1. Gruppe gehört 
und geprüft ist. 

Bei allen Sendungen musz auszerdem auf 
dem Frachtbrief vom Absender bescheinigt 
sein, dasz ~ie Verpackung des Sprengstoffs 
den Vorschr1ften des Versandlandes entspricht. 

Bei der Weiterbeförderung von Teilsen
dungen durch andere Absender als die her
stell enden Fabriken kann von der im ersten 
U nterabsatz dieses Absatzes ( 2) vorgeschrie
benen Bescheinigung abgesehen werden, wenn 
der Absender im Frachtbrief erklärt, dasz die 
Frachtstücke einer geprüften und bescheinig
ten L1eferung cntstammen, und dasz die ur
sprüngliche Verpackung in keiner Weiso o-e
ändert ist. Auf Erfordern ist dies glaubh:ft. 
nachzuweisen. 

__ Oh. und welche weiteren Bescheinigungen 
fur die Sendungen noch erforderlich sind be
stim~en die besonderen gesetzlichen Vor
schnften der Vertragsstaaten, über deren Ge
biet die Beförderung erfolgen soli. 

(3) Für die Spreng- und Schieszmittel der 
2. Gruppe ist fol ge,ndes zu be achten: 
a) Die Frachtbriefe müssen auszer Zeichen 

und Nummer, Anzahl und Art der Be
hälter auch das Rohgewicht jedes ein
zelnen Behälters enthalten. 

b) Auf dem Frachtbrief musz vom Absender 
bescheinigt sein, dasz die Beschaffenheit 
und Verpackung der Sprengstoffe den Vor_ 
schriften des Versandlandes entsprechen. 
Auszerdem musz jeder Sendung von Pa
tronen aus Dynamiten ein vom Hersteller 
ausgefertigtes, amtlich beglaubigtes Ur
SJ)rungszeugnis und die Bescheinigung 
emes von der zuständigen Behörde an
erkannten Chemikers oder der Monopols
behörde über ordnungsmäszige Beschaffen
he1t und Verpackung beigegeben sein. 

c) ~-b ur:id welche weiteren Bescheinigungen 
fur die Sendungen noch erforderlich sind 
bestimmen die besonderen gesetzliche~ 
Vorschriften der Vertragsstaateri, über 
deren Gebiet die Beförderung erfolgEJn 
soli. 

D. B e f ö r d e r u n g s m i t t e 1. 
(1) Zur Beförderung aller Spengstoffe 

müssen gedeckte Güterwagen verwendet wer
den. 

{2) Für die Speng- und Schieszmittel der 
2. Gruppe gilt folgendes: . 
a.) Nur wagen mit federnden Stosz- und Zug

v?rrichtungen, fester, sicherer Bedachung, 
dichter Verschalung und gut schlieszenden 
Türen, möglichst ohne Bremsvorrichtung 
dürfen verwendet werden. ' 
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b) Wagen, in deren Innern eiserne Nägel 
Schrauben, Muttern oder dergleichen her: 
vorstehen, dürfen nicht verwendet werden. 

c) Wagentüren und Fenster müssen dicht
schlieszen und verschlossen gehalten wer
den. 

d) E s dürfen nur wagen verwendet werden, 
se1t deren letzter wiederkehrender Unter
suchung mehr als ein Monat oder seit 
deren letzter Schmierung weniger als zwei 
Monate verstrichen sind oder die nicht 
innerhalb eines Monats n;ch der Beladung 
zur Untersuchung zu stellen sind. 

e) Die Sendungen sollen vom Versand- bis 
zum Bestimmungsbahnhof in demselben 
W agen_ beförde_rt. und dürfen unterwegs 
nur be, unabwe1shcher Notwendigkeit urn
geladen werden. 

/) Die belädenen Wagen müssen oben auf 
der Vorder- und Hinterwand oder an den 
beiden Längsseiten deutlich sichtbare 
schwarze viereckige Flaggen mit einem 
weiszen "p" tragen. 

E. Verladung und sonstige 
V o r s c h r i f t e n. 

{1) Sprengstoffe (Ia) dürfen nicht mit: 
Signalfeuerwerk (Klasse Ib , Ziffer 3) · 
und mit sprengkräftigen Zündungen (Klasse 

Ib, Ziffer 5 A) 
und mit M omentzündschnüren (Klasse Ib, 

Ziffer 5 C) 
und mit den in Klasse Ib, Zij/er · 12, ge

nam,,ten M unitionsgegenständen, 
die Spr~ng- und Schieszmittel der 2. Gruppe 
auch nicht m1t brennbaren Flüssigkeiten 

(Klasse Illa) Gefahrgruppe A 1 
zusammen in denselben Wagen v~rladen wer
den. 

· (2) Für das Verladen und die Behandlung 
der Spenu- und Schiesmittel der 2. Gruppe 
ist noch folgendes zu beachten: 
a) Die Behälter müssen in den Eisenbahn

wagen so fest lagern, class sie gegen 
Scheuern, Rütteln, Stoszen, Umkanten und 
Herabfallen aus oberen Lagen gesichert 
smd. Insbesondere dürfen Tonnen nicht 
aufrecht !l'estell t, sie müssen vielmehr ge
l egt, gleichlaufend mit den Längsseiten 
des Wagens verladen und durch Holzunter
lagen unter Haardecken gegen jede rol
lende Bewegung ges ichert werden. 

b) Die besonderen Ladegeräte und War
nungszeichen (Dekken, Flaggen o. dgl.) 
smd vom Absender herzugeben und wer
den dem Empfänger mit dem Gute aus
geliefert. 

c) Hinsichtlich der Vorsichtsmaszregeln in 
den Bahnhöfen und während der Fahrt 
der Be~timmung der Züge und Einstellung 
?er i:rut ~prengstoffen beladenen Wagen 
m die Zuge, der Benachrichtigung der 
Unterwegsbahnhöfe und der an der Be
förderung beteiligten Verwaltungen, der 
Ankunft _auf dem Bestimmungsbahnhof 
und Ausheferung der Sendungen finden 
die für den betreffenden Bahnhof oder 
die betreffende Strecke geltenden inneren 
Vorschriften Anwendung. 

Ib. Mnnition. 
Zur Beförderung sind nur die nachstehend 

22 
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aufgeführten Munitionsgegenstände zugelas
sen: 

1. Züniischnüre ohne Zünder. 
a) Schnellziiniischnüre (Zündschnüre aus 

dickem Schlauch mit Schwarzpulverseele 
van graszem Querschnitt ader mit Seele 
aus nitrierten Baumwallfäden). 

Wegen der Zündschnüre mit langsamer 
Verbrennung vgl. Klasse Ic, Ziffer l c). 

b) Detonierende Züniischnüre ( dünnwandige 
Metallröhren van geringem Querschnitt 
mit einer Seele aus Knallsatz van n icht 
grösserer Gefährlichkeit als reine Pikrin
säure, ader gespannene Schnüre van ge
ringem Querschnitt mit einer Seele aus 
Knallsatz van nicht gröszerer Gefährl ich
keit als Pentaerythrittetranitrat - Nitra
pentaerythrit -) . 

Wegen der Momentzündschnüre vgl. 
Ziffer 5 C. 

2. Nichtsprengk?'äft ige Zündungen (Zün
dungen, die nicht durch Sprengkapseln oder 
sonstige Einrichtungen br isant wirken). 
a) Ziindhütchen für Schuszwaffen und für 

Munition. 
b) Leere Patronen- und Kartuschhülsen mit 

Zündvarrichtungen für Schuszwaffen . 
c) -Schlagröhren, Züniischraub en ader ähn

liche Zündungen mit kleiner Schwarzpul
verladung ader Zündmasse, die durch 
Reibung, Schlag ader Elektrizität zur 
Wirkung gebracht werden. 

Nichtsprengkräftige Zündatngen für 
Handgi·anaten (auch in Stielen), Pulver
kapseln für U ebungsstielhandgranaten und 
für andere M unition, 
in beiden Fällen, wenn sie den Varschrif
ten des Versandl andes entsprechen. 

d) Geschoszzünder, die keine Sprengkapseln 
oder andere Einrichtungen enthalten, 
welche eine brisante Wirkung hervo,·rufen, 
Zündmittel zu Geschoszzündern und der
gleichen. 

3. Signalfeuerwe,·k, nämlich: 
g1·osze Kanonenschläge mit höchstens 200 g 

schwa rzkarnpulver ader 70 g rauchschwachen 
Pulver und Knalkapseln - früher auch P e
tarden genannt - für H altes ignale der Eisen
bahnen, wenn sie den Varschriften des Ver
sandl an des entsprechen. 

Wegen de,· kl e inen, zu Feuerwerkszwecken 
verwendeten K ananenschläge mit höchstens 
75 g K ornpulver vgl. Klasse I c, Z.iffer 3b) . 

4. Patronen fiir H andfeueTwajjen. 
a) Fcrtige Patronen mit ausschlieszlich aus 

M etall bestehenden H ülsen. Die Geschosse 
müssen mit den Hülsen so fest verbunden 
se in, dasz sie sich nicht l\blösen können 
und ein Ausstreuen der Pulverladung ver
hindert ist. 

b) F ertiye Patronen, deren Hül sen nur zum 
T eil aus M etall besteken. Die ganze 
Menge des Pulvers m.usz sich in dem me
tallenen Patronenunterteil befinden und 
durch einen Pfropfen oder Spiegel abge
schlossen sein. Die Pappe musz so beschaf
fen sein, dasz sie bei der Beförderung 
nicht br icht. 

c) Fe,·tige Z entraljeuerpappepatronen. Die 
Pappe musz so beschaffen sein, dasz sie 
bei der Beförderung nicht bricht. 

d) K ugel zündhütchen (Flobertmunition). 
e ) Sclirotzündhütchen (Flobertmunition). 
/) Fl obertzündhiitchen (Platzpatronen ohne 

Kugel und Schrot). 
5. A. Spreng kräjtige Zündungen: 

a) Sprengkapseln (auch mit Zeitzündung). 
b) Sprengkapseln mit elektrischen Zünde-rn 

(auch mit Zeitzündung). 
c) Sprengkapseln in / ester Verbindung mit 

Sch{warzpul verzüniischnur. 
d) Sprengkapseln mit V erzögerung und 

Zündhütchen (Echolotpatronen) . 
e) Sprengkaps eln in Verbindung mit einer 

U ebertragungsladAmg aus gepresztem 
S'f)'rengstoff, nicht gefährlicher als Tetra
nitromethylanilin, sogenannte Zündladun
gen (Detonatoren). 

/) Sprengkapseln in Geschoszzündern mit ·und 
ohne Uebertnigungsladung. 

g) Sprengk,·äjtige Zündungen für H andgra
naten (auch in Stielen). 

B. Lotkapseln (Sprengkapseln auch mit 
Zündhükhen eingeschlossen in Blechgehäusen 
- Freilote oder Lotbomben -). 

C. Mom entzüniischnüre (gesponnene Schnüre 
von geringerem Querschnitt mit einer Seele 
aus Knallsatz von gröszerer Gefährl ichkeit als 
Pentaerythrittetranitrat), wenn sie den Vor
schriften des Versandlandes entsprechen. 

6. Militärische Munitionssorten, sonst nicht 
genannt (z. B . Patronen, gefüllte Geschosse), 
sämtlich ohne Zünder, wenn sie den Vor
schriften des Versandlandes entsprechen. 

7. Hand- und Gewehrgranaten ohne Zün
der, wenn sie den Vorschriften des Versand
landes entsprechen. 

8. B risante Sprengladungen fiir Geschosse, 
T oTpedos und Minèn, ferner Spengbüchsen 
und dergleichen, T etrylhülsen, sämtlich ohne 
Sprengkapsel, wenn sie den Vorschr iften des 
Versandl andes entsprechen. 

9. L eucht- und Signalmittel. 
Hierzu gehören insbesondere: 

~o+=i•a..;.'.:I • 
Leucht_ und Signalpatronen, .g "'E c3 ·- -B g 
Granatsignale, o ~ ~ (.) ~ ·~ -~ 
Lichtspurhülsen, c -o ·- -o 
Handleuchtzeichen, ~ ;:; :0 -o c B 
Zielfeuer mit Feuer- oder f ~ > ~ ~ ~ ~ 

St b h . E-< Jl -0 '~ !;: "' au ersc e,nung, ij_;: • ~ ,: ,. 
Blitzpatronen (Mündungs- '"::,'" c c-"..C:: 

blitze) ~ ~-fi Ê1< 8 
10. Rauchentu;ic kl ~i-, wenn sie den Vor

schriften des Versandlandes entsprechen. 
11. Neb el1ni ttel, wenn sie den Vorschr iften 

des Versandlandes entsprechen. 
12. Die in den Ziffern 6 bis 8 genannten 

Munitionsgegenstände mit zuverlässig gesicher
ten Sprengkapseln oder Zündern, wenn diese 
Munitionsgegenstände den Vorschriften des 
Versandlandes entsprech en und als W agen
ladung aufgegeben werden . 

BEFÖRDERUNGSVORSCHRIF'.rEN. 

A. V e r p a c k u n g. 
Für die Verpackung geiten die Vorschriften 

des Versandl andes. 
Jedes Versandstück mit Gegenständen der 

Z i ff ern 3, 5 A und 5 0 musz mit einem Zette! 
nach Muster 2, jedes Versandstück m it Gegen-
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ständen der Z i// ern 6, 7, 8 und 9 mit einem 
Zette! nach Muster 1 und jedes Versandstück 
mit Gegenständen der Ziffe,· 12 mit einem 
Zette! nach Mu ter 2a versehen sein. 

B. B e s c h e i n i g u n g e n, F r a c h t
br i e f e. 

(1) Die Inhaltsa ngabe ist: 
a) bei den Gegen.ständen der Z i// ern 3, 5 A 

und 5 C einmal schwarz, 
b) bei den Gegenständen der Z i// ern 6, 7, 8 

und 9 einmal rot, 
c) bei den Gegcnständen de,· Z iff e,· 12 zwei

mal schwarz 
zu umrahmen. 

(2) In den Frachtbriefen zu denMunition.s
gegenständen der Klasse I b mi t Ausnahme 
derjènigen unter Ziffer l a) ist vom Absender 
zu bescheinigen, dasz Beschaffenheit und Ver
packung der Gegenstände den Vorschriften 
des Versandlandes entsprechen. 

(3) Die Erklärung über die Beschaffenheit 
und Verpackung ist bei den Munitionsgegen
ständen der Z ·i// ern 6 bis 9 und 12 van der 
zuständigen Behörde. ader von einem von ihr 
anerkannten Chemiker ader Sachverständigen 
zu bestätigen; im Frachtbrief ist a uf die Er
klärung hinz~eisen. 

(4) Ob und welche weiteren Bescheinigun
gen für die Sendungen noch· erforderlich sind, 
bestimmen die besonderen gesetzlichen Var
schriften der Vertragsstaaten, über deren Ge
biet die Beförderung erfolgen soli. 

C. B e f ö r d e r u n g s m i t t e 1. 

(1) Zur Beförderung aller Munitionsgegen
stände mi.issen gedeckte Güterwagen verwen
det werden. 

(2) Für Munitionsgegenstände der Z i j/er 
12 geiten auszerdem die Vorschriften · der 
Klasse Ia unter Abschnitt D (Beförderungs
mittel) Abs. (2) . 

D. V e r I a d u n g. 

(1) Signalfeuerwerk (Ziffer 3), spreng
krä/tige Zündung en (Ziffer 5 A) , M oment
zündschnüre (Ziffer 5 C) und in Z i j/er 12 ge
nannte llfunition.sgegenstände dürfen nicht mit 
Sprengsto//en (Ia), mit Munitionsgegenstän
den der Z i// ern 6, 7, 8 uiul 9 ader brenn
baren Flüssigkeiten (Klasse IIIa), Gefahr
gi·uppe A 1, 
1usammen in denselben Wagen verladen wer
den. 

(2) Fi.ir Munitionsg egenstände der Z i j/er 
12 geiten au zerdem die Vorschriften der 
Kl asse Ia unter Abschnitt E (Verladuug und 
sonstige Vorschriften) Abs. (2). 

E. B e f ö r de r u n g. 

Die Beförderung der Gegenstände der Z i f
f ern 3, 5 A, 5 0, 6, 7, 8, 9 und. 12 als Eilgut 
ist ausgeschlossen. 

In den Vorschriften für die Klasse Ic 
(Z ündwaren, Feuerwerkskörper u. dgl.) 
wird 

1. die Ziffer 3a) und b) der Eingangsbe
stimmungen [Randziffer 48] gefaszt: 

,,3. Feuerwerkskörpe,· 
a) B omben und Feuertöpfe, aus Mörsern ge-

schossene Ladungen 1 mit einem Höchst
gewicht von 9 kg einschlieszlich Treibla
dung (Rohgewicht 12 kg) . 

B ränder, Raketen, ,·ömische Lichter
Fontänen, Feuerräde,· u. dgl. mit Fül
lungen, die 500 g im einzelnen Körper 
nicht übersteigen dürfen. 

b) Kl eine Kanonen.schläge oder Papie,·böll er, 
bestehend a us einer mit Bindfaden um
schni.irten und geleimten Papierhülse mit 
h öch stens 75 g Kornpulver oder 25 g 
Knallsatz (Aluminimnpulver und K alium
perchlorat ohne Schwefél) Inhalt, ferner 
Gewehrschläge [Petarden 1] , bestehend 
aus einer zylindri chen, an beiden Enden 
verschlossenen Papierhülse m it höchstens 
20 g Kornpul ver, be ide mit Zündschnur, 
deren Seele am äuszeren Ende verdeckt 
ist, und ähnliche zur Erzeugung eines 
statrken K nalls dienende Gegenstände. 

Wegen groszer K anonenschläge (Signal
feuerwerk) vgl. Klasse Ib, Zi ffer 3. 

(Die Fusznoten der Anlage I IÜG bl ei
ben unverändert.)" 

2. unter den Beförderungsvorschriften Ab
schnitt A. (Verpackung) in Abs. (1) [Rand
ziffer 49] der letzte Satz " B ei den Gegen
ständen der Z i j/er 2 sind die Kistendekkel mit 
Schrauben zu befestigen" gestrichen. 

3. in Abs. (2) k daselbst [Randziffer 63] 
am Schlusz angefügt: 

" Bei Bomben über 5 kg Rohgewicht musz 
die Treibl adung durch eine über den unteren 
Teil der Bombe geschobene Pappehül se ge
schüzt sein. Die verpackung hat in Kisten zu 
erfolgen ; Zwischenräume sind mit Holzwolle 
ader ä hnl iche Stoffen fest auszufüllen." 

4. der Abs. (4) daselbst [Randziffer 66] 
wird gestrichen. 

5. in Abs. (5) daselbst [R andziffer 67] der 
Eingang des 2. Satzes wie folgt gefa zt: 

,,Dabei <larf in einem Behäl ter das Ge
samtgewicht an explosivem Satz (Treibl adung, 
Ausstoszladung und Leuchtsatz) bei den Ge
genständen der Z i j/er l e) 20 kg, bei den 
eigentlichen Feuerw erkskö,·pern der Z ij/er 3a) 
36 kg, bei K leinfeuerwerk .. .. ........ usw. wie 
bisher." 

6. der Abs, (6) daselbst [Ra ndziffer 68] 
wie folgt ersetzt: 

.,(6) J edes Versandstück mit Gegenständen 
der Z i ff ern 2a), 2b) R 2e), 2/) und 3 musz 
m it einem Zette! nach Muster 2b versehen 
sein." 

7. unter Abschni tt B. (Sonstige Vorschri f
ten ) der Abs. (4) [R andz iffer 72] gefaszt: 

., (4) In den Frachtbriefen musz bei den 
Gegen.ständen der Z i ff ei-n lb), l d), l e), 2a), 
2b) ~. 2e), 2/) und 3 vom Absender be
schei nigt sein, dasz Art und Verpackung der 

endung den ·Bestimmungen unter Kl asse Ic 
der Anlage I zum Internationalen Ueberein
kommen ader dieser Vere inbarung ent
sprechen." 

8. der Abschnitt C (B efö,·dei-ung) [Rand
ziffer 74] gestrichen. 

In den Vorschriften für die Klasse I1l (ver
dlchtete, verflüsslgte 01ler uuter Druck 
gelöste Gase) wird 

in den Eingangsbesti,nmungen [Randziffer 
76] 
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1. bei Ziffer 7 hinter dem Worte "Ohlor" 
eingeschaltet: 

,,Chlorwassersto//", 
und ferner in derselben Ziffer hinter dem 
Worte "Sticksto//tttroxyd" angefügt: 

" T-Gas (Gemisch von Aethylenoxyd und 
Kohlensäure, dessen Druck bis 50° C den 
Druck des ve rf! üssigten Chlors nicht über
steigt)" ; 

2. bei Ziffer 8 hinter dem Worte ,,(Lance
Parfum)." eingeschaltet: 

,, Vinylchlorid, B romniethyl 2" . 
3. Zu dem Fusznotenzeichen 2 bei " Brom

methyl" als Fusznote gesetzt: 
"2) Die Gemische von Brommethyl und 

Aethylenbromid im Verhältnis 1 : 1 werden 
bedingungslos befördert." 

Unter Abschnitt B (Amtliche Prüfung der 
Gefäsz e ) dieser Klasse wird der Abs. (2) b) 
[Randziffer 82] gefaszt: 

,, b) bei den verflüssigten Gasen der Z if
f ern 5, 6, 7 und 8: 
bei Kohl ensäure ............... . ........ 190 kg/cm2 

" verflüsigtem Ölgas . .. ......... 190 
" Stickoxydul . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 180 

Aethyl en .. ... .... .. ...... ......... . 225 
" Chlorwasserstoff . . . . . . . . . . .. .. . . .. 110 
" Aethan .............. ................ 95 
" Z-Gas ...... .... ...... ..... ... ....... .. 40 
" Propylen ... .... ... .. ... .. .. ..... .. . 35 
" Ammoniak ... . ... .. ... ... ... ... ..... 30 
" Chlorkohlenoxyd (Phosgen) 15 
" Chlor, T-Gas ...... .... .... .. ..... 22 
" schwefliger Säure . . . . . . . . .. . . .. . 12 
" Stickstofftetroxyd . . . . . . . . . . . . . . . 22 
" Chlormethyl .. . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. 16 
" Methyläther . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. 16 
" Methylamin .............. .......... 14 
,, Chloräthyl, Brommethyl , 

Aethylamin, Aethylenoxyd 
und Butadien . ... ... . .... ...... ... 10 ,, ,, 

,, Vinylchlorid ............. ........ 11 ,, ,, 
Unter Abschnitt D (Füllung der Gefäsze ) 

wird in Abs. (2) [Randziffer 90] am Schlusz 
angefügt: 

,,für Chlorwasserstoff 1 kg Flüssig-
keit für je 1,501 

für Vinylchlorid 1 kg Flüssigkeit 
für je 1,26 

für Brommethvl 1 kg Flüssigkeit 
für je 0,70 • 

für T-Gas 1 kg Flüssigkeit für je 
1,34 

Unter Abschnitt E (Sonstige Vorschriften) 
wird 

1. in Abs. (2 ) [Randziffer 95] der letzte 
Satz " Die Gefäsze mi t Kohlensäure, Oelgas 
oder Stickoxydul müssen, wenn unverpackt, 
weisz gestrichen sein" gestrichen. 

2. in Abs. (6) [Randziffer 99] Ziffer 1 
(dritter Unterabsatz) und Ziffer 6 jedes Mal 
das Wort " November" ersetzt durch: 

,,Oktober". 
In den Vorschriften für die Klasse II 

(Selbstentzündllclte Stoffe) wird 

1 Im Verkehr mit Italien beträgt die zu
lässige höchste Füllung 1 kg Flüssigkeit für 
je 1,70 Liter Füllungsraum des Gefäszes. 

1. unter Abschni tt A (Verpackung) arn 
Schlusz des Abs. (6 ) [Randziffer 129] ange
fügt: 

" Verpackung ist nicht erforderlich, wenn 
eiserne Klappdeckelwagen verwendet werden." 

2. unter Abschnitt A (Verpackung) der 
Abs. (17) [R andz iffer 140] gestrichen. 

3. unter Abschnitt B (Sonstige Vorsch,-i f
ten) in Abs. (2) [Randziffer 142] der folgende 
neue Buchstabe e) eingefügt : 
"e) <1-) P apierhülsen (Ziffer 12) nach der 

Tränkung mit Firnis, Fett oder Öl 
so lange und derart erhitzt und dann 
derart abge1.-ühlt sind, dasz eine 
Selbstentzündung ausgeschlossen ist, 

[3) P apier und P apperinge trocken so
wie so lange und derart abgelagert 
sind, dasz eine Selbstentzünding aus
geschlossen ist," 

(Die bisher igen Buchstaben e) und /) wer
den in /) und g) abgeändert.) 

4. unter Abschnitt B (Sonstige V orschrif
ten) der Abs. (4) [Randziffer 144] gestrichen. 

5. unter Abschnitt B (Sonstige Vorschrif
te.n) in Abs. (5) [Randaiffer 145] die Frist 
,, m den Monaten März bis Oktober" abge
ändert in: 

,. in den Monaten April bis September". 
6. unter Abschnitt B (Sonstige Vorschrif

ten) der Abs. (8) [Randziffer 148] gestrichen. 
7. der ganze Abschnitt D (Verladung) 

[Randziffer 151] ebenfalls gestrichen. 
8. an Stelle dieses gestrichenen Abschnit

tes D folgender neuer Abschnitt D (Fracht
briefe) nachgetragen: 

,,D. F ra c h tbr ie f e." 
,,In den Frachtbriefen ist unter der I n

haltsangabe der Vermerk ,, ,,Selbstentzünd
lich. Gut der Klasse II" " rot anzubringen 
oder rot zu unterstreichen." 

An die Stelle der Vorschri ften fü r die 
Klasse IIIa (Randziffern 152 bis 169) treten 
fo lgende Bestimmungen : 

KLASSE III. 
Entzündbare. Stoffe. 

IIIa. Brennbare Flüsslgkelten. 1 

Nachstehende Flüssigkeiten · und damit her
gestellte flüssige oder bei Temperaturen von 
nicht mehr als 15° C noch salbenförmi ge 
künstliche M ischungen (im folgenden kurz als· 
"brennbare Flüssigkeiten" bezeichnet) sind 
besonderen Bedingungen unterworfen : 

A. Brennbare Flüssigkeiten der Gefah,-
gruppe A 1, 2 und a, das sind solche, die 
entweder selbst oder deren brennbare flüss ige 
Ante ile sich m it Wasser nicht vermischen 
lassen: 

1. Brennbare Flüssigkeiten der Gefahr
gruppe A 1, das sind solche, die einen Flamm-

1 Handelsüblich verpackte Kleinpackungen 
- auch als P roben - brennbarer Flüssigkei
ten aller Gefahrgruppen (bei Gefahrgruppe 
A 1 a) höchstens 200 g R eingewicht für je 
eine Kleinpackung), in fester Sammelpackung 
(Blech, Holz oder P appe) gegen Zerbrechen 
sicher festgelegt, werden bedingungslos beför
dert. 
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punkt unter 21 ° C 1 haben und von festen, in 
den Flüssigkeiten gelösten und/oder aufge
schlämmten Stoffen 2 im ganzen: 
a) nicht mehr als 30 v H enthalteo. 

Hiertoe gehöreo z. B . : 
Naturgas-Gasolio, Benzol-Vorlauf, Schwel-
gas- und Ölgas-Koodensate, Schwefel
kohleostoff, Aethyläther, Kollodium und 
andere Aethyläther eothaltende Lösungen, 
Roherdöl und andere Rohöle, sowie leicht
flüssige Destillationsprodukte daraus, wie 
Petroleum-benzio, Leicht- und Schwer
benzioe, Benzinnaphta, Ligroio und ver
schiedene Steinkohlenteer-Destillate, wie 
Leichtöl , Benzol , Toluol , gewisse Nitro
zell uloselacke. 

b) mehr als 30 v H enthal ten. 
Hierzu gehören z.B. gewisse Leder_ und 

Tiefdruckfarbeo, Lacke, Kautschuk- (Gum
mi-) lösuogen. 

2. Brennbare Flüssigkeiten der Gefahr
gruppe A 2, das siod solche, die eioen Fla=
punkt voo 21 ° C bis zu 55° C 1 haben und von 
festen, in den Flüssigkeiten gelösteo und/oder 
aufgeschlämmteo Stoffen 2 im ganzen nicht 
mehr als 30 v H enthalten. Hierzu gehören 
z.B .. : Leuchtpetroleum, Testpetroleum rohes 
und raffioiertes Standard white Kerosin ver
schiedeoe leichte Destillate au; Holz-, Torf-, 
Braunkohlen- uod _Steiokohlenteer, wie z.B. : 
So!".entoaphta, Xylol, Terpentinölersatz (white 
spint), ferner vegetabilisches Terpeotioöl und 
gewisse Mischungen von Alkoholeo und Ben
zoleo. 

3. Brennbare Flüssigkeiten der Gefahr
g1-uppe A 3, das sind solche, die eioen Fla=
punkt von mehr als 55° C bis zu 100° C 1 
habeo und voo festeo, in den Flüssigkeiten 
gelösten und/oder aufgeschlämmten Stoffen 2 
im ganzen nicht mehr als 30 v H eo·thalteo. 
Hierzu gehören z.B.: Destillierter Steinkohlen
teer, Rohteer , Solaröl, gewisse Treiböle für 
Verbrennungsmotore, Holz-, Torf-, Braun
kohleo_ und Stemkohlenteeröle Schieferöle 
Putzöle, Gasöle und Paraffinöl;. ' 

B. Brennbare Flüssigkeiten der Gefahr
gruppe B , das sind solche, die entweder selbst 
ader deren brennbare fl üssige Anteile sich 
mit Wasser in beliebigem Verhältnis ver
mischen lassen, einen Flammpunkt unterhalb 
21 ~ C 1 ha~~n und von festen, in den Flüssig
ke1ten gelosten und/oder aufgeschlämmten 
Stoffen 2 im ganzen nicht mehr als 30 v H 
enthalten. Hierzu gehöreo z.B.: Holzgeist 
(Methanol), roh und rektifiziert und Mischun
geo davon, Aethylalkohol und Mischungen 
d~_voo1 deoaturierter Spiritus uod das ge
wo~nhch~ _Deoaturieruogsmittel für Spiritus 
(~1t Pyndm versetztes Methanol), Azetoo uod 
M1schuogen davon, Azetaldehyd und Mischun
gen davon. 

1 Der Flammpunkt wird mit dem Apparat 
Abel-Pensky unter Zurückführuog auf eineo 
Barometerstand voo 760 mm besti=t. 

. 2 Den fe~_ten Stoff~o s\nd Standöle (eioge
dickte Lemele) oder ahohche Stoffe mit einem 
Flammpunkt über 100° C gleichzuachteo. 

BEFÖRDERUNGSVORSCHRIFTEN. 

A. V e r p a c k u n g. 

(1) Zur Verpackung dürfeo our starke 
dichte, sicher zu ver chlieszende Gefäsze au; 
solchem Werkstoff (Eisenblech ader Blech aus 
anderem Metall, Glas, Ton, Holz) verwendet 
werden, der von den darin enthaltenen Flüs
sigkeiten nicht angegriffen wird. Die Ver
wendung von Holzgefäszen ist für die unter 
A 1 aufgeführten Flüssigkeiten, ferner für 
Xylol und Amylazetat nicht zulässig. Dieses 
Verbot gil t jedoch nicht für M ischungen, in 
denen Kautschuk ( Gummi) oder ähnliche 
Stofte gelöst sin.tl; für derartige Gegenstände 
dürfen starke Eichenholzfässer mit Eisenreifen 
verwendet werden. 

(2) Gefäsze aus Glas ader Ton sind ein
zelo ader zu mehreren unter Verwendung ge
eigneter Verpackungsstoffe in starke Ueber
gefäsze (Weiden- ader Metallkörbe, Kübel 
ader Kisten) fest eiozusetzen. Diese Ueber
gefäsze, ausgeno=en Kisten, müssen mit 
guten, festen H aodhaben versehen sein. Offene 
Uebergefäsze müss_en eioe Schutzabdeckung 
haben, die, wenn s1e aus Stroh, Rohr, Schilf 
oder ähnlichen leicht entzündbaren Stoffen 
besteht, oben mit Lehm ader Kalkmilch ader 
dgl. unter Zusatz voo Wasserglas getränkt ist. 
Das Rohgewicht eines solchen Versandstückes 
<larf 75 kg nicht übersteigen. 

?-7eiszblechgefä.sze mit mehr als 5 kg Inhalt 
mussen gefalzte und gelötete Nähte haben. 
W~iszblechgefäsze mit breonbaren Flüssig
keiten der Gefah1'gruppe A la) und mit mehr 
als 20 kg Reiogewicht siod in Uebergefäsze 
eiozusetzeo; hinsichtlich der Ausstattung der 
Uebergefäsze haben die obenerwähoteo Vor
schr iften sinngemäsze Aoweoduog zu finden. 
Das Rohgewicht eioes solchen Versaodstückes 
<larf 75 kg nicht übersteigen. Gewöhnliche 
Ei enblechgefäsze, die Aethyläther ader Schwe
jel_kohlenstoff eothalten, müsseo stets (auch 
bei Mengen unter 20 kg) in gleicher Weise 
in derartige Uebergefäsze fest eingesetzt sein. 
Uebergefäsze sind jedoch nicht erforderl ich, 
weno Aethyläther ader Schwefelkohlenstof in 
geschweiszte, dichte, sicher verschlossene Be
hälter aus starlce1n Eisenblech verpackt siod. 

(3) . Blech- ader andere Metallgefäsze dür
fe~ m1t den 1;1nter A la) bezeichneten Flüssig
keiten nur bis 95 v H des Rauminhaltes bei 
15° C gefüll t werden. 

(4) Jedes Versaodstück mit den unter .Il 
la) uod b) bezeichneten Flüssigkeiten musz 
m1t emem Zette! oach Muster 3 versehen sein. 
K?rbe uod Kübel mit den unter A la) be
zeichneten Flüssigkeiten müssen ferner mit 
Zettelo nach Muster 7 versehen sein. Sie 
dürfeo nicht auf der Schulter ader dem 
Rückeo getrageo werden. Fahren ist our auf 
sogenaonten Sackkarren zulässig. 

B. F r a c h t b r i e f e. 

(1) In den Frachtbl'iefen ist unter der 
tarifmäszigen oder der handelsüblichen In
hal tsangabe folgender Vermerk aozubriogeo: 

,, Gut der Klasse IIIa Gefahrgruppe ..... . 
(gemäsz Eiogangsbestimmung) ". 
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Die Vermerke sind rot anzubringen oder rot 

zu unterstreichen. 
(2) Fehlt die Angabe der Gefahrgruppe, 

so wird die Sendung nach den Vorschriften 
für die Gefahrgruppe A la) behandelt. 

C. S o n s t i g e V o r s c h r i f t e n. 

(1) Mit anderen Gegenständen dürfen bei 
Beachtung der im Abschnitt A Verpackung 
gegebenen Vorschriften über die Behälter in 
starke, dichte, sicher zu verschlieszende Holz
behäl ter verpackt werden: 
a) die Flüssigkeiten unte1· A la) in Ge

samtmengen bis zu 60 kg, jedoch Schwe
felkohl enstoff nur bis zu 5 kg, Naturgas
Gasolin, Aethyläther, Kollodium und an
dere Lösungen, die Aethyläther enthalten, 
nur bis zu 20 kg. 

b) die Flüssig keiten unter A lb), A 2, A 3 
und B ohne Beschränkung. 

F ahrzeuge mit motorischen Antrieb dürfen 
auch in gedeckten Wagen mit gefüllten Brenn
stoffbehäl tern befördert werden, wenn die 
Förderung des Betriebstoffes durch die Be
triebsstoffleitung zum Vergaser unterbrochen 
ist, oder der Ueberdrnck aus dem Brennstoff
behälter abgelassen, und in beiden Fällen der 
Vergaser durch das Auslaufenlassen des Mo
tors entleert ist. Mit den Fahrzeugen fest
verbundene Aushilfsbehäl ter dürfen ebenfalls 
mit Betriebsstoff gefüllt sein, wenn die Be
hälter sicher verschlossen sind. 

(2) Zur Beförderung sind offene Wagen zu 
verwenden, jedoch dürfen 

Flüssigkeiten unte,· A la) in Behältern vou 
nicht mehr als 60 kg Rohgewicht, 

aber S chwef elkohlensto ff bis zu 12 kg Roh
gewicht, Naturgas-Gasolin, Aethyläther, Kol
lodiu,n und andere Lösungen, die Aethyläther 
enthalten, bis zu 20 kg Rohgewicht, 

Flüssi g keilen unte-,• A 1 b), A 2 und A 3 
sowie Azeton und llfisch1mgen davon in Be
hältern von nicht mehr als 80 kg Rohgewiol,t 

und Flüssigkeiten unte,· B (mit Ausnahme 
von Azeton und Mischungen davon) in belie
big groszen Behältern sämtl ich alle in oder 
mit anderen Gegenständen nach Abs. la) und 
b), zusammengepackt auch in gedecld;en Wa
gen befördert werden, und zwar ohne Rück
sicht auf die Zahl der in einem Wagen ver
ladenen Versandstücke. In diesem F ali e sind 
bei Weiszblechgefäszen die Nähte besonders 
sorgfältig zu falzen und zu löten. Gefäsze aus 
Glas oder Ton müssen in diesem Falie in voll
wandige, fest ver chlossene Uebergefäsze 
(keine Körbe) verpackt sein. Die zur Beför
derung in gedeckten Wagen zugelassenen 
Einzelbehälter dürfen a uch in Sammelbehälter 
mit einem Rohgewicht von höohstens 100 kg 
eingesetzt sein. Die Einzelbehälter müssen 
gegen jede Verschiebung im Sammelbehälter 
gesiohert sein. Auch Spiritus in Glasflaschen 
und mit diesen in Fächerkisten <larf in ganzen 
Wagenl adungen in gedeckten Wagen beför
dert werden ; dabei dürfen die für offene 
Uebergefäsze unter Ab ohnitt A Abs. (2), 
zweiter Unterabsatz, vorgeschriebenen Schutz
abdeckungen fehlen , wenn die einzelnen 
Flasohen nicht mehr als 1 Liter Inhalt haben 
nnd wenn die offenen Uebergefäsze im Wagen 

gegen Umkanten und Herabfallen aus den 
oberen Lagen gesichert sind. 

Aethyläther in Glasflaschen bis zu 250 g 
Inhalt in haltbare, sioher versohlossene Holz
behälter bis zu einem Rohgewioht von 50 kg 
sorgfältig verpackt, <larf ebenfalls in gedeok
ten Wagen befördert werden. 

(3) Für die Flüssigkeiten unter A la) und 
b) ist wei ter zu beachten : 
a) die Wagen sind vor Beginn der Verladung 

auf beiden aeiten auszer mit Zetteln naoh 
Muster 3 noch mit solchen naoh Muster 11 
zu versehen ; 

1 

b) die Versandstücke müssen im Wagen 
sicher gelagert werden. Offene Körbe und 
Kübel sind am Wagen zu befestigen; sie 
dürfen nicht aufeinander gestellt werden; 

c) während der Beförderung sohadhaft ge
wordene Behälter sind sofort auszuladen; 
sie dürfen, wenn sie nicht alsbald ausge
bessert werden können, mit dem vorhan
denen Inhalt ohne weiteres für R echnung 
des Absenders verkauft werden; 

d) leere Behälter dürfen nur befördert wer
den, wenn sie gut verschlossen sind. Solche 
leeren Behälter aus Eisen oder anderem 
Metal! dürfen in gedeckten Wagen be
fördert werden. Gefäsze anderer Art müs
sen in offenen \Vagen befördert werden. 
Auf die ftiihere Verwendung der leeren 
Behälter ist im Fraohtbrief hinzuweisen. 

Für Azeton und Mischungen davon sind die 
vorstehenden Vorschriften unter b) bis d) 
gleichfalls zu beachten. 

(4) Für die Beförderung aller zu Klasse 
Illa gehörigen Flüssigkeiten in Behälterwa
gen geiten die Vorschriften unter Abschnitt A 
(Verpaokung), Abs. (1), und Abschnitt B 
(Fraohtbriefe), ferner für die Flüssigkeiten 
unte1· A 1 und A 2 die Vorsohriften unter 
Absohnitt A (Verpaokung), Abs. (3), und C 
(Sonstige Vorschriften), Abs. (3) a). 

Die Vorsohrift unter Abschnitt A (Ver
packung), Abs. (3), gilt jedoch nicht für Be
häl terwagen, wenn diese mit Vorriohtungen 
versehen sind, die das Auftreten innerer Span
nungen und da Uebergreifen eines äuszeren 
Brandherdes in das Innere der Behälterwagen 
verhindern. 1 

Die Kessel der Behäl terwagen müssen aus 
Eisenbleoh oder Blech aus anderem Metall 
hergestellt und mit dem Untergestell elek
trisch leitend verbunden se in. 

D. B e f ö ,. cl e r u n g. 

Brennbare Flüssigkeiten und teere Gefäsze, 
in <lenen die Flüssigke iten enthalten waren, 
werden nicht zur Beförderung als Eilstüokgut 
angenommen. Ausgenommen hiervan sind, und 
zwar ohne Rüoksioht auf die Zahl der in 
einem \Vagen verladenen Versandstüoke, bei 
Erfüllung der Vorschriften unter Abschnitt C 
(Sonstige V01 chriften) Abs. (2): 

1 Im verkehr mit Italien gilt diese Aus
nahme nur für Behälterwagen mi t Benzin 
oder Petroleum. 
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1. Flüssigkeiten unter A la) 

in Behältern von nicht mehr 
als 60 kg Rohgewicht, jedoch 
Schwefelkohlenstoff in Behäl
tern von 12 kg Rohgewicht, 
Naturgas-Gasolin, Aethyläther, 
Kollodium und andere Lösun
gen, die Aethyläther enthalten, 
in Behältern von nicht mehr 
als 20 kg Rohgewicht; 

2. Flüssigkeiten unter A lb), 
À 2, A 3 und B in Bf,hältern 
von nicht mehr als 80 kg Roh
gewicht; 

3. Aethyläther in Glasflaschen bis zu 250 g 
Tnhalt, in haltbare, sicher verschlossene Holz
behälter bis zu einem Rohgew icht von 50 kg 
sorgfältig verpackt; 

4. dicht verschlossene leere Behäl ter aus 
E isen oder anderem Metal!. 

E. V e r I a d u n g . 
Die brennbaren Plüssigkeiten der Klasse 

IIIa, Gefah?-gruppe A 1, dürfen nicht mit 
Spreng- und Schieszmitteln der Klasse Ia 

A und B 2 Gruppe 
und mit Gegens tänden der Klasse Ib, Zif

jern 3, 5 A, 5 C und 12 in denselben Wagen 
verladen werden. 

In de Vorschriften für die Klasse IIIb 
(Entzündbare feste Stoffe) wird 

1. die Ziffer 3 der Eingangsbestimmungen 
[Randziffer 170] gefaszt: 

"3. Z elluloid in Platten, Blättern, Stang en 
-0der Röhren, Z elluloidwa,·en, P ilrnzelluloid in 
.Rollen 1, belichtete (auch ent,wickelte) Pilm e 
aus Z elluloid 2, Z elluloid- und Pilmabfälle ." 

2. als Fusznote zu " Filmzelluloid in Rol
len" 1 und zu " Filme aus Zelluloid" 2 ge
setzt. 

U nter Abschni tt A. ( 17 erpackung) dieser 
Klasse wird 

1. der Abs. (3) d) [Randziffer 176] ge• 
.faszt; 

"d) Das Gewicht eines Versandstückes <larf 
nicht übersteigen: 

1. nach a) cc) his Il) verpackt, für Röhren 
60 kg, für Stangen 100 kg,· 

2. nach c) ~) bis Il) verpackt,, 40 kg, nach 
c) Il), in doppelter Umhüllung verpackt, 
80 kg" 

2. der Abs. (4) [Randziffer 177] gefaszt: 
,, ( 4) B enzoylperoxyd oder B enzoylsuper

-0xyd mit weniger als 25 v H, aber mindestens 
5 v H Wasser (Ziffer 4) ist in Pappebüchsen 
zu verpacken, die höchstens 2 kg Inhalt haben 
dürfen. Die Pappebüchsen sind in starke, 
dichte, sicher zu verschlieszende Holzkisten 
fest einzusetzen. Eine Kiste <larf nicht mehr 

,,1 d. i. Filmrohstoff ohne Emulsion. 
2 Unbelichtete Filme werden bedingungslos 

befördert, ebenso handelsüblich, d. h. min
destens in haltbare, dichte Holz_ oder Blech
schachteln oder Kartons aus starker Hart
pappe und damit in feste Holzkisten ver
packte, belichtete (auch entwickelte) Filme 
aller Art, wenn diese V~rpackung vom Ab
sender im Frachtbrief handschriftlich , durch 
Stempel oder Druck bescheinigt ist. 

als 25 kg Benzoylperoxyd oder B enzoylsuper
oxyd en thal ten." 

In Abschnitt B (Beförde1'Ung) dieser Klasse 
[Randziffer 178] wird der erste Absatz ge
faszt: 

,,Die Gegenstände de,· Zij/er 1, ausgenom
men in verpacktem Zustande, sowie Z elluloid
und Pilmabfälle, nach Abschnitt A Ver
packung, Abs. (3) c) ~) bis Il) verpackt, 
werden nicht als Eilstückgut angenommen." 

In den Vorschriften für Klasse IV (Giftige 
Stoffe) wird in den Eingangsbestimmungen 
[Randziffer 180] die Ziffer 7 gefaszt: 

" Oxalsäure und oxalsaures Kalium in / ester 
Form; kieselfluorwasserstoffsaure Salze ." 

und die zu dieser Ziffer 7 gehörige Fusz
note 1 gestrichen. 

Fe rner wird daselbst [Randziffer 180] die 
Ziffer " 9 Anilin (Anilinöl)" gestrichen. 

In Abschnitt A (Verpackung} dieser Klasse 
wird der Abs. (9) [Randziffer 189] gestrichen. 

In Abschnitt B (Sonstig e Vorschriften) die
ser Klasse wird : 

1. in Abs. (1) b) [Ra ndziffer 194] die An
gabe " und IV, Ziffer 9" 

2. in Abs. (1) c) [Randziffer 194] Ziffer 
,,9" gestrichen. 

Die Abschnitte C (B efö1·derung) und D 
( V erladung ) dieser Klasse [Randziffern 200 
und 201] werden wie fo lgt gefaszt: 

,,0. Befö1·de1·ung. 
Die Stofte der Ziffern 1, 3, 4, 5, 6a) 6c) 

und 10 a usgenommen die Stofte der Ziffer 3 
bei Sendungen zur Schädlingsbekämpfung in 
eil igen Fällen und Sublimat [Ziffer 6 a)] 
bei Sendungen zur B ekämpfung von Epide
mien sowie l eerè Behälter (auch Säcke), in 
<lenen Stofte der angegebenen Z i/f ern ent
halten wa ren, werden nicht als Eilstückgut be
fördert, es sei denn, dasz die Stoffe sich in 
dicht verschlossenen Blech-oder Glasbehältern 
befinden, die mit Holzwolle sorgfältig um
geben, in dicht verlötete Blechbehälter un<l 
damit in starke Holzkisten eingesetzt s ind. 

D. Verladung. 
Die Stoffe der Z iffern 1, 3, 4, 5, 6a), 6c) 

und 10 ausge ,w,nmen die Stofte der Ziffer 3 
bei Sendungen zur Schädlingsbekämpfung in 
e ili gen Fällen und Sublimat [Ziffer 6 a)] 
bei Sendungen zur Bekämpfung von Epide. 
mien sowie S endungen von leeren B ehältern 
(auch Säcken), die zur Verpackung solcher 
Stoffe gedient haben, dürfen nicht mit Nah
rungs. oder Genuszmitteln in denselben Wa
gen verladen werden, es sei denn , dasz die 
Stoffe s ich in dicht verschlossenen Bl ech- oder 
Glasbehä ltern befinden, die mit Holzwolle 
sorgfält ig umgeben, in <licht verlötete Blech
behälter und damit in starke Holzkisten ein
gesetzt sind". 

(Der Absatz (2) dieses Abschni ttes wird ge
strichen). 

In den Vorschriften fiir die li:Jasse V 
(Aetzende Stoi'fe) wird 

1. in Abschnitt ·A (Verpackung) in Abs. 
(13) [Randziffer 218] der zweite Satz "Ver
sanclstücke mit ,·oter rauchende1· Salpetersäure 
(Z i ff e·r 1) müssen ferner mit Zetteln nach 
Mus ter 3 versehen sein", gestrichen, 
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2. der Abschni tt D (Verladiung) [Randzif
fer 236] gestrichen. 
Anl agen: 

Muster 1 wie Muster 1 (rot) der Anl age I 
zum IUG einfach umrandet . 

Muster la wie Muster 1 (rot) der Anlage I 
zum IUG zweifach umrandet. 

Muster 2 wie Muster 2 (schwarz ) der An
lage I zum IUG einfach urnrandet. 

Muster 2a wie Muster 2 (schwarz) der An
lage I zum I UG zweifach umrandet. 

Muster 2b R a kete (grün) . 
Die vorstehende Vereinbarung tritt am 1 

Juli 1931 in Kraft. 
's-Gravenhage 6 

- J uni 1931. 
Berlin 11 

De,· R eichsverkehrsminister, 
(w.g.) von Guérard . 

Der Minister van W aterstaat, 
(w. g.) P . J . R eymer. 

MUSTER DES ZETTELS 2 b 

1 
' 

' 

Behoort bij Kon inklijk besluit van 27 Juni 
1931 (Staatsblad n°. 259) . 

Mij bekend, 
De M inister van W aterstaat, P . J . R e y m e r . 

27 Juni 1931. BESLU IT tot nadere wijziging 
van het Tramwegreglement . S. 260. 

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

Wat erstaat van 29 Mei 1931, La . A.A., Afd. 
Vervoer - en Mijnwezen; 

Gelet op ar t ikel 5, vijfde lid, der Locaalspoor
en Tramwegwet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
16 Juni 1931, n°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Juni 1931, La . C., 
Afd. Vervoer- en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 

het Tramwegreglement , vastgesteld bij K o
ninklijk Besluit van 24 F ebruari 1920 (Staats
blad n°. 85), het laat st gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 24 Februari 1931 (Staatsblad n°. 67), 
met ingang van 14 Juli 1931 t e wijzigen als volgt: 

I. I n ar t ikel 55, tweede lid, wordt in de 
kolom : ,,grootste snelheid in km per uur" ge
lezen: 

in plaats van: ,,tot 20 km" : ,,tot en met 
20 km" 

in plaats van: ,,tot 35 km": ,,van 21 t ot en 
met 35 km" 

en in plaats van: ,,van 35 t ot 45 km" : ,,meer 
dan 35 km" . 

In het derde lid van dit artikel wordt in de 
k olom "grootste snelheid in k m p er uur" in 
plaats van: ,,tot 20 km" gelezen: ,,tot en met 
20 km" 

in plaats van : ,, van 20 tot en met 45 km" 
gelezen: ,,van 21 tot en met 45 km". 

Dit lid wordt aangevuld in de eerst e kolom 
met : ,,meer dan 45 km" en in de tweede kolom 
daarnevens met : ,,-alle voertuigassen" . 

II. Artikel 56, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,, (1) De Minister stelt voor eiken t ra mweg 
de grootst e toegelaten snelheid va n vervoer 
vast. De snelheid , waarmede de t reinen worden 
vervoerd, mag de grootste toegelaten snelheid 
niet overschrijden ." 

III. De aanhef van artikel 66, êerste lid, 
wordt gelezen als volgt : 

,,( l ) Treinen, geheel bestaande uit materiëel 
van spoorwegen , voor welke de spoorwegwet 
geldt, daaronder begrepen de locaalspoor wegen 
bhjven enz ." 

I V. In art ikel 92 wordt de omschrijving van : 
"grootste toegelaten snelheid" gewij zigd in: ,,de 
door den Minister ingevolge artikel 56 van dit 
reglement voor eiken tramweg bepaalde groot 
ste snelheid van vervoer." 

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

L es Trois Epis, den 27sten Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , P.J. R e y m e r. 
( Uitgeg. 13 J uli 1931.) 

27 J uni 1931. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Algemeen R eglement Dienst Lo
caalspoorwegen. S. 261. 

Wij WILHE LMI NA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen Minist er van 

W aterstaat van 22 Mei 1931, La . K . , afdeeling 
Ver voer- en Mij nwezen; 

Gelet op artikel 4 der L ocaalspoor- en Tra m
wegwet; 

Den Raad ·van State gehoord (advies van 
9 Jun i 1931, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Juni 1931, n°. 481, 
afdeeh ng Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
H et Algemeen R eglement Dienst Locaal

spoorwegen, vastgesteld bij K oninklijk besluit 
van 3 Juni 1915 (Staatsblad n° . 230), het laatst 
gewij zigd bij K oninklijk besluit van 28 April 
1930 (Staatsblad n°. 151), te wijzigen als volgt : 
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I. de aanhef van artikel 63 zal luiden: 
,,Behoudens uitzonderingen, welke de Mi

nister voor bepaalde baanvakken of bepaalde 
t reinen kan to,~staan, mag een trein enz. _ _ _ _ 

II. in artikel 107bis wordt in plaats van : 
,,62, 64-67" gelezen: ,,62- 67" . 

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

Les Trois Epis, den 27sten Juni 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Waterstaat, P.J. R e y m e r . 
(Uitgeg. 15 J uli 1931. ) 

27 Juni 1931. BESLUIT tot aanvulling van 
de attributen van de kantoren Glanerbrug 
en R oosteren. S. 262. 

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

Financiën van 22 Juni 1931, n°. 67, I nvoer
rech ten en Accijnzen ; 

Gezien de artikelen 37 en 42 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsbla,d; n°. 
38) ; 

Gelet op de Koninklijke beslu iten van 10 
December 1822 (S taatsblad n°. 50 ), 20 J uli 
1829 (S taatsblad n°. 53) en 12 Juni 1839 
(Staatsblad n°. 23); 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. H et kantoor Glanerbrug wordt 
mede aangewezen als betalingskantoor over
eenkom t ig artikel 42 der voormelde Alge
meene ,;vet. 

2. H et kantoor R oosteren wordt mede open
gesteld voor den invoer van accijnsgoederen, 
met dien verstande, dat de bij voormeld be
sluit van_ 12 · J uni 1839 (Staatsblad n° . 23) 
gedane aanwijzing van dat kantoor als beta
li ngskantoor beperkt blijft tot accijnsvrije goe
deren. 

3. Di t beslui t treedt in werking met ingang 
van 1 September 1931. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van di t beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst. 

Les Trois Epis, den 27sten Juni 1931. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën, D e G eer. 
(Uitgeg . 15 Juli 1931. ) 

27 J uni 1931. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het contingent tot gewoon dienst
plichtige bestemde ingeschrevenen der 
lichting 1932. S. 263. 

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

Defensie van 15 Juni 1931, VIIde Afdeeling, 
Nr. 349 O ; 

Gelet op art. 27, eerste en tweede lid, der 
Dienstpl ichtwet en op a°rt. 55, tweede lid, van 
het Dienstpl ichtbesluit ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art . 1. Van de voor inlijving aangewezen 

pe,·sonen der lichting 1932 worden 23995 be
stemd tot gewoon dienstplich tige. 

2. Van de 23995 tot gewoon dienstplicht ige 
bestemde ingeschrevenen der licht ing 1932 
worden 1144 bestemd voor de zeemacht. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
u itvoering van di t besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Les Trois Epis, den 27sten Juni 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. D e c k e r s_ 
( Uit geg. 27 J uli 1931.) 

9_ Juli 1931. WET, houdende wijziging van 
de Auteurswet 1912 naar aanleiding van 
de in 1928 te R ome gesloten herziene 
Berner Conventie ter bescherming van 
letterkundige- en kunstwerken. S. 264. 

Bijl. H and. 2• K amer 1930/1931, n°. 254, 
6- 13. 

H and. idem 1930/1931, bladz. 2302- 2308. 
Bijl. Hand. } e K amer 1930/1931, n°. 254, 

1-5. 
H and. idem 1930/1931, bladz. 714. 
Wij WILHE LMINA, enz . .. doen t e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Auteurswet 1912 aan 
te passen aan de in 1928 te R ome gesloten her
ziene Berner Conventie ter bescherming van 
letterkundige- en kunstwerken ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van Stat e, enz. 
Art. I. De Auteurswet 1912 wordt gewijzigd 

als volgt : 
1. Artikel 10, eerste lid, slot wordt gelezen : 
" en in het algemeen ieder voortbrengsel op 

het gebied van letterkunde, wetenschap of 
kunst, op welke wijze of in welken vorm het 
ook tot uitdrukking zij gebracht.". 

2 . A rtikel 15 wordt gelezen: 
"Als inbreuk op het auteursrecht op een 

nieuwsblad- of tijdschrift wordt niet beschouwd 
het overnemen van daarin verschenen artikelen, 
berichten of andere stukken, met uitzondering 
van romans en novellen, zonder toestemming 
van den maker of zijne rechtverkrijgenden door 
een ander nieuwsblad of tijdschrift , mits daar
bij het nieuwsblad of tijdschrift waaruit is over
genomen op duidelijke wijze wordt genoemd 
en t enzij het auteursrecht uitdrukkelijk is voor
behouden. Bij tijdschriften is het voldoende, 
indien dit voorbehoud in algemeene bewoor
dingen aan het hoofd van het nummer voor
komt. Ten aanzien van artikelen, p olitieke ge
schilpunten betreffende, nieuwstijdingen en ge
mengde berichten kan een voorbehoud niet 
worden gemaakt . 

De bevoegdheid tot overneming in het vorige 
lid bedoeld, bestaat t en aanzien van buiten
landsche bladen en tijdschriften slechts, wan
neer het geldt nieuwst ijdingen, gemengde be
richten of actueele artikelen over economie, 
polit iek of godsdienst ; de laatst -: zin van het 
vorige lid vindt daarbij met betrekking tot ar
tik elen, welke polit ieke geschilpunten betreffen, 
geen toepassing. 

De bepalingen van dit artikel zij n mede v~n 
toepassing t en aanzien van het overnemen -~n 
eene andere taal dan die van het oorspronkehJk 
art ikel. ". 
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3. Aan artikel 16, eerste lid, wordt toege • 

·voegd een nieuwe zin, luidende : 
"Wij behouden Ons voor bij algemeenen 

maatregel van bestuur nader te bepalen, wat 
is te verstaan onder enkele korte gedeelten en 
-enkele korte opstellen of gedichten, in den eer
sten zin bedoeld.". 

4. Na artikel 17 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 17 bis, luidende : 

"Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur de uitoefening van het 
recht van den maker van een werk van letter
kunde, wetenschap of kunst met betrekking tot 
de openbaarmaking van dat werk door radio
verspreiding nader te regelen. Daarbij worden 
de zedelijke rechten van den maker geëer
biedigd en wordt zijn recht op eene billijke ver
goeding, indien deze openbaarmaking zonder 
zijne toestemming wordt toegestaan, erkend.". 

5. In artikel 25, eerste lid, vervallen de woor
den "met uitzondering van bouwwerken,". 

6. Artikel 39 vervalt. 
7. In artikel 40 vervallen de woorden "en 

kinematografi sche". 
Toegevoegd wordt een nieuw tweede lid, 

luidende: 
,,Hetzelfde geldt ten aanzien van kinemato

grafische werken, waaraan het karakter van 
oorspronkelijkheid ontbreekt. " . 

8. In artikel 41, eerste lid, wordt "de voor
gaande drie artikelen" vervangen door "de ar
tikelen 38 en 40". 

Art . II. H et uitsluitend recht om een in 
druk verschenen werk te vertalen, voor zoover 
vervallen ingevolge de vóór de inwerkingtreding 
dezer wet geldende bepalingen, herleeft niet 
door die inwerkingtreding. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van het uitslui
tend recht om in het openbaar voordrachten te 
houden of voorstellingen, op- of uitvoeringen 
te geven van een werk in eene andere taal dan 
die van het oorspronkelijke. 

Art. III. Deze wet is ook verbindend voor 
Nederlandsch -Indië. Zij treedt in werking op 
een door Ons te bepalen t ijdstip. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te L es Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van J itstitie, J. Don n er. 
De Minister van Koloniën , De Graaf f. 

(Uitgeg . 15 Juli 1931.) 

9 Juli 1931. WET, houdende goedkeuring 
van de in 1928 te R ome gesloten herziene 
Berner Conventie ·ter bescherming van 
letterkundige- en kunstwerken. S. 265. 

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

dat de in 1928 te R ome gesloten herziene Ber
ner Conventie ter bescherming van letterkun
di ge. en kunstwerken, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. I. De nevens deze wet in afdruk ge

voegde, in 1928 te Ronie gesloten herziene 
Berner Conventie ter bescherming van letter
kundige- en kunstwerken wordt goedgekeurd. 

Art. II . Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlawlsche Zaken, 
B e e 1 a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Minister van Justitie, J . Don n er. 
De Minis ter van Koloniën, D e Graaf f. 

(Uitgeg. 24 Juli 1931.) 

CONVENTION DE BERNE pou,· la protec
tion d es muv res littérai1·es et artistiques 
d(/j, 9 septembre 1886 revisée à B erlin le 
13 nove,n bre 1908 et à Rome le 2 juin 
1928. 

Le Président du Reich Allemand; Ie Prési
dent Fédéral de la République d' Autriche ; 
Sa Majesté Ie Roi des Bel ges; Ie Président 
des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté Ie Roi 
des Bulgares; Sa Majesté Ie Roi de Dane
mark ; Sa Majesté Je Roi d'Espagne; Ie Pré
sident de la République d'Esthonie; Ie Pré
sident de la République de Finlande; Ie Pré
sident de la R épublique Française; Sa Ma
jesté Ie Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et 
des Territoires Britanniques au Delà des mers, 
Empereur des Indes; Ie Prés ident de la Ré
publique H ellénique; Son Altesse Sérénissime 
Ie R égent du Royaume de Hongrie; Sa Ma
jesté Je Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur 
du J apon ; Son Altesse Royale. la Grande 
Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté Ie Sul
tan du Marne ; Son Altesse Sérénissime Ie 
Prince de Monaco; Sa Majesté Ie Roi de 
Norvège ; Sa Majesté la R eine des Pays-Bas; 
Je Président de la République Polonaise au 
nom de la Pologne et de la Ville Libre de Dant
zig; Ie Président de la République Portu
gaise; Sa Majesté Ie Roi de Roumanie ; Sa 
Majesté Je Roi de Suède; Ie Conseil F édéral 
de la Confédération Suisse; les Etats de Syrie 
et du Grand Liban ; Ie Prés ident de la Ré
publ ique Tchécoslovaque; Son Al tesse Ie Bey 
de Tunis, 

Egalement animés du désir de protéger 
d'une nian ière auss i efficace et aussi uniforme 
que possible les droits des auteurs sur leurs 
ceuvres littéra ires et artistiques, 

Ont résolu de réviser et de compléter !'Acte 
signé à Berlin Ie 13 novembre 1908. 

lis ont, en conséquence, nommé pour leurs 
pl énipotentia ires, savoir: 

Le Président · du Reich Allemand: 
Son Excellence M. Ie Dr. h. c. Baron Con

stantin von Neurath, Ambassadeur d' Alle
magne à Rome; 

M. Georg Klauer, Conseiller Ministériel au 
Ministère de la Justice ; 

M. Wilhelm Mackeben, Conseiller de Léga
t ion au Ministère des Affaires Etrangères; 

M. Ie Dr. Eberhard Neugebauer, Conseiller 
Ministériel au Ministère des Postes et Télé, 
graphes; 

M. Ie Dr. Johannes Mittelstaedt, C011seiller 
Intime de Justice, Avocat à la Cour Suprême 
du R eich; 
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M. Maximil ian Mintz , Président du Groupe 
Allemand de l 'Associat ion Littéraire et Arti s
t ique Internationale; 

M . Ie Dr. h . c. Max von Schillings, Pro
fesseur, Sénateur de l'Académie Prussienne 
des Beaux Arts, M embre du Comité de l'As
sociat ion des Compositeurs Allemands ; 

M. Ie Dr. Ludwi g Fulda, Sénateur de l'Aca
démie Prussienne des Beaux Arts, Président de 
la Société des Auteurs et Compositeurs Dra
matiques Allemands, Prés ident de la Fédéra
tion Internationale des Auteurs et Composi
teurs Dramatiques et Vice-Président de la 
Confédération Internationale des Sociétés 
d' Auteurs et Compositeurs; 

Le Prés ident Fédéral de la R épublique 
d' Autriche: 

M. Ie Dr. Auguste H esse, Conseiller Mi
nistériel; 

Sa M ajesté Ie Roi des B el ges : 
Son Excellence M. Ie Comte della F a ille de 

Leverghem, Ambassadeur de S. M. Ie R oi des 
Bel ges à Rome; 

Son Excellence M . Jules Destrée, Membre 
de la Chambre des Représentants, Ministre 
Plénipotentiaire; 

M. Paul W a uwermans, lVIembre de la 
Chambre des Représentants; 

Le Prés ident des Etats-Unis du Brésil: 
Son Excellence M. F. Pessoa de Queiroz, 

ancien diplomate, journaliste, Député, Mem
bre de la Commission de Diplomatie et Tra i
tés de la Chambre; 

M. Joao Severiano da Fonseca H ermes Ju
nior, Premier Secrétaire de !'Ambassade du 
Brésil à Rome; 

Sa M ajesté Ie R oi des Bul gares: 
M. Stoil C. Stoiloff, Conseill er de la Lé

_gation de Bul garie à Rome ; 

Sa Majesté Ie Roi de Danemark: 
Son Excellence M. I. C. W. Kruse, Cham

bell an, Ministre de Danemark à Rome; 
M. F. Graae, Chef de Département au Mi

nistère de l 'Instruction Publique; 

Sa Majesté Ie Roi d'Espagne: 
M. Francisoo de P au la Alvarez Ossorio, 

Avocat, Chef d'Administration de la Corpo
ration des Archivistes, Bibliothécaires et 
Archéologues, Sous-Directeur du Musée Arché
ologique National; 

Le P résident de la République d' Estho
nie: 

Son Excellence M. K a rl Tofer, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotent ia ire 
d'Esthon ie à Rome; 

Le Prés ident de la République de Fin
lande : 

Son Excellence M. Ie Dr. Emile Setälä, 
Professeur à l'Univers ité de H elsink i, En
voyé Extraordinaire et Ministre de Finlande 
à Copenhague, ancien Ministre des Affaires 
Etrangères; 

Son Excellence M. Ie Dr. Rolf Thesleff. 
Envoyé Extrao rdinaire et Ministre Plénipo
tenti a ire de Fin lande à Rome; 

M. George Winckelmann, Conseill e r de Lé
gation, Chef de la Direction juridique au Mi
nistère des Affa ires E trangères; 

Le Prés ident de la R épublique Fran
çaise: 

Son Excellence M. M a ur ice de Beaumar
cha is, Ambassadeur de la République Fran
ça ise à Rome; 

M. M arce l Plaisant, Député, Avocat à la 
Cour cl' Appel de Par is; 

M. Grunebaum-Ballin, Maître des R equêtes 
honoraire au Conseil d'Etat, Prés ident du 
Conseil de Préfecture de la Seine, Juriscon
sulte de la Di rection Générale des Beaux 
Arts· 

M .' Drouets, Directeur de la Propriété In
dustrielle au Ministère du Commerce; 

M. Georges Maillard, Avocat à la Cour 
d' Appel de Paris, Président de l' Association 
Littéra ire et Artistique Internationale; 

M. André Rivoire, Président de la Société 
Française des Orateurs et Conférenciers, an
cien Président de la Société des Aute urs et 
Compositeurs Dramatiques, Prés ident de la 
Confédération Internationale des Sociétés cl' Au
teurs et Compositeurs Dramatiques; 

M. Romain Coolus, Prés ident d'honneur de 
la Société des Auteu rs et Compositeurs Dra
matiques, Délégué Général de la Confédéra
t ion des Travailleurs Intellectuels; 

M. André Messager, Membre de l'Institut, 
ancien Président de la Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques; 

Sa Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, 
d'Irlande et des territo ires Brita nni
ques au délà des mers, Empereur des 
Indes: 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande 
du Nord: 

Sir Sydney Chapman, K .C.B., C.B .E., Prin. 
cipal Conseill er E conomique du Gouvernement 
de Sa Majesté Britannique; 

M. William Smith J arratt, Controleur au 
Département de la Propriété Industrielle; 

M. Alfred James Martin, 0.B.E., Sous
Contró leur a u Département de la Propriété 
Industrielle ; 

Pour Ie Dominion du Canada: 
M. l'Hon. Philippe Roy, C.P., Commissaire 

Généra l . du Canada à P aris; 
Pour Ie Commonwealth d 'Australie: 

Sir William H arr ison Moore, K .B.E ., C. 
M.G. ; 

Pour Ie Dominion de la Nouvelle z.;. 
lande : . 

M. Samuel George R aymond, K .C.; 
Pour l'Etat Libre d'Irlande: 

M . M ichael Mac Whi te , Représentant de 
l'Etat Libre d'Irlande à la Société des Na
tions; 

Pour !' Inde: 
M. G. Graham Dixon ; 

Le Prés ident de la R épublique H elléni 
que : 

Son Excellence M. Nicol as M avroudis, E n
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipóteu
tia ire de Grèce à Rome; 

Son Altesse Séréniss ime Ie Régent du 
Royaume de Hongrie: 

Son Excellence André de Hóry, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre P lénipotentia ire de 
H ongrie à Rome ; 
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Sa Majesté Ie Roi d'Italie: 
Son Excellence M. Ie Prof. Vittorio Scia

loja, Ministre d'Etat, Sénateur; 
Son Excellence M. Edoardo Piola-Caselli, 

Président de Chambre à la Cour de Cassation; 
M. Vincenzo Morello, Sénateur, Président 

de Ia Société des Auteurs; 
M. Ermanno Amicucci , Député; 
M. Arrigo Solmi , Député, Professeur à 

l 'Univer ité de Pavie; 
M. Ie Prof. Amédeo Giannini , Envoyé 

Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire 
honoraire; 

M. Domenico Barone, Conseiller d'Etat; 
M. Cesare Vivante, Professeur de droit com

mercial à l'Université de Rome; 
M. Emilio Venezian, Inspecteur Général au 

M inistère de ! 'Economie ationale; 
M. Ie Dr. Alfredo Jannoni-Sebastianini , Di

recteur du Bureau de la Propriété Intellec
tuelle ; 

M. Mario Ghil'On, Professeur à l'Université 
de Rome; 

Sa Majesté l'Empereur du Japon : 
Son Excellence M. Michikazu Matsuda, Am

bassadeur du Japon à Rome; 
M. Tomoharu Akagi , Directeur au Bureau 

de Reconstruction ; 
Son Altesse Royale la Grande Duchesse 

de Luxembourg: 
M. Victor Auguste Bruck, Docteur en Droit, 

Consul du Luxembourg à Rome; 
Sa fajesté Ie Sultan du 1aroc: 

Sou Excellence M. M aur ice de Beaumar
chais, Ambassadeur de la R épublique Fran
çaise à Rome; 

Son Altesse Sérénissime Ie P r ince de 
Monaco: 

M. Raoul Sauvage, Chancelier de la Lé
gation de Monaco à Rome; 

Sa Majesté Ie Roi de Norvège: 
Son Excellence M. Arnold R aestad, Doc

teur en Droit, ancien l\linistre des Affaires 
Etrangères; 

Sa Majesté la R eine des P ays-Bas: 
M. H. L . de Beaufort, Docteur en Droit; 
M. Ie Dr. F. W. J. G. Snijder de Wissen

kerke, ancien Conseiller du Ministère de la 
Justice, ancien Prés ident du Conseil des Bre
vets, Président du Groupe Néerlanda is de 
l' Association Littéraire et Artistique Inter
national e; 

M. Ie Dr. L . J. Plemp van Duiveland, Di
recteur du Service de Presse au Ministère 
des Affaire~ Etrangères; 

Le Président de la République Polo
naise : 

Pour la Pologne: 
Son Excellence M. Stefan Sieczkowski, 

Procureur de la Cour de Cassation à Varsovie 
Directeur du Département Législatif au Mi'. 
nistère de la J ustice; 

M, Ie Prof. Fryderyk Zoll , Professeur à 
l'Université de Cracovie; 

Pour la Ville Libre de Dantzig : 
Son Excellence M. St€fan Sieczkowski, Pro

cureur de la Cour de Cassation à Varsovie 
Directeur du Département Législatif au Mi'. 
nistère de la Justice; 

Le Président de la R épublique Portu
gaise: 

Son Excell ence M. Eurique Trindade Co€lho, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre P lénipoten
tiaire de Portugal à Rome; 

Sa Majesté Ie Roi de Roumanie: 
M. Theodore Solacolo, Avocat; 

Sa Majesté Ie Roi de Suède: 
Son Excell ence M. Ie Barcin E rik Mar ks de 

vVurtemberg, ancien Ministre des Affaires 
Etraugères, Prés ident de la Cour d'Appel de 
Stockholm; 

M. Erik Lidforss, Avocat; 
Le Conseil Fédéral de la Confédération 

Suisse: 
Son Excellence M. Georges Wagnière, En

voyé Extraordinaire et Ministre P lénipoten
tiaire de Suis e à R ome; 

M. Walther K ra ft, Directeur du Bureau 
Fédéral de la Propriété Intellectuelle; 

M. Adolf Streuli, Docteur en Droit et 
Avocat à Zurich ; 

Le Prés ident de la R épubl ique Fran
çaise: 

Pour les Etats de Syrie et du Grand 
Liban: 

Son E xcellence M. Maurice de Beaumar
chais, Ambassadeur de la République Fran
çaise à Rome; 

Le Prés ident de la République Tchéco-
slovaque: ' 

Son Excellence M. Ie Dr. Voitech Mastny, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire de Tchécoslovaquie à Rome; 

M. Ie Dr. Karel H ermann-Otavsky, P rofes
seur à la Facul té de Droit de l'Universit,é 
Carolina de Prague, Président du Groupe Na
tional de l'Association Littéraire et Artisti
que Internationale; 

Son Al tes e Ie Bey de Tunis : 
Son Excellence M. Maurice de Beaumar

chais, Ambassadeur de la République F ran
çaise à Rome; 

Lesquels, à ce dûment autorisés, sont con
venus de ce qui suit : 

Article ler. Les Pays a uxquels s'applique 
la présente Convention sont constitués à l'état 
d'union pour la protection des droits des 
auteurs sur leurs reuvres littéraires et artis
tiques. 

Art. 2. 1. Les termes "reuvres littéraires et 
artistiques" comprennent toutes les produc
tions du domaine li ttéraire, scienti fi que et 
artistique, que! qu'en soi t Ie mode ou la forme 
d'expression, telles que: les livres, brochures 
et autres écrits ; les conférences, allocutions, 
sennons et autres reuvres de même nature; 
les reuvres dramatiques ou dramatico-musica
les, les reuvres chorégraphiques et les pan
tomimes, <lont la mise en scène est fixée par 
écrit ou autrement; les compositions musi
cales avec ou sans paroles; les reuvres de 
dess in, de peinture, d'architecture, de sculp
ture, de gravure et de lithographie; les il
lustrations, les cartes géographiques; les plans, 
croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la 
géographie, à la topographie, à l'archi tecture 
ou aux sciences. 

(2) Sont protégés comme des ouvrages 



349 9 JULI (S. 26G) 1931 

or,gmaux, sans pré judice des droits de !'au
teur de l'ceuvre originale, les traductions, 
adaptations, arrangements de musique et 
autres reproductions transformées d'une ceuvre 
littéraire ou artistique, ainsi que les recueils 
de différentes ceuvres. 

3. Les Pays de l'Union sont tenus d'as
surer Ja protection des ceuvres mentionnées 
ci-dessus. 

4. Les ceuvres d'art appliqué à !'industrie 
sont prot.égées autant que permet de Ie faire 
la législation intérieure de chaque Pays. 

Art. 2bis . 1. Est réservée à la législation 
intérieure de chaque Pays de l'Union la fa
culté d'exclure partiellement ou totalement 
de la protection prévue à l'article précédent 
les discours politiques et les discours pronon
cés dans les débats judiciaires. 

2. Est réservée également à la législation 
intérieure de chaque Pays de l'Union la fa
cul té de statuer sur les conditions dans les
quelles les conférences, allocutions, sermons et 
autres ceuvres de même nature pourront être 
reproduits pa r la presse. Toutefois !'auteur 
seul aura Ie droit de réunir lesdites. ceuvres en 
1'0CUeiJ. 

Art. 3. La présente Convention s'applique 
aux ceuvres photographiques et aux ceuvres oh
tenues par un procédé analogue à la photo
graphie. L es P ays de l'Union sont tenus d'en 
assurer la protection. 

Art. 4. 1. Les auteurs ressortissant à l'un 
des Pays de l'Union jouissent, dans les Pays 
autres que Ie pays d'origine de l'ceuvre, pour 
leurs ceuvres, soit non publiées, soit publiées 
pour la première fois dans un Pays de l'Union, 
des droits que Ie lois respectives accordent 
actuellement ou accorderont par la suite aux 
nationaux, a insi que des droits spécialement 
accordés par la présente Convention. 

2. La joui sance et l'exercice de ces droits 
ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette 
jouissance et eet exercice sont indépendants 
de l'existence de la protection dans Ie pays 
d'origine de l'ceuvre. Par suite, en dehors des 
stipulations de la présente Convention, l'éten
due de la protection, ainsi que les moyens de 
recours garantis à !'auteur pour sauvegarder 
ses droits se règlent exclusivement d'après la 
législation du Pays ou la protection est ré
clamée. 

3. Est considéré comme Pays d'origine de 
l'ceuvre: pour les ceuvres non publiées, cel ui 
auquel appartient !'auteur ; pour les ceuvres 
publiées, celui de la première publication; et 
pour les ceuvres publiées simultanément dans 
plusieurs Pays de l'Union, celui d'entre eux 
dont la législation accorde la durée de pro
tection la plus courte. Pour les ceuvres pu
bliées simultanément dans un pays étranger 
à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est 
ce dernier pays qui est exclusivement consi
déré comme pays d'origine. 

4. Par "ceuvres publiées" il faut, dans Ie 
sens de la présen te Convention, entendre les 
<Buvres éditées. La représentation d'une ceuvre 
dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution 
d'une ceuvre musicale, l'exposition d'une 
ceuvre d'art et la construction d'une ceuvre 
d'architecture ne constituent pas une publi
ca tion. 

Art. 5. Les ressortissants de l 'un des Pays 
de l'Union, qui publient pour la première 
fois leurs ceuvres dans un autre Pays de 
l'Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes 
droits que les auteurs nationaux. 

Art. 6. 1. Les auteurs ne ressortissant pas 
à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour 
la première fois leurs ceuvres dans l'un de ces 
Pays, jouissent dans ce Pays, des mêmes 
droits que les auteurs nationaux, et dans les 
autres Pays de l'Union, des droits accordés 
par la présente Convention. 

2. Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à 
l'Union ne protège pas d'une manière suffi
sante les ceuvres des auteurs qui sont ressortis
sants de l'un des Pays de l'Union, ce Pays 
pourra restreindre Ia protection des ceuvres 
dont les auteurs sont, au moment de la pre
mière publication de ces ceuvres, ressortissants 
de l'autre pays et ne sont pas domicil iés ef
fectivement dans l'un des Pays de l'Union. 

3. Aucune restriction, établie en vertu de 
l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice 
aux droits qu'un auteur aura acquis sur une 
ceuvre publiée dans un Pays de l'Union avant 
la mise à exécution de cette restriction. 

4. Les Pays de l'Union qui, en vertu du 
présent article, restreindront la protection des 
droits des auteurs, Ie notifieront au Gouver
nement de la Confédération suisse par une 
déclaration écrite ou seront indiqués les pays 
vis-à-vis desquels la protection est restreinte, 
de même que les restrictions auxquelles les 
droits des auteurs ressortissant à ce Pays sont 
soumis. Le Gouvernement de la Confédération 
suisse communiquera aussitöt Ie fait à tous 
les Pays de l'Union. 

Art. 6bis. 1. Indépendamment des droits 
patrimoniaux d'auteur, et même après la ces
sion desdits droits, !'auteur conserve Ie droit 
de revendiquer la paternité de l'ceuvre, ainsi 
que Ie droit de s'opposer à toute déformation, 
mutilation ou autre modification de ladite 
ceuvre, qui serait préjudiciable à son honneur 
ou à sa réputation. 

2. Il est réservé à la législation nationale 
de P ays de l'Union d'établir les conditions 
d'exercice de ces droits. Les moyens de re
cours pour les sauvegarder seront réglés par 
la législation du pays ou la protection est 
réclamée. 

Art. 7. 1. La durée de la protection ac
cordée par la présente Convention comprend 
la vie de !'auteur et cinquante .ans après sa 
mort. 

2. Toutefois, dans Ie cas ou cette durée ne 
serai t pas uniformément adoptée par tous les 
Pays de l'Union, la durée sera réglée par la 
loi du Pays ou la protection sera réclamée et 
elle ne pourra excéder la durée fixée dans Ie 
Pays d'origine de l'ceuvre. Les Pays de l'Union 
ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer 
la disposition de l' alinéa précédent que dans 
la mesure ou elle se concilie avec leur droit 
interne. 

3. Pour les ceuvres photographiques et les 
ceuvres obtenues par un procédé analogue à 
la photographie, pour les ceuvres posthumes, 
pour les ceuvres anonymes ou pseudonymes, 
la durée de la protection est régl ée par la loi 
du P áys ou la protection est réclamée, sans 
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que cette durée puisse excéder l a durée fixée 
da ns le P ays d 'or igine de l' reuvre. 

A rt. 7bis. 1. L a durée du dro it d 'auteur 
a ppartenant en commun a ux collaborateurs 
d' une reuvre est calculée d' après l a date de l a 
mo rt du dernier su rv ivant des coll a borateurs. 

2. L es ressortissants des Pays qui accor
dent une durée de protection infér ieure à 
celle que prévoit l ' alinéa l er ne peuvent pas 
récl amer dans les autres P ays de l'Union 
une p1~Jtection de p lus longue durée. 

3. En aucun cas l a d urée de protection ne 
pourra expirer avant l a mort du dernier 
survivant des coll a borateu rs . 

Art. 8. Les au teu rs d 'reu vres non publiées, 
1·essortissant à l'un des P a ys de l'U nion , et 
les auteurs d'reuvres pu bl iées pour l a première 
foi s dans un de ces P ays, jouissent, dans les 
autres P ays de l 'Union, pendant toute l a 
durée du droi t sur l 'reuvre ori g ina le, du d roit 
exclusif de fa ire ou d'au toriser la traduction 
de leu rs re uvres . 

A r t . 9. 1. Les romans-feuilletons, l es nou
vell es et toutes autres reuvres, so it littér a ires, 
soit scien t ifiques, so it artistiques, que! qu'en 
so it l 'ob jet, publ iés da ns l es journa ux ou re
cue ils périodiques d ' un des P ays de l ' Union, 
ne peuvent être reprodu its dans les autres 
pays sans Je consentement des auteurs. 

2. Les art icles d' actuali té de discuss ion 
économique, poli t ique ou relig ieuse peuvent 
être reprodui ts pa r l a presse si l a rep roduction 
n ' en est pas expressém ent réservée. Toute
fo is, l a source doi t tou jou rs être cl a irem ent 
indiquée ; l a sanction de cette obi igation est 
déte rminée pa r l a législation du pays ou l a 
protect ion est récl amée. 

3. La protection de l a p résente Conven t ion 
ne s' a pplique pas aux nouvelles du jour ou 
aux faits divers qui ont Ie caractère de sim
ples informations de presse. 

Art. 10 . En ce qu i concerne l a facu lté de 
faire licitemen t des empr unts à des reuvres 
l it téraires ou artistiques pour des p ublications 
destinées à l 'enseig nement ou ayant u n ca
ractère scientifique, ou pou r des ch restom a
thies, est réservé l' effet de l a législation des 
P ays de l 'Union et des arrangements part i
cul iers ex istants ou à concl ure entre eux. · 

Art. ll. l. Les stipu lations de l a présente 
Convent ion s'appliquent à l a représentation 
p ublique des reuvres dramatiques ou dram a
t ico-musical es, et à l 'exécut ion publique des 
reuvres musicales, que ces reuvres so ient pu
b! iées ou non . 

2. L es a uteu rs d 'reuvres dramatiques ou 
dram a tico-m us icales sont, pendant l a durée de 
leur droit su r l ' reuvre originale, protégés 
contre la représen tation p ubl ique non autori sée 
de l a traduction de leurs ouvrages. 

3. Pour jou ir de la protection d u présent 
article, les a uteurs, en publia nt leu rs reuvres, 
ne sont pas t enus d ' en interdi re l a représen
tat ion ou l 'exécut ion pu blique. 

A rt. llbis. l. Les auteurs d'reuvres littér ai
res et artistiques joui ssent d u droi t exclusif 
d'autoriser l a communication de leurs reu vres 
au p ublic pa r l a radiod iffusion. 

2. Il appartient aux législ ations nationales 
des Pays de l'Union de régler les conditions 
d'exercice du droit visé à l 'alinéa p rééédent, 

m a is ces condi t ions n' au ront qu'un e ffet stric
tement limi té au pays qui les aurait établies . 
Elles ne pourront en a ucun cas porter atte inte 
ni au droi t mora] de ['auteur , ni au droit qui 
appart ient à !' a uteur d 'obten ir une rémunéra
t ion équi table fi xée, à défaut d'accord ami a
ble, par l' a utor ité compétente. 

A rt. 12. Sont spécial ement comprises parmi 
les r eproductions illici tes auxquelles s'applique 
l a présente Convention, les appropriations indi 
rectes non a utori sées d'un ouvrage l ittéra ire ou 
artistique, telles que a da ptations, a r ran ge
ments de musique, transfo1m ations d'un ro
man, d'une nouvelle ou d ' une poés ie en pièce 
de théàtrn et réciproquem ent, etc. , lorsqu'elles 
ne sont que l a reproduction de eet ouv rage" 
dans l a même forme ou sous une autre forme, 
avec des cha ngements, additions ou retra nche
ments, non essentiels, et sans p résen ter Ie ca
ractère d'u ne nouvelle reuv re or ig inale . 

A rt. 13. 1. L es auteu rs d' reuvres musicales 
ont Ie droit exclusif d'au toriser : 1 ° - l' ada p
tation de ces reuvres à des instruments servant 
à les reproduire mécaniquem en t; 2° - l' exé
cut ion p ub)ique des mêmes reuYres au m oyen 
de ces instruments. 

2. D es réserves et conditions relatives à 
l 'appl ication de eet article pourront êt re dé
term inées par la lég islation intérieure de 
chaque pays, en ce qui Ie concerne; m a is tou
tes réserves et condit ions de cette na ture 
n' a uront qu'un effet strictem ent limité au 
pays qui les a urait établies. 

3. L a di sposition de l 'alinéa l er n' a pas 
d 'effet rétroactif et, par sui te, n' est pas a ppli
cable, da ns un P ays de l'Union, aux reuvr es 
qui , da ns ce pays, auront été a da ptées li cite
men t aux instruments m écaniques avant l a 
m ise en vigueur de l a Convention signée à 
B erlin Ie 13 novembre 1908 et, s ' il s' agit 
d 'un pays qu i aura it accédé à l 'Union depu is 
cette d ate, ou y accédera it d a ns l' a venir, avant 
l a date de son access ion. 

4. Les a daptations fa ites en vertu des al i
néas 2 et 3 d u présent article et importées, 
sans autorisation des parties intéressées, da ns 
un pays ou elles ne seraient p as lici tes, pour
ront y être saisies . 

Art . 14. l. L es auteurs d 'reuvres littéra ires, 
scienti fiques ou artistiques ont Je droit ex
cl usif d'autoriser la reproduction, l' a dapta
t ion et la présentation publiq ue de leurs 
reuvres par l a cinématogra phie. 

2. Sont protégées comme reuvres li t téra ires 
ou artistiques les productions ciném a tographi 
ques lorsque ]'auteur aura donné à l ' reuvre u n 
caractère original. S i ce caractère fai t défau t, 
l a production cinématographique jouit de l a 
protect ion des reuvres photographiques. 

3. Sans p réjudice des dro its de ]'auteur de 
l 'amvre reprodu ite ou adaptée, l 'revre ciném a _ 
tographique est protégée comm e une reuvre 
origina le. 

4. L es d isposit ions qu i p récèdent s' appli
quen t à l a reproduction ou production oh
tenue par tout autre procédé analogue à l a 
c iném atographie . 

Art. 15. 1. P our que l es auteu rs des ouvra
ges p rotégés par la présente Convention 
soient, j usqu'à preu ve contrai re, considérés 
comme tels et admis, en conséquence, <levant 
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les Tribunaux des divers Pays de l'Union, à 
exercer des poursuites contre les contrefac. 
teurs, il suff it que leur nom soit indiqué sur 
l'ouvrage en la manière usitée. 

2. Pour les ceuvres anonymes ou pseudo
nymes, l' éditeur <lont Ie nom est indiqué sur 
l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits 
appartenant à !' auteur. Il est, sans autres 
preuves, réputé ayant-cause de !'auteur ano
nyme ou pseudonyme. 

Art. 16. 1. Toute amvre contrefaite peut 
être saisie par les Autorités compétentes des 
Pays de l'Union 011 l'Oluvre originale a droit 
à la protection légale. 

2. Dans ce Pays, la saisie peut aussi s'ap
pl iquer aux. reproductions provenant d'un Pays 
011 l'ceuvre n'est pas protégée ou a cessé de 
!'être. 

3. La saisie a lieu conformément à la lé
gislation intérieure de chaque Pays. 

Art. 17. Les dispositions de la présente 
Convention ne peuvent porter préjudice, en 
quoi que ce soit, au droit qui appartient au 
Gouvernement de chacun des Pays de l'Union 
de permettre, de surveiller, d'illterdirn, pa1· 
des mesures de législation ou de police inté-
1·ieure, l a circulation, la représentation, !'expo. 
sition de tout ouvrage ou production à l'égard 
desquels l'autorité compétente aurait à exer
cer ce droit. 

Art. 18. 1. La présente Convention s'ap
plique à toutes les ceuvres qui, au moment de 
son entrée en vigueur, ne sont pas encore 
tombées dans Ie domaine public de leur Pays 
d'origine par l'expiration de la durée de la 
protection. 

2. Cependant, si une ceuvre, par l'expira
tion de la durée de protection qui lui était 
antérieurement reconnue, est tombée dans 
Ie domaine public du Pays 011 la protection 
est réclamée, cette Oluvre n'y sera pas protégée 
à nouveau. 

3. L'application de ce principe aura lieu 
su ivant les stipulations contenues dans les 
Conventions spéciales existantes ou à concl ure 
à eet effet entre Pays de l'Union. A défaut 
de semblables stipulations, les Pays respectifs 
régleront, chacun pour ce qui Ie concerne, les 
modalités relatives à cette application. 

4. Les dispositions qui précèdent s'appli 
quent également en cas de nouvelles accessions 
à l 'Union et dans Ie cas 011 la protection se
rait étendue par application de l'article 7 ou 
piv abandon de réserves. 

Art. 19. Les dispositions de la présente 
Convention n'empêchent pas de revendiquer 
l'application de dispositions plus larges qui 
sera ient édictées par la législation d'un Pays 
de l 'Union en faveur des étrangers en général. 

Art. 20. Les Gouvernements des Pays de 
l'Union se réservent Ie droit de prendre entre 
eux des arrangements particuliers, en tant 
que ces arrangements conféreraient aux au
teurs des droits plus étendus que ceux accor
dés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient 
d'autres stipulations non contraires à la pré
sente Convention. Les disposi tions des arran
gements existants qui répondent aux condi
t ions précitées restent applicables. 

Art. 21. 1. Est maintenu !'Office Interna
tional institué sous Ie nom de " Bureau de 

l'Union Internationale pour la Protection des 
Oeuvres Littéraires et Artistiques". . 

2. Ce Bureau est placé sous la haute Auto
rité du Gouvernement de la Confédération 
sui sse, qui en règle l'organ isation et en sur
veille Ie fonctionnement. 

3. L a langue officielle du Bureau est la 
langue française. 

Art. 22. 1. Le Bureau International cén
tral ise les renseignements de toute nature re
latifs à la protection des droits des auteurs sur
leur ceuvres littéraires et artistiques. Il les. 
coordonne et les publie. Il procède aux étu
des d'utilité commune intéressant l'Union et 
rédige, à !'aide des documents qui sont mis à 
sa disposition par les diverses Administra
t ions, une feuille périodique, en langue fran
çaise, sur les questions concernant l'objet de 
l'Union. Les Gouvernements des Pays de 
l'Union se réservent d'autoriser, d'un com
rnun accord, Ie Bureau à publier une édition 
dans une ou plusieurs autres langues, pour Ie 
cas 011 l'expérience en.. aurait démontré Ie 
besoin. 

2. Le Bureau International doit se tenir en 
tout ternps à la dispos ition des membres de 
l'Union pour leur fournir, sur les questions 
relatives à la protection des Oluvres littéraires 
et artistiques, les renseignements spéciaux 
dont ils pourraient avoir besoin. 

3. Le Directeur du Bureau International 
fait sur sa gestion un rapport annuel qui est: 
communiqué à tous les membres de l'Union. 

Art. 23. 1. Les dépenses du Bureau de 
l'Union Internationale sont supportées en 
commun par les Pays de l'Union. Jusqu'à 
nouvelle décision, elles ne pourront pas dé
passer la somme de cent vingt mille francs 
suisses par année. Cette somme pourra être
augmentée au besoin par décision unanjme 
d'u!)e des Conférences prévues à i'article 24. 

2. Pour déterminer la part contributive de 
chacun des Pays dans cette somme totale des 
frais, les Pays de l'Union et ceux qui adhé
reront ultérieurement à l 'Union sont divisés en 
six classes contribuant chacune dans la pro
portion d'un certain nombre d'unités, savoir : 

lère classe .......... ....... 25 unités 
2me .................. 20 
3me ......... ...... ... 15 
4me .................. 10 
5me ...... ........... . 5 ,, 
6me ,, • ······ ··· ···· .. ··· 3 " 

3. Ces coefficients sont multipliés par Ie 
nombre des Pays de chaque classe, et la som
me des produits a insi obtenus fourrut Ie nom
bre d'unités par lequel la dépense totale doit 
être divisée. Le quotient donne Ie montant de 
l'unité de dépense. 

4. Chaque Pays déclarera, au moment de 
son accession, dans laquelle des susdites clas
ses il demande à être rangé, mais il pourra 
toujours déclarer ultérieurement qu'il entend 
être rangé dans une autre classe. 

5. L'Administration suisse prépare Ie bud
get du Bureau et en surveille les dépenses, 
fait les avances nécessaires et établit Ie compte 
annuel qui sera communiqué à toutes les autres 
Administrations. 

Art. 24. 1. La présente Convention peut 
être soumise à des revisions en vue d'y intro-
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duire les améliorations de nature à perfection
ner Ie système de l'Union. 

2. Les questions de cette nature, ainsi que 
oelles qui intéressent à d'autres points de vue 
Ie développement de l'Union, sont traitées 
dans des Conférences qui auront lieu succes
siviment dans les P ays de l'Union entre les 
Délégués desdits Pays. L'Administration du 
Pays ou doit siéger une Conférence prépare, 
avec Ie concours du Bureau International, les 
travaux de celle-ci . Le Directeur du Bureau 
assiste aux séances des Conférences et prend 
part aux discussions sans voix délibérative. 

3. Aucun changement à la présente Con
vention n'est valable pour l'Union que moyen
nant Passentiment unanime des Pays qui la 
composent. 

Art. 25. 1. Les P ays étrangers à l'Union 
et qui assurent la protection légale des droits 
faisant l'objet de la présente Convention, peu
vent y accéder sur leur demande. 

2. Cette accession sera notifiée par écrit 
au Gouvernement de la Confédération suisse, 
et par celui-ci à oous les ·autres. 

3. Elle emportera de plein droit adhésion 
à toutes les clauses et admission à oous les 
avantages stipulés dans la présente Conven
tion et produira ses effets un mois après 
!'envoi de Ia notification faite par Ie Gouver
nement de la Confédération suisse aux autres 
pays unionistes , à moins qu'une date posté
rieure n'ait été indiquée par Ie pays adhérent. 
Toutefois, elle pourra contenir l'indication que 
Ie Pays adhérent entend substituer, provi
soirement au moins, à l'article 8, en ce qui 
concerne les traductions, les dispositions de 
l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 
revisée à Paris en 1896, étant bien entendu 
que ces dispositions ne visent que la traduc
tion dans la ou les langues du Pays. 

Art. 26. 1. Chacun des P ays de l'Union 
peut, en oout temps, notifier par écrit au 
Gouvernement de la Confédération suisse que 
la présente Convention est applicable à tout 
ou partie de ses colonies, protectorats , terri
toires sous mandat ou tous autres territoires 
soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou 
tous ten-itoires sous suzeraineté, et Ia Conven
tion s'appliquera alors à tous les territoires 
désignés dans la notification. A défaut de 
cette notification, la Convention ne s'appli
quera pas à ces territoires. 

2. Chacun des Pays de l 'Union peut, en 
tout temps, notifier par écrit au Gouverne
ment de la Conféaération suisse que la présen
te Convention cesse d'être applicable à tout 
ou partie des territoires qui ont fait l'objet de 
la notification prévue à l' alinéa qui précède, 
et la Convention cessera de s'appliquer dans 
les territoires désignés dans cette notification 
douze mois après réception de la notification 
adressée au Gouvernement de la Confédération 
suisse. 

3. Toutes les notifications faites au Gou
vernement de la Confédération suisse, confor
mément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du 
présent article, seront communiquées par ce 
Gouvernement à tous les Pays de l'Union. 

Art. 27. 1. La présente Convention rem: 
placera dans les rapports entre les Pays de 
l'Union la Convention de Berne du 9 sep-

tembre 1886 et les actes qui l'ont successive
ment revisée. Les actes précédemment en vi
gueur conserveront leur application dans les 
rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas 
la présente Convention. 

2. Les P ays au nom desquels la présente 
Convention est signée pourront encore con
server Ie bénéfice des réserves qu'ils ont for
mulées antérieurement à la condition d'en 
faire la déclaration lors du dépot des ratifica
tions. 

3. Les P ays faisant actuellement partie de 
l'Union, au nom desquels la présente Conven
tion n' aura pas été signée, pourront en tout 
temps y adhérer. lis pourront bénéficier en ce 
cas des dispositions de l'alinéa précédent. 

Art. 28. 1. La présente Convention sera 
ratifiée, et les ratifications en seront dépo
sées à Rome au plus tard Ie ler Juillet 1931. 

2. Elle entrera en vigueur entre les Pays 
de l'Union qui l'auront ratifiée un mois apres 
cette date. Toutefois si, avant cette date, elle 
était ratifiée par six Pays de l'Union au moins, 
elle entrerait en vigueur entre ces Pays de 
l'Union un mois après que Ie dépot de la 
sixième ratification leur aurait été notifié par 
Ie Gouvernement de la Confédération suisse 
et, pour les Pays de l'Union qui ratifieraient 
ensuite, un mois après la notification de cha
cune de ces rati fications. 

3. Les pays étrangers à l'Union pourront, 
jusqu' au premier août 1931, accéder à l'Union, 
par voie d'adhés ion, soit à la Convention 
signée à Berlin Ie 13 novembre 1908, soit à 
la présente Convention. A partir du premier 
août 1931, ils ne pourront plus adhérer qu'à 
la présente Convention. 

Art. 29. 1. L a présente Convention demeu
rera en vigueur pendant un temps indéterminé 
jusqu'à l'expiration d'une année à partir du 
jour ou la dénonciation en aura été faite. 

2. Cette dénonciation sera adressée au Gou
vernement de la Confédération suisse. Elle ne 
produira son effet qu'à l'égard du Pays qui 
!'aura faite, la Convention restant exécutoire 
pour les autres Pays de l'Union. 

Art. 30. 1. Les Pays qui introduiront dans 
leur législation la durée de protection de cin
quante ans prévue par l'article 7, alinéa ler, 
de la présente Convention, Ie feront connaître 
au Gouvernement de la Confédération suisse 
par une notification écrite qui sera communi
quée aussitót par ce Gouvernement à tous les 
autres P ays de l'Union. 

2. Il en sera de même pour les Pays qui 
renonceront aux réserves faites ou maintenues 
par eux en vertu des articles 25 et 27. 

En Foi de Quoi, les Plénipotentiaires respec
tifs ont signé la présente Convention. 

Fait à Rome, Ie 2 juin 1928, en un seul 
exemplaire, qui sera déposé dans les archives 
du Gouvernement Royal d'Italie. Une copie, 
certifiée conforme, sera remise par la voie 
diplomatique à chaque Pays de l'Union. 

Pour l' Allemagne: C. von Neurath. 
Georg Klauer. 
Wilhelm Mackeben. 
Eberhard Neugebauer. 
Maximilian Mintz. 
Max von Schillings. 
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Pour l' A utriche : 
P our la Belgique : 

Dr. Auguste Hesse. 
Cte. della Faille de 

Leverghem. 
Wauwermans. 

Pour les Etats-Unis du Brésil: 

Pour la Bulgarie: 
P our l e Danemark : 

F . Pessoa de Queiroz. 
Joao Severiano da 

Fonseca Hermes. 
J . Radeff. 
J . C. W. Kruse. 
F. Graae. 

Pour la Ville Libre de Dantzig: 

Pour l'Espagne: 

Pour l' Esthonie: 
Pour la Finlande: 

Pour la France: 

Stefan Sieczkowski. 
Francisco Alvarez-

Ossorio. 
K. Tofer. 
Emile Setälä. 
Rolf Thesleff. 
George Winckelmann. 
Beaumarchais. 
Marcel Plaisant. 
P . Grunebaum-Ballin. 
Ch. Drouets. 
Georges Maillard. 
André Rivoire. 
Romain Coolus. 
Messager. 

Pour la Grande-Bretagne et l' Irlande wu N ord: 

Pour l e Canada: 
P ou,· l' Awitralie: 

S. J. Chapman. 
W . S. J arratt. 
A. J. Martin. 
Philippe Roy. 

W. Harrison Moore. 
Pour la Nouvelle Zélande: 

S. G. Raymond. 
Pour l ' Etat Libre d' Irlande: 
Pour l' Inde: G. Graham Dixon. 
Pour la République Hellénique: 

Pour la Hongrie: 
Pour l' /tal ie: · 

Pour le Japon: 

Pour le Luxembourg: 
Pour le Maroc: 
Pour Monaco: 
Pour la Norvège,· 
Pour les Pays-Bas : 
Pour la Pologne: 

Pour le Portugal: 

Pour la Roumanie: 
Pour la Suède: 

Pour la Suisse: 

N. Mavroudis. 
André de Hóry. 
Vittorio Scialoja. 
E. Piola-Caselli. 
Vincenzo Morello. 
Amedeo Giannini. 
Domcnico Barone. 
Emilio Venezian. 
A. Jannoni-

Sebastianini. 
Mario Ghiron. 
M. Matsuda. 
T. Akagi. 
Bruck. 
Beaumarchais. 
R. Sauvage. 
Arnold Riestad. 
A. van der Goes. 
Stefan Sieczkowski. 
Frédéric Zoll. 
Enrique Trindade 

Coelho. 
Theodore Solacolo. 
E. Marks von Wurtem-

berg. 
Erik Lidforss. 
Wagnière. 
W. Kraft. 
A. Streuli. 

Pour la Syrie et le Grand L iban: 
Beaumarchais. 

Pour la Tchécoslovaquie : 
V . Mastny. 

L. & S. 1931. 

Pour la Tunisie: 

Prof. dr. Karel Her
man-Otavsky. 

Beaumarchais. 

9 Juli 1931. WET tot wijziging van de Wo
ningwet. S. 266. 

Bijlagen Handel . 2de Kame,· 1929/30, n°. 
297, 1-3; 1930/31, n°. 44, 1-16. 

Handel. ide1n 1930/31, blz. 2149- 2167, 
2186-2191, 2235-2244, 2248-2267, 2299. 

Bijl . Hand. l ste Kamer 1930/31, n°. 44, blz. 
1- 6. 

Hand. idem 1930/31, blz. 727-737. 
Wij WIJ,HELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de Woningwet op 
eenige punten te wijzigen en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. In het opschrift van § 1 van de 

Woningwet worden na: ,,woningen" inge
voegd de woorden: ,,en aan andere gebou
wen". 

Art. II. In artikel 1, eerste lid, van de 
Woningwet wordt onder b na: ,, vernieuwen" 
ingevoegd: ,, , of veranderen of het uitbrei
den". 

Tusschen b en c van dat lid wordt inge
voegd een nieuwe bepaling, luidende als 
volgt: 

"c. bij het krnchtens eenig zakelijk recht 
tot woning in gebru ik nemen of als eigenaar 
of in eenige andere hoedanigheid tot woning 
in gebruik geven van een gebouw of een ge
deelte van een gebouw, laatstelijk niet als 
woning gebezigd," . 

Letter c vóór de volgende bepaling wordt 
letter d. 

Art. III. Aan artikel 1 van de Woning
wet worden toegevoegd twee nieuwe leden, 
luidende als volgt: 

"3. De gemeenteraad stelt voorschriften 
vast met betrekking tot het bouwen, het ge-
heel of voor een gedeelte vernieuwen of ver
anderen of het uitbreiden van andere ge
bouwen. Daarbij wordt bepaald, welke van die 
voorschriften op bestaande andere gebouwen 
van toepassing zijn. 

4. Ten aanzien van de vernieuwing of de 
verandering van een gedeelte van een wo
ning of een ander gebouw of het uitbreiden 
van een woning of een ander gebouw worden 
van de voorschriften, bedoeld in dit artikel, 
alleen die van toepassing verklaard, die het 
te vernieuwen of te veranderen gedeelte of de 
uitbreiding betreffen." 

Art. IV. Na artikel 1 van de Woningwet 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende 
als volgt: 

"A,·t. la. 1. Ten aanzien van woningen en 
andere gebouwen stelt de gemeenteraad voor
schriften vast: 

a. ter bepaling van de voorgevelrooilijn. 
waaronder wordt verstaan de lijn, die bij het 
bouwen, het geheel vernieuwen of veranderen, 
of het uitbreiden, behoudens afwijkingen, toe
gelaten krachtens die voorschriften, aan de 
wegzijde niet mag worden overschreden; 

b. ter bepaling van de achtergevelrooilijn, 
waaronder wordt verstaan de lijn, die bij het 

23 
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bouwen, het geheel vernieuwen of veranderen, 
of het uitbreiden, behoudens afwijkingen, toe
gelaten krachtens die voorschriften, aan de 
,·an den weg afgekeerde zijde niet mag worden 
overschreden ; 

c. met betrekking overigens tot de pi aat
sing ten opzichte van elkander; 

cl. met betrekking tot de hoogte. 
2. Bij afzonderlijk besluit van den gemeen

teraad kunnen ter uitvoering of aanvulling of 
in afwijking ·van de in het vorig lid onder a 
en b bedoelde voorschriften ook bijzondere 
voorschriften worden vastgesteld ter bepaling 
van een voorgevelrooilijn of achtergevelrooi
lijn voor woningen en andere gebouwen aan 
één of meer bestaande of toekomstige wegen 
of deelen van wegen, waarvan de ligging in 
het raadsbesluit bepaaldelijk is aangeduid." 

Art. V. In artikel 2 van de Woningwet 
worden de volgende wijzigingen gebracht: 

1 °. In het eerste lid worden tusschen het 
woord: ,,woningen" en de komma daarachter 
ingevoegd de woorden : ,,en der andere ge
bouwen" , en wordt voor: ,,hare" ge lezen: 

hunne"· 
" 2°. In' het tweede I id worden achter de 
komma na het woord : ,,ongedierte" ingevoegd 
de woorden: ,,en , voorzoover zij op woningen 
of tot woning bestemde gedeelten van gebou
wen betrekking hebben, omtrent". 

Art. VI. In artikel 3 van de Woningwet 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in den aanhef van het eerste lid wordt 
na: ,,vernieuwen" ingevoegd: ,,of te veran
deren of uit te breiden"· 

2° . ' het bepaalde ond~r a en b van het 
eerste I id vervalt; 

3°. de letters c, d, e, /, g, h, i en j vóór de 
bepalingen in het eerste lid worden vervan
gen onderscheidenlijk door de letters a, b, c, 
cl, e, / , g, h. ; 

4° . het bepaalde onder a wordt gelezen als 
volgt: 

,,a. grootte en indeeling van woningen, 
zoomede ligging en afmetingen van tot wo
ningen behoorende vertrekken, trappen, toe
gangen en portalen, alsmede het hoogtepeil 
van den vloer der benedenwoonvertrekken,"; 

5°. het bepaalde onder / wordt gelezen als 
volgt: 

,,/. hechtheid der gebouwen, in het bijzon
der van hunne fundeeringen, muren, kel ders, 
vloeren, trappen, zolderingen en daken,"; 

6°. in het bepaalde onder g vervallen het 
woord "rook" en de komma daarachter; 

7°. de punt na het bepaalde onder h wordt 
vervangen door een komma. 

Aan het eerste lid wordt toegevoegd een 
nieuwe bepaling, lu)?ende als volgt: 

,,i. schoorsteenen. ; 
8°. het tweede lid vervalt; 
9°. het de,·de lid wordt tweede lid en ge

nummerd met 2; in dat lid wordt voor: 
,,e-j" gelezen: ,,b-i". 

Art. VII. Het eerste lid van artikel 4 van 
de Woningwet wordt gelezen als volgt. 

" 1. Met betrekking tot één of meer der in 
artikel la, eerste lid, onder b, c en cl, en in 
artikel 3 vermelde punten kan door Gedepu
teerde Staten, den inspecteur, belast met het 
toezicht op de handhaving van de wettelijke 

bepalingen betreffende de volkshuisvesting, 
gehoord, bij een met redenen omkleed beslui t 
vrijstelling worden verleend. Deze vrijstelling 
kan zich, wat de in artikel la, eerste lid. 
onder b, c en cl, vermelde punten betreft, 
uitstrekken hetzij tot de geheele gemeente 
hetzij tot een deel van de gemeente, en wat 
de in artikel 3 vermelde punten betreft, hetzij 
tot alle woningen, hetzij naar gelang van 
haren aard, bestemming of ligging tot som
mige.". 

Art. VIII. Artikel 5 van de Woningwet 
wordt gewijzigd a ls volgt: 

1 °. Het eerste I id wordt onder a gelezen 
als volgt: 

"a. een woning of een ander gebouw te 
bouwen, geheel . of voor een gedeelte te ver
nieuwen of te veranderen, of uit te breiden,". 

2°. Het tweede I id wordt vervangen door 
vier nieuwe leden, luidende als volgt: 

" 2. De vergunning, bedoeld in het eerste 
lid onder a, mag alleen en moet worden ge
weigerd: 

a. indien het plan, voor welks uitvoering 
zij wordt gevraagd, a fwijkt van een goedge
keurd plan van uitbreiding; 

b. indien gebouwd zou worden in strijd met 
voorschriften, als bedoeld in artikel 31g of 
met een bouwverbod; 

c. indien niet wordt voldaan aan de voor
schri ften, bedoeld in de artikelen 1 en la, 
onverminderd het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 6 onder a en behoudens het be
paalde in dat lid onder b: 

3. De vergunning, bedoeld in het eerste 
lid onder b, mag alleen en moet worden ge
weigerd, indien niet voldaan wordt aan de 
voorschriften, bedoeld in artikel 1, eerste lid , 
onder c, onverminderd het bepaalde in het 
eerste I id van artikel 6, onder a, en behoudens 
het bepaalde in dat lid onder b. 

4. Burgemeester en Wethouders beslissen 
binnen den termijn te bepalen bij de , inge
volge artjkel 1 vastgestelde verordening. De 
beslissing op een verzoek om vergunning, dat 
is ingekomen, nadat een besluit, als bedoeld 
in artikel 31, vierde lid, ter openbare kennis 
is gebracht, of, bij gebreke daarvan, nadat 
een ontwerp van een plan van uitbreiding, 
waarin het bij het bouwplan betrokken eigen
dom is begrepen, of van een raadsbesluit, in 
houdende rnorschriften, als bedoeld in artikel 
la, tweede lid, of een verbod gebouwen te 
bouwen of te herbouwen, die of dat het bij het 
bouwplan betrokken eigendom betreffen, ter 
~emeente-secretarie voor een ieder ter inzage 
1s nedergelegd, wordt, indien er overigens. 
geen grond is om de vergunning te weigeren, 
bij bes! uit van Burgemeester en Wethouder» 
aangehouden tot de beslissing over het plan, 
di e voorschriften of dat verbod onherroepelijk 
is geworden of het besluit, als bedoeld in 
artikel 31, vierde I id , vervallen is. 

5. Burgemeester en Wethouders kunnen in 
a fwijking in zoover van het bepaalde in het 
vorige lid met toestemming van Gedeputeerde 
Staten een vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid onder a, geven, indien het plan, 
v~_r welks uitvoering zij wordt gevraagd, niet 
str1Jdt met het ontwerp van het plan van uit
breiding, of het aan Gedeputeerde Staten ter 
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goedkeuring ingezonden plan van uitbreiding 
of met het ontwerp van voorschriften, als be
doeld in arti kel l a, tweede l id, of van het ver. 
bod, of het aan Gedeputeerde Staten ter goed
keuring ingezonden raadsbesluit, inhoudende 
die voorschriften of dat verbod. 

3°. Lid 3 wordt genummerd met 6. In dat 
1 id worden achter de woorden "tot weigering 
der vergunning" ingevoegd de woorden: ,,of 
tot aanhouding der beslissing". 

Aan dat lid wordt een volzin toegevoegd, 
luidende : 

,,D e voorwaarden, aan eene vergunning ver
bonden, mogen a ll een strekken tot naleving 
van de bepalingen van wet en verordening, 
krachtens welke zij wordt verleend en waaraan 
het plan, voor welks uitvoering de vergunning 
wordt gevraagd, moet voldoen." . 

4°. De leden 4- 7 van artikel 5 worden een 
nieuw artikel, waarvan het opschrift luidt: 
.,Artikel 5a" en waarvan de leden worden 
genummerd onderscheidenl ijk met 1, 2, 3 en 4. 

In het eerste I id van artikel 6a wordt voor: 
" in het voorgaande lid" gelezen: ,,in het 
zesde I id van artikel 5" en voor: ,,overeen
komstig het bepaalde in het tweede lid eene 
besl issing hebben genomen" gelezen: ,,b innen 
den in den eersten zin van het vierde lid van 
artikel 5 bedoelden termijn een besluit. hebben 
genomen". 

Art. IX. Na artikel 5a wordt ingevoegd 
een nieuw artikel , luidende als volgt: 

"A1·t. 6b. 1. Voot het bouwen, het geheel 
of voor een gedeelte vernieuwen, het uitbrei
den of veranderen van kassen en andere bij 
algemeenen maatregel van bestuur daarmede 
gelijk te stellen bedrijfsgebouwen kan vergun
ning worden verleend met afwijking van een 
goedgekeurd plan van uitbre idi ng of van voor. 
schriften, als bedoeld in artikel l a of 31g of 
van een verbod, gebouwen te bouwen of te 
herbouwen, tenzij het plan, voor welks uitvoe
ring vergunning wordt gevraagd, zal worden 
uitgevoerd op een perceel bouwgrond, waar
van de omringende wegen reeds geheel of 
grootendeels zijn aangelegd. In de vergunning 
wordt een termij n van ten hoogste ti en jaren 
gesteld. 

2. Indien met toepassing van het bepaalde 
in het vorige lid een bouwvergunning wordt 
gegeven, wordt daaraan de voorwaarde ver
bonden, dat de gebouwen na het verst,;jken 
van den in de vergunning bepaalden termijn ' 
op eerste aanzegging van Burgemeester en 
Wethouders zonder rncht op schadevergoeding 
te hunner keuze zullen worden verwijderd of 
in overeenstemming gebracht met het plan 
van uitbreid ing, de voorschriften of het ver
bod, bedoeld in het eerste lid." 

Art. X. In artikel 6 van de Woningwet 
wordt na het eerste lid een nieuw tweede lid 
ingevoegd, luidende als volgt: 

,,2. A an eene vrijstelling kunnen voorwaar
den worden verbonden, welke echter alleen 
mogen stre!<ken ter beschenning van de be
langen, beoogd met de bepalingen, waarvan 
vrijstelling wordt verleend.". 

De leden 2, 3 en 4 van d it artikel worden 
onderscheidenlijk genummerd met 3, 4 en 5. 

Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
" 3. I n het geval , omschreven onder a van 

het eerst.è lid, is beroep op den gemeenteraad 
toegelaten; in het geval, omschrnven onder b 
van het eerste lid, kan de gemeenteraad be-
1·oep op zich tegen weigering van eene vrij
stelling toelaten; een en ander volgens rege
len, bij plaatselijke verordening vast te stel
len." 

Art. XI. Na artikel 6 van de Woningwet 
wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende 
als volgt: 

"Art . 6a. 1. De ontwerpen van besluiten 
tot vaststelling, aanvulling, wijziging of in
trekk ing van voorschriften, a ls bedoeld in ar
t ikel l a, tweede · lid, liggen gedurende ten 
minste dertig dagen vóór de vaststelling ter 
gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage. 
Bij de ontwerpen zijn uitvoerige kaarten ge
voegd. 

2. Van de nederlegging geeft het hoofd 
van het gemeentebestuur in één of meer dag
bladen der gemeente of, bij het ontbreken 
daarvan, eener naburige gemeente onverwijld 
kennis. Bovendien geeft het hoofd van het 
gemeentebestuur van de nederlegging schrif
telij k kennis aan de eigenaren van de bij die 
voorschriften betrokken eigendommen, inge
schreven in de kadastrale leggers aan de bij 
die inschrijving gekozen woonplaats en aan de 
hypotheekhouders aan de bij de inschrijving 
der hypotheek gekozen woonplaats. 

3. Het bepaalde in het eerste lid en in het 
tweede 1 id blijft buiten toepassing, indien en 
voor zoover de eigenaren, op wier eigendom
men de voorschriften betrekking hebben, en 
de hypotheekhouders schriftelijk verklaard 
hebben, tegen die voorschriften geen bezwaar 
te hebben, of de voorschriften betrekking heb
ben op eigendommen van de gemeente. 

4. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur nadere voorschriften 
te geven met betrekking tot de kaarten, be
doeld in het eerste lid ." 

Art. X II. In artikel 7 van de Woningwet 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 °. In het eerste lid wordt achter "artikel 
1" een komma geplaatst en daarna inge
voegd : ,,in artikel la en in artikel 5a, eerste 
lid". 

2°. De laatste zin van het derde lid wordt 
gelezen a ls volgt. 

"Van een beslui t tot goedkeuring van een 
raadsbesluit, inhoudende voorschriften, a ls be
doeld in artikel la, tweede lid, kunnen de 
belanghebbenden binnen 30 dagen, te rekenen 

van de dagteekening der kennisgeving, be
doeld in het volgende lid, bij Ons voorz iening 
vragen." 

3°. Tusschen het derde en het vierde lid 
wordt ingevoegd een nieuw lid, luidende als 
volgt: 

,,4. Van de goedkeuring van een besluit, 
inhoudende voorschriften, a ls bedoeld in ar
tikel la, tweede lid, geeft het hoofd van het 
gemeentebestuur in één of meer dagbladen 
der gemeente, of, bij het ontbreken daarvan, 
eener naburige gemeente onverwijld kennis." 

4°. De leden 4 en 5 worden onderscheiden
lijk genummerd met 5 en 6. 

5°. In het zesde lid wordt voor: ,,na de 
dagteekening van het besluit, waarbij de goed
keuring wordt verleend" gelezen: ,, nadat het 



1931 9 JU LI (S. 266) 356 

besluit, waarbij de goedkeuring werd ver
leend, onherroepelijk is geworden,". 

Aan dat lid wordt de volgende zin toege
voegd : 

,,De artikelen 167, 169, 172 en 173 der Ge
meentewet zijn niet van toepass ing ten aanzien 
van verordeningen, tegen wier overtreding 
str af is bedreigd en die met de voorschriften, 
bedoeld in artikel 1 en artikel la, eerste lid, 
tot één verordening zijn samengevoegd en te
gelijk daarmede worden afgekondigd overeen
komstig het bepaalde in den vorigen zin." 

Art. XIII. In artikel 8, achtste lid, wordt 
na: ,,artikel 1" ingevoegd: ,,of artikel l a, 
eerste 1 id". 

Aan art ikel 8, negende lid, van de Woning
wet wordt de volgende zin toegevoegd: 

,,Het bepaalde in het zesde lid is van toe-
passing." · 

Art. XIV. Aan artikel 9 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 

,,5. Indien eenige gemeenten hetzij vrij
willig, hetzij krachtens een door Ons op grond 
van het tweede lid genomen beslu it het toe
zicht gezamenlijk regelen , kan aan een der 
gemeenten als centrale gemeente, door de 
overige gemeenten of door Ons daartoe aan t.e 
wijzen, de leiding van het gemeenschappelijke 
toezicht en van de daarmede belaste ambte
naren worden opgedragen en zijn de ambte
naren van die gemeente bevoegd tot toepas
sing van de wet in de andere gemeenten, voor 
welke de gezamenlij ke regeling geldt." 

Art. XV. In artikel 20, derde lid, van de 
Woningwet wordt voor: ,,zes weken" gelezen: 
,,drie maanden". 

Art. XVI. In artikel 21 van de Woning
wet worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

1 °. Aan het derde I id wordt de volgende 
zin toegevoegd : 

,,Indi en hij, die op het tijdstip van onbe
woonbaarverklaring als hoofd van het gezin of 
afzonderl ijk levend persoon de woning be
woont, daarvan eigenaar is en gedurende de 
twee, aan de onbewoonbaarverklaring onmid
dellijk voorafgaande, jaren onafgebroken eige
naar was, kan in het besluit tot onbewoonbaar
verklaring worden bepaald, dat, behoudens 
nadere beslissing, ontruiming niet behoeft 
plaats te vinden, zoolang de bewoning door 
d ienzelfden persoon als eigenaar voortduurt." 

2°. I n- het vij fde lid wordt voor: ,,zes 
maanden" gelezen: ,,een jaar"; 

3°. In het zesde lid wordt na: ,,commissie" 
ingevoegd: ,,door Burgemeester en Wethou
ders''; 

4 °. In het zevende I id wordt na: ,,gehand
haafd" ingevoegd: ,,of de onbewoonbaarver. 
klaring in beroep door Gedeputeerde Staten 
is uitgesproken" . 

5° . H et achtste lid wordt gelezen als volgt: 
"8. Na den dag, waarop het kenteeken, in 

het voorgaand lid vermeld, aan de woning is 
bevestigd, mogen leden van het gezin, dat 
daarin cip dien dag woonde, daarin intrek 
nemen, zoolang het gezin daarin onafgebroken 
woont, een en ander behoudens het verstrijken 
van den termijn van ontruiming. Wanneer het 
gezin de bewoning heeft onderbroken, is het, 
zoolang de woning niet in bewoonbaren staat 

is gebracht, aan een ieder ve rboden, daarin 
te wonen of intrek te nemen." 

Art. XVII. In arti kel 22, vierde lid, . van 
de Woningwet wordt voor: ,,zes weken" ge
lezen: ,,zes maandenu. 

Art. XVIII. In artikel 23, eerste lid, van 
de Woningwet wordt tusschen "of" en de 
komma daarna ingevoegd : ,, ingeval de be
woning" . 

Art. XIX. Aan artikel 26 van de Woning
wet worden na: ,,brengen" toegevoegd de 
woorden: ,,en aan den hypotheekhouder aan 
de bij de inschrijving der hypotheek gekozen 
woonplaats". 

Art. XX. In het eerste lid van artikel 28 
wordt na: ,,gebracht" ingevoegd: ,,of door 
verbouwing het karakter van woning geheel 
verloren heeft". 

In het tweede lid van artikel 28 wordt na: 
,,onbewoonbaarverklaring" ingevoegd: ,,of in
dien de woning krachtens vergunning van 
Burgemeester en Wethouders, als bedoeld in 
artikel 5, met een andere woning vernenigd is 
tot ééne woning". 

Art. XXI. Na artikel 28 van de Woning
wet wordt een paragraaf ingevoegd, waarvan 
het opschrift luidt: 

,,§ 4a. Onttrekking van woonruimte aan 
hare b~temming.". 

Deze paragraaf bevat het volgende artikel: 
"Art. 28a. 1. Wij kunnen op grond van 

bestaande of te duchten dringende behoefte 
aan woongelegenheid bepalen, dat het, hetzij 
in alle gemeenten, hetzij in met name te 
noemen gemeenten, verboden is, zonder toe
stemming van Burgemeester en Wethouders 
eene woning geheel of ten deele te onttrekken 
of onttrokken te houden aan de bestemming, 
die zij had op een in Ons besluit te bepalen 
tijdstip of daarna, of zonder diezelfde toe
stemming eene woning af te breken of te ge
bruiken voor een ander doel. Ons besluit 
wordt bekend gemaakt in de N ederlandsche 
Staatscourant. 

2. Burgemeester en Wethouders kunnen 
aan de toestemming voorwaarden verbinden 
in het belang van de voorziening in de be
hoefte aan woongelegenheid. Van de beslissing 
van Burgemeester en Wethouders kan de ver
zoeker binnen dertig dagen na den dag, 
waarop zij hem is uitgereikt, bij Onzen Mi
nister, belast met de uitvoering van deze wet, 
in beroep komen." 

Art. XXII. In de artikelen van de Ont
eigeningswet, vervat in artikel 29 van de Wo
ningwet, worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

Artikel 77. 1°. Onder 4°. van het eèrste 
lid. vervallen de woorden: ,,overeenkomstig 
artikel 31 of artikel 32"; worden na: ,,plan 
van uitbreiding" ingevoegd de woorden: 
"zulks ten einde uitvoering te kunnen geven 
aan zoodanig plan" en wordt voor: ,,onbe
bouwde" gelezen: ,,ongebouwde". 

2°. Het bepaalde onder 5°. wordt gelezen 
als volgt: 

"ter verkrijging van de beschikking over 
ongebouwde of gebouwde eigendommen in 
verband met de vaststelling van een voorgevel. 
rooilijn of ten aanz ien waarvan onderschei
denlijk aanbouw of herbouw krach tens a~tikel 
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30 van de \Voningwet is verboden". 
Artikel 85. Aan het eerste I id wordt de 

vol gende zin toegevoegd: ,,Wij behouden Ons 
voor, dezen termijn éénmaal met ten hoogste 
twee maanden te verlengen." 

Artikel 86. Aan het eerste lid wordt de 
vol gende zin toegevoegd : ,,\Vij behoudens Ons 
voor, Onze beslissi ng éénmaal voor ten hoog
ste. zes maanden te verdagen ." 

Artikel 92 wordt gelezen als volgt: 
,,Bij de bepaling van de werkelijke waarde, 

bedoeld in artikel 40, van het onteigende 
wordt geen rekening gehouden met de bestem
rni ng tot eenig doeleinde van openbaar nut 
van het on teigende als gevolg van een uitbrei
dingsplan of met een bouwverbod of met bij
zondere voorschriften ter bepaling van een 
voorgevel rooilijn, als bedoeld in artikel la, 
tweede lid, van de ·w oningwet. 

Bereids ter zake van deze bestemming uit
gekeerde of verzekerde schadeloosstell ing 
wordt bij de berekening der schadevergoeding 
in mindering gebracht." 

N a artikel 92 wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende als vol gt : 

,.Art. 92a. Bij de bepaling van de waarde 
van grond als bouwgrond wordt rekening ge
houden met de in de gemeente geldende rege
len betreffende afstand van grond voor open
bare verkeerswegen alsmede betreffende kos
ten van hetgeen noodig is om grond voor be
bouwing naar de plaatselijke voorschriften 
gereed te ma ken ." 

A r ti kel 93. In den laatsten zin van het eer
ste lid wordt voor: ,,92" gelezen : ,,92a". 

Art. XXIII. H et opschr ift van § 6 van de 
\Yoningwet word t gelezen als volgt: ,,R ege
li ng der bebouwing en der bestemming van 
gronden." . 

Art. XXIV. I n arti kel 30 van de Woning
wet worden de vo lgende wijzigingen gebrncht : 

1°. H et derde lid wordt gelezen als vol gt: 
,,3. Op dit raadsbesluit vinden de bepalin

gen van artikel 7 overeenkomstige toepassing." 
2°. I n het vierde en iu het vijfde lid ver

vall en telkens de woorden: ,,en grondteeke
ningen". 

3°. H et zesde lid wordt gelezen als volgt : 
" 6. H et tweede en derde lid van artikel 6a 

v inden overeenkomstige toepassing. Van de 
goedkeuring door Gedeputeerde Sta ten geeft 
het hoofd van het gemeentebestuur in een of 
meer dagbl aden der gemeente of, bij het ont
breken daarvan, eener naburi ge gemeente on
verwijld kennis. Hij maa kt haar daarenboven 
op de gebruikelijke wijze aa n de ingezetenen 
bekend." 

Art. XXV. Artikel 31 van de Woningwet 
wor dt vervangen door de volgende zeven arti
kelen: 

.,Art . 31. 1. In gemeenten, die meer dan 
10 000 zielen tellen, alsmede in gemeenten, 
wier zielental in de laatste vijf jaren met 
meer dan een vijfde is toegenomen, stelt de 
raad behoudens vrijstelling van Gedeputeerde 
Staten voor ten hoogste tien jaren een plan 
va n uitbreiding vast, waarbij de bestemming 
van den in dat plan begrepen grond in hoofd
zaak of in onderdeelen wordt aangewezen. 
Gedeputeerde Staten kunnen een termijn stel
len , binnen wel ken een uitbreid ingspl an aan 

hun goedkeuring moet zijn onderworpen. 
2. Aan de raden v·an andere dan de in het 

eerste l id bedoelde gemeenten kunnen Gede
puteerde Staten dezelfde verpl ichting opleg
gen. 

3. Voor zoover de bestemming van gron
den, waarop in de eerstvolgende jaren de be
bouwing zich zal u itbreiden, wordt aange
wezen, wordt deze bestemming in het plan in 
onderdeelen bepaald. Indien evenwel de ge
meenteraad van oordeel is, dat er overwegen
de redenen zij n om ten aanzien van één of 
meer gedeelten van het 

0

plan de bestemming 
voor de eerstvolgende jaren in onderdeelen 
la ter te bepal en, kan voor die gedeelten voors
hands met de aanwijzing van de bestemming 
in hoofdzaak worden volstaan. H et ontwerp 
van het raadsbesluit en het raadsbesl uit bevat
ten de gronden, waarop het oordeel steunt. 
De raad kan, evenwel slechts te gelijk met de 
vaststelling van het pl an van uitbreiding of 
van een pl an tot hei-ziening daarvan, aan de 
bepaling van de bestemming in onderdeelen 
de bevoegdheid voor Burgemeester en Wet
houders verbinden , om binnen daarbij te be
palen grenzen van het pl an a f te wijken. 

4. De gemeenteraad kan bepalen, dat de 
vaststelling of de herziening van een plan 
van uit breiding voor de gemeente of een be
paald deel der gemeente wordt voorbereid. 
H et hoofd van het gemeentebestuur brengt 
zoodani g besluit onverwijld ter openbare ken
nis; het besluit vervalt, ind ien niet binnen 
een jaar na de dagteekening daarvan overeen
komstig het bepaalde in artikel 31a, tweede 
lid , het ontwerp van het plan ter inzage is 
gelegd . 

5. E en pl an van ui tbreiding wordt, behou
dens vr ijstelling van Gedeputeerde Staten voor 
ten hoogste t ien jaren, ten minste eenmaal in 
de 10 jaren herz ien . Indien eene gemeente 
hieraan niet heeft voldaan, kunnen Gedepu
teerde Staten een termijn stellen, binnen wel
ken de herziening aan hunne goedkeUl'ing 
moet worden onderworpen. Gedeputeerde Sta
ten kunnen gelasten zoowel vroegere herzie
ning als aanwijzing van de bestemming in 
onderdeelen voor gronden, waarvoor die aan
wijzing nog niet heeft plaats gehad, een en 
ander binnen een door hen te bepalen termijn. 

A ,·t . 31a. 1. H et pl an van uitbreiding, als
mede de pl annen tot herz iening en een be
sluit tot intrekking van een plan van uitbrei
ding, zijn aan de goedkeUI"ing van Gedepu
teerde Sta ten onderworpen. Gedeputeerde Sta
t{ln hooren, a lvorens te beslissen, den inspec
teur. 

2. H et ontwerp van het plan van uitbrei
ding, alsmede de ontwerpen tot herziening 
daarvan, liggen in ui tvoeri ge kaarten uitge
werkt ten minste gedurende vier weken vóór 
de vaststell ing ter gemeente-secretarie voor 
een ieder ter inzage. N a a floop van dezen 
termij n beslist de gemeenteraad binnen drie 
maanden. De gemeenteraad kan de beslissing 
éénmaal voor ten hoogste dr ie maanden ver
dagen. Gedurende den termijn van vier weken 
kunnen bel anghebbenden bij den gemeente
raad bezwaren indienen. 

3. H et pl an van ui tbreiding, alsmede de 
plannen tot herz iening daarva n, liggen in uit-



1931 9 Ju L r (S. 266) 358 
voerige kaa rten u itgewerkt gedu rende veer
t ien dagen te r gemeente-secreta r ie voor een 
ieder ter inzage. Binnen vee rt ien dagen na 
a floop van dien term ij n zenden Burgemeeste r 
en W ethouders het p la n aan Gedeputeerde 
Staten ter goedkeuring. Binnen zes weken na 
a floop va n dienzelfden termijn kunnen de be
langhebbenden , di e zich met bezwaren tot den 
raad hebben gewend, bij Gedeputeerde Staten 
bezwaren tegen het pla n indienen. 

4. V an iede re nederl egging en va n de goed
keuring door Gedeputeerde Staten geeft het 
hoofd van het gemeentebestuu r in een of meer 
dagbladen de r gemeente, of, bij het ontb1·eken 
d aa rva n, eener na burige gemeente, onverwijl d 
kennis. Hij maakt haar bovendien op de ge
bruikelij ke wijze aan de ingezetenen bekend . 

5. Gedeputeerde Staten besl issen binnen zes 
maanden ; de besli ss ing kan éénmaal voor ten 
hoogste zes maanden worden verdaagd. 

6. Onder bela nghebbenden worden voor de 
toepass ing van di t artikel mede verstaan be
sturen va n naburige gemeenten. 

7. H et door Gedeputeerde Stat.en of door 
Ons, hetzij in beroep krach tens artikel 31b, 
hetzij krachtens a rt i kei 31d goedgekeurde plan 
l igt in uitvoerige kaa rten ter gemeentesecreta-
1·ie voor een ieder ter inzage. 

A rt . 31b. 1. Tegen we iger ing van de goed
keuring kan de raad b innen een maand na de 
bes liss ing van Gedeputeerde Staten en tegen 
ve r leenen van de goedkeuring kunnen belang
hebbenden, di e bezwaren tegen het pi an bij 
den raad hebben ingedi end, binnen een maand 
na den dag der bekendmaking, bedoeld in 
artikel 31a , v ierde I id , bij Ons beroep instel
len. 

2. Indien het plan door Gedeputeerde Sta
ten of, in geva l van beroep, door Ons n iet is 
goedgekeurd, onderwerpt de gemeenteraad bin_ 
nen twaa lf maanden na ontvangst van de be
s lissing een nieuw pl a n, waarbij de bes lissing 
van Gedeputee rde Staten of van Ons in acht 
is genomen, aan de goedkeur ing van Gedepu
teerde Staten. 

A1·t. 31c. 1. De raad eener gemeente kan, 
e venwel slechts te ge lijk met het pl an van 
uitbreiding o f een pl an tot herz iening daa r
van, bebouwingsvoorschriften vaststellen, waar
in de bestemming, in het pl an va n uitbre id ing 
in onderdeelen bepaa ld, nader wordt omschre
ven. 

2. H et bepaalde in de artikelen 31a en 31b 
v indt ten aanzien van bebouwi ngsvoorsch r iften 
overeenkomsti ge toepass ing in onmiddell ijken 
samenhang met het ontwerp van het plan van 
uitbre id ing of het pl a n van uitbreidi ng, waa r
bij zij behooren. 

3. Voor de toe passing van deze wet worden 
bebouwi ngsvoorschr iften geach t met het plan 
van u itbre iding één geheel te vormen. 

Art. 31d. 1. Gedeputee rde Staten stell en op 
kosten van de gemeente onder Onze goedkeu-
1·ing het p la n van ui tb re iding vast, indien een 
gemeenteraad niet binnen den, doo r Gedepu
tee rde Sta ten krach tens artikel 31, eerste of 
vijfde l id, ge telden, termij n een pl a n aan 
hun goedkeuring heeft onderworpen, o f indien 
een gemeenteraad het bepaalde in artikel 31b, 
tweede I id , niet of niet behoorl ijk na lee ft . E en 
door Gedeputeerde Staten va tgesteld en door 

Ons goedgekeurd pl an word t voor de toepas
s ing van deze wet geach t door den gemeente
raad te zijn vastge teld. 

2. H et bepaalde in artike l 31a, tweede, 
de rde, vie rde, vij fde en zesde lid, vindt over
eenkomstige toepass ing, met d ien verstande, 
dat Gedeputeerde Staten treden in de pl aats 
van den raad , dat W ij treden in de plaats van 
Gedeputeerde Staten en dat W'ij , a lvorens . te 
beslissen, den R aad van State , Afdeel ing voor 
de Geschillen van Bestuur hooren. 

Art . 3l e. Ind ien de raad van eene gemeen
te, welke niet behoort tot de in artikel 31 , 
ee rste lid , bedoelde gemeenten, een plan van 
uitbreiding vaststelt , v indt het bepaalde in de 
a r t ike len 31-31c overeenkom t ige toepass ing_ 
Een overeenkomstig die bepa l ingen tot stand 
gekomen plan staat voo r de toepass ing van 
deze wet gelijk met een pl a n, vastgesteld in
gevolge het ee rste I id van a rt ikel 31. 

Art. 31/. W ij behouden Ons voor, bij a lge
meenen maatregel van bestuur voorschriften 
te geven betreffende de imicht ing van plan
nen va n uitbre idi ng. 

Art. XXVI. a a rt ikel 31/ van de Wo-
ningwet wordt een n ieuw artikel ingevoegd, 
luidende a ls volgt : 

,,Art. 31g. De gemeenteraad ka n met be
trekki ng tot zoowel den aard va n de bebou
wing a ls het gebruik van g ronden, in de 
bebouwde kom gelegen, voorschr iften vaststel 
len. H et bepaalde in de artikelen 31a en 31b 
v indt overeenkomstige toepass ing." 

A rt. XXVII. In a rt ike l 32 va n de Woning • 
wet worden de volgende wijzig ingen aange
bracht : 

1 °. Het ee rste I id wordt vervangen door 
twee nièuwe leden, lu idende a ls volgt : 

" 1. Gedeputeerde Staten kunnen aan den 
raad van eene gemeente de ve rplich t ing opleg
gen, om hetzij in aanslui t ing aan een plan va n 
u itbre id ing van één of meer aang renzende 
gemeenten, hetzij in overl eg met deze ge
meenten, b innen een door hen bepaalden ter
mijn een plan van u itbreid ing a an hun goed
keuring te onderwer pen of een reeds vastge
steld p lan te herz ien. 

2. I nd ien aanslui t ing aan een pl a n va n ui t
b reiding van eene gemeente, welke in eene 
a ndere provincie is gelegen, of overl eg met 
één of meer gemeenten, welke in eene andere 
provincie zij n gelegen, nood ig is, treden voor 
de toepass ing van het bepaalde in het eerste 
lid Wij in de plaats van Gedeputeerde Sta
ten.". 

2°. De leden 2, 3, 4 en 5 worden onder
sche idenl ijk genummerd met 3, 4, 5 en 6. 

3°. H et derde lid wordt gelezen a ls volgt : 
" 3. H et bepaalde in de a r t ikelen 31, l id 

3- 5, en 31a-c is van toe pass ing, met dien 
verstande, dat, in een der gevall en, voorzien 
in het vor ige lid , W ij in de plaats va n Ge
depu teerde Staten treden, dat W ij , a lvorens te 
besli ssen, den R aad van State, Afdeel ing voor 
de Geschill en van Bestuur hooren en dat ter 
secreta rie van iedere der betrokken gemeenten 
te r inzage wordt gelegd het pla n, voor wo
veel het d ie gemeente betreft ." . 

4° . H et vie rde l id wordt gelezen a ls volgt : 
,,4. I s niet voldaan aan een verp licht ing. 

opgelegd krachtens dit arti kel, dan stellen 
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C edeputeerde Sta ten onder Onze goedkeuring, 
o f, indien Wij de verpli chting hebben opge
legd, Wij op kosten van de gemeente het plan 
Ya n uitb reiding, of de herz iening daarva n 
vast." 

5°. H et vijfde lid va n a rt ikel 32 wordt ge
lezen a ls volg t : 

" 5. Indi en Gedeputeerde Staten krachtens 
het vori ge lid een plan va n ui tbreiding vast
stellen of herzi en, vindt het bepaalde in ar
t ike l 31a, tweede, de rde, vi e rde , v ijfde , zesde 
en zevende lid , overeenkomsti ge toepass ing, 
met dien verstande, da t Gedeputeerde Sta ten 
treden in de plaats va n de11 raad, dat Wij 
treden in de pi aats van Gedeputeerde Staten 
en dat Wij , a lvorens te beslissen, den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschill en van 
B estuur, hooren. Indien Wij , krachtens het 
vorige I id, een pl an va n uitbreiding vastste l
len of herzien, vindt het bepaalde in a rt ikel 
31a, tweede, vierde, zesde en zevende I id, over
eenkomstige toepassing, met dien verstande, 
dat Wij t reden in de pl aats van den raad, dat 
Wij, a lvorens te beslissen, den Raad va n 
State, Afdeeling voor de Geschill en va n Be
stuur, hooren, en dat Burgemeeste r en Wet
houders het ontwerp na den termijn van vier 
weken , bedoeld in het tweede I id , aan Ons 
zenden.'' . 

• 6°. In het zesde I id wordt na: .,Staten" 
ingevoegd: .,of door Ons". 

Art. XXVIII. N a ar t ikel 32 van de Wo
ningwet worden zes nieuwe ar t ikelen inge
voegd, luidende a ls volgt: 

" A rt. 32a. 1. Indien de raden van twee of 
meer gemllenten wenschelijk achten, dat voor 
het gezamenlijk gebied dier gemeenten een 
streekpl a n wordt vastgesteld, kunnen zij met 
toepassing van artikel 121 der Gemeentewet 
een regeling t reffen tot ins teil ing van een 
commi sie, welker taak is zoodani g pl a n voor 
te bereiden, vast te stell en, en, zoo noodi g, te 
herzi en. E en streekplan wijst , voor zoover de 
bel angen va n het gebied, waarover het zich 
u itstrekt , da t vorderen, de bestemming aan 
van in dat gebied gelegen g ronden. 

2. Ten aanzien van een commiss ie voor een 
treekpl a n vindt het bepaalde in artikelen 

122- 122c en 122e- g der Gemeentewet over
eenkomsti ge toepass ing. 

3. Ten aanzien van de voorbereiding, de 
vaststelling en de herziening van een streek
plan vindt het bepa alde in de a rt ikelen 31 , 
vijfde I id, ee rsten volzin, 31a en 31b overeen
komstige toepassing met dien verstande, dat 
de Commissie treedt in de pl aats van den 
raad en va n Burgemeester en Wethouders , dat 
Wij treden in de plaats van Gedeputeerde 
S taten, indien het pl an zich uitstr!lkt ove r 
meer dan ééne pro vincie, en dat het ontwerp 
va n het gehee le pl a n en het geheele pl an ter 
gemeentesecreta ri e van iedere der samenwer
kende gemeenten ter inzage li gt. 

A 1·t . 32b . 1. Indien de ra den van één of 
meer gemeenten vaststelling of herziening va n 
een streekpl a n wenschelijk achten en door hen 
gevraagde medewerking door a ndere gemeen
ten niet of niet met het gewenschte gevolg 
wordt verl eend, kunnen Gedeputeerde Sta ten 
o p verzoek van één of meer gemeenteraden, 
den mspecteur gehoord, aan de raden van 

gemeenten, die naar hun oordeel tot de streek 
behooren, de verplichting opleggen om geza
menlijk met overeenkomstige toepass ing van 
het bepaalde in a rtikel 32a te gera ken tot de 
vaststelling of de herziening van een streek
pl a n, bij welk pl a n moeten worden in acht 
genomen de e ischen, welke Gedeputeerde Sta
ten met betrekking tot het pl an noodig ach
ten. Gedeputeerde Staten kunnen een termijn 
ste ll en, binnen welke r;i. een regeling tot instel
ling va n ee n commiss ie moet zijn g etroffen, 
benevens een te rmijn , binnen welken een 
streekpl an aan hun goedkeuring moet zijn 
onderworpen. 

2. Indien Gedeputeerde Sta ten van oordeel 
zij n, dat de belangen van een streek de vast
ste il ing of herziening van een streekplan vor
deren, en geen der raden van de naar hun 
oordeel tot de streek behoorende gemeenten 
het verzoek, bedoeld in het vorige I id, doet. 
kunnen zij , den inspecteur gehoord , de a ldaar 
bedoelde verplicht ing aan de raden dier ge
meenten opleggen. De laatste volzin van het 
vori ge lid is va n toe pass ing. 

3. De verplicht ing, omschreven in het eer
ste en het tweede lid, wordt niet opge legd, 
dan nadat de raden van alle daarbij betrnkken 
gemeenten en bela nghebbenden in de gel~gen
he id zijn gesteld , bezwa ren in te brengen. 

4. Tegen het bes luit van Gedeputeerde Sta
ten tot het opleggen van de verpli chting ka n 
de raad van iedere betrokken gemeente en te
gen de weigering van Gedeputeerde Sta ten om 
de verplicht ing op te leggen kunnen de ge
meenteraden, welke die oplegging hebben ver
zocht, binnen een maand na de dagteekening 
va n het besluit bij Ons beroep instellen. 

5. Indien voor vaststelling of herziening 
va n een streekpla n medewerking is gevraagd 
of door Gedeputeerde Staten noodig wordt ge
acht van de raden va n gemeenten, die in ver
schillende provinciën zijn gelegen, treden voor 
de toepass ing van dit a rtikel Wij in de plaats 
va n Gedeputee rde Staten. 

A1·t. 32c. Indien binnen den door Gedepu
teerde Staten of in het geval , bedoeld in ar
tikel 32b , vijfde lid , door Ons daa rvoor be
paa lden termijn de raden van de gemeenten 
geene regeling tot instelling va n eene com
miss ie hebben getroffen, stellen Gedeputeerde 
Staten of Wij zulk een regeling vast. Gede
puteerde Staten of Wij bepalen een te rmijn. 
binnen welken een streekpl a n aan hunne of 
Onze goedkeuring moet zijn onderworpen. 

A,·t . 32d. 1. Indien binnen den door Ge
deputeerde Staten of door Ons ingevolge ar
tikel 32c bepaa lden te rmijn geen streekplan 
aan hunne of Onze goedkeuring is onderwor
pen, stellen Gedeputeerde Staten, den inspec
teur gehoord , onder Onze goedkeuring, of, in
di en Wij de verplichting hebben opgelegd, 
Wij op kosten van de nal atige commiss ie het 
streekpl an of de herziening daarvan vast. Wij 
hooren, alvorens te beslissen, den R aad van 
State, Afdeeling voor de Geschill en van Be
stuur. 

2. Indien Gedeputee rde Staten krachtens 
het vor ige l id een streekplan vaststell en of 
herzien, vindt het bepaalde in arti kel 31a, 
tweede, derde, vie rde, vijfde, zesde en zevende 
1 iel overeenkomst ige toepass ing met dien ve r-
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stande, dat Gedeputeerde Staten treden in de 
plaats van den raad, en dat Wij treden in de 
plaats van Gedeputeerde Staten. Indien Wij, 
krachtens het vorige lid een streekplan vast
stellen of herzien, vindt het bepaalde in ar
tikel 31a, tweede, vierde, zesde en zevende lid 
overeenkomstige toepassing, met dien verstan
de, dat Wij treden in de plaats van den raad, 
en dat Burgemeester en Wethouders het ont
werp na den te1mijn van vier weken, bedoeld 
in het tweede lid, aan Dns zenden. 

3. Een krachtens het eerste lid vastgesteld 
streekplan of een krachtens dat lid vastge
stelde herziening daarvan wordt voor de toe
passing van deze wet geacht te zijn vastge
steld overeenkomstig het bepaalde in artikel 
32a. 

Art. 32e. Indien een streekplan of een her
ziening van een streekplan door Gedeputeerde 
Staten of door Ons is goedgekeurd, of door 
Ons is vastgesteld, brengen de raden der bij 
het p lan betrokken gemeenten, die reeds een 
goedgekeurd plan van uitbreiding hebben, dat 
plan met het streekplan in overeenstemming 
binnen zes maanden nadat de goedkeuring van 
het streekplan onherroepelijk is geworden. Het 
bepaalde in artikel 31a, lid 1- 6, blijft bij 
deze wijziging van het uitbreidingsplan buiten 
toepassing, ind ien door deze wijziging overi
gens herziening van het uitbreidingsplan niet 
noodig is. Indien de raad van een der bij het 
plan betrnkken gemeenten niet tijdig gevolg 
heeft gegeven aan het voorschrift, vervat in 
den eersten volzin van dit artikel, .doen Ge
deputeerde Staten, wat des raads is; het be
paalde in artikel 31d vindt daarbij zoo noodig 
overeenkomstige toepassing. Voor zoover bij 
het streekplan betrokken gemeenten niet reeds 
een goedgekeurd plan van uitbreiding hebben, 
is binnen het gebied van iedere dier gemeen
ten het streekplan goedgekeurd plan van uit
breiding. 

Art. 32/. Wij behouden Ons voor, bij alge
meenen maatregel van bestuur voorschriften 
te geven betreffende de voorbereiding en de 
inrichting van streekplannen.". 

Art. XXIX. Het derde lid van artikel 38 
van de Woningwet wordt gelezen a ls volgt: 

" 3. Aan de gemeenten kunnen ter betaling 
van rente en aflossing van gelden, voor de 
doeleinden, in § 7 omschreven, bijdragen wor
den verzekerd uit 's Rijks kas." 

Art. XXX. In het eerste lid van artikel 41 
wordt voor: ,,1, 8 en 30" gelezen: ,,1, la, 8, 
30 en 31g". 

Art. XXXI. In artikel 42, eerste lid, van 
de Woningwet wordt voor: ,,een gebouw op
richt of geheel of voor een gedeelte vernieuwt" 
gelezen: ,,een woning of een ander gebouw 
bouwt, geheel of voor een gedeelte vernieuwt 
of verandert, of uitbreidt". 

Art. XXXII. Na artikel 48 van de Wo
ningwet wordt ingevoegd een nieuw artikel, 
lu idende a ls volgt: 

" Art. 48a. Hij, die in strijd handelt met 
een verbod, als bedoeld in artikel 28a, wordt 
gestra{t met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste twee 
duizend gulden .". 

Art. XXXIII. In artikel 49 van de Wo-

ningwet wordt voor "de artikelen 41- 48" ge
lezen: ,,de artikelen 41-48a". 

Art. XXXIV. In artikel 54 van de Wo
ningwet wordt voor: ,,17-19 en 21" gelezen : 
,,6a, 17- 19, 21 en 30, zesde l id", en voor: 
,,te adviseeren": ,,aan te teekenen". 

Art. XXXV. In het eerste lid van artikel 
55 van de Woningwet wordt voor "de artike
len 1-28" gelezen: ,,de artikelen 1-28a" . 

Art. XXXVI .. Na artikel 55 van de Wo
ningwet wordt ingevoegd een nieuw artikel. 
luidende als volgt: 

"Art. 55a. 1. Onze Minister, belast met de 
uitvoering van deze wet, kan toestaan, dat 
woningen, waarvan de bewoning ingevolge ar
tikel 2 der Woningnoodwet 1918 (Staatsblad 
n°. 379) na een bepaalden termijn moest op
houden, of die ingevolge dat artikel geacht 
worden te behooren tot de inrichtingen, be
doeld in artikel 55, onderscheidenl ijk langer of 
langer dan vijf jaren na de stichting van die 
woningen worden bewoond. De toestemming 
wordt telkens voor een bepaalden termijn 
verleend, die voor verlenging vatbaar is. Na 
den dag, waarop de bewoning ingevolge de 
beschikking van voornoemden Minister moet 
ophouden, moet het gemeentebestuur de wo
ning onverwijld doen ontruimen en afbreken, 
tenzij, voor zooveel het afbreken betreft, met 
goedkeuring van dien Minister aan de wo
ning eene andere bestemming wordt gegeven. 

2. De bepalingen, die ingevolge de Wo
ningnoodwet 1918 (Staatsblad n° . 379) gelden 
ten aanzien van woningen als bedoeld in het 
eerste lid, blijven, na het vervallen van die 
wet, van kracht behoudens wijziging, aanvul
ling of intrekking door Ons.". 

Art. XXXVII. In artikel 56, eerste lid , 
van de Woningwet wordt voor: ,,de artikelen 
14 tot en met 28" gelezen: ,,de artikelen 
14-28a". 

Overgangsbepalingen. 

Art. XXXVIII. De plaatsel ij ke verordenin
gen worden, voor zoover zij niet met deze wet 
in overeenstemming zijn, herzien binnen twee 
jaar na het in werking treden van deze wet. 
Indien deze herziening na afloop van dezen 
termijn niet tot stand is gekomen, vindt het 
bij artikel 8 van de Woningwet bepaalde over
eenkomstige toepassing. De voorschriften van 
de plaatselijke verordening, regelende het be-

1 roep op den gemeenteraad krachtens het eerste 
lid van artikel 5a, worden binnen drie maan
den na het in werking treden van deze wet 
aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring aan
geboden; bij gebreke hiervan houden die be
palingen op te gelden en worden zij door Ge
deputeerde Staten vastgesteld. 

Slotbepalingen. 

Art. XXXIX. De artikelen XXI, XXXII, 
XXXIII, XXXV, XXXVI en XXXVII van 
deze wet treden in werking met ingang van 
den dag, waarop de Woning-noodwet 1918 
(Staatsblad n°. 379) vervalt. 

Art. XL. Zoo spoedig mogelijk na de af
kondiging van deze wet in het Staatsblad 
wordt de tekst van de ·woningwet, zooals die 
luidt ingevolge deze wet, met doorloopende 
nummering van de artikelen en met dien--
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overeenkomstige wijziging van de aanhaling 
van de artikelen, alsmede met wijziging van 
de aanhaling in de Woningwet van artikelen 
van de Gemeentewet in overeenstemming met 
den tekst van laatstgenoemde wet, zooals die 
in het Staatsblad wordt geplaatst ingevolge 
artikel CX van de wet van 31 J anuari 1931, 
Staatsblad n°. 41, in het Staatsblad afgekon
digd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Vers c huur. 

De Minister van Justiti e, J. Don n er. 
De M inister van Financiën. De Ge e r. 

{Uitgeg. 30 J uli 1931.) 

9 Juli 1931. WET, houdende naturalisatie 
van C. M. F. H. Andriessens en 19 an
deren. S. 267. 

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

dat Clemens Maria Franz Hub ert Andriessens 
en 19 anderen aan Ons een verzoek om na
turalisatie hebben ingediend, met overlegging 
- wat betreft de in artikel 2 genoemde voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Clemens Maria Franz H ubert Andries

sens, geboren te Keulen ( Pruisen) den 4 Oc
ber 1873, industrieel, wonende te Mannheim 
(Baden); 

2°. Oskar Paul Bock, geboren te Maagden
burg (Pruisen) den 8 J anuari 1878, metaal 
bewerker, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

3°. Paul Th eodore Damiany, geboren te 
M essancy (België) den 23 Januari 1874, fa
brieksopzichter, wonende te Maastricht, pro
vincie Limburg; 

4°. Jakob Aron Ehreich, geboren te Muszy
,ia (Po len) den 12 Juli 1902, koopman, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

5° . J ohrmn Hohehaus, geboren te Altenes
sen-Essen (P ruisen) den 24 September 1893, 
mijnopzichter, wonende te H eerlen, provincie 
Limburg; 

6°. Robert Gustav B ernha,·dFritz Jaenicke, 
geboren te Berlijn (Pruisen) den 4 December 
1889, vioolbouwer, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

7°. Albert Jan Jansen, geboren te Itter
beek (Prµisen) den 13 Juli 1883, landbouwer, 
wonende te Kl. Striepe (Pruisen); 

8°. P etrus Wilhelmus Josephus Kallen
bach, geboren te 's-Hertogenbosch (Noordbra
bant) den 30 December 1902, ingenieur, wo
nende te Maastricht, provincie Limburg; 

9°. W ilhel,n Gerhard Kok, geboren te 

Barop ( Pruisen) den 27 Mei 1897, mijnwer
ker, wonende te Lünen ( Pruisen); 

10°. Gustave Eduard Lekanne, gezegd D e
prez, geboren te Tilburg (Noordbrabant) den 
4 Januari 1904, werktuigkundige, wonende 
op de suikeronderneming P esantren (Neder
landsch-lndië); 

11°. Wilhelm Lo eb (Löb), geboren te Val 
lendar (Pruisen) den 9 November 1893, koop
man, wonende te Rotterdam, provincie Zuid,. 
holland; 

12°. Martha Prins, geboren te Frank/ort 
aan den Main (P ruisen) den 3 Maart 1889, 
zonder beroep, wonende te Sayn bij Koblenz 
( Pruisen); 

13°. H ermann J oseph Pütz, geboren te 
Haa1·en (Pruisen) den 15 Januari 1882, ho
telhouder, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

14°. Maria Wilhelmine Elisabeth Reijers, 
geboren te Neder Elten (Pruisen) den 19 Fe
bruari 1865, zonder beroep, wonende te Em
me,·ik (Pruisen); 

15°. Michael Schmitt, geboren te Bamberg 
(Beie,·en) den 15 Mei 1902, monteur, wonende 
te B rouwershaven, provincie Z eeland ; 

16°. Wilhelm Stockhorst, geboren te Vehlin
gen (P ruisen) den 5 April 1889, arbeider, 
wonende te Rees aan den Rijn (Pruisen); 

17°. L eonardus A mandus T hiels, geboren 
te Antwerpen (België) den 14 Januari 1906, 
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

18°. Theodor Wilhelm Will ems, geboren te 
Warbeyen (Pruisen) den 4 September 1899, 
boerenarbeider, wonende te Huisberden (Prui• 
sen); 

19°. Maria Hermine Wfrtjes, geboren te 
Antwerpen (België) den 2 Juni 1899, steno
typiste, wonende te R otterdam, provincie 
Zuidholland. 

· 2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 9&5) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Raymond Lafont, geboren te Brussel (België) 
den 30 December 1897, vertaler, wonende te 
A ,nsterdam, provincie N oordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na diei:i harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van· J u,stitie, J . Don n er. 
(Uitgeg. 21 Juli 1931.) 

9 Juli 1931. WET, houdende naturalisatie 
van L. J. C. Aspeslagh en 19 anderen. 
s. 268. 

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

dat Léon J ohannes Cornelius Aspeslagh en 19 
anderen aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging - wat be
treft den in artikel 2 genoemde voor zooveel 
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doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
a rtikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n° . 268), op het ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatste lijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955 ); 

Zoo is het, dat ,vij , den Raad van State, enz. 
A rt. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. L éon J ohannes Gomelius Aspeslagh, ge

boren te Vlissingen (Zeeland) den 29 October 
1894, stuurman, wonende te Rotte,·darn, pro
v incie Zuidholland; 

2°. J ozef B üsgen, geboren te F1·irnrn ersdo1·/ 
( Pruisen) den 19 J uni 1878, kapper, wonende 
ie Eindh oven, provi ncie Noordbrabant; 

3°. P aul J osef Darnbitsch, geboren te B er
lijn ( P ruisen) den 2 Maart 1886, koopman, 
wonende te A rnste,·darn, provincie N oordhol
.land; 

4°. Ma,·ia Olga Diepold, gesche iden echt
genoote van J ohan Ghristoph Gewin, geboren 
te München ( B eieren) den 17 Mei 1873, zon
<ler beroep, wonende te Wiesbaden (P,··uisen); 

5°. H einrich Fo,·srnann, geboren te Harnrn 
( P ruisen) den 22 September 1902, winke lbe
<liende, wonende te H aarlem, provincie Noord
holland; 

6° . Engelbert H ermann Marie Geers, ge
boren te 's-Gravenhage ( Z uidholland) den 19 
December 1893, administrateur eener crediet
bank , tij delij k wonende te 's-Gravenhage, pro
vi ncie Zuidholland; 

7° . Galel K ana1·e k, geboren te Rozwadow 
( P olen) den 15 Februari 1893, koopman, wo
nende te A1nste1·da1n, provincie Noordholland; 

8°. W alter Alois Stefan K essle1·, geboren te 
Gill i (Y ugo-Slavië) den 17 J ui i 1903, kantoor
bediende, wonende te Gorssel, provincie Gel
de,·land; 

9°. Ernil Martin Knauer, geboren te G,·az 
( Oostenrijk) den 17 October 1908, chauffeur, 
wonende te A 1nsterda1n, provincie N 001·dhol
l and; 

10°. Gerha,·d Ma,·tin Linders, geboren te 
M aterborn ( P1·uisen) den 27 September 1899, 
fa br ieksarbeider, wonende te M aterborn ( Priti
sen); 

11°. M aria J ohanna M eens, geboren te 
Aken ( P ruisen) den 29 September 1892, naai
ster, wonende te Aken ( Pruisen); 

12°. B artholorneus Hub ert M el chers, gebo-
1·en te Aken ( Pruisen) den 12 October 1892, 
voerman, wonende te Aken (Pruisen); 

13°. Christian J osef M eurers, geboren te 
Ko hlscheid ( Pruisen) den 29 Maart 1895, 
schilder, wonende te Kohlscheid (Pruisen); 

14°. Anna Catharina M eijers, geboren te 
Aken ( Pruisen) den 4 Mei 1882, winkeljuf
fro uw, wonende te Aken ( Pruisen) ; 

15°. W ilhel,n Oterrnanns, geboren te Rothe 
E1·de bij Aken ( Pruisen) den 17 December 
1888, werkman, wonende te K eulen-Rade1·
berg ( Pruisen); 

16°. H enrict1,S Roelands, gebo1:en te Ant-
werpen ( B elgië) den 11 ovember 1875, bu-
reauchef, wonende te E ecke,·en (België); 

17°. Anna Maria S i,nons, geboren te Aken 
( P ruisen) den 20 April 1889 , zonder beroep, 
wonende te Aken (Pruisen) ; 

18°. H endrik Smeenge, geboren te Ghrurlot-

tenpolder (Pruisen) den 12 Mei 1896, arbei
der, wonende te Charlottenpolder ( Pruisen); 

19° . Robert Theodor Spiegel, geboren te 
Soest ( Pruisen) den 27 October 1873, kass ier 
en procuratiehouder, wonende te A 1nsterda1n , 
provincie N 001·dholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap , laat
stel ij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
H end,·ik Wied,nann, geboren te M aassluis 
( Z uidholland) den 15 September 1903, los 
werkinan, wonende te Maassluis , prov incie 
Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag na dien harer afkondigi ng . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den J uli 

1931. 
WILH ELMINA. 

De Ministe,· van Justitie, J . D on n er. 
(Uitgeg. 21 J ul i 1931. ) 

9 J uli 1931. WET, houdende natu ral isatie 
van F. Bartels en 20 anderen. S. 269. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Franziska Bartels en 20 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben inge
diend, met overlegging - wat betreft den iu 
artikel 2 genoemde voo,· zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n° . 
268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstel ij k gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanighe id van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Franzis ka Bartels, geboren te A ken 

( P ruisen) den 23 J anuari 1877, koopvrouw, 
wonende te A ken (Pruisen) ; 

2° . Dorothea Wilhelmine Derksen, geboren 
te Kl eef (Pruisen) den 14 A ugustus 1908, 
kloosterzuster, wonende te Blerick, gemeente 
Maasbree, provincie Lirnburg; 

3° . Ga,·oline Clara Essink, geboren te Aus
wärts-Wülfrath (Pruisen) den 10 September 
1893, naaister, wonende te Wuppertal-Elber
feld ( Pruisen); 

4°. Otto Jul ius van Gelde,·en, geboren te 
Pforzhei,n ( Pruisen) den 8 Augustus 1874, op
zichter, wonende te Frank/ort a/d Main ( Prui
sen); 

5°. Heinrich Adolf Ottn Glaser, geboren te 
Stuttgart (Wurte,nberg) den 3 M aart 1892, 
administrateur, wonende te B oekit P ajong 
( N ederlandsch-l ndië); 

6° . M,·. Ernest Otto Goldstein, geboren te 
P arijs (F,·ankrijk) den 27 Januari 1906, ad
vocaat en procureur, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

7° . Izak Gm,jower, geboren te Krakau ( P o
ltn) den 17 Mei 1905, koopman, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

8°. Johanna Adelgunda Heussen, weduwe 
van W il hel,nus S1ni ts, geboren te H insbeck 
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( Pruisen) den 2 Maart 1884, zonder beroep, 
wonende te Hinsb eck (P,·uisen); 

9°. Will e,n Frederik van de,· Hofstede, ge
boren te Vlissingen (Zeeland) den 4 Juni 
1887, drogist, wonende te St . Laurens, provin
cie Zeeland; 

10°. Ida Katharina Houba, geboren te 
Burtscheid-Aken (Pruisen) den 26 Februari 
1884, zonder beroep, wonende te Aken (Prui 
sen); 

11°. Max Robe,·t Lang, geboren te Wan,a 
( 11umenië) den 17 Februari 1897, koopman, 
wonende te Koeta Radja (Nederlandsch-lndië) ; 

12°. K,atharina Hub ertina L enartz, geboren 
te M. Gladbach (P1'Uis en) den 10 Augustus 
1897, verkoopste r, wonende te Gladbach
Rheydt ( Pruisen ); 

13°. Ge,·trud G hristine M elchers, geboren te 
V enlo (Limburg) den 16 Januari 1908, on
derwijzeres, wonende te T egelen, provincie 
L imburg; 

14° . F,·iedrich W ilhelni Nabb en, geboren te 
M. Gladbach (Pruisen) den 11 Januari 1890, 
meubelmaker, wonende te V iersen (Pruisen) ; 

15°. M ojzesz L eib S chau fel , geboren te 
Ghrzanow (Pol en) den 7 December 1894, 
kleermaker, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

16°. Albrecht W ilhelm S chwarzhaupt, ge
boren te Lüdenscheid (Pruisen) den 28 April 
1873, industrieel , wonende te G1'0ningen , pro
vincie Groningen; 

17°. Wilhelnius S1netse1·s, geboren te Voh
winkel (Pruisen) den 21 December 1896, 
draaier, wonende te Vohwinkel (Pruisen); 

18°. Johann W ill ems, geboren te Linden 
(Pruisen) den 7 Maart 1890, mijnwerker, wo
nende te Bochu,n-Dahlhausen (Pruisen) ; 

19°. J ohanna Margaretha Mathilde W it
tenb,·ink, geboren te B entheini ( Pruisen ) den 
29 December 1908, onderwijzeres, wonende te 
Bl e,·ick, gemeente Maasbree, provincie Lim
burg. 

2. Met afwijking va n het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de we t van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955). wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Andreas Gonrad N icolas To ebosch, geboren te 
V enlo ( Limburg) den 29 September 1909, han. 
delsreiziger, wonende te V enlo, provincie Lim
burg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) , op het ederlanderschap 
en het ingezetenscha p, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan Philippe H er1nann 
Schwarzhaupt, geboren te Parijs ( Frankrijk) 
den 5 December 1908, student, wonende te 
Groningen, provincie Groningen. 

4. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
Yan den dag na dien hare r afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te L es Trois Epis , den 9den Juli 

1931. WILHELMINA. 
De M i11iste1· van Justitie, J . Don n er. 

( Uitgeg. 21 Jul i 1931.} 

9 Juli 1931. WET, houdende naturalisatie 
van S. L . Moll e. S . 270. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Susette Louise Moll e aan Ons een verzoek 
om naturalisatie heeft ingediend, met over
legging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelij k gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan Susette Louise 
Moll e, geboren te 's-Gmvenhage (Zuidholland) 
den 11 December 1896, secretaresse bij het 
Oostenrijksche Gezantschap, wonende te ' s-Gra
vcnhage, provincie Zuidholland. 

2. Deze wet treedt in we rki ng op een door 
Ons te bepal en tijdstip. 

L asten en bevelen, enz:; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van J ustitie, J. Don n e r. 
(Uitgeg. 21 Juli 1931.} 

9 Jul i 1931. WET, houdende naturalisatie 
van V. M. J. B erger en 19 anderen. S. 
271. 

Wij WILHELMINA, em .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Victor Mathieu Joseph B erge,· en 19 an
deren aan Ons een verzoek om natural isatie 
hebben ingediend, met overlegging van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatste lijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Victo,· Mathieu Joseph B e1·ge1·, geboren 

te K e,npen (P,·uisen) den 19 September 1898, 
industrieel , wonende te Andernach (Pruisen); 

2°. Wilhelni van den Broeck, geboren te 
Grefrath (Pruisen) den 25 April 1883, wissel - , 
looper, wonende te Dülken (Pruisen); 

3°. H errnann Lud,wig August Gerfertz, ge
boren te Muf/endorf (Pruisen) den 18 J a
nuari 1895, bouwkundig teekenaar, wonende 
te Haa,·l ern, provincie Noordholland; 

4°. Ulric Victor Grünb erg, geboren te 
Soerabaia ( N ederlandsch-Indië) den 6 Mei 
1905, medisch doctorandus , wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

5°. E,wique (Hendrik) de longh, geboren 
te J e,·ez de la frontera (Spanje) den 31 Ja
nuari 1876, koopman, wonende te Harnburg 
( Duitschland) ; 

6°. P eter J ohann Krack, geboren te Hom
berg ( Pruisen) den 3 Februari 1893, chef
monteur, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholland ; 

7°. Louis Karl L echte, geboren te Boven
den ( Pruisen) den 6 Mei 1897, metaaldraaier, 
wonende te Arnhem, provincie Gelderland; 

8°. Franz J osef Lütgenau, geboren te Dus-
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seldorp (P ,-uisen) den 31 J anuari 1894, koffie
huishouder, wonende te Rotte-rda1n, provincie 
Zuidholland; 

9°. F,·ancisca M etzelaers, geboren te Venln 
(Limbu,·g) den 14 September 1908, onderwij
zeres, wonende te Venlo, provincie Li1nburg; 

10°. Franz Carl Wilhelnt Moritz, geboren 
te H erford (Pruisen) den 9 September 1893, 
bouwkundi g teekenaar, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

11°. Carl J acob M oulen, geboren te Ors
bach-L au,·ensberg ( Pruisen) den 27 April 
1896, landbouwer, wonende te Süste-rseel b/ 
Heinsberg (Pruisen); 

12°. P eter Anton R ijnders, geboren te Lüt
teljo,·st ( Pruisen) den 7 Januari 1894, wever, 
wonende te Gladbach-Rheydt (Pruisen); 

13°. l gnatz Salden, geboren te Calomea 
(Rumenië} den 18 Januari 1894, musicus, wo
nende te R otterdam, provincie Zuidholland; 

14°. Erich Arno -E1nil Schicht, geboren te 
W cenen (Oostenrijk) den 20 Febrnari 1906, 
kantoorbediende, wonende te Eindhoven, pro
vincie N 001·dbrabant; 

15°. B ernhard Willy Hubert Schmitz, ge
boren te Wesel ( P r·uisen) den 6 Februari 1910, 
leerling-meterijker, wonende te Maastricht, 
provincie L imburg; 

16°. H ermann Carl Friedrich S eemann, ge
boren te Rostock ( M ecklenburg-Schwe,-in) den 
14 November 1890, planter, wonende te P e
matang Danau (Nederlandsch- l ndië}; 

17°. Z oltan Singe,·, geboren te Nagybánya 
(Rumenië) den 6 J anuari 1901, photograaf, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

18°. Th eodo,· Toka,·enko, geboren te Char
kof (R usland) den 5/17 Februari 1900, elec
tricien, wonende te Bussum, provincie Noord
holland; 

19°. Otto J osef Wachenhei1n, geboren te 
Mannhei,n ( Baden) den 24 J anuar i 1885, 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

20°. Max Weinberg, geboren te Cernäuti 
(R umenië) den 10 Februari 1894, etaleur, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMI A. 

De .lfinister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 21 Juli 1931.) 

9 Juli 1931. WET, houdende naturalisatie 
van J. F. C. B ecker en 19 anderen. S. 
272. 

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

dat Johannes Frederikus Ca,·olus B ecker en 19 
anderen aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Neder! anderschap en het ingezetenschap, 
laatstelij k gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den }(aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. J ohannes Frederikus Carolus B ecker, 

geboren te Antwerpen ( B elgië) den 9 October 
1895, schi lder, wonende te Rotterdam, provin
cie Z uidholland; 

2° . Mathias J oseph Hub ert B eckers, gebo
ren te M oresnet (België) den 19 Juli 1890. 
mijnopzichter, wonende te H eerl en, provincie 
Limburg; 

3°. Simche (Simon) Buchbinder, geboren te 
Krakau (Polen) den 6 Juni 1899, kunstschil
der, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

4°. Michel Chasanov, geboren te St. Byschow 
(Rusland) den 15/27 Juli 1886, koopman in 
diamant, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

5°. Diederik George Dillenius, geboren te 
Makassa,· (Nederlandsch-l ndië) den 20 Augus
tus 1907, zonder beroep, wonende te Oegst
geest, provincie Zuidholland; 

6°. Feniand Eugène Gennain Célestin 
Doucet, geboren te Saunay (Franl.,·rijk) den 
23 Augustus 1883, zonder beroep, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

7°. Ab1•aham L eize,· Färber, geboren te 
Oswiecim (Polen) den 7 Juni 1899, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

8°. Susanna Franz, weduwe van P eter 
ll'achtigal, geboren te Gnadenfeld (R•usland) 
den 1/14 September 1884, zonder beroep, wo
nende te Oegstgeest, provincie Zuidholland ; 

9° . H einrich Pete,· J oseph Hanbückers, ge
boren te Aken (Pruisen) den 23 Mei 1899, 
koopman, wonende te Dusseldorp ( Pruisen); 

10°. Georg H aszelbach, geboren te Nier
stein (Hessen) den 15 Juli 1904, handelscor
respondent, wonende te Amsterdam, provincie 
N oo,·dholland; 

11°. Frederik H obers, geboren te Osterwald 
( Pruisen) den 18 November 1897, arbeider, 
wonende te Nordhom-Bakelde (P ruisen); 

12°. Lydie Kahl, weduwe van Guillaume 
de Stoub endorff, geboren te St. P etersburg 
(Rusland) den 24 J anuari/6 Februari 1870, 
zonder beroep, wonende te Wassenaa1·, provin
cie Z uidholland; 

13°. Ludwig Klein, gebo,·en te Neurenberg 
(Beieren) den 22 Februari 1896, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie No01·dhol
land· 

14d_ Philipp Marcus, geboren te Elb erfcld 
(Pruisen) den 9 December 1890, koopman, wo
nende te Dusseldo,·p ( Pruisen); 

15°. François Frederick Rudolph Mollinger, 
geboren te Londen (Engeland) den 31 Januari 
1883, e lectricien, wonende te Lima (Peru); 

16° . Michaël Olijnyczok, geboren te Ly
piwci ( Polen) den 2 December 1887, zeevaren
de, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

1 7°. Anna H ermine M a,·ia Sandhövel, ge
boren te Mainz (Hessen) den 13 J anuari 1894, 
zonder beroep, wonende te B euel bij Bonn 
( Pruisen); 

18°. Max Smaalde,·s, geboren te Duisburg 
( Pruisen) den 3 October 1894, koffiehuishou
der, wonende te Amsterdam, provincie Noord-
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holland; 
19°. Theodor Pe1·egrin Vollbracht, geboren 

te Amsterdam (Noordholland) den 19 Decem
ber 1897, handelsagent, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland; 

20°. Albert Franz W ellen, geboren te Kre
/ eld (Pruisen) den 10 November 1890, pro
curatiehouder, wonende te Kre/ eld-Bockum 
( Pruisen) . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Les T rois Epis, . deh 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· ·van Justiti e, J . Do n n e r. 
(Uitgeg . 21 Jul i 1931.) 

9 Juli 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot· na
dere wijziging en aanvulling van Afdee
ling III van de begrooting van Neder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1930. 
S. 273. 

9 J ul i 1931. WET tot het aangaan van eene 
conversie-leening ten laste van Neder
landsch-l ndië. S. 274. 

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

dat het wenschelijk is, . ter vermindering van 
de rente van de Indische Schuld eene geld
leening aan te gaan ter aflossing van de niet 
uitgelote schuldbewijzen, behoorende bij de 
Nederlandsch-Indische leeningen 1921 C, 1921 
D, 1922 A, 1922 B , 1922 C, 1923 B en 1923 C; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

Macht iging. Naarn. 

Art. 1. 1. Onze Minister van Koloniën 
wordt gemachtigd om schuldbewijzen ten laste 
van Nederlandsch-lndië te gelde te maken 
ter verkrijging van een zoodanig bedrag als 
noodig is voor de aflossing van de ten tijde 
der ui tgifte nog uitstaande schuldbewijzen, 
welke behooren tot de krachtens de Neder
landsch-Indische Leeningwetten 1921 (Staats
blad 1921, n°. 798, j 0

• Staatsblad 1922, n°. 
6.07), 1922 (Staatsblad 1921, n°. 1455) en 
1923 (Staatsblad n°. 248) in het buitenland 
uitgegeven Nederlandsch-Indische dollarlee
ningen 1921 D, 1922 A, 1922 B, 1922 C en 
1923 C en Nederlandsch-Indische pondsterling_ 
leeningen 1921 C en 1923 B, tegen een door 
hem te bepalen koers en rente, welke laatste, 
met inachtneming van den koers van uitgifte 
en van de regeling der schulddelging, lager 
zal zijn dan de op gelijke wijze berekende 
rente der aflosbaar te stellen stukken. 

2. Voor de berekening van het uitstaand 
bedrag der voornoemde leeningen , wordt de 
vreemde munt tot guldens herleid volgens de 
muntpariteit. Hetzelfde geldt voor de bereke
ning van de opbrengst der nieuw uit te geven 
schuldbewijzen, indien deze in het buitenland 
worden geëmitteerd. 

3. Voormelde tegeldemaking kan geschie-

den hetzij in eens tot het geheele beloop van 
het in het vorig lid bedoeld uitstaand bedrag 
dan wel achtereenvolgens bij gedeelten van 
dat bedrag op de tijdstippen, welke Onze Mi
nister van Koloniën dienstig zal achten. 

4. Bij aflossing van slechts een gedeelte 
van een of meerdere der in het eerste lid ge
noemde leeningen worden die schuldbewijzen 
te voren bij loting aangewezen. 

5. De ingevolge het eerste lid plaats vin
dende tegeldemaking wordt beschouwd als 
eene afzonderlijke leening ten laste van N e
derlandsch-lndië en aangeduid als Neder
landsch-Inçlische conversie-leening met bijvoe
ging van de munteenheid van het land, waar , 
en van het jaar, waarin, de tegeldemaking 
plaats vindt. Indien in hetzelfde jaar meer 
dan één tegeldemaking geschiedt, worden de 
tweede en volgende uitgiften van dat jaar 
aangeduid door bijvoeging van een der letters 
A, B, C, enz., naar gelang van de volgorde, 
waarin die gedeeltelijke tegeldemakingen ge
schieden. 

Uitvoeringsvoorschri ft en. R ekening der 
leening. Schulddelging. 

2. 1. De Voorwaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden met inachtneming van de voorschrif
ten dezer wet door Onzen Minister van Ko
loniën vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbewij
zen wordt voor elke leening, als bedoeld in 
het vijfde lid van artikel 1, afzonderlijk eene 
rekening afgelegd, welke, na door de Alge
meene Rekenkamer in Nederland te zijn opge
nomen en gesloten, aan de Staten-Generaal 
wordt medegedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden vóór de uit
gifte door of namens de Algemeene R eken
kamer in Nederland geregistreerd en van een 
bewijs dier registratie voorzien. . 

4. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in een 
termijn van ten hoogste 40 jaren, gerekend 
van het jaar, volgende op dat, waarin de oor
spronkelijke leening, in welker plaats de 
nieuwe schuld treedt, werd aangegaan. 

5. In de Voo,waarden, bedoeld in het eer
ste I id, kan de bevoegdheid tot versterkte 
delging van de krachtens deze ·wet gevestigde 
schuld worden voorbehouden. 

6. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden ontvangen schuldbewijzen worden 
ter vernietiging overgebracht bij de Alge
meene Rekenkamer in N ede1·land. 

Provisie. 

3. 1. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van 
de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankiers, de makelaars in effecten en 
commissionnairs in effecten, door wier tus
schenkomst inschrijvingen voor die schuldbe
wijzen worden ingeleverd, over het nominaal 
bedrag van de hun toegewezen schuldbewijzen, 
waarvoor het verschuldigde wordt gestort, eene 
provisie worden toegekend van ten hoogste 
3/8 pCt. 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers van wier kantoren 
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wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
van de tegeldemaking, het inontvangstnemen 
van inschrijvingen en stortingen en de afgifte 
der schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
der door hunne tusschenkomst uitgegeven 
schuldbewijzen eene vergoeding worden toege
kend van ten hoogste 3/8 pCt. 

B etal ing van rente, aflossing en kosten 
der l eening. 

4. V oor de voldoening van de rente en de 
delging van de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, alsmede van de kosten 
van tegeldemaking van de krachtens deze wet 
uitgegeven schuldbewijzen, wordt het benoo
digde bedrag op de begrooting van Neder
landsch-l ndië uitgetrokken. 

Vrijst elling van belastingen. 
5. Onder de in het eerste I id van artikel 2 

bedoelde Voorwaarden kan worden opgeno
men, dat krachtens deze wet in het buiten
land te gelde gemaakte schuldbewijzen, met 
de daarbij behoorende rentebewijzen, vrijge
steld zijn van alle Nederlandsche en eder
landsch-Indische belastingen, welke van schuld_ 
bewijzen ten l aste van Nederland of van Ne
derlandsch- l ndië en de daarbij benoodigde 
rentebewijzen mochten worden geheven. 

Vrijst elling van zegelrecht. 
6. Alle stukken, krachtens deze wet op te 

maken en uit te vaardigen, de af te geven 
quitantiën, de biljetten van inschrijving voor 
en de nota's van toewijzing van de in artikel 
1 bedoelde schuldbewijzen, alsmede de over
eenkomsten, welke voor de tegeldemaking van 
deze schuldbewijzen worden gesloten, zijn vrij 
van zegelrecht. 

I nwerkingtreding. 
7. De wet treedt in N ederland en in Ne

derlandsch-lndië in werking onderscheidenlijk 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer afkondiging te r eener en ter anderer 
plaatse. 

T itel. 
8. Deze wet kan worden aangehaald als 

" Nederlandsch-Indische Conversie-Leeningwet 
1931", met bij voeging van het Staatsblad, 
waarin zij is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van K oloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 28 Jul i 1931.) 

9 Juli 1931. WET, houdende verhooging van 
het kredietbedrag, dat benoodigd zal zijn 
voor de voorziening in de behoefte aan 
kasgeld voor den Indischen dienst hier te 
lande gedurende het jaar 1931. S. 275. 

9 Jul i 1931. WET tot nadere wijziging van 
de Visscherijwet. S. 276. 

Bijl. Handel . 2de Kamer 1925/1926, n°. 345, 
1- 3; 1926/1927, n° . 80, 1 ; 1930/1931 , n°. 26, 
1- 8. 

H andel . idem 1930/1931, blz. 2308, 2325. 

Bijl . Handel . l ste Kamer 1930/1931, n°. 26 , 
blz. 1-5. 

Handel. ide,n 1930/1931, blz. 717-719. 

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

dat in de Visscherijwet (Staatsblad 1908, n°. 
311), laatstelij k gewijzigd bij de wet van 29 
Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), tot invoering 
van· het nieuwe Wetboek van Strafvordering, 
verschillende nadere wijzigingen behooren te 
worden aangebracht; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Visscher ijwet wo1·dt als volgt ge_ 

wijzigd: 
1. Artikel 1 wordt gewijzigd a ls volgt: 
L id 1 wordt gelezen: 

. 1. Deze wet verstaat onder: 
a . zeevisscherij het visschen in zee, zoowel 

in als buiten de territoriale wateren; 
b. kustvisscherij het visschen in de zeega

ten , de open havens, den Dollart met het 
ederlandsche gedeelte van de Eems, de 

Lauwerzee, de Waddenzee, de Zu iderzee, de 
Zuidhollandsche en Zeeuwsche stroomen; 

c. binnenvissche1-ij het visschen in de ove
rige wate ren des R ijks tot daar, waar de 
kustvisscherij een aanvang neemt. 

Lid 3 wordt gelezen: 
3. De grenzen tusschen de in het eerste lid 

bedoelde wateren worden, voor zooveel noo
dig, bij algemeenen maatregel van bestuur be
paald. 

2. Artikel 2 wordt gelezen: 
Deze wet verstaat onder "visschen" het te 

water brengen, te water hebben, l ichten of 
ophalen van vischtuigen, het aanwenden van 
eenige andere poging om visch te bemachti
gen of te dooden, alsmede het uitzaaien van 
oesters of mossel en . 

3. A1·tikel 3, lid 1, wordt gelezen: 
1. Onder "visch" begrijpt deze wet mede 

vischkuit, vischbroed, de week- en schaaldie-
1·en genoemd in de in het tweede lid bedoelde 
lijst, alsmede zoogenaamd oeste1·broed en mos
selzaad. 

4. Artikel 4 wordt gelezen: 
1. Onder hengel begrijpt deze wet niet 

mede sleephengel , hengel geaasd met visch 
en peur. 

2. Onder hengel geaasd niet visch wordt in 
het vorige lid niet begrepen hengel geaasd 
met steurkrab of garnaal. 

5. Artikel 7 wordt gelezen : 
1. De zeevisschersvaartuigen voeren het let

terteeken en het nummer, welke de visschers
schepen moeten voeren ingevolge de overeen
komst van 6 Mei 1882, goedgekeurd bij de 
wet van 15 Juni 1883 (Staatsblad n°. 73). 

2. Het in het eerste lid bedoelde lettertee
ken wordt voor iedere gemeente, waar een of 
meer zeevisschersvaartuigen tehuis behooren, 
door Onzen voornoemden Minister bepaald en 
in de Staatscourant bekend gemaakt. 

3. Bij algemeenen m aatregel van bestunr 
kunnen voor zeevisschersvaartuigen, welke uit
si uitend worden gebezigd voor de visscherij in 
de territoriale wateren, omtrent de grootte 
en de plaatsing van het letterteeken en het 
nummer bepalingen worden vastgesteld , af
wijkende van die, vervat in het in het eerste 
lid bedoelde verdrag. 
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6. In artikel 10 wordt in plaats van: 

,,Staatswege" gelezen: ,,Rijkswege". 
7. a artikel 10 wordt ingelascht een nieuw 

artikel, luidende: 
Artikel 10a. Bij algemeenen maatregel van 

bestuur kunnen bepalingen worden vastgesteld 
tot regeling van de visscherij in de territoriale 
wateren. 

8. Artikel 11 wordt gelezen: 
1. Bij algemeenen maatregel van bestuur 

worden voorschriften gegeven betreffende het 
voeren van letterteekens en nummers door de 
kustvisschersvaartuigen en de i_nschrijving van 
die vaartuigen in een register, en wordt be
paald welke vaartuigen, die voor kustvisscherij 
worden gebezigd, als kustvisschersvaartu igen 
worden be chouwd. 

2. Het register, in het eerste lid bedoeld, 
wordt in iedere gemeente, waar een of meer 
ku tvisschersvaartuigen tehuis behooren, ge
houden door den waterschout in die gemeen
te; bij gebreke of verhindering van dezen: 
door den commissaris van politie aldaar of, 
zijn er meer dan één, door een hunner door 
den burgemeester aan te wijzen ; of, bij gebreke 
of verhindering ook van den commis a ri s van 
politie, door den burgemeester dier gemeente. 

9. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 
In lid 2 wordt in plaats van de woorden : 

,, voor het geval de visscherij met een vaar
tuig wordt uitgeoefend, waar het vaartuig te
huis behoort", gelezen: ,,voor het geval de 
vis cherij met een kustvisschersvaartuig wordt 
uitgeoefend, waar dat vaartuig tehuis be
hoort" . 

Lid 3 wordt gelezen: 
3. Zij zijn geld ig voor een kalenderjaar. 
In lid 4, b, wordt voor: ,,een vaartuig" ge-

lezen: ,,een kustvisschersvaartuig". 
Lid 5, a, wordt gelezen: a. Nederlandsche 

onderdanen of ingezetenen des Rijks. 
Lid 6 wordt gelezen: 
6. Het verbod van het eerste I id geldt niet 

voor: 
a. hem, die vischt met den hengel of met 

een vischtuig, dat bestaat uit een roede en 
eene lijn, voorzi n van dwarslijntjes, welke 
zijn geaasd met natuurlijk of kunstmatig aas; 

b. hem, die, zonder gebruikmaking van een 
vaartuig, op bij ebbe drooggevallen bermen 
van zeeweringen of hoofden met de hand 
alikrniken (k reukels) of mosselen raapt ; 

c. hen, die in dienst van den houder van 
een consent de kustvisscherij uitoefenen in ge
zelschap van den houder ; 

d. hem , die bij ziekte van den houder van 
een consent dezen vervangt, mits uit een 
schriftelijk bewijs blijke, dat van de ve rvan
ging vooraf kenn is is gegeven aan de autori
teit, die het consent heeft uitgereikt, en de 
vervanger het consent van den houder bij zich 
heeft. 

De onder c en d bedoelde vrijste Il ingen gel
den niet voor hen, wien ingevolge art. 34 de 
bevoegdheid om krachtens een consent of akte 
te visschen is ontzegd, voor den duur der ont
zegging. 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

10. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen omtrent de consenten tot uitoefening 

der ku tvisscherij in de Zeeuwsche stroomen, 
mor chri ften worden gegeven in afwijking van 
de bepalingen in de vorige leden van dit 
artikel. 

10. Artikel 13, lid 4, b, wordt gelezen: 
b. wanneer en voor zoover het Rijk de 

rechthebbende op het vischrecht van het water· 
· is, behouden,s, voor zooveel de Zuidhollandsche· 
en Zeeuwsche stroomen betreft, in de geval
len, bij algemeenen maatregel van bestuur· 
bepaald . 

ll. Het tweede en derde Jid van artikel 15 
worden vervangen door de volgende bepalin
gen: 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur· 
kan worden bepaald, aan welke eischen de 
vischkaren en de bunnen in kustvisschersvaar
tuigen moeten voldoen. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen bepalingen worden vastgesteld, be
treffende: 

a. eischen van zuiverheid en onbesmetheid,. 
waaraan van Nederlandsche vi scherijen af
komstige schelpdieren moeten voldoen; 

b. hetgeen noodig is om te voorkomen, dat 
schelpdieren, als in de vorige letter bedoeld, 
welke niet aan de krachtens het bepaalde in 
die letter gestelde e ischen voldoen, worden 
afgeleverd of verzonden. 

12. a artikel 15 wordt ingelascht een 
n ieuw artikel , luidende: 

Artikel 15a. 1. Het bepaalde krachtens 
artikel 15 is niet van toepassing ten aanzien. 
van de deelnemers aan onderzoekingen, inge
steld op last of met goedvinden van Onzen. 
voornoemden Minister. 

2. Door den Inspecteur der vis cherijen in 
het district kan onder de noodige voorwaar
den tot het voorkomen van misbruik schrifte
lijk ontheffing worden verleend van het be
paalde krachtens genoemd artikel in het be
lang van de wetenschap, de vischteelt en de 
voeding van dieren in dierentuinen. 

3. De aanvrager kan van eene door den 
Inspecteur der vis cherijen in het district voor. 
waardelijk verleende of geweigerde ontheffing 
binnen veertien dngen schriftelijk in beroep 
komen bij Onzen voornoemden Minister, wiens 
met redenen omkleede beslis ing aan den aan
vra ger wordt medegedeeld. Eene beslissing in 
beroep, waarbij wordt afgeweken van die, 
waartegen beroep is ingesteld, treedt in de 
plaats daarvan. 

13. A rtikel 16 wordt als volgt gewijzigd : 
In l id 2 wordt voor: ,,Onzen Commissaris in 

de provincie" gelezen : ,,het hoofd van plaat
sel ijke politie in de gemeente". 

Lid 3 wordt gelezen: 
3. De navolgende a kten worden uitgereikt: 
a. groote vischakten A tot het visschen in 

de binnenwateren en de rivieren met alle ge
oorloofde vischtuigen, tegen betaling van ze-
ven gulden vijftig cent (f 7.50) ; 

b. groote vischakten B tot het visschen uit
si uitend in de rivieren met alle geoorloofde 
vischtuigen, tegen betaling van twee gulden 
vijftig cents (f 2.50); 

c. kleine vischakten tot het vi schen, hetzij 
met één peur, hetzij met één hengel geaasd 
met visch of met één sleephengel, tegen be
taling van één gulden f 1} ; 
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d. hengelakten tot het visschen met meer 

dan één hengel, tegen betaling van vijftig 
cents (f 0.50) . 

Bij a lgemeenen maatregel van bestuur wordt 
bepaald, welke wateren voor de toepassing 
van dit lid als binnenwateren en als rivieren 
zijn te beschouwen. 

In lid 6 wordt voor: ,,Onzen Commissaris 
in de provincie" gelezen: ,,het hoofd van 
p laatselij ke politie". 

Lid 7 wordt gelezen: 
7. H et verbod van het eerste lid geldt niet: 
a. voor hem, die bij ziekte van den houder 

van eene groote vischakte dezen vervangt, 
mits uit een schriftel ijk bewijs blijke, dat van 
de vervanging vooraf kennis is gegeven aan 
het hoofd van plaatselijke politie der woon
plaats van den houder, en de vervanger de 
akte van den houder bij zich heeft; 

b. voor hen, die in dienst van den houder 
van eene groote vischakte dezen of een ander, 
eveneens in dienst van den houder zijnd per
soon behulpzaam zijn in het hanteeren van 
een vischtuig, dat door één persoon niet kan 
worden bediend, mits de akte van den houder 
aanwezig is ter plaatse, waar gevischt wordt; 

c. voor hen, die visschen met één hengel. 
De onder a en b oedoelde vrijstellingen gel

den niet voor hen, wien ingevolge artikel 34 
de bevoegdheid om krachtens een consent of 
akte te visschen is ontzegd, voor den duur der 
ontzegging. 

Lid 9 wordt gelezen: 
9. Geene groote vischakte wordt uitgereikt 

aan veld- en boschwachters, voor zoover zij 
bezoldigd zijn, beambten der marechaussee, 
niet zijnde hulpofficieren van justitie, ambte
naren der Rijks- en gemeentepolitie, beneden 
den rang van inspecteur der Rijksveldwacht 
of inspecteur van politie, bakenmeesters, be
ambten van den Rijks- en provincialen water
staat en beambten van de domeinen, beneden 
den rang van hoofdopziener. 

14. In artikel 17, lid l, wordt voor: ,,en 
den geldigheidsduur" gelezen: ,,den geldig
heidsduur en de opgave van het water en de 
visscherij, waarvoor de vergunning geldt". 

In artikel 17·, lid 3, b, wordt in plaats van 
-de woorden: ,,voor zoover deze niet bij alge
meenen maatregel van bestuur worden uitge
zonderd" gelezen : voor zoover deze niet, ter 
bevordering van de vischcultuur, bij alge
meenen maatregel van bestuur worden uitge

. zonderd. 
15. Aan artikel 22, lid l, wordt ·toege

voegd: en op door Ons erkende vischkweeke
rijen. 

16. Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 
In den aanhef van lid l wordt voor: ,,be

doeld in artikel 15 · of dien, bedoeld in artikel 
19" , gelezen: ,,bedoeld in artikel 10a, 15 of 
19". 

De aanhef van lid 2 wordt gelezen: 
2. Het is verboden visch, waarvoor krach

tens artikel 10a, 15 of 19 een gesloten tijd is 
bepaald, gedurende dien tijd als lokaas te be
zigen, of van zes dagen na den aanvang tot 
het einde van dien tijd: 

Letter a van hetzelfde lid vervalt; de letters 
b-h worden gewijzigd in a-g. 

In lid 3, b, wordt achter het woord: ,,in-

gevolge" ingevoegd: ,,artikel 15a, tweede of 
de1·de lid, of" en worden de woorden: krach
tens dat artikel" vervangen door: ,, krachtens 
die artikelen" . 

17 . In artikel 24 wordt ingevoegd een 
nieuw eerste lid, luidende: 

1. Onverminderd de aansprakelijkheid van 
anderen zij n de hoofden en bestuurders van 
inrichtingen, waar v isch in voorraad is of ver
werkt wordt, of van handelszaken, door welke 
visch wordt verhandeld, aansprakelijk voor de 
naleving van het bepaalde in het vorige ar
tikel in hunne inrichting of handelszaak. 

Vóór den tekst der bestaande bepaling in 
genoemd artikel wordt geplaatst het cijfer 
"2". In den aanhef van die bepaling worden 
de woorden : ,,tweede lid, letter h", gewijzigd 
in: ,,tweede lid, letter g". 

18. a hoofdstuk VI worden ingevoegd 
een nieuw hoofdstuk en een nieuw arti kel, lui
dende: 

HOOFDSTUK Vla. 

Van den Raad voor de visscherij . 

Artikel 25a. l. Er is een Raad voor de vis
scherij , welke zoowel op daartoe gedaan ver
zoek als uit eigen beweging Onzen voornoem
den Minister voorlichting geeft omtrent de 
verlangens van hen, die in de visscherij werk
zaam zijn. 

2. De Raad bestaat uit ten hoogste twintig 
leden, die door Ons worden benoemd, ge
schorst en ont lagen. 

3. De Raad is verdeeld in ten minste vier 
afdeelingen. 

4. Hetgeen verder op den Raad betrekking 
heeft, wordt door Ons geregeld. 

19. Artikel 26, lid 3, 1 °, wordt gelezen: 
1 °. te visschen krachtens eene hengel akte 

of met één hengel. 
20. In artikel 34, lid l, wordt achter: ,,13, 

eerste lid," ingevoegd: ,,15, eerste lid,". 
21. Artikel 36, lid 2, wordt gelezen: 
,,Indien eene plaats, als bedoeld in het eer

ste lid, tevens woning is, of alleen door een 
woning toegankelijk, moet de tegen den wil 
van den bewoner binnentredende ambtenaar 
voorzien zijn van een schriftelijken algemee
nen of bijzonderen last van den kantonrechter, 
van den burgemeester of van een commissaris 
van politie, dan wel handelen in tegenwoor
digheid van een van dezen op daarbij gegeven 
mondelingen bijzonderen last." 

22. In artikel 37, lid l, worden de woor
den: ,,met dien verstande en hetgeen daarop 
volgt" gewijzigd in: 

,,met . dien verstande evenwel, dat zij uit
staand vischtuig, toebehoorend aan den rncht
hebbende op het vischrecht van het water, niet 
mogen lichten of met een slot gesloten visch
karen niet mogen onderweken, dan indien de 
rechthebbende er bij tegenwoordig is, of uit
genoodigd is er bij tegenwoordig te zijn." 

23. In artikel 38, lid l , wordt achter het 
woord: ,,waarmede" ingevoegd: ,,of ten aan
zien waarvan". 

24. In artikel 39 wordt achter het woord: 
,,waarmede" ingevoegd: ,,of ten aanzien waar
van". 

25. A .-tikel 40 wordt gelezen: 
Alle officiëele stukken ten gevolge van deze 
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wet opgemaakt worden, voor zooveel daarin 
niet anders is bepaald, kosteloos uitgereikt. 

26. Artikel 41, lid 2 en 3, wordt gelezen: 
2. De tekst van de wet, zooals zij thans 

luidt, zal in het Staatsblad worden opgenomen. 
3. Deze wet kan worden aangehaald onder 

den titel " Visscherijwet" , met vermelding van 
het Staatsblad, waarin de gewijzigde tekst is 
opgenomen. 

2. 1. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

2. De consenten voor kustvisscherij en de 
visch. en hengelakten, uitgereikt vóór het in 
werking treden van deze wet, blijven van 
kracht gedurende oen tijd, waarvoor zij zijn 
afgegeven. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
,VILHELMINA. 

D e M inister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 6 Augustus 1931.) 

9 Jul i 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen• 
dommen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor en ten · be
hoeve van het aanleggen van eene nieuwe 
algemeene begraafplaats te A 1nste1·dam. 
s. 277. 

9 Juli 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor het uitbrei• 
den van de algemeene begraafplaats te 
H ellendoorn. S. 278. 

9 Juli 1931. WET tot wijziging van de be. 
grooting van het Staatsbedrijf der Alge
meene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 
1930. s. 279. 

9 Juli 1931. WET tot wijziging en aanvul
ling van de Nijverheidsonderwijswet. S. 
280. 

Bijl. Handel. 2de Kam er 1929/1930, n°. 
396, 1- 3 ; 1930/1931, n°. 54, 1- 12. 

Handel. id. 1930/1931, blz. 1990-2032, 2092 . 
Bijl. Handel. l ste Kamer 1930/1931, n°. 54, 

blz. 1- 2. 
Handel. id. 1930/1931, blz. 719 . 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

àat het wenschelijk is de Nijverheidsonderwijs. 
wet te wijzigen en aan te vullen en artikel 11 
der wet van 28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 367) 
te doen vervallen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 7 der Nijverheidsonder

wijswet wordt het derde lid vervangen door 
de twee volgende leden: 

L. & S. 1931. 

3. In bijzondere gevallen kan Onze Mi
nister aan personen, die in een bepaald on
derdeel van het te geven onderwijs door bui
tengewone bekwaamheid uitmunten, ten aan
zien van dit onderdeel ontheffing verleenen 
vari den in het eerste lid van dit artikel onder 
a gestelden eisch. 

4. Onze Minister kan bovendien aan be
paalde personen telkens voor niet langer dan 
één schooljaar om bijzondere redenen onthef. 
fing verleenen van den in het eerste lid onder 
a gestelden eisch. 

Het vierde lid wordt vijfde lid. 
In artikel 17 der Nijverheidsonderwijswet 

worden achter het woord "derde" ingevoegd 
de woorden: en vierde. 

Art. II. in artikel 22 der Nijverheidsonder. 
wijswet wordt aan het eerste lid een alinea 
toegevoegd, luidende als volgt: 

De goedkeuring wordt slechts geweigerd, in• 
dien een of meer der voorgedragenen niet vol
doen aan de door de wet gestelde eischen voor 
benoembaarheid. 

Art. III. Na artikel 22 der ijverheids-
onderwijswet worden drie nieuwe artikelen in
gevoegd, luidende als volgt: 

Art. 22bis. 1. De voor vast of voor een 
bepaald tijdvak benoemde directeuren en 
leeraren der in het vorig ·artikel bedoelde 
scholen, die, voordat zij den leeftijd van 65 
jaar hebben bereikt of voordat het tijdvak, 
waarvoor zij zijn aangesteld, is verloopen, 
a nders dan op eigen verzoek worden ontsla
gen, kunnen van dat ontslag in beroep komen 
bij eene commissie, waarbij de besturen dezer 
scholen moeten zijn aangesloten en aan wier 
uitspraak het schoolbestuur zich heeft te on
derwerpen. Van dit recht op beroep zijn uit• 
gesloten de directrices en leeraressen, die op 
grond van eene wettelijke of reglementaire be. 
paling wegens het aangaan van een huwelijk 
worden ontslagen, tenzij dit ontslag heeft 
plaats gevonden, nadat zij den vijf-en-veertig
jarigen leeftijd hebben bereikt. 

2. Het in het vorig lid bedoeld beroep 
moet schriftelijk worden ingediend bij den 
voorzitter der commissie binnen veertien da
gen, nadat het ontslag bij aangeteekenden 
brief ter kennis van den ontslagene is ge
bracht. Deze blijft, hangende het beroep, in 
het genot van zijn salaris. 

Art. 22ter. 1. Van alle bes! uiten tot schor
sing of tot het opleggen van eene disciplinaire 
straf kunnen de in artikel 22 genoemde be
langhebbenden in beroep komen bij de, in het 
vorig artikel bedoelde, commissie, aan wier 
uitspraak het schoolbestuur zich heeft te on
derwerpen. 

2. Artikel 22bis, tweede lid, vindt in de 
gevallen, in het vorig lid bedoeld, overeen
komstige toepassing. 

Art. 22quater. 1. De commissie van be
roep, bedoeld in artikel 22bis, moet haar werk. 
kring uitstrekken over ten minste veertig in-
gevolge deze wet gesubsidieerde bijzondere 
scholen, tenzij Wij in bijzondere gevallen daar
voor een lager cijfer vaststellen. Zij moet be
staan uit vijf leden en vijf plaatsvervangende 
leden, waarvan twee leden en twee plaatsver
vangende leden worden gekozen door de be-

24 
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sturen en twee leden en twee plaatsvervan
gende leden door de directeuren en leeraren 
der, in de vorige zinsnede bedoelde, scholen, 
terwijl deze vier leden het vijfde lid, tevens 
voorzitter, en diens plaatsvervanger kiezen. 

2. De voorzitter en zijn plaatsvervanger 
moeten den graad bezitten van doctor in de 
rechtswetenschappen of van doctor in de 
rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van 
meeste r in de rechten. 

3. De leden en de plaatsvervangende leden 
der commissie mogen niet zitting hebben in 
het bestuur, noch deel uitmaken van het per
soneel eener in artikel 11 bedoelde school. 

4. De verdere samenstelling en de werk
wijze der commissie worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur. geregeld. 

Art. IV. Artikel 24, vierde lid, der Nijver
heid onderwijswet verval t. 

Art. V. Het tweede lid van artikel 25 
der Nijverheidsonderwijswet wordt gelezen als 
volgt: 

2. Het in het eerste lid bedoeld subsidie 
wordt verleend, indien de raad der gemeente, 
waar de school gevestigd is of zal worden -
voor zooveel mogelijk de daarbij betrokken 
orga nisaties van patroons en werklieden ge
hoord de oprichting !lil instandhouding 
heeft noodig geoordeeld en Wij daarna, den 
Onderwijsraad gehoord, gelet op de behoefte 
aan de school en de daaraan verbonden ver
hooging van de Rijksuitgaven, de oprichting 
en instandhouding hebben goedgekeurd. 

De gemeenteraad beslist binnen zes maan
den, nadat een schriftelijk verzoek van een 
der in het eerste lid bedoelde instellingen of 
vereenigingen is ingediend. Heeft de raad 
niet binnen dezen termijn eene beslissing ge
nomen en aan den belanghebbende medege
deeld, of heeft de raad afwijzend op het ver
zoek beschikt, dan wordt desniettemin het in 
het eerste I id bedoeld subsidie verleend, in
dien Wij , Gedeputeerde Staten en den Onder
wijsraad gehoord, gelet op de behoefte aan de 
school en de daaraan verbonden verhooging 
van de Rijksuitgaven, de oprichting en in
standhouding hebben goedgekeurd. 

Gedeputeerde Staten stellen, alvorens a dvies 
aan Ons te geven, den raad in de gelegenheid 
binnen een bepaalden termijn zijn oordeel ken. 
baar te maken. Het advies van Gedeputeerde 
Staten en, zoo mogelijk, dat van· den raad 
wordt den Onderwij raad bij het verzoek om 
advies toegezonden . 

Indien Wij het verzoek om subsidie afwij
zen, brengen Wij Onze met redenen omkleede 
beschikking ter kennis van den belangheb
bende. 

H et subsidie vervalt, indien Wij, het school
bestuur, den gemeenteraad en den Onderwijs
raad gehoord, bij met redenen omkleede be
schikking hebben beslist, dat de behoefte aan 
de school, mede in verband met de hieraan 
verbonden kosten, niet meer in voldoende 
mate bestaat. 

Het hooren van den Onderwijsraad is niet 
vereischt betreffende subsidie voor reeds ge
subsidieerde cursussen voor landbouwhuishoud
onderwijs, welke verplaatst zullen worden. 

In het derde lid worden achter het woord 
"particulieren" tu schen komma's ingevoegd 

de woorden: voor zoover deze die gelden daar. 
toe met name bestemmen. 

In het vij fde lid wordt de komma achter het 
woord "toegekend" veranderd in een punt en 
de zinsnede "indien en voor zoolang Onze Mi
nister de oprichting en instandhouding der 
school noodig acht" vervangen door den vol
genden volzin: Artikel 39, tweede lid, vindt 
in dit geval overeenkomstige toepassing. 

In het zevende lid, eerste alinea, wordt het 
woord "of" vervangen door: , voorzoover . 

Art. VI. H et tweede lid van artikel 39 der 
ijverheidsonderwijswet wordt vervangen door 

een nieuw lid, luidende als volgt: 
2. Het in het eerste lid bedoeld subsidie 

kan slechts verleend worden, indien Wij op 
verzoek van een der, in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde, belanghebbenden, den On
derwijsraad gehoord, hebben beslist, dat de 
behoefte aan dit onderwijs mede in verband 
met de daaraan verbonden verhooging van de 
Rijksu itgaven voldoende gebleken is. 

Indien Wij het in de vorige al inea bedoeld 
verzoek afwijzen, brengen Wij Onze met rede
nen omkleede beschikking ter kennis van den 
belanghebbende. 

Het in het eerste lid bedoeld subsidie ver
valt, indien Wij, den belanghebbende en den 
Onderwijsraad gehoord, bij met redenen om
kleede beschikking hebben beslist, dat de be
hoefte aan het onderwijs, mede in verband 
met ·de hieraan verbonden kosten, niet meer 
in voldoende mate bestaat. 

In het derde lid worden achter het woord 
" pa rticulieren" tusschen komma's ingevoegd 
de woorden: voorzoover deze die gel den daar
toe met name bestemmen. 

In het vierde lid worden de woorden "bui
tengewone inkomsten" vervangen door de zin
snede: inkomsten van buitengewonen aard, 
voorzoover met name tot vermindering van de 
netto-kosten bestemd. 

In het zevende lid wordt de datum " 1 Mei" 
vervangen door den datum: 1 Maart. 

Art. VII. Artikel 11 van de wet van 28 
J uli 1924 (Staatsblad n°. 367), tot wijziging 
en aanvulling der Nijverheidsonderwijswet, 
vervalt. 

Art. VIII. Aan artikel 2 der ijverheids
onderwijswet wordt een derde lid toegevoegd, 
luidende: 

3. ,vaar in deze wet wordt gesproken van 
den Onderwijsraad wordt daarmede bedoeld 
de a fdeeling vakonderwijs van dien Raad. 

Art. IX. Deze wet treedt in werking, voor 
zoover artikel I betreft, met ingang van 1 
Januari 1931, voor zoover de artikelen III en 
IV betreft, met ingang van een nader door 
Ons vast te stellen datum en, voor zoover de 
artikelen V, VI, VII en VIII betreft, met 
ingang van 1 J anuari 1932. 

Op de op het tijdstip, waarop artikel IV 
in werking treedt, bij Ons krachtens artikel 
24, vierde lid, der ijverheidsonderwijswet en 
artikel 38 van Ons besluit van 31 Mei 1926 
(Staatsblad n°. 159), zooals dat is gewijzigd 
bij Ons besluit van 10 J anuari 1928 (Staats
blad n°. 3) en bij Ons besluit van 24 Deoem
ber 1929 (Staatsblad n°. 585), aanhangige be
roepen wordt alsnog door Ons beslist, welke 
bes! issing als eindbeslissing geldt. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Les Tl'ois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T e l' p s tl' a. 
( Uitgeg. 17 Jul i 1931.) 

9 Juli 1931. WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche overdracht door 
ruiling, van militaire gronden onder Ot
terlo aan T eunis Onderstal Jr. te Hars
kamp onder Otterlo. S. 281. 

Wij WILHELM! A, enz. ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met Teunis Ondersta! Jr ., te Harskamp onder 
Otterlo, eene ruiling aan te gaan van mili
taire gronden tegen particulieren grond onde1· 
Otterlo ; 

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

De ondel'hanclsche overdracht, door ruiling, 
aan Tennis Ondersta] Jr. , te Harskamp onder 
Otterlo, van twee perceelen militairen grond, 
omschreven in de in afschrift aan dez-e wet 
gehechte akte dd. 22. October 1930, wordt 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

D e lllinister van Financiën, D e Geer. 
De Minister van Defensie, L. N. D ec k e r s. 

(Uitg eg. 30 Jul i 1931.) 

Af s c hr i f t. 

De ondergeteekenden: 
1. a. H endrik J an Middendorp, Ontvan

ger der registratie en domeinen te Wagenin
gen, hiertoe gemachtigd bij brief van den 
Directeur der R egistratie en Domeinen te 
Arnhem dd. 4 September 1929, n°. 7054, ge
grond op den brief van den Minister van Fi
nanciën dd. 29 Augustus 1929, n°. 92, afd. 
Domeinen; 

b. J acob Care! H ardeman, Luitenant-Kolo
nel der Genie, eerstaanwezend Ingenieur te 
Arnhem, hiertoe gemachtigd bij brief van den 
Minister van Defensie dd. 13 Augustus 1929, 
Ve afd., n°. 21, beiden handelende namens 
den Staat der Nederlanden; 

2. Teunis Ondersta] J r., landbouwer te 
Harskamp onder Otterlo, verklaren (voor wat 
den Staat aangaat onder voorbehoud van 
goedkeuring bij de wet) te hebben aangegaan 
de volgende overeenkomst van ruiling: 

De ondergeteekende sub 2 genoemd staat af 
aan den Staat der Nederlanden (Departement 
van Defensie), die in ruil aanneemt: het per
ceel heide te Otterlo, aldaar kadastraal be
kend onder Sectie A, n°. 1103, groot 4,98,70 
H.A., door hem vel'kregen bij acte van schei
ding verleden door Notaris R. Dinger te Lun
teren 31 December 1924, overgeschreven ten 
kantore van de Hypotheken te Arnhem dd. 
30 Januari 1925 in deel 1726, n°. 98. 

Waartegenovel' de Staat der Nederlanden 

in ruil a fstaat aan den ondergeteekende sub 2 
genoemd, die in ruil aanneemt de perceelen 
heide te Otterlo, aldaar kadastraal bekend 
onder Sectie G, nos. 1132 en 1135, te zamen 
groot 4,98,70 H.A. Deze ovel'eenkomst is ver
der aangegaan onder de volgende voorwaar
den: 

Art. 1. H et geruilde wordt geleverd in vol
len en vrijen eigendom, vrij van hypotheken, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke lasten, 
andere dan hierna vermeld, zonder beperken
de of bezwarende bepalingen, andere dan in 
de t itels, waarbij de Staat de perceelen 1132 
en 1135 verkreeg, vermeld, met uitsluiting van 
elke vordering wegens over- of ondermaat en 
onder vrijwari 11g als volgens de wet. De Staat 
kan echter niet in vrijwaring worden opge
roepen voor rechten van schapenweiden, zo
den steken of plaggen slaan, waarmee even
tueel de door hem afgestane grond mocht zijn 
belast. 

Art. 2. H et perceel G 1132 is belast met 
het onderhoud van een gedeelte van den 
deelweg loopende over het perceel te Otterlo 
sectie G, n°. 795. 

Art. 3. Ten behoeve van de perceelen te 
Otterlo sectie A, nos. 162, 163, 163bis, 165, 
174, 175 en 999, eigendom van Teunis Onder
sta] J r. voornoemd, wordt gevestigd de erf
dienstbaarheid van weg naar den weg van 
Harskamp naar Hoenderloo, ten laste van het 
bij deze acte aan den Staat a fgestane per
ceel n°. 1103 en ten laste van het perceel te 
Otterlo sectie A, n°. 1248, door den Staat 
verkregen bij onderhandsche acte van ruiling 
dd. 16 October 1929, overgeschreven ten hy
potheekkantore te Arnhem dd. 13 Juni 1930 
in deel 1898, n° . 119, welke weg, die een 
breedte mag hebben van hoogstens 5 M., zal 
loopen langs de noordwestel ijke grens van ge
melde perceelen 1103 en 1248, naar een punt 
van den weg Harskamp-Hoenderloo, gelegen 
op 5 M. oostelijk van de westelijke grens van 
voormeld perceel n°. 1248. De Staat verbindt 
zich er voor zorg te dragen, dat van den weg 
Harskamp-Hoenderloo het gedeel te van 
bovenomschreven punt af tot den grindweg 
H arskamp-Otterlo weder de bestemming ver
krijgt van openbaren weg. 

Art. 4. De Staat verbindt zich de thans be
staande sloot, liggende langs de zuidwestelijke 
grens van het perceel Otterlo sectie A, n° . 
1103, en langs de zu idoostzijde van den sub 
3 vermelden weg, die loopt langs de noord
westelijke grens van dat perceel , alsmede het 
op voornoemd perceel 1103 gelegen gedeelte 
van den onder dien weg zich bevindenden 
duiker, welke sloot en duiker dienen tot af
watering van aan den ondergeteekende sub 2 
genoemd toebehoorende · perceelen in stand en 
op behoorlijke diepte te houden, wordende 
deze verplichting bij wijze van erfdienstbaar
heid van afwatering gevestigd ten laste van 
gemeld perceel n°. 1103 en ten behoeve van 
de perceelen te Otterlo sectie A, nos. 162, 163, 
163bis, 165, 174, 175 en 999 voormeld. 

Art. 5. Ten behoeve van het voormelde aan 
den ondel'geteekende sub 2 genoemd afgestane 
perceel n°. 1135 wordt gevestigd de erfdienst
baarheid van weg over een noordelijke strook 
ter breedte van hoogstens 6 M. van het aan 
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den Staat toebehoorende perceel te Otterlo 
sectie G, n°. 1136. 

Art. 6. De grond- en andere zakelijke las
ten zijn voor rekening van de nieuwe verkrij
gers van 1 J anuari van het jaar volgende op 
dat, waarin deze acte is overgeschreven, af. 

Art. 7. De aanvaarding in genot zal plaats 
hebben op den dag der overschrijving dezer 
acte. 

Art. 8. De ruiling geschiedt zonder eenige 
toegift. 

Art. 9. De kosten dezer acte zijn voor re
kening van den Staat. De overschrijving der 
acte zal geschieden door de zorg van voor
noemden Ontvanger. 

Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend 
den twee en twintigsten October 1930. 

(get.) J. C. H ardemaIL 
T. Ondersta!. 
Middendorp, 

Ontv. R . en D. 
Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal, van het 
Ministerie van Financiën, 

van Asch van Wijck. 

9 J uli 1931. WET tot aanvulling van hoofd
stuk I van de Wegenbelastingwet. S. 282. 

Bijl. Handel . 2de Kan,er 1930/1931. n°. 
307, 1- 5. 

Handel. id. 1930/1931, blz. 299. 
Bijl. Handel. l ste Kam er 1930/1931, n°. 

307, blz. 1. 
Handel. id. 1930/1931 , blz. 723. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is in de Wegenbelasting
wet (wet van 30 December 1926, Staatsblad 
n°. 464) bepalingen op te nemen aangaande 
het wegen van motorrijtuigen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

In de Wegenbelastingwet wordt de volgende 
aanvulling en wijziging aangebracht: 

a. In Hoofdstuk I , § 3, worden na artikel 
16 ingevoegd vijf nieuwe artikelen, luidende: 

Art. 16bis. 1. De houder van een motorrij
tuig, ten aanzien waarvan de aangifte, be
doeld in art. 7, is gedaan, en de houder van 
een motorrijtuig, die daarmede op den open
baren weg heeft gereden of doen rijden zonder 
dat daarvoor de verschuldigde belasting was 
voldaan, is verplicht op daartoe gedane uit
noodiging van den inspecteur der directe be
lastingen tot wiens dienstkring zijne woon
plaats of plaats van vestiging behoort, dat 
motorrijtuig - volledig uitgerust- ter plaatse 
en op den tijd in de uitnoodiging aangeduid, 
ambtelijk te doen wegen. 

2. De plaats van weging mag op geen 
grooteren afstand dan 10 K.M. van de ga
rage of de bergplaats van het motorrijtuig 
zijn verwijderd en het voor de weging aange
geven tijdstip mag niet vallen binnen acht 
dagen na den dag waarop de uitnoodiging ter 
post is bezorgd of aan den belanghebbende is 
uitgereikt. 

3. Indien de houder van het motorrijtuig 

zulks vóór het in de uitnoodiging vermelde 
tijdstip van weging verzoekt, stelt de inspec
teur voor dat tijdstip een ander in de plaats. 

Art. 16ter. De houder van een motorrijtuig, 
die niet binnen het Rijk woont of is gevestigd, 
of, bij afwez igheid van dezen, de bestuurder 
van het motorrijtuig, is verplicht op eerste 
vordering van den ontvanger te wiens kan
tore de aangifte, bedoeld in art. 7, is gedaan, 
het motorrijtuig ter plaatse van aangifte of 
op een nabijgelegen plaats ambtelijk te doen 
wegen. 

Art. 16quater. De be tuurder van een mo
torrijtuig, die daarmede op den openbaren 
weg rijdt, is verplicht op eerste vordering van 
de in art. 23 bedoelde ambtenaren het motor
rijtuig ter plaame waar het zich bevindt of op 
een nabij gelegen plaats ambtelijk te doen 
wegen. 

Art. 16quinquies. Hij, die een motorrijtuig 
ter weging aanbiedt, is verplicht op eerste 
vordering van de bij de weging aanwezige 
ambtenaren en overeenkomstig hunne aan,vij
zingen, het rijtuig op de weeginrichting of 
het weegtoestel te plaatsen of te doen plaatsen 
en de vereischte hulp bij de weging te ver
leenen. 

Art. 16sexies. De verplichtingen opgelegd 
bij de artt. 16bis, 16ter, 16quater en 16quin
quies gel den ,nede ten aanzien van 1·ij- of 
voertuigen die door middel van een motorrij
tuig zijn of worden voortbewogen. 

b. Artikel 19 wordt gelezen: 
Hij , die niet of niet volledig nakomt een 

verpl ichting, hem opgelegd bij artt. 15, 16bis, 
16ter, 16quater, 16quinquies of 16sexies, of 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld is in art. 42, overtreedt, wordt ge
straft met een geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 27 Juli 1931.) 

9 J uli 1931. WET, houdende machtiging tot 
aankoop, ten behoeve van den Staat, van 
gebouwen en erven, gelegen aan de Laan 
van Meerdervoort en aan de Van Speyk
straat te 's-Gravenhage. S. 283. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is, over te gaan tot den 
aankoop, ten behoeve van den Staat, van de 
gebouwen en erven der 's-Gravenhaagsche 
Diakonesseninrichting, gelegen aan de Laan 
van Meerdervoort en aan de Van Speykstraat, 
te 's-Gravenhage; 

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

Machtiging wordt verleend om aan te koo
pen ten behoeve van den Staat: de gebouwen 
met erven gelegen aan de Laan van Meerder
voort, plaatselijk gemerkt 82, 84, 86 en 88 en 
aan de Van Speykstraat plaatselijk gemerkt 
15, 17, 19, ·21, 23 en 25 te 's-Gravenhage, ter 
gezamenlijke grootte van 6322 M2 ., thans ka-
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dastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, Sec
tie Z nos. 118 tot en met 123 ; 1849 tot en 
met 1851 en 2019 ; zulk voor den prijs van 
f 400,000. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les T rois Epis, den 9den J uli 

1931. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Financiën, D e G e e r. 
( Uitgeg. 28 Juli 1931.) 

9 Jul i 1931. WET, houdende wijziging van 
de Succe siewet. S. 284. 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1930/1931, n°. 317, 
1-4 

JL;,,ndel. idem 1930/1931, blz. 2800. 
Idem l ate Ka1ner 1930/1931, blz . 723. 
Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken enkele bepa
lingen, welke de heffing van de rechten van 
successie en van schenking betreffen, aan te 
vull en; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Successiewet worden de vol

gende wijzigingen en aanvullingen aange
bracht: 

§ 1. In het laatste lid van artikel 65 
worden de woorden: ,,binnen het Rijk geves
t igden rechtspersoon" vervangen door: binnen 
het Rijk of in Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao gevestigden rechtspersoon. 

§ 2. In artikel 82 worden de volgende ver
anderingen gebracht: 

1. in 2° worden de woorden : ,,hier te 
lande" vervangen door: binnen het Rijk of in 
Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao; 

2. hetgeen thans onder 5° voorkomt wordt 
vervangen door: 

5°. het rech t, verschuldigd wegens eene 
schenking aan binnen het Rijk of in Neder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao gevestig
de vereenigingen of stichtingen, welke hoofd
zakelijk de bevordering van kunst of weten
schap ten doel hebben ; 

3. hetgeen thans onder 5° voorkomt, wordt 
opgenomen als 6°. 

Art. IL Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Zij is van toepassing wanneer het overlijden 
of de andere gebeurtenis, waardoor de ver
plichting tot aangi fte ontstaat, op of na dien 
dag plaats heeft , zoomede wanneer op of na 
dien dag word t geërfd of verkregen tenge
volge van de vervulling eener voorwaarde. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gege,·en te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, D e P: eer. 
{ Uitgeg. 23 Juli 1931.) 

9 hdi 1931. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente Geertruidenberg van voormalige 
ve tinggronden c. a. te Geert.-uidenberg. 
s. 285. 

Wij ·wILHELMI JA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de gemeente Geertruidenberg in koop 
heeft gevraagd voormalige vestinggronden 
c. a. te Geertruidenberg, en dat het belang 
van den Staat zich tegen dezen verkoop niet 
verzet; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan de gemeente 0eertrui
denbe1·g van voormalige vestinggron~en c. ~
te Geertruidenberg, geconstateerd btJ de m 
afschrift aan deze wet gehechte akte dd. 16 
Januari 1931. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer_ 
{Uitgeg. 29 Juli 1931.) 

Af schr ift. 

De ondergeteekenden: . 
1. Franciscus Carne! is Kuylaars, Ontvan

ger der registratie en domeinen te Oosterhout, 
in deze hoedanigheid handelende namens den 
Staat der Nederl anden, daartoe gemachtigd 
bij brief van den Directeur der registratie en 
domeinen te Middelburg dd. 14 November 
1930 n°. 6427/D 1953, gegrond op de missive 
van 'den Minister van Financiën dd. 2 Octo
ber 1930, n°. 119, Afd. Domeinen, ter eene 
zijde, en . . . . 

2. Joseph Louis Marie B1anch1 en Nico
laas Gerardus Elisa Meijers, onderscheiden
lijk burgemeester en secretaris der !l"emeente 
GeP-rtr-uidenberg, wonende te Geertruidenberg, 
als vertegenwoordi gende het College van Bur
gemeester en Wethouders, dat namens deze 
gemeente handelt ter uitvoering van het be
slui t van haren Raad dd . 19 December 1930, 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant den 7 J anuari 1931, ter andere 
zijde: 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat der ederlanden verkoopt onder 

voorbehoud van wettelijke bekrachtiging aan 
de gemeente Geertruidenberg, die in koop aan
neemt, voor eene koopsom van f 35,615.20 di
verse gronden en wateren der voormalige ves
ting Geertruidenb erg, met de daarop voor
komende gebouwen, werken en beplantingen, 
kadastraal bekend · gemeente Geertruidenberg, 
sectie B, nos. 1739, water, riet, wei land, hak
hout en opgaande boomen, groot 14,32,20 H ec
tare; 1740, hakhout en weg, groot 1,14,68 
H ecta re; 1711, weg, groot 26,80 Are; 1759, 
bergplaats en erf, groot 1,54 Are; 1760, erf, 
groot 25 Centiare; 1699, loods en erf, groot 
6,25 Are; 1754, werkplaats en erf, groot 1,30 
Are; 1755, bastion, groot 9,80 Are; 1767. op
slagplaats, groot 41,97 Are; 1768, 2 werk
plaatsen, huis en bouwterrein, groot 39,70 
Are ; 1769, werkpl aats en erf, groot 1,72 Are; 
1770, opslagplaats, groot 66 Centiare; 1848, 
gedeeltelijk fabriek, groot 3,91 Are. 

De perceelen nos . 1759 en 1760 zijn krach
ten onderhandsche akte, dd. 28 November 
1921, bij genoemde gemeente in huur sedert 1 
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November 1921. De overige perceelen zijn met 
andere bij haar rnn 1 Januari 1923 af in erf
pacht krachtens onderhandsche akte, dd. 13 
Augustus 1923, overgeschreven ten hypotheek
kantore te Breda den 15 Augustus 1923 in 
deel 1305 n°. 1. 

Bij akte, den 22 Juli 1925 verleden voor 
notaris P. J. P . van Mol , te Geertruillenberg, 
overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 
den 4 Augustus 1925, in deel 1348, n°. 22, 
heeft de gemeente Geertruidenberg krachtens 
toestemming, verleend bij voormelde erfpachts
akte, dd. 13 Augustus 1923, overgedragen aan 
de vennootschap onder de firma Speijer
Brothers, te .tl. rnsterdami, het erfpachtsrecht op 
voormeld perceel n°. 1767, terwijl bij akte, 
àen 16 April 1926 voor genoemden notaris 
verleden en overgeschreven ten voormelden 
hypotheekkantore den 7 Mei 1926, in deel 
1365, n°. 63, de gemeente Geertruidenberg, 
met medewerking van wege den Staat, heeft 
overgedragen aan de . V. Nederlandsche 
Fabriek van Naadlooze Geëmailleerde Vaten, 
te Geertruidenberg, het erfpachtsrecht op de 
kadastrale perceelen nos. 1755 en 1770 voor-
meld . · 

Bij deze overdrachten van erfpachtsrecht 
heeft de gemeente zich aansprakelijk gesteld 
voor de betaling van den canon voor de over
gedragen gedeelten. 

Deze verkoop en koop geschiedt onder de 
navolgende bedingen: 

Art. 1. Het verkochte wordt overgedragen 
in den staat, waarin het zich thans bevindt 
met alle daaraan verbonden lusten en lasten, 
erfpachtsrechten, huren, vergunningen, heer
schende en lijdende erfdienstbaarheden . 

Art. 2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behalve tot die voor den eigendom. 

Art. 3. Overmaat of ondermaat van het 1 
verkochte geven geene aanleiding tot vorde
ringen, rakende vermeerdering of verminde
ring van de koopsom of vernietiging dezer 
overeenkomst. 

Art. 4. De storting van de koopsom moet 
geschieden ten behoeve van 's Rijks Schatkist 
bij Hoofdbank, Bijbank of Agentschap van de 
Nederlandsche Bank. Het bewijs van deze stor
ting, waaruit moet blijken, dat de storting is 
geschied ter voldoening van de koopsom van 
Domeinen, moet worden overgebracht bij voor
noemden Ontvanger binnen drie maanden na 
den dag, waarop door dezen aan het gemeente
be tuur van Geertruidenbe1·g bij aangeteeken
den brief zal zijn kennis gegeven van de wet
telijke bekrachtiging dezer overeenkomst. Te
gen intrekking van dit stortingsbewijs wordt 
door genoemden Ontvanger een definitieve 
kwitantie afgegeven. 

De erfpachtscanon en huursom ingevolge 
voormelde akten, dd. 13 Augustus 1923 en 28 
November 1921, blijven naar evenredigheid 
verschuldigd tot en met den dag, waarop 
voormelde storting bij de Nederlandsche Bank 
pl aats zal hebben en moeten gelijkt ijdi g met 
de overbrenging van het stortingsbewijs aan 
voornoemden Ontvanger in contanten worden 
voldaan. Vanaf den dag van voornoemde stor
t ing vervalt de huur ingevolge gemelde akte, 
dd. 28 November 1921. en wordt de erfpachts
canon, ver chuldigd ingevolge gemelde akte, 

dd. 13 Augustus 1923, teruggebracht tot 
f 738.50 's jaars over het dan loopende erf
pachtsjaar, naar evenredigheid van tijdsruimte 
te voldoen. 

Art. 5. Ten behoeve van de aan den Staat 
in eigendom verbleven perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Gee,·truidenberg, sectie B, 
nos. 1710, kruitmagazijn en weiland, groot 
67,10 Are ; 1503, exercitieterrein, groot 1,12,40 
Hectare; 1528, exercit ieterrein , groot 25,10 
Are, en ten laste van het verkochte perceel 
n°. 1711 voormeld, zoomede ten behoeve van 
de aan den Staat in eigendom verbleven per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Geertrui
denberg, sectie B, nos. 1708, spoorweg en erf, 
groot 9,30 Are; 1804, weiland en dijk, groot 
1,47,90 Hectare; 1442, bouwland, groot 1,35,30 
Hectare; 1443, kade, groot 7 Are, en 1805, 
bouwland, dijk en haven, groot 5,84,10 Hec
tare en ten laste van het bij gemelde akte, 
dd. 13 Augustus 1923 aan de gemeente Geer
t,.,,,idenberg in erfpacht gegeven kadastrale 
perceel , gemeente Geertruidenbe,·g, sectie B , 
n°. 1733, worden gevestigd de erfdienstbaar
heden van uitweg ter breedte van ten minste 
drie meter naar den openbaren weg, zooals 
deze uitwegen in rood zijn aangegeven op de 
aan het voor den Staat bestemde exemplaar 
dezer akte gehechte en door partijen gewaar
merkte teekening, gemerkt A. 

Art. 6. Alle afgravingen, dempingen en op
hoogingen op de verkochte oppervlakten, voor 
zoover deze grenzen aan militaire landsgrond, 
moeten geschieden in overleg en ten genoegen 
van den betrokken Eerstaanwezend-Ingenieur 
der Genie. 

De koopster doet ten aanzien van de beplan
tingen, voorkomende op de aangrenzende mili
taire gronden, afstand van het recht, bedoeld 
bij de artikelen 713 en 714 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

De rechten, die bij dit artikel voor verkoo
per zijn voorbehouden, worden gevestigd als 
erfdienstbaarheden ten behoeve van de aan 
den Staat verbleven perceelen nos. 1710, 1503 
en 1528 voormeld en ten laste van het voor
melde verkochte perceel n°. 1711. 

Art. 7. De tot nog toe verleende vergunnin
gen aan Departementen van Algemeen Be
stuur, waaronder te begrijpen het bestuur der 

Telegrafie en Telefonie, mogen niet worden 
opgezegd. In verband hiermede zij vermeld, 
dat bij onderhandsche akte, dd. 17 Juni 1920, 
door genoemden Ontvanger tot wederopzeg
ging vergunning is verleend aan den Hoofd
ingenieur der Telegraf ie te 's-Hertogenbosch 
tot het plaatsen van een paal op Bastion IV 
en dat bij beschikking van den Minister van 
Oorlog, dd . 9 Maart 1906, n°. 100, V de afd .. 
tot wederopzegging vergunning is verleend 
aan den l\Iinister van Waterstaat, Hanàel en 
Nijverheid tot het plaatsen van vier telefoon
palen QP het binnentalud van den walgang 
tusschen de Bastions II en III. 

Art. 8. De weg van het Tuighuis naar het 
Buskruitmagazijn, kadastraal bekend gemeen
te Geertruidenberg, sectie B, nos. 1561 en 
1711, moet door de zorg van de gemeente 
Geertn,idcnberg ten genoege van voornoemden 
Eerstaanwezend-Ingenieur electrisch worden 
verlicht gehouden. 
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A1't. 9. Het voûl"malig wachthuisje aan de 
waterpoort, staande op het kadastra le perceel 
gemeente Geertruidenberg, sectie B , n°. 1759, 
mag niet worden ge loopt of gewijzigd zonder 
toestemming van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

Art. 10. Alle ko ten, op deze akte vallende, 
komen voor rekening van de koopster en moe
ten door haar op eerste vordering aan voor
noemden Ontvanger worden voldaan tegen uit
rnik ing van een exemplaar dezer akte, welker 
overschrijving in de openbare registers zal 
plaats hebben door de zorg van meergenoem
den Ontvanger. 

Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend te 
Gee1·truidenberg en te Oosterhout den 16 Ja
nuari 1931. 
(get.) Kuylaars . (get.) J. Bianchi, 

Bu,·gemeester. 
N. G. E. Meijers, 

S ecretaris. 
Voor gel ijkluidend afschrift, 

De S ecretari.s-Generaal 
van het Ministerie van Financiën, 

van Asch vau Wijck. 

9 Jul i 1931. ,vET tot wijzig ing en verhoo
ging van de begrooting van ontvangsten 
en uitgaven van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds voor het d ienstjaar 1931. 
s. 286. 

9 Juli 1931. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan het 
Bisdom van 's-Hertogenbosch van het huis 
en tuin te 's-Het·togenbosch, P eperstraat 21. 
s. 287. 

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

dat het Bisdom van 's-Hertogenbosch in koop 
heeft gevraagd het huis en tuin te 's-H erto
genbosch, Peperstraat 21 , en dat het belang 
van den Staat zich tegen dezen verkoop niet 
verzet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat<i , enz. 
E enig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handsohen verkoop aan het Bisdom van 
's-H ertogenbosch van het huis en tuin te 
's-Hertogenbosch, Peperstraat 21, kadastraal 
bekend aldaar sectie H , n°. 4556, groot 8.68 
aren, geconstateerd bij de, in afschrift aan 
deze wet gehechte, akt,i dd. 10 Februari 1931. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. WILHELM! A. 
De Minist er van Financiën, D e Ge e r. 

(Uitgeg. 30 Juli 1931.) 
Afschrift. 

De ondergeteekenden: 
1 °. Willem van der Linde, Ontvanger der 

1·egistratie en domeinen te ' -Hertogenbosch, 
ten deze handel ende namens den 

Staat der N ederlanden, 
a ls hiertoe gemachtigd bij brief van den 

Directeur der registratie en domeinen te Maas
trich t, dd. 7 Februari 1931, n°. 921, gegrond 
op de missive van den Minister van Finan
c iën dd. 6 Februari 1931, n°. 151 Dom.; 

2°. Monseigneur Arnold Frans Diepen, Bis
schop van 's-Hertogenbosch, wonende aldaar, 
handel ende namens: 

het Bisdom van 's-Hertogenbosch , 
zijn, de eerst ondergeteekende onder voor

behoud van goedkeuring bij de Wet overeen
gekomen als volgt: 

De Staat der Nederlanden verkoopt aan het 
Bisdom van 's-Hertogenbosch, dat in koop 
aanneemt, 

het huis en tuin te 's-Hertogenbosch, Peper
straat 21, kadastraal aldaar bekend sectie H 
n°. 4556, groot 8.68 Aren, zulks voor eene 
koopsom van zes en voortig duizend gulden en 
voorts onder de volgende voorwaarden: 

Art. 1. In den verkoop zijn niet begrepen 
de aan de muren bevestigde stellingen, welke 
door den Rijksgebouwendienst zullen worden 
verwijderd, zonder dat de Staat aansprakelij k 
is voor de daardoor eventueel aan de muren 
ontsta ne schade. 

Art. 2. De koopsom moet ten kantore van 
den Ontvanger der registratie en domeinen te 
's-Hertogenbosch worden betaald binnen een 
maand na de schriftelijke mededeeling door 
genoemden Ontvanger aan den kooper, dat de 
wettelijke goedkeuring is verleend en dat het 
pand door den Staat is ontruimd. 

Art. 3. H et gekochte wordt in genot aan
vaard op den eersten dag der maand, volgen
de op den dag der betaling van de koopsom, 
welke betaling niet kan geschieden, zool aug 
de in het vorig artikel genoemde mededeeling 
niet heeft plaats gehad. 

Art. 4. De grond- en andere lasten van het 
gekochte geheven wordende, komen ten laste 
van den kooper vanaf den eersten J annari \"att 

het jaar, volgende op den dag der betaling. 
Art. 5. Alle vrijwaring behalve die var; 

den eigendom, benevens iedere vordering we
gens over- of ondermaat is uitgesloten. 

Art. 6. Ingeval de koopsom niet binnen 
veertien dagen na den gestelden termijn in ar
tikel 2 mocht zijn voldaan, zal voor iedere in
gegane maand verzuim, zonder dat daartoe 
eenige ingebrekestelling noodig is, door den 
kooper verschuldigd zijn eene boete van 1 pot. 
van de koopsom of van het niet betaalde ge
deel te daarvan. 

Art. 7. De overschrijving dezer akte in de 
openbare registers geschiedt door de zorg van 
voornoemden Ontvanger, zoodra de koopsom 
is betaald. 

Art. 8. Alle kosten en rechten vallende op 
deze akte, komen ten laste van den kooper en 
moeten tegen uitreiking van het voor hem 
bestemde exemplaar dezer akte op de eerste 
aanzegging van voornoemden Ontvanger aan 
dezen worden voldaan. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te 
's-Hertogenbosch, den tienden Februari 1900 
een en dertig. 
De Bisschop van 's-Hertogenbosch, 

(get.) t A. F. Diepen. 
De Ontvanger der registmtie en 

dom einen , 
(get.) van der Linde. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De S ecretaris-Generaal 

van het Ministerie van Financiën, 
E. S OECK, l . S .-G. 
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9 Juli 1931. WET tot wijziging van artiki,] 
25 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad 
n• . 82) betrekkelijk de grondbelasting. 
s. 288. 

Bijl . Handel . 2de Kam er 1930/1931, n°. 388, 
1- 4. 

Handel. 2de Kamer 1930/1931, blz. 2847. 
I dem l ste Kamer 1930/1931, blz. 723 . 
Wij WILHELMI NA, enz ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is, artikel 25 der wet van 
26 Mei 1870 (Staatsblad n•. 82) betrekkelijk 
de grondbelasting te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. Artikel 25 der wet van 26 Me i 1870 

(Staat sblad n•. 82 ) wordt gewijzigd als vol gt: 
a. In het eerste lid wordt in pl aats van 

hetgeen vermeld is onder letter e gelezen : 
de gebouwen, uitsluitend dienende: 
1 •. tot instellingen van weldadigheid, ver

meld in art. 1, l ste lid, der Armenwet, voor 
zoover de a1menverzorg ing binnen die gebou
wen pi aats heeft: 

2°. tot inrichtingen tot genezing of verple
ging van zieken· of gebrekkigen , voor zoover 
daa rbij geen winst wordt beoogd ; 

b. In den eersten volzin van het laatste I iel 
wordt in plaats van " l itt. b-d en litt. f" ge
lezen: ,,li tt. b- f" en in plaats van " l itt. b en 
d 1°." gelezen : ,,li tt. b, d 1°. en e" . 

Art. II. Deze wet treedt in werk ing met 
ingang van 1 J anuari 1932. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELM! A. 

De M inister van Financiën, D e G ee r . 
( Uitgeg. 27 J uli 1931. ) 

9 Jul i 1931. WET, houdende bepal ingen om
trent onderzoek naar scheepsrampen op de 
binnenwateren. S . 289. 

B ijl. Handel . 2de Kam er 1930/31 , n•. 168, 
1- 10. 

H andel. ide11i 1930/31 , bl z. 2098-2105, 
2118- 2120. 

B ijl . H andel . l ste Kamer 1930/31, n•. 168, 
blz. 1- 3. 

H andel. idem 1930/31, blz. 723-725. 
Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bepalingen vast te stel
len omtrent onderzoek naar scheepsr ampen op 
de Nederlandsche binnenwateren, mede ten 
behoeve van de samenstell ing van eene onge
vallenstat istiek voor de binnenvaart; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

§ l. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder : 
a. N ederlandsche binnenwateren : alle wa

teren in N ederland, vallende binnen de lijn, 
aangegeven in artikel 1, eerste lid, van de 
Schepenwet; 

b. Schepeii : binnenschepen of andere vaar
tu igen, welke slechts bij uitzondering en over 
korten afstand bui ten de in dit artikel onder a 
bedoelde lijn varen; 

c. K apitein : de gezagvoerder van een schip 
of degene die dezen vervangt ; 

d. E igenaar: de persoon, die het beheer 
over het schip heeft, hetzij hij eigenaar, reeder 
of boekhouder van de reederij van het schip 
is, hetzij hem het schip in gebruik is gegeven; 

e. Ramp : een voorval aan een schip in den 
zin dezer wet overkomen, tengevolge waarvan 
schade van beteekenis aan dit schip, zijne be
manning of lad ing dan wel aan een ander 
sch ip, zij ne bemanning of lad ing is toege
bracht ; 

f. Onze M iiiister: Onze Minister, met de u it
voering van deze wet belast. 

2. 1. Van Staatswege wordt onderzoek ge
daan naar de oorzaken van op de Nederl and
sche binnenwateren aan schepen overkomen 
rampen. 

2. H et onderzoek bestaat uit een voorloopig 
onderzoek door of vanwege den H oofdinspec
teur voor de Scheepvaar t, zoo noodig gevol gd 
door onderzoek van eene Commissie. 

3. H et voorloopig onderzoek wordt inge
steld telkens wanneer ·een schip door eene 
ramp is getroffen. 

3. l. De Commissie bestaat uit een door 
Ons te benoemen Voorzitter en twee voor ieder 
geval door den Voorzitter aan te wijzen leden , 
gekozen ui t een aanta l door Ons te benoemen 
bijzitte rs ; de Commissie wordt bijgestaan door 
een door Ons te benoemen Secretaris. 

2. Voorts worden door Ons benoemd een 
plaat vervangend Voorzitter en een plaats
vervangend Secretaris. 

3. De Voorzitter, de plaatsvervangend Voor
zitter, de Secretaris, de plaatsvervangend Se
cretaris en de bijzitters worden door Ons be
noemd voor een tijdvak van ten hoogste vier 
jaren. 

4. Door Ons worden de werkkring en de 
bevoegdheden van · den Voorzitter , van den 
Secretaris en van de leden en worden de be
zoldigingen van den Voorzitter en van den 
Secretaris en de schadeloosstellingen van 
hunne pl aatsvervangers en van de leden vast
gesteld. 

5. De Comm is ie vergadert in eene voor 
ieder geval door haren Voorzitter aan te wij
zen gemeente. 

4. l. De Voorzitter, de Secretaris, benevens 
hunne plaatsvervangers, en de leden der Com
miss ie, de H oofdinspecteur voor de Scheep
vaart en de namens hem optredende ambte
naren der Scheepvaartinspect ie hebben te al
len t ijde toegang tot de schepen, waaraan eene 
ramp is overkomen, of welke eene ramp heb
ben veroorzaakt en tot de pl aatsen, waar zoo
danige schepen zich bevinden . 

2. Zij zullen evenwel niet tegen den wil 
van den bewoner binnentreden in de gedeelten 
van het vaartui g, tot woning bestemd, dan op 
schriftelijken bij zonderen last van den burge
meester der gemeente, in welke het vaartuig 
zich bevindt. Van di t binnentreden wordt door 
hen proces-verbaal opgemaakt en binnen twee
maal vier en twintig uren aan dengene, in 
wiens woning is binnengetreden, in afschrift 
medegedeeld. 

5. De eigenaars, de kapiteins en de leden 
van _de bemanning van de schepen, bedoeld in 
artikel 4, zij n verplicht aan de in dat a rtikel 
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genoemde personen desverlangd de door hen 
noodig geachte inlichtingen te geven. 

6. De in artikel 4 genoemde personen zijn, 
behalve jegens de in het verband van deze 
wet boven hen gestelden, verplicht tot geheim
houding van hetgeen hun in plaatsen, waar zij 
kraclitens dat artikel binnentreden, omtrent 
het daar uitgeoefend bedrijf is bekend gewor
den, voor zoover het niet in strijd is met de 
bepalingen van ·deze of eene andere wet. 

7. De Voorzitter, de plaatsvervangende 
Voorzitter en de leden der Commissie onthou
den zich van deelneming aan de behandeling 
van zaken, welke hun of hunne bloed- en aan
verwanten tot en met den vierden graad per
soonlijk aangaan, of waarin zij als gemachtig
den zijn betrokken. 

8. 1. Beslissingen van de Commissie moeten 
in voltallige vergadering worden genomen. 

2. Onze Minister kan bepalen, dat de zit
tingen van de Commissie in het openbaar zul
len worden gehouden. 

§ 2. Het onderzoek. 

9. 1. De notarissen en autoriteiten, voor 
wie scheepsverklaringen, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 353 van het Wetboek 
van Koophandel, zijn afgelegd, zenden onver
wijld afschriften van deze stukken aan den 
Hoofdinspecteur voor de Scheepvaart. 

2. De burgemeesters en de ambtenaren van 
den Rijks- en den Provincialen Waterstaat 
zenden, wanneer zij kennis k1;jgen van eene 
ramp, hiervan onverwijld bericht aan den 
Hoofdi nspecteur voor de Scheepvaart. 

10. 1. De Hoofdinspecteur voor de Scheep
vaart stelt nopens alle te zijner kennis geko
men rampen een onderzoek in of doet dit in
stellen door een door hem aan te wijzen amb
tenaar van de Scheepvaartinspectie. 

2. Acht hij het voor de vaststelling van de 
oorzaak van de ramp of om andere redenen 
noodig, dat door de Commissie een onderzoek 
wordt ingesteld, dan stelt hij de stukken in 
handen van den Voorzitter der Commissie. 

3. De Voorzitter stelt plaats, dag en uur 
voor het in het vorig lid bedoelde onderzoek 
vast en wijst de leden aan, die zitting zullen 
nemen. Hij roept de noodige getuigen en des
kundigen voor die zitting op. 

ll. 1. De artikelen 7, tweede en derde lid, 
8 tot en met 11, 13 tot en met 17, 19, 23, 
eerste lid , en 25 der wet van 5 Augustus 1850 
(Staatsblad n°. 45), het laatst gewijzigd bij 
de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), 
zijn, voor zoover zij niet afwijken van de voor
gaande bepalingen dezer wet, van toepassing 
op het onderzoek in te stellen door den 
Hoofdinspecteur voor de Scheepvaa1·t of door 
den door hem krachtens artikel 9, eerste lid, 
met het onderzoek belasten ambtenaar en op 
het onderzoek door de Commissie. 

2. Aan de in het eerste lid genoemden ko
men dezelfde bevoegdheden toe als die, welke 
bij de aldaar vermelde artikelen aan de com
missie van onderzoek zijn toegekend. 

3. ochtans zal in het geval, geregeld bij 
artikel 13 der in het eerste lid genoemde wet, 
het bevel van medehrenging mede door den 
Voorzitter der Commissie kunnen worden ver, 
ieend. 

12. Aan getuigen en deskundigen, voor 
zooverre hunne dienstverhouding tot het Rijk 
niet medebrengt, dat zij hunne medewerking 
verleenen zonder eene schadeloosstelling, 
wordt, zoo zij dit verlangen, zoodanige schade
loosstelling toegekend naar den maatstaf der 
tarieven van justitiekosten en salarissen in 
burgerlijke zaken. 

13. 1. De H oofdinspecteur voor de Scheep
vaart en de Commissie kunnen overlegging 
vorderen binnen een bepaalden -termijn van 
alle voor het onderzoek vereischte bescheiden, 
zoowel van de kapiteins der schepen, bij de 
ramp betrokken geweest, als van ieder ander, 
die stukken onder zijne berusting heeft. 

2. Bij verzuim van overlegging binnen den 
gestelden termijn wordt daarvan proces-verbaal 
opgemaakt, waarmede gehandeld wordt als 
bepaald bij arti kel 16 der wet van 5 Augustus 
1850 (Staatsblad n°. 45), het laatst gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 
308), en dat de bewijskracht bezit in arti kel 
11 dier wet omschreven. 

14. 1. Wanneer de behandeling van eene 
zaak door de Commissie is afgeloopen, wordt, 
daa rvan versl ag opgemaakt. 

2. Dit verslag moet den aard en voor zoo
ver mogelijk ook de oorzaak van de ramp 
aangeven. 

3. Een gewaarmerkt afschrift van dit ver
slag wordt zoo spoedig mogelijk aan Onzen 
Minister en aan den Hoofdinspecteur voor de 
Scheepvaart gezonden. 

4. Het verslag wordt op door Ons te bepa
len wijze openbaar gemaakt. 

15. 1. De termijn voor het oproepen van 
getuigen en deskundigen is, voor het geval zij 
in het Rijk in Europa woonachtig zijn of ver
blijf houden, ten minste twee vrije dagen. Is 
hunne woonplaats elders dan stelt de Voorzit
ter der Commissie den termijn vast. 

2. Voor zoover noodig geschiedt de oproe
ping op last van den Voorzitter der Commis
sie door beteekening door den deurwaarder 
van eenig rechterlijk college met achterlating 
van een afschrift aan den persoon of aan zijne 
woon- of verblijfplaats hier te lande. 

3. Ingeval de beambte, met de beteekening 
bel ast, noch den persoon van den opgeroepene, 
noch iemand van diens huisgenooten aan diens 
woon- of verblijfplaats aantreft, zal hij het 
afschrift terstond ter hand stellen aan het 
hoofd van het plaatselijk bestuur of aan den
gene, die hem vervangt, die het oorspronke-
1 ij ke met gezien zal teekenen en het afschrift 
zoo mogelijk aan den betrokkene zal moeten 
doen toekomen zonder dat van dit laatste ech
ter zal behoeven te blijken. 

16. De Commissie is bij de behandeling 
van zaken aan geen anderen vorm gebonden 
dan bij deze wet is bepaald. 

17. De kosten van het onderzoek volgens 
deze wet worden gedragen door het Rijk. 

§ 3. Strafbepalingen. 

18. Met geldboete van ten hoogste zeshon
derd gulden wordt gestraft hij, die in strijd 
met artikel 5 nalaat inlichtingen te geven. 

19 . Met geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft de kapitein, 
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die in strijd met artik"J 13 de opgevorderde 
bescheiden niet overlegt. 

20. M et geldboete van ten hoogste vijf dui
zend gulden wordt gestraft de derde, onder 
wiens berusting bescheiden a ls in artikel 13 
bedoeld zich bevinden, en die ingevolge dat 
artikel opgevorderde bescheiden niet overlegt. 

21. 1. Met gevangenisstraf van ten hoog
ste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
.zeshonderd gulden wordt gestraft hij , die op
zettelijk de in aTtikel 6 opgelegde geheimhou
-ding schendt. 

2. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
:honderd gulden wordt gestraft hij , aan wiens 
schuld schending van die geheimhouding te 
wijten is. 

3. Geen vervolging heeft plaats dan op 
"klachte van den eigenaar van het schip, of 
van den kapitein, of van den bestuurder van 
het bedrijf, dat ter plaatse in artikel 6 be
-doeld, wordt ui tgeoefend. 

22. De bij deze wet strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd a ls overtredingen, be
h alve de feiten, strafbaar gesteld bij het eer
ste en tweede lid van artikel 21, welke a ls 
.misdrijven worden beschouwd. 

§ 4. Slotb epalingen. 

23. 1. In de gevallen, waarop deze wet van 
toepass ing is, blijft artikel 70 der Schepen
-wet buiten toepassing. 

2. Indien bij eene ramp, overkomen aau 
~en schip, in den zin dezer wet, tevens een 
-onder de Schepenwet vallend vaartuig betrok
ken is, wordt het onderzoek niet naar de voor
.gaande bepalingen, doch overeenkomstig de 
Schepenwet ingesteld. 

24. H etgeen ter uitvoering van deze wet 
noodig is wordt bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur geregeld. 

25. 1. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Binnenvaartrampenwet". 

2. Zij treedt in werking op een door Ons te 
bepal en tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. R e y me r. 
( Uitgeg. 31 Jul i 1931.) 

9 Juli 1931. WET tot verklaring van het a l
gemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten noodig voor den bouw van een 
stuw met schutsluis bij Lith, behoorende 
tot de verbetering van de rivier de Maas 
voor groote a fvoeren. S. 290. 

9 J uli 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor aanleg van een 
nieuw wegvak in den Rijksweg 's-Graven
hage-Noordhollandsche grens bewesten 
Oegstgeest. S. 291. 

9 Jul i 1931. WET tot verklar ing van het 
a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, e rfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, noodig voor aanleg van een 
nieuw Rijkswegvak ter vervanging van 
den weg op den Teersdijk in den Rijksweg 
Nijm egen-Grave-'s-H ertogenbosch. S . 292. 

9 Jul i 1931. WET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, e rfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor aanleg van de 
weggedeelten van de Gouwe tot den Mid
delweg nabij het station M oordrecht, met 
inbegrip van de overbrugging van de 
Gouwe, en van Voorburg tot eerstgenoemd 
weggedeelte nabij de Gouwe, behoorende 
tot de Rijkswegen A msterdam-Bodegra
ven-Rotterdam en 's -Gravenhage--Utrecht 
-Driebergen (-A rnhem). S. 293. 

9 J uli 1931. WET, houdende overneming van 
een gedeel te van den Rijksweg van Z woll e 
naar Almelo in beheer en onderhoud bij 
het Rijk. S. 294. 

Wij WILHELlYlINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het bij de gemeente 
Wierden in beheer en onderhoud zijnde ge
deelte van den Rijksweg Z wolle- Almelo bij 
het Rijk in beheer en onderhoud over te ne
men, en dat zulks ingevolge artikel 1, tweede 
lid, der Waterstaatswet 1900 krachtens een 
wet moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
Art. 1. Bij het Rijk wordt in beheer en 

onderhoud overgenomen het gedeelte van den 
Rijksweg Zwolle-Almelo, zich uitstrekkende 
van K.M. 42,506 tot K.M. 42,994. 

H et genoemde weggedeelte, gelegen in de 
gemeente W ierden, kadastraal bekend als sec
t ie I , n°. 4749, en sectie A, n°. 3993 (ged.), 
en in eigendom toebehoorende aan het Rijk, 
is met een zwar te a rceering aangegeven op de 
bij deze wet behoorende teekening. 1 H et wordt 
bij het Rijk in beheer en onderhoud overge
nomen voor zooveel dit beheer en onderhoud 
bij de gemeente W ierden berust. 

In de overneming zijn begrepen de op en in 
het weggedeelte aanwezige beplantingen, dui
kers, palen, stoepen en andere werken, voor 
zooveel een en ander in beheer en onderhoud 
is bij de gemeente Wierden. 

2. Door het in beheer en onderhoud overne
men van het in artikel 1 vermelde wegge
deelte, treedt het Rijk tegenover derden in 
de rechten en verpl ichtingen van de gemeente 
Wie,·den te dezer zake. 

3. Alle kosten, waartoe de overbrenging 
aanle iding mocht geven, zijn ten laste van het 
Rijk. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den J uli 

1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Waterstaat, P. J . R e y me r . 
(Uitgeg . 17 Augustus 1931. ) 

1 Deze teekening is niet opgenomen. 



PROTOCOLE relatlr à tles amendemeuts aux artlcleR 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 et a ux clauses finales de la Con ventlon J>or
tant ré g·Jementatlon de Ia Navlgatlon Aérlenne en date du 13 octobre 1919. 

La Commission Internationale de Navigation Aér ienne a, au cours ·de sa se izième sess ion réunie à Paris sous l a Présiclence de M. P ier ,·e
Etienne Flanclin, ass isté de M . Albe1·t Roper, Secrétaire Général, approuvé clans sa séance du 15 Juin 1929, conformément aux disposi
tio ns de l'article 34 de la Convention porta nt réglementation de la navigation aé rienne, des mocli[ ications aux articles 3, 5, 7, 15, 34, 37, 
41, 42 et a ux clauses fina les de l acli te Convention qui seront récligés comme su it, en français, en a ng la is et en ita li e n : 

Art. 3. Chaque Etat contractant a le droi t 
d'interdire, pour rai son d'ordre m ili taire ou 
dans l 'intérêt de Ia sécurité pub! ique, aux 
aéronefs ressortissant aux autres Etats con
tractants, sous les pe i nes prévues par sa lé
g islation et sous rése rve qu'il ne sera fait 
a uc une disti net ion à eet égard entre ses aéro
nefs privés et ceux des autres. Etats contrac
ta11ts, le survol de certa ines wnes de son terri-
1oire. 

Uhaque Etat contractant peut autoriser, à 
i itre exceptionnel et dans l'intérêt de la 
SÓClll'ité pub! ique , le survol desdites zones par 
ses aé l'one fs nationa nx. 

Art. 3. Each contracti ng State is entitlecl 
for military reasons or in the interest of pu
blic safety to prohibit the a ircraft of the other 
contracting States, under the penalties prn
vided by its legislation and subject to no 
clistinction being made in this respect between 
its private aircra[t and those of the other co 11-
tracting States, from flying ove ,· certa in areas 
of its territory. 

Each contracting State m ay, as an excep
tional measure and in the interest of pub! ic 
safety, authorise flight over the sa icl areàs by 
its national aircrnft. 

The -pos itio11 and extent of the proh ibitecl 

Art. 3. Ogni Stato contraente ha il diritto 
di v ietare, per ragioni d'ordine militare o 
11e l l' interesse della sicurezza pubblica, il volo 
a l cl isopra di determinate zone del suo terri
torio agl i aeromobil i degl i a l tri Stati con
iraenti sotto m inaccia delle pene sancite dal Ie 
p,·oprie Jeggi e con la riserva che non sarà 
fatta a lcuna distinz ione, a questo riguardo, 
tra i suoi aeromobil i privati e que! 1 i clegl i 
a l tri Stati contrnenti. 

Ogni Stato contraente puo' a uto rizza re, a 
titolo eccez iona le, e nel l ' interesse clell a sicu
l'ezza pubblica, il sorvolo cli <lette zone agl i 
acl'Omobil i nazional i. 



L'emplacement et l' étendue des zones inter
dites seront préalab lement rendus publ ics et 
seront notifiés ainsi que les a utorisations ex
ceptionnelles délivrées en vertu du paragraphe 
précédent, à tous les a utres Etats contractants 
ains i qu'à la Commiss ion Internationale de 
NavigaLion Aérienne. 

Chaque Etat contractant se réserve en outre 
Ie droit, en temps de paix, dans des cir
constances exceptionnell es, de restreindre ou 
d' in terdire provisoirement, et avec e ffet im
méd iat, Ie survol de son territo ire ou d'unc 
partie de son territoire à cond ition que cettc 
restri ct ion ou interdiction soit appl icable, sans 
distinction de nationa l ité, aux aóronefs de tous 
les autres Etats. 

U ne tell e décis ion sern rendue pub) ique, 
notifi ée à tous les Etats contractants et corn 
muniquée i\ l a Comrnission Internatio11ale da 
Navigation Afaienne. 
( A in<Jérc·r coin1ne den,im· article du C havit,·e 

vre·111 ·,er.) 
Art. 5. Chaque Etat contractant a la droit 

de conclu rn des conventions particul ières av'ec 
des Etats non-contractants. 

Les stipul ations de ces conventions particu-
1 iè1·0s ne devront pas porte1· atte in te aux droits 
des Parties contracta ntes à l a présente Con
vention . 

Ces conventions particul ières, dans toute la 
mesure compatible avec leur objet, ne devront 
pas être en contradiction avec les principes 
gónéraux de la présente Convention. 

Elles seront cornrnu niquóes à la Commission 
International(' de Navigation Aóri enno qui les 
11otif ie ra aux autres Etats contractants .. 

Art. 7. L'immatriculation des aóronefs visés 
dans l'article précédent sera faite conformé
ment aux lois et aux di spos itions spécia les de 
chaque Etat contractant. 

Art. 15. Tout aéronef ressortissant à un 
Etat contractant a Ie droit de traverser l 'at
mosphère d 'un autre Etat sans atterri r. Dans 
ce cas, il est tenu de suivre l'itinérai re fixé 
par l'Etat survolé. Toutefois, pour des raisons 
de police générale, il sera obligé d'atte rrir 
s'i l on reçoit l 'ordre au moyen des signa ux 
prévus à l 'anuexe D. 

a reas sha ll be previously published and sha ll 
be notifi ed , as well as the exceptional autho
risations issued under the last preced ing para
graph , to a ll the other contracting States as 
well as to the International Commiss ion for 
Air Nav igation. 

Each contracting State reserves a lso the 
right in execptional circumstances in time of 
peace a nd with immed iate effect temporar il y 
to restrict o r prohibit flight over its territory 
01· over part of its terr itory on condition that 
such restriction 01· proh ibition shall be app l i
cable without dist inction of nationality to the 
a ircraft of a l I the other States. 

Such dec ision shal I be pub! ished, notified to 
a ll the contracting States und communicated 
to the International Cornm iss io11 [or Air Na
vigation. 

( 'L'o be insert ed ll<l the last article of 
C havte,· l .) 

Art. 5. Each contracti ng State is entitled 
to conclude special conventions with noncon
tracting States. 

The stipulations of such specia l conventions 
shall not infringe the r igh ts of the contracting 
Parties to the present Convention. 

Such special conventions in so far as may 
be consistent with their objects shal I not be 
contradictory to the genera\ principles of tho 
present Convention. 

They shal I be communicated to the Inter
nationa l Comm ission for A ir Navigation which 
wil ] notify them to the othet· contracting 
States. 

Art. 7. The reg istrntion of a ircraft referred 
to in the last preceding Article sha ll be made 
in acco rda nce with the laws, a nd special pro
v isions o f each contracting State. 

Art . 15. Every a ircraft of a contracting 
State has the right to cross the a ir space of 
another State without landing. In this case it 
shall follow the route fixed by the State over 
which the fli ght takes place. However, for 
reasons of genera! securi ty it wil! be obli ged 
to land if ordered to do so by means of the 
signals provided in Annex D. 

L a pos1z1one e l 'estens ione delle zone vietate 
sarnnno preventivamente rese pubbliche e 
saranno notificate, non a ltrimenti che Ie a uto
rizzazione eccezionali concesse in virtu de l 
precedente paragrafo, a tutti gli altr i Stati 
contraenti e all a Commiss ione Internazionale 
di Navigazione Aerea. 

Ogni Stato contraenti si riserva inoltre il 
diritto , in tempo di pace, in circosta nze ec
cezionali , di Jimitat·e o vieta t·e provvisoria
mente, e con effetto immed iato, il sorvolo del 
suo terr itoria o di una parte del suo terr itor ia, 
a condizione che ta le limi taz ione o divieto sia 
appl icabile, senza distinzione di nazional ità, 
agl i aeromobili di tutti g li altri Stati. 

Tale decisione sa rà resa pubbl ica, notificata 
a tu tti gli Stati contrnent i e corn unicata a ll a 
Commiss ione lnteruazionale di Navigazio110 
Aerea. 

( Da inserii>e nel Cavitolo 1 °, co·m c ultimo 
ai·ticolo.) 

Art. 5. Ügni Stato contraente ha il cliritto 
di concludere convenzioni particolari con gli 
Stati contrenti. 

Le stip ul azio ni di queste convenzioni par
tico lar i non dovrnnno derogare a i diritti del le 
pa1ti contraenti dell a Convenzione attuale. 

Queste convenzioni particolar i, ne ll a m isurn 
compatibile col loro scopo, non dovra nno 
essere in contradizione con i p1·incip i genera li 
de l la presente Convenzione. 

Esse saranno comunicate all a Comm iss ione 
Internazionale di Navigazione Aerea, la quale 
Ie notificherà agli a ltri Stati co ntrnenti. 

Art. 7. L'imrnatricolazione degli aeromobili 
prevista nel precedente articolo sarà fatta in 
conformità <lelie leggi e <lelie disposizioni spe
c ia l i di ogni Sta to contraente. 

Art. 15. Ogni aeromobile di uno Stato con
traente ha diritto di attraversare l'atmosfera 
d'un altro Stato contraente senza atterrare, 
ma deve, in tal caso, seguire la rotta sta b il ita 
dallo Stato a ttraversato. Tuttavia, per ragioni 
di s icurezza generale sarà tenuto ad atterrare, 
se ne riceve l 'ordine per mezzo de i segnal i 
prev isti nell' a llegato_ D. 
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autorisation spéciale, su1;voler · sans· pilote Ie 
territoil'e d'un autre Etat contractant. 

'l'out aéronef qui se rend d'un Etat dans 
un autre Etat doit, si Ie règlement de ce 
dernier l'exige, atterrir sur un des aérodromes 
fixés par lui. Notification de ces aérodromes 
sera donnée par les Etats contractants à la 
Commission Internationale de Navigation 
Aérienne, qui transmettra cette notification 
1\ tous les Etats contractants. 

Chaque Etat contractant pourra subordonner 
à son autorisation préalable 1 'établ issement 
de voies internationales de navigation aérienne 
et la création et l'exploitation de lignes inter
nationales régul ières de navigation aérienne, 
avec ou sans esca le, sur son territoire. 

Art. 34. Il sera institué, sous Ie nom de 
Commission Internationale de Navigation 
Aérienne, une Commission internationale per
manente placée sous l'autorité de Ja Sociéoo 
des Nations. 

Chaque Etat contracta·nt ne pourra avoi,· 
plus de deux représentants à Ja Commission. 

Chaque Etat représenté à la Commission (la 
Grande-Bretagne avec ses Dominions et )'Inde 
comptant à cette fin pour un Etat) aura cha
cun une voix. 

La Commission Internationale de Naviga
tion Aérienne déterminera les règles de sa 
prop re procédure et Ie I ieu de son siège per
manent, mais ell e sera libre de se réunir en 
tels endroits qu'elle jugera convenable. 

Cette Commission aura les attributions sui 
vantes: 

a. Recevoir les propositions de . tout Etat 
cont1·actant, ou I ui en adresser, à l 'effet de 
modifier ou d'amender les dispositions de la 
présente Convention; notifier les changements 

· adoptés; 
b. Exercer les fonctions qui lui sont dévo-

1 nes par Ie présent Article et par les Articles 
9, 13 , 14, 15, 16, 27, 28, 36 et 37 de Ja pré. • 
sen te Convention; . 

c. Apporter tous amendemonts aux dispo
s i tions des Annexes A à G; 

d. Centraliser et communiquer aux Etats 
contractants Jes informations de toute naturf' 

by specia l authorisation, fly without a pi lot 
over the tel'l'i tory of another contract i ng State. 

Every aircraft which pas es from one State 
into another shall, if the regulations of the 
Jatter State require it, land in one of the 
aerodromes fixed by the Jatter. Notification 
of these aerodromes shall be given by the con
tracting States to the International Commis
sion for Air Navigation and by it transmitted 
to all the contracti ng States. 

Every contracting State may make condi
tional on its prior authorisation the establ ish
ment of international airways and the creation 
and operatio11 of regul a1· in ternationa l air 
navigation lines, with or without landing, on 
i ts teni tory. 

Art. 34. There shall be institu ted, under 
the name of the International Comm iss ion fot· 
Air Navigation, a permanent Commiss ion 
placecl under the clirection of the League of 
Nations. 

Each contracti ng State rnay have not more 
than two representatives on the Commission. 

Each State representecl on the Cornmi s ion 
(Great Britain, the British Dominions and 
India counting for this purpose as one State) 
shall have one vote. 

The Inte1~national Cornm ission for Air Na
vigation shall determine the niles of its own 
procedure and the place of i ts permanent seat, 
but it shall be free to meet in such places as 
it may deern convenient. 

The duties of this Commission shall be: 
a. To receive proposals Irom or to make 

proposals to any of the contracting States fot· 
the modification or amendment of the prov i
sions of the present Convention, and to noti fy 
changes adopted; 

b. To carry out the duties imposed upon it 
by the present Article and by Articles 9, 13, 
14, 15, 16, 27, 28, 36 and 37 of the . present 
Convention; 

c. To amencl the provisions of the Annexes 
A-G; 

d. To coll ect and communicate to the con
tracting States information of every kind con
cerning international air navigation; 

senza autor izzazione speciale, sorvolare senza 
pi lota il territoria di un altra Stato con
traente. 

Ogni aeromobile che passa da uno Stato in 
un altro deve se i regolament i di quest'ultimo 
Jo es igono, atterrare in uno degli aeroporti 
stabi I i ti dal medesimo. Sar à data noti fica
zione di detti aeroporti, dagli Stati contraenti 
alla Commiss ione Internaz ionale di N av iga
zione Aerea, che la trasmetterà a tutti gl i 
al tri Stati contraenti. 

Ogni Stato contraente potrà suborclinare 
al la sua preventiva autorizzazione Jo stabili 
m·ento di vie internazionali cli navigazione 
aerea e Ia creazione e l'esercizio di l inee in
te rnazionali regolari cli navigazione aerea, con 
o senza scalo, sul suo territoria. 

Art. 34. Sarà istituita, col nome di "Com
missione Internazionale cli Navigaz ione Aerea", 
sotto l' autorità della Società dell e Nazioni, 
11na Commissione in ternaz iona le permanente. 

Ogni Stato contraente non potrà ave re piu 
di due rappresentati nella Commissione. 

Ogni Stato rappresentato all a Comm iss ione 
(la Gran Bretagna coi suoi Domini e !'India 
contanclo a questo fine per uu solo Stato) 
aerà un voto. 

La Comm issione I nternazionale di Naviga
zione Aerea stabilirà la propria procedura e 
1 a propria sede permanente; ma sar à I ibera 
cli riunirs i dovunque Jo riterrà opportuno. 

A questa Commiss ione competerà: 
a. Ricevere da ciascuno degl i Stati 9on

traenti o far loro Ie proposte di modif icazioni 
o cli emenclamenti alle disposizioni della pre
sente Convenzione, e notificare Ie variazioni 
adottate: 

b. Esercitare Ie funzioni che Ie sono attri
buite dal presente articolo e clagl i articol i 9, 
13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 e 37 della presente 
Convenzione; 

c. Ernenclare Ie disposizioni degli allegati 
A-G· 

d. Raccogliere e comunicare agli Stati 
contraenti Ie informazioni di ogni genere con
cernenti la navigazione aerea intemazionale; 

e. Raccogliere e com unicare agli Stati con
t raenti tutte Ie notizie relative a ll a radio-
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concernant l a na.vi gation aórienne i11 Le1·11t'l.tio
na le; 

e. Centrnliser et communiquer a ux Etats 
contractants tous les rense ignements d'orclre 
racliotélégraphique, météorolog ique et méclical, 
intéressant la navigation aér ienne; 

/. Assurnr la publication de cartes pour la 
11 avigation aórienne, conform61nent aux. dispo
s itions de !'Annexe F ; 

g. Donner des av is sur les questions que les 
Etats pourront soumettre à son exa men. 

Tollte modification cl ans I s dispo iti ns do 
l'une que lconque des Annexes poutTa êtrn a p
portée par la Commission In ternationa le de 
Navigation Aéri enne, lorsq ue la di te modifi 
cation aura été approuvée par les t ro i quarts 
du tota l des voix des E tats représentés à Ia 
·ess ion et les deux tiers du total possible des 
vo ix qui pourraient être exprimées si to us les 
Etats óta ient représentés. Cette rnodification 
aura ple in effet dès qu'e ll e a ura été notifiée, 
par la Commiss ion Internationale de N aviga
t ion Aéri enne, à tous les Etats contractants. 

Toute modification proposóe aux articles de 
la présente Convention sera discutée par la 
Commiss ion International e de Navigation 
Aórienne, qu'elle émane de l'un de Etats con
trnctants ou de la Commission ell e-même. 
Aucune modification de cette nature ne pourra 
ótre proposée à l'acceptat ion des Etats con
trnotants, s i elle n'a óté approuvóe par les 
deux tiers au moin du total possib le des voix. 

Les modif ications apportées aux articles de 
la Convention (exception faite des Annexes) 
doivent, avant de porte r e [fet, être expres
sément adoptées pa,- les Etats contrnctants. 

Les dépenses de la Commission In ternatio
na le de av igation Aórienne seront suppor
tóes par les Etats contrnctants dans la pro
portion fi xée par ladit,e Commiss io n. 

L es frai s occasionnés par !'envo i de dó léga
t ions techniques seront supportés par leurs 
Etats respectifs. 

( P,·émier alinéa.) 

Art. 37. En cas de dissentiment entre deux 
ou plusieu rs · Etats relativement à l'interpré
tatiou d la urésente Convontion., Ie I itige 

e. To coll ect a nd communicate to the con
tracting States a l I information relating to wi
reless telegraphy, meteorology and medica] 
science which rnay be of interest to air na
v igatio11; 

/ . To ensure the publication of maps for 
air navigation in accordance with the provi 
sioJJs of Annex F; 

g. To give its opinion on questions which 
the States may submi t for examination. 

Any modifications of the provisions of an y 
one of the Annoxes may be made by the Inte r
national Comm iss ion for Ai,· Navi gation when 
such mod ification shall have been approved 
by th ree fourths of the tota l votes of tho 
States represented at the Session a nd two 
thirds of the total poss iblo votes which could 
be cast if a ll the States were represented . 
Such rnodification shall bccome effective from 
the time when it shall have been notified by 
the Inte rnational Comm ission for Air N a
vigaiton to a ll the contracting States. 

Any proposed modification of the Articles of 
the present Convention shall be exarninecl in 
the Internationa l Comrnission for Air Na
vigation, whether it originates with one of the 
contracting States or with the Commission 
itself. No such modi fication shall be proposed 
for adoption by the contracting States, unies 
it shall have been approved by at least two
thirds of the total possib le votes. 

Al I such modifications of the Articles of 
the Convention (bu t not o f the provisions of 
the Annexes) must be formally adopted by 
the contracting States before they become 
e ffective. 

The ex penses o f the In te rnational Commis
~ion for Air N av igation shall be borne by the 
contracting States in the proportion fixed by 
the sa id Commiss ion. 

The expenses occasioned by the sending of 
technica! delegations wil! be borne by thei1· 
respective States. 

( First pamgraph.) 

Art. 37. In the case of a disagreernent 
between two or more States relating to the 
inter retation of the _present ConventiQD.. the 

telegra fia , meteoro logi a e scienze modicho, 
in teressanti la navigazione aerea ; 

/. Ass icurare la publicaz ione del le ca1·te pe r 
la navigaz ione aerea, a norma de l Ie di sposi 
zioni de l l' al I egato F; 

g. Dar parere su lle questioni che gl i Stati 
sottoporrnnno al suo esame. 

Og ni modificaz ione ne l Ie disposizioni di uno 
deg l i a l legati potrà essere apporta ta da l Ia 
Com miss ione In ternaz iona le d i av igaz ion 
Aerea quando la detta modi [icaziono sia stat,, 
apprnvata co i tre quarti de l tota le dei voti 
degl i Stat i rappresentati - a ll a sess ione, e co i 
clue te rzi del totale po s ibile de i voti oho 
pot,·ebbero essere dat i, se tutti g l i Stati fos
sero rnppresentati. Questa modifioazione a'vrà 
piono e ffetto dal g iorno in cui saranno state 
notifioate dall a Cornm iss ione a tutti g li Stati 
cont.rnenti. 

Le modificazioni proposte agli articoli della 
Convenzione saranno esaminate dalla Com
missione Internaz ionale di Navigazione Aerea , 
sia che provengano da uno degl i Stati con
traenti, s ia dalla Cornmiss ione mecles ima. T a li 
proposte non potrnnno esse re presentate pe ,· 
l 'acoettazione agl i Stati contraenti, se non 
sarnnno approvate oo i due terz i a l meno del 
tota le assol uto dei voti. 

Le modificaz ioni agli articoli de ll a Conven
zione, - non quell e degli a ll egati, - dovran-
110 essere adottate ufficia lmente dagli St,iti 
contrnenti, pr ima di diven ire esecutorie. 

Le spese dolla Commiss ione lnte rnazional e 
di Navigazione aerea saranno sostcnu te dag[ i 
Stati contrnenti nella proporzione fi ssata clalla 
detta Comrn iss ione. 

Le spese de rvanti dall'invio di delegazioni 
teciniche saranno sostenute dagli Stati ri s1 et
t ivi. 

(Primo alinea.) 

Art. 37. In caso di di s enso frn due e piu 
Stati , relativamente alla inte,·pretazione dell a 
presente Convenzion~.____ill__ controvers ia sa.ria. 
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intéressés n'a pas accepté les P rotocoles con
cernan t la Cour , Ie l itige se ra, sur sa cl ema 11-
de, réglé par vo ie d'arbitrage. 

Art. 41. Tout E tat ern admis à adhórer à 
1 a pré ente Convent ion. 

Cetto adhós ion sera notifiée par la vo ie di 
plomatiq ue au Gouvernement de la Répub l i
que frança ise et par cel ui -ei à tous les Etats 
s ignata ires ou adhéren ts . 

(Supprimé.) 
(Clauses fin ales.) 

Art. 42. En fo i de quoi, les Pl éni poten
t ia ires ei-après, dont les pouvo i1·s ont óté recon
nus en bonne et due fo rme, ont s ig nó Ia p ré
sente Convention. 

La présente Convent ion a óté réd igée en 
frn nçais, en angla is et en ita l icn. 

En cas de divergences Ie texte frnnçais [era 
fo i. 

P rovided that, if one of the States concerned 
has not accopted the Protocols rel a ting to the 
Court, the q uestion in d ispu te shall, on the 
demand of such State, be set tled by a rb itra
t ion. 

A rt. 41. Any State shall be perm itted to 
a dherc to the present Convent ion. 

Thi adhes ion sha l I be notified th ro ugh the 
d iplomatie channel to the Government of the 
.French R epubl ic, and by i t to a l I the signa
tory or a dheri ng States. 

( Del eted.) 
(Final clauses. ) 

A rt. 42. In fa ith whereof the here inafter
named Pleni potcnt ia ri es whose powers have 
been founcl in good and due form h ave sig ned 
the present Convent ion. 

Th e present Convent ion has been drawn up 
in F rench , Engl ish and Itali a n. 

I n case of clivergencies the French text sha l 1 
prevai l. 

interessati non ha accettatc i ProtocÖlli con
cernenti la Corte, la controversia sart\, a sua 
rloma nda, regola ta pe r via cli arbitrato . 

Ar t. 41. Ogni State sa rii ammesso ad a cleri re 
a l In. presen te Convenzione. 

Questa ades,one sarà notificata in vin. dipl o
matica a l Governo del la Repubbl ica f rancese 
e da questo a tutti g li Stati fi rmatar i o a cle
rcnti. 

( Soppresso.) 
(Cl ausol e finali.) 

Art. 42. I n fede di che i Pl enipotenzia ri , i 
poteri de i qua l i sono stati riconosci uti in buo na 
e debita form a, hanno firm ato la prnsento 
Convenzione. 

La presente -Convenzione è stata redatta in 
i'L'ancese, in inglese e in ita liano. 

I n caso di d ivergenza fa fede il testo fr a n
cese. 

Les soussignés, dûment autor isés, décl arent accepter, au nom des Etats q u'il s représentent, les mod if ications c i-dessus, qui sont proposées 
ii l 'acccptation clófin it ive des Etat.~ contractants. 

Le p résen t P rotccole reste ra ouver t à la s ig nature des E tats actuellement P a rt ies contractantes à la Convent ion; il sera ratifió e t les 
rntifications seront déposées auss itot que possible au siège permanent de la Comm iss ion. 

Il entrera en v igueur dès que les Etats actuell ement P arties contractantes à la Convent ion a uront e ffectuó Ie dépót de leurs ratifications. 
Les E tats qui dev iend ront P a rt i es contracta ntes à 1 a Convent ion po lll"ront adhérer a u prósent P rotoco le. 
Une copie cert if iée conforme du présent Protccole sera transm ise par Ie Secrétaire Généra l à tous les E tats cont raotants a insi qu'aux 

au tres E tats s ignata ires de la Con vent ion por tant réglementation de la nav igation aé ri enne. 

Pait à P ar is, Ie quinze jui n mil neuf cen t v ingt-neuf, en un seul exem pla ire qui sera déposé da ns les a rnhi ves de la Commiss ion. 

PIERRE-ETIENNE FLANDIN, Président de la Seiz·ièm.c Sess·ion de la C. ! . N . A. 

ALBE R'l' ROPER, Sec-rétaire Général de la C. l. N. A . 
S igné : P our la B elg·iq"e : R . van Crombrngge. 

P our la Gi·ande-Bretagne et l' lrlande du No l"d: Sefton Brancke r . 
P our le Canada: Sefton B rancker . 
P our l' Australie : Sefto n B rancke r . 
P om· la Nouvell e-Z élandc: Sefto n B rancke r. 
P our l' Etat l ibre d' lrlande : V aughan B. Dempsey. 
P our l' I nde : Sefto n Bra ncker. 
P our l e Danemark: Hoskiaer . 
P ou,· la Prance: P .-Et. Fl and in . 

P our l ' l talie : 

P ou,· l e P ort·ugal : 
P o"r le T e,·ri toire de la S arre: 

F . Camerman. 
R. Piccio. 
A . Ci n.nnini . 
Prof. Dr. Labo d'Avila Lima. 
,J. Chanzy. 
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1931 9 J U L I ('"' . 299) 384 
9 Juli 1931. WET, houdende egelen betref

fende het hebben van Rö tgentoestellen 
en het in voorraad houd n van radio
actieve stoffen. S. 299. 

Bijl . Handel. 2de Kamer 19.3 /1931, n°. 202, 
1- 9. 

Handel. idem 1930/1931, blz. 701-2708. 
Handel. lste Ka11i er 1930/19 1, blz. 727. 
Wij WILHELMINA, enz. ... oen te weten: 
Alzoo Wij in overweging ge omen hebben, 

dat het noodzakelijk is regelen te stellen be
treffende het hebben van Rö tgentoestellen 
en het in voorraad houden va radio-actieve 
stoffen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad an State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat on er: 
a. ,,Onze Minister": de Mi ister met de 

uitvoering van deze wet belast; 
b. ,,stralen": Röntgenstrale en stralen, 

die daarmede door Ons zijn ge ijkgesteld. 
2. 1. Het is verboden een to stel, dat stra

len voortbrengt, te hebben of radio-actieve 
stoffen in voorraad te houden, zonder schrif
telijke vergunning van Onzen inister. 

2. Dit verbod is niet van toe a ing Óp den 
fabrikant of handelaar, die ee of meer toe
stellen in voorraad heeft, mits ij die toestel
len niet gebruikt om stralen voo t te brengen, 
en op den fabrikant of handel ar, die onder 
bij algemeenen maatregel van b stuur te stel
l en voorwaarden, radio-actieve s ffen ten ver
koop in voorraad houdt. 

3. Een vergunning wordt sle hts verleend, 
wanneer de stralen, die door h t toestel zul
len worden voortgebracht, of d radio-actieve 
stoffen, die in voorraad zulle worden ge
houden, een geneeskundige, ve rinaire, we
tenschappelijke of technische bes mming heb
ben. 

4. Een vergunning wordt verl end aan hen, 
die in zake het aanwenden van stralen, naar 
het oordeel van Onzen Minis r, of, indien 
krachtens artikel ·5 bij Ons be oep is inge
steld, naar het oordeel van O , voldoende 
waarborgen van bekwaamheid mnen geven. 

5. Onze Minister heeft de be oegdheid, ter 
voorkoming van gevaar, aan ee vergunning 
voorwaarden te verbinden of de voorwaarden 
van een verleende vergunning wijzigen. 

6. De bepaling van het ee te lid geldt 
-0nder bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen voorwaarden niet, in ien het toe
stel onder een zeer geringe spa ing zal wer
ken of de stralen van een zeer inge energie 
:zullen zijn, een en ander bij die voorwaarden 
te bepalen, indien radio-actieve s ffen in zeer 
geringe hoeveelheid in voorraad uilen worden 
gehouden, of indien de töestell n, werkende 
-0nder een hoogere spanning of et een hoo
gere energie, dan bij die voo aarden be
paald, met betrekking tot het v rkomen van 
gevaren zoowel van de spannin als van de 
stralen, voldoen aan bij algemee n maatregel 
van bestuur te stellen eischen. 

3. Bij algemeenen maatregel 
worden nadere voorschriften ge 
fende het aanvragen en verlee en van een 
vergunning, als beaoeJd in artik l 2. 

4. 1. Bij algemeenen maatr gel van be
stuur worden voorschriften gegev n betreffen
de de eischen, waaraan een toes el, dat stra-

Jen voortbrengt, en de te nemen beveiligings
maatregelen, moeten voldoen. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden eischen gesteld, waaraan toestellen en 
werkruimten, met de verschillende beveili
gingsmaatregelen, moeten voldoen bij het 
voortbrengen of aanwenden van stralen af
komstig van een toestel, dat onder een ;pan
nmg werkt, of waarvan de stralen een energie 
hebben, hooger dan bij algemeenen maatregel 
van bestuur aangegeven. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunne_'? voorschriften worden gegeven, waar
aan btJ het voorraad houden van radio-actieve 
stoffen moet worden voldaan. 

5. 1. Een vergunning, als bedoeld in arti
kel 2, kan door Onzen Minister slechts worden 
geweigerd, indien de verzoeker niet voldoet 
aan een bij of krachtens deze wet gesteld voor
schrift of een krachtens deze wet gestelde 
voonvaarde. 

2. Een vergunning, als bedoeld in artikel 
2, kan door Onzen Minister worden ingetrok
ken, indien de vergunninghouder niet meer 
voldoet aan een bij of krachtens deze wet ge
steld voorschrift of een krachtens deze wet ge
stelde voonvaarde. 

6. Tegen een beslis ing van Onzen Minis
ter, waarbij een vergunning, als in deze wet 
bedoeld, wordt geweigerd, ingetrokken, voor
waardelijk verleend of gewijzigd, staat gedu
rende 30 dagen na de dagteekening der beslis
sing bij Ons beroep open. 

7. Hij , die zonder in het bezit te zijn van 
een ingevolge deze wet vereischte vergunning 
of in strijd met een krachtens deze wet gesteld 
voorschrift, gestelden e isch of voonvaarde, een 
toestel, dat stralen voortbrengt, heeft, stralen 
voortbrengt of aanwendt, of radio-actieve stof. 
fen in voorraad houdt, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste twee duizend gul
den. 

8. Met het opsporen van overtredingen van 
deze wet zijn, behalve de bij arti kei 141 van 
het Wetboe k van Strafvordering aangewezen 
personen, belast de inspecteurs van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid, door Onzen 
Minister belast met het toezicht op de nale
ving van deze wet, de ambtenaren van den 
gemeentelijken geneeskundigen dienst, die 
burgemeester en wethouders van de gemeente, 
waar de dienst is gevestigd, daarvoor hebben 
aangewezen, en de ambtenaren van de Ar
beidsinspectie. 

9. 1. De in artikel 8 bedoelde ambtenaren 
hebben toegang tot alle plaatsen, waar zich 
een toestel, dat stralen voortbrengt, bevindt 
of pleegt te bevinden of stralen worden voort
gebracht of aangewend of plegen te worden 
voortgebracht of aangewend of radio-actieve 
stoffen in voorraad worden gehouden of ple
gen te worden gehouden en tot alle plaatsen 
ten aanzien waarvan redelijkerwijze vermoed 
kan worden, dat zich aldaar een toestel, dat 
stralen voortbrengt, bevindt of dat aldaar 
stralen worden voortgebracht of aangewend of 
radio-actieve stoffen in voorraad worden ge
houden. 

2. De beambten der marechaussee, niet 
zijnde hulpofficier van justitie, de ambt-enaren 
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van Rijks- en gemeentepolitie beneden den 
rang van inspecteur der Rijksveldwacht en 
van commissaris van politie, behoeven daar
toe, voor zoover hun de toegang niet uit ande
ren hoofde vrijstaat, een schriftelijken bijzon
deren last van den burgemeester of van den 
kantonrechter. Aan de in den voorgaanden 
volzin bedoelde beambten d er marechaussee ea 
ambtenaren van Rijks- !Jn gemeentepolitie kan, 
voor zoover hun de toegang niet uit anderen 
hoofde vrijstaat, ,: .een algemeene schriftelijke 
1 ast worden verstrekt, die, behoudens intrek
king tusschentijds, van kracht is voor den tijd 
v"an drie maanden. Deze last wordt verstrekt 
aan beambten der marechaussee en aan amb
tenaren van Rijkspolitie door den kantonrech
t-er, onder goedkeuring van den procureur
generaal, fungeerend directeur van politie, 
aan die van gemeentepolitie door den burge
meester, onder goedkeuring van Onzen Com
missari in de provincie. 

3. Wordt aan de in artikel 8 bedoelde amb
tenaren de toegang geweigerd of belemmerd, 
dan ver~chaffen zij zich den toegang, desnoods 
met ihroeping van den sterken arm. 

4. In plaatsen:, in het ee1'ste lid bedoeld, 
die tevens woningen zijn of alleen do01· eene 
woning toegankelijk zijn, treden zij tegen den 
~ril van den bewoner niet binnen dan op ver
toon van een schrifte lijken bij zonderen last 
van den burgemeester of van den kantonrech
ter. Van dit binnentreden wordt door hen 
proces-verbaal opgemaald; en binnen tweemaal 
vier en twintig uren aan dengene, in wiens 
woning is binnengetreden, in afschrift mede
gedeeld. 

10. 1. De in artikel 8 bedoelde ambtena
ren zijn verplicht tot geheimhouding van het
geen hun in plaatsen, waar zij krachtens ar
tikel 9 binnentreden, omtrent een toestel , dat 
stralen voortbrengt, omtrent stralen en om
trent radio-actieve stoffen is bekend geworden, 
voor zoover deze geheimhouding niet in strijd 
is met de bepalingen van deze of van eene 
andere wet. 

2. De in het vorige lid bedoelde ambtena
ren zijn, behoudens tegenover hen, aan wier 
bevelen zij uit kracht van hun ambt zijn on
derworpen, verplicht tot geheimhouding van 
de namen der personen, door wie aangifte is 
gedaan van eene overtreding van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde, behoudens wan
neer deze personen hun schriftelijk hebben ver
klaard, tegen de mededeeling hunner namen 
geen bezwaar te hebben. 

3. Hij, die opzettelijk de bij het eerste of 
het tweede l id opgelegde geheimhouding 
schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste zeshonderd gulden, met of zonder 
ontzetting van het recht om ambten of bepaal
de ambten te bekleeden. 

4. Hij , aan wiens schuld schending van die 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

5. Geene vervolging heeft plaats dan op 
klachte van: 

a. hem, die een toestel, dat stralen voort
brengt, heeft, stralen voortbrengt of aanwendt 
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of radio-actieve stoffen in voorraad houdt, ter 
zake van overtreding van het bepaalde van 
het eerste lid ; 

b. hem, wiens naam is medegedeeld, ter 
zake van overtreding van het bepaalde bij het 
tweede lid. 

ll. De bij deze wet strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als overtredingen, be
halve de feiten, strafbaar gesteld bij het derde 
en het vierde lid van artikel 10, die als mis
drijven: worden beschouwd. 

12. ·Deze wet is niet va n toepassing op fa
brieken en werkplaatsen in den zin der Veilig
heidswet, voor zoover betreft punten, bij of 
krachtens die wet geregeld. 

13. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een nader door Ons te bepalen dag. 

Zij kan worden aangehaald onder den titel 
van Röntg1Jnstralenwet, met bijvoeging van 
het jaartal en het nummer van het Staats
l;la.d,, waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den Juli 

1931. 
. WILHELMINA. 
De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J . V ers c huur. 
(Uitge g. 27 J ·uli 1931.) . 

9 Juli 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut van de onteigening van een 
te rrein te Maastricht. S. 300 . 

9 Jul i 1931. WET tot wijziging van de arti
kelen 35, 47 en 49 der Octrooiwet 1910 
(Staatsblad n°. 313) , zooals die wet laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 308) . S. 301. 

B ijl. Handel . 2de ICam e,· 1929/1930, n°. 
388, 1-3; 1930/1931, n°. 53, 1- 7. 

Handel. id. 1930/1931, blz. 2045- 2065, 2068 
-2086. 

B ijl. H andel . l ste Kamer 1930/1931, n°. 53, 
blz. 1-6. 

H andJ.el. id. 1930/1931, blz. 737- 742. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot wijzi
ging van de artikelen 35, 47 en 49 der Oc
trooiwet 1910 (Staatsblad n° . 313) , zooals die 
wet laatstel ijk is gewijzigd bij de wet van 29 
J un i 1925 (Staatsblad n°. 308); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de . Octrooiwet 1910 (Staatsblad 

n°. 313) , laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308) , worden de 
volgende wijzigingen gebracht: 

a. in artikel 35, eerste lid, wordt in de 
zinsnede " de twaalfde, de dertiende en de 
veertiende maal telkens f 140" de punt ver
vangen door een punt-komma ; 

b. in artikel 35, eerste lid, wordt aan het 
slot_ toegevoegd de zinsnede: de vijftiende, de 
zestiende en de zeventiende maal telkens f 160 · 

c. in artikel 47 wordt in plaats van "vijf
ti en jaren" gelezen~ achttien jaren; 

d. in artikel 4~, eerste lid, woi·dt in plaats 

25 



1931 9JULI (S.301 -303) 386 
van "drie kalendermaanden" gelezen: zes 
kalendermaanden. 

2. 1. Octrooien, welke op het tijdstip van 
de inwerkingtreding dezer wet zijn vervallen, 
hetzij door het verloopen van vijftien jaren 
te rekenen van hunne dagteekening, hetzij na 
1 Juni 1928 doordat de in de artikelen 12 en 
35 der Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313) , 
zooals die wet nader is gewijzigd, genoemde 
bedragen niet binnen drie kalendermaanden 
na den daar genoemden vervaldag zijn be
taald, herleven onder voorbehoud van de 
rechten van derden, vóór het tijdstip van de 
inwerkingtreding dezer wet te goeder trouw 
verkregen, indien binnen drie maanden na dat 
tijdstip worden betaald, in het eerste geval de 
ingevolge artikel 35, eerste lid , der Octrooi 
wet 1910 ( taatsblad n°. 313) , zooals die wet 
nader is gewijzigd, verschuldigde bedragen, in 
het tweede geval de ingevolge de artikelen 12 
en 35, eerste lid, dier wet verschuldigde be
dragen, benevens een bedrag van f 25. 

2. De tijd, gedurende welken ingevolge het 
voorgaande lid herl even.de octrooien reeds ver. 
Yallen waren, wordt, behoudens voor wat be
treft de toepassing van den termijn, genoemd 
in artikel 51, tweede lid , der Octrooiwet 1910 
(Staatsblad n°. 313), zooals die wet nader is 
gewijzigd, voor de vaststelling van den duur 
dier octrooien medegerekend. 

3. Van het herleven der in dit artikel be
doelde octrooien wordt in de openbare regis
ters van den Octrooiraad aanteekening gedaan 
en in het blad, bedoeld in artikel 25, eerste 
lid , der Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313 ), 
zooals die wet nader is gewijzigd, melding ge
maakt. 

3. De houder van een octrooi , dat voor of 
op 13 Juni 1933 zou zijn vervallen, doch waar
voor de duur ingevolge Art. 1, lid c, van deze 
wet wordt verlengd, is verplicht, licentie te 
verleenen aan dengene, die te goeder trouw 
vóór 13 Juni 1930 daadwerkelijk voorzienin
gen heeft getroffen en onkosten heeft gemaakt 
om de geoctrooieerde uitvinding te gaan toe
passen. 

Ingeval de octrooihouder weigert de op 
grond van dit artikel gevraagde 1 icentie te 
verleenen, vindt arti kel 34, lid 4 tot en met 
7, der Octrooiwet overeenkomstige toepassing. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een nader door Ons te bepalen datum. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Les Trois Epis, den 9den J ui i 

1931. . 
WILHELM! TA. 

De M inister van A1·beid, Handel en Nijverh eid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

De M iniste1· van J ustitie, J. Don n er. 
D e M inister van Koloniën, De Graaf f. 

( Uitgeg. 22 J uli 1931.) 

9 Juli 1931. BESLUIT tot wijziging van het 
programma voor het examen ter verkrij
ging van eene akte van bekwaamheid voor 
huis- en schoolonderwijs in het handtee
kenen. S. 302. 

Wij WILHELM! rA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Mini ter van 

J_ 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28_Mei 1931, n°. 25974, afdeeling Lager Onder
WJJS Algemeen; 

Overwegende, dat wijziging wenschelijk is van 
het bij Ons be luit van 10 September 1923 
(Staatsblad n°. 438) vastgesteld programma voor 
het examen ter verkrijging van eene akte van 
bekwaamheid voor hujs. en schoolonderwijs in 
het handteekenen ; 

De Afdeeling van den Onderwijsraad voor het 
Algemeen vormend lager onderwijs en het be
waarschoolonderwijs gehoord, advies van 2 
April 1931, no. 11117; 

Den Raad van tate gehoord, adv es van 
23 Juru 193".l, n°. 15; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juni 1931, n°. 4349, 
afdeeling Lager Onderwijs ,Algemeen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
1°. dat het bij Ons besluit van 10 September 

1923 (Staatsblad n°. 438) vastgesteld programma 
zal gelezen worden als volgt : 

Programma voor het examen ter verkrijging 
van een akte van bekwaamheid voor huis- en 
schoolonderwijs in het handteekenen, vermeld 
in artikel 77, onder c, der wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad no. 127). 

Bedrevenheid in het vervaardigen van teeke
ningen naar eenvoudige voorwerpen. 

Bedrevenheid in het vervaardigen van eene 
geschaduwde teekening van een ruet te samen
gesteld relief-ornament naar de natuur. 

Bedrevenheid in het met waterverf in vlakke 
tinten invullen van eene gegeven schets. 

Bedrevenheid in het vervaardigen van eene 
perspectievische schets naar gegeven projecties. 

Bedrevenheid in het schetsen op het zwarte. 
bord, zoowel uit het geheugen als na-ar de na
tuur. 

K enrus van de beginselen der perspectief. 
Kenrus van de eischen van klassikaal.teeken

onderwijs in het algemeen en van eene goede 
methode in het bijzonder ; 

2°. dat dit besluit voor het eerst zal worden 
toegepast bij de in 1931 te houden examens, 
met dien verstande echter, dat de candidaten, 
die dit wenschen, in dit jaar nog examen kunnen 
afleggen volgens het .Programma, zooals dit 
luidde vóór de daarin biJ dit besluit aangebrach
te wijzigini;. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten cbappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het taatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van tate. 

Les Trois Epis, den 9den Juli 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwij$, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T e rpstra. 
( Uitgeg . 16 Juli 1931.) 

9 Juli 1931. BESLUIT tot schorsing tot 1 
J anuari 1932 van het besluit van den 
Raad der gemeente Kockengen, van 26 
J anuari 1931, om de geldende overeen
komst met de gemeente Laag-Nieuwkoop 
betreffende de toelating van leerlingen 
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uit die gemeente op de openbare lagere 
school aldaar te doen eindigen op 30 Juni 
1931 en hiervan ten minste drie maanden 
tevoren aan den Raad dier gemeente 
schriftelijk opzegging te doen. S . 303. 

Geschorst tot 1 Januari 1932. 

9 Juli 1931. BESLUIT tot gedeeltelijke ver
nietiging van een besluit van Burgemees
ter en Wethouders van G-roningen van 1 
Februari 1930, waarbij aan Gebrs. H. en 
L. W eert, aldaar, eene bouwvergunning 
is verleend. S. 304. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Za ken en Landbouw, van 9 Februa ri 
1931, n°. 533 M/P.B.R., Afdeeling Volksge
zondheid en 20 April 1931, n°. 4503, Afdee
ling Binnenlandsch Bestuur, betreffende het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Groningen d.d . 1 Februari 1930, n°. 2429, 
waarbij aan Gebrs . H. en L. Weert, aldaar, 
vergunning is verleend tot het oprichten van 
een gebouw aan den Helper-Oostsingel ; 

Overwegende, dat de vergunning is ver
leend o.m. met ontheffing van het bepaalde 
in artikel 5 der "verordening op het bouwen 
en het woningwezen" van Groningen, volgens 
hetwelk aan straten, die vóór het in werking 
treden dier verordening zijn aangelegd, alleen 
mag worden gebouwd, indien zij "voor huizen. 
bouw bestemd en ingericht" zijn ; tot het ver
leenen van welke ontheffing Burgemeester en 
Wethouders zich hadden bereid verklaard, 
zoodra door de verzoekers een bedrag van 
f 2699.40 in de gemeentekas zou zijn gestort 
als bijdrage in de kosten van aanleg en on
derhoud van straat en riol eering, waaraan 
nader mondeling werd toegevoegd de voor
waarde, dat een strook grond aan de gemeente 
in eigendom zou worden overgedragen; 

Overwegende, dat de Helper-Oostsingel -
die vóór het in werking treden van bedoelde 
verordening bestond - geheel is bestraat en 
voorzien van trottoirs, verlichting en riolee
ring; waaruit volgt, dat hij voldoet aan den 
eisch der verordening en ontheffing niet noo
dig was voor de uitvoering van het bouwplan; 

dat. dus Burgemeester en Wethouders ont
heffing van bovenbedoeld voorschrift niet had. 
den mogen verleenen, en nog minder daaraan 
bezwarende voorwaarden hadden mogen laten 
voorafgaan ; 

dat het verleenen van ontheffing, in strijd 
met de eigen verordening, in strijd is met het 
algemeen belang ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 2 Juni 1931, 11°. 52) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Arbeid, H andel en Nijverheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 23 
Juni 1931, 11°. 4409 M/P.B.R., Afdeeling 
Volksgezondheid en van 30 Juni 1931, n°. 
7067, afd. Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

vorengenoemd besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Groningen dd. 1 Februari 
1930 wegens strijd met het algemeen belang 
te vernietigen, voor zoover het strekt tot ont
heffing van het bepaalde in artikel 6 der 
,,verordening op het bouwen en het woning. 
wezen" voor die gemeente. 

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

Les Trois Epis, den 9den Juli 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van A·rbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Vers c huur. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 29 Jul i 1931.) 

9 J uli 1931. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad van Arbeid te 
Tilburg van 6 October 1930, houdende 
nadere vaststelling van de rangen en be
zoldigingen van de ambtenaren in dienst 
van dien Raad. S. 305. 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 1 Juli 
1931, n°. 1488, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring, 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Tilburg bij besluit van 6 October 1930 de 
rang- en salarisregeling van zijn ambtenaren 
opnieuw heeft vas·tgesteld, waarbij aan de 
bestaande rangen die van referendaris is toe
gevoegd; 

dat de Verzekeringsraad zich d.d. 9 Juni 
1931 tot Ons heeft gewend met een voordracht, 
strekkende tot vernietiging van bovenvermeld 
besluit, daarbij aanvoerende, dat destijds door 
de Vereeniging van Raden van Arbeid een 
schema voor de personeelsformatie is opge. 
maakt, waarbij de Raden van Arbeid, met 
uitzondering van die te Amsterdam, R otter
da11i en 's -G-ravenhage, werden onderscheiden 
in drie groepen, n .l.: 

groep I. Raden, wier administratie meer 
dan 100 000 posten omvat; 

groep II. R aden, wier administratie meer 
dan 50 000, doch minder dan 
100 000 posten omvat; 

groep III. Raden, wier administratie min
der dan 60 000 posten omvat; 

dat de Raad van Arbeid te T ilburg, wiens 
adm inistratie nog geen 60 000 posten in to
taal omvat, krachtens deze indeeling behoort 
tot groep II, voor wefke groep in bovenbe. 
doeld schema als hoogste rang voor den al
gemeenen leider van den binnendienst de rang 
van hoofdcommies is aangegeven; 

dat de Raad van Arbeid te T ilburg, voor
nemens na de invoering van den referendaris
rang, den chef de bureau bij dien R aad, thans 
hoofdcommies, tot rnferendaris te bevorderen. 
van oordeel is, dat hier een individueel uit
zonderingsgeval aanwezig is wegens de bij-
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-zondere verdiensten en bekwaamheden van be
doelden bureau-chef, zijn actief aandeel in de 
·werkzaamheden, verbonden aan de uitvoering 
-der Ziektewet, en de omstandigheid, dat hij 
sedert geru imen tijd, behalve met de leiding 
-van den binnendienst, ook met de leiding van 
den buitendienst bel ast is; 
· dat de· Raad van Arbeid te T ilburg voorts 
zich beroept op de invoering van den referen
·darisrang bij de Raden van Arbeid te Venlo, 
-Maastricht en Eindhoven; 

dat de Verzeke"ringsraad daartegenover heeft 
aangevoerd : 

1 °. dat bij den R aad van Arbeid te Til
burg geen ui tzonderingsgeval aanwez ig is , zoo
a ls destijds bij de Raden van Arbeid te Venlo 
en te M aastricht, waar door bijzondere om
standigheden bijzondere eischen aan den 
bureau-chef moesten worden gesteld; 

2°. dat de uitbreiding der werkzaamheden 
in verband met de inwerkingtred ing der Ziek
tewet bij alle R aden van Arbeid in meerdere 
of mindere mate verzwaring van de taak van 
den chef de bureau heeft medegebracht, zoo
dat de bureau-chef van den R aad van Arbeid 
te Tilbu,·g in dit opzicht geen uitzonderings
positie inneemt; 

3°. dat bij meerdere Raden van Arbeid de 
bureau-chef met de algemeene leiding van 
binnen- en buiten.dienst belast is; 

4°. dat een vergelijking met den Raad van 
Arbeid te Eindhoven niet opgaat, daar de 
-verzekeringsportefeuille van die Raad en die 
van den Raad van Arbeid te Tilburg onder
ling in omvang te veel verschillen; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Tilburg in de argumenten van den Verzeke
ringsraad geen aanleid ing heeft gevonden de 
instelling van den referendarisrang in te trek
ken; 

Overwegende, dat de taak der Raden van 
Arbeid medebrengt, dat de werkzaamheden 
veelal van gelijksoortigen en over het alge
meen van betrekkelijk eenvoudigen aard zijn; 

dat aan den !-eider van die werkzaamheden, 
tenzij de omvang van een Raad van Arbeid 
daartoe aanleid ing mocht geven, geen hoogere 
rang dan die van hoofdco=ie behoort te 
worden toegekena; dat de omvang van den 
Raad van Arbeid te Tilburg geen bureau-chef 
in een hoogeren rang dan dien van hoofd
commies vordert; dat het geven van uitzicht 
aan de ambtenaren van den Raad van A1·beid 
te Tilburg op den rang van referendaris ver
wachtingen zou wekken, waarvan de vervul
ling voor de fondsen, waaruit de kosten voor 
de uitvoering der sociale verzekering worden 
betaald, zwaardere lasten zou medebrengen, 
dan is te rijmen met de eischen van een zu inig 
beheer; 

Overwegende, dat op bovenstaande gronden 
-de instelling van den rang van referendaris, 
welke het beslui t van den Raad van Arbeid 
te Tilburg van 6 October 1930 bevat, in strijd 
met het algemeen belang moet worden ge
acht ; 

Gelet op de artikelen 79, tweede lid, en 86, 
eerste lid, der Radenwet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den Raad van Arbeid te 

Tilburg van 6 October 1930, houdende nadere 

vaststelling van de rangen en bezoldigingen 
van de ambtenaren in dienst van dien Raad, 
voorzoover daarbij is ingesteld de rang van 
referendaris te vernietigen wegens strijd met 
het algemeen belang. · 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Les Trois Epis, den 9den Juli 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van 1!1-beid, H andel en Nijverheid, 
T. J . V e rs c hu u r. 

( Uitg'eg. 28 Juli 1931.) 

9 Jul i 1931. BESLUIT tot wijziging van het 
Rijkszeeweringenreglement, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 4 Juli 1927 (Staats
blad n°. 239). S. 306 . 

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

Waterstaat van 1 Juni 1931, La. A.A .A., Af
deeling Waterstaatsrecht; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats-
blad n°. 69) ; , 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Juni 1931, n°. 20); 
· Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 30 Juni 1931, n°. 437, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· Het Rijkszeeweringenreglement te wijzigen 
als volgt: 
. I. Artikel 1 wordt gewijzigd en aangevuld 
a ls volgt: 

a. Onder n°. 6 wordt in plaats van "te 
Nes" gelezen : ,, bij Nes" ; 

b. Onder n°. 8 wordt in plaats van "te 
Holw erd en Oostmahorn" gelezen: ,,bij H ol
we,·d en bij Oostmahor11" ; 

c. n°. 19 wordt gelezen als volgt: 
,,de buitenduinregel of zeereep van de Rijh."1l

di1inen en van de Rijksduingronden op het 
vasteland van Noord-Holland;· de landwaarts 
daarvan l iggende Rijksduinen en Rijksduin
gronden voor zoover deze in beheer zijn bij 
het Departement van Waterstaat, benevens de 
Rijkszanddijken en onder P etten en Callants
oog, de Spreeuwendijk en de Koegraszand
dijk;" 

d. n°. 21 wordt gelezen als volgt: 
"de buitenduinregel of zeereep van de 

.Rijksduinen en van de Rijksduingronden, als
mede de Rijkszeewering bij Oudeschild, de 
R ijkszeewering van het Horntje, de Rijkszee
wering "het Molwerk", de Stuifdijk op de 
Hors met voorliggend strandhoofd , de afs lui t
dijk binnen de slufterbollen en de Rijkszand
dij ken, alle op T exel, behoudens de terrein
gedeelten, welke uitsluitend bij het Departe
ment van Defensie in gebruik zijn ten behoeve 
van het vliegkamp " de Mok";" 

e. n°. 22 wordt gelezen als volgt: 
,,de buitenduinregel of zeereep van de Rijks

duinen en van de Rijksduingronden op Vl ie
land met de Rijkswerken tot verdediging van 
het oorder- en Zuiderstrand, alsmede de 
Rijkszanddijken en de Rijksoeverwerken, be
nevens de Rijkszeewering langs het dorp Oost
Vlieland;" 



389 9 J u L 1 (S. 30f5-307) 1931 

/. n°. 28 wordt gelezen als volgt: 
,,de buitenduinregel of zeereep van de Rijks

duinen en van de Rijksduingronden op Ter
schelling met de Rijkszanddijken en Rijks
oeverwerken aldaar;" 

g. in n°. 26 wordt "Nekhoekschen" ver
yangen door " Vekhoekschen"; 

h. achter n°. 38 wordt de ,,." vervangen 
door ,, ; " en wordt het _volgende toegevoegd: 

,,39. de losplaatsen, dijken, glooiingen, wal
len en oevers op Schokland; 

40. de dijk bij den proefpolder te Andijk: 
41. de dijk van de Wieringermeer tusschen 

Wiering en en den dijk van de vier oorder
koggen bij M eden,blik ; 

42. de haven- en leidammen buiten en bin
nen de sluizen van het IJsselmeer, zoowel be
oosten W ieringen als op het Kornwerderzand 
beoosten de Middelgronden; 

43. de voltooide dijksvakken van den af
sluitdijk van de Zuiderzee tusschen W ieringen 
en de Friesche kust bij Zurig ." 

II. Artikel 3, onder d, wordt gelezen als 
volgt: 

,,d. op, tegen of aan de zeeweringen en het
geen daartoe behoort: 

1 °. vaartu igen, . vlotten of vischtuigen of 
dergelijke voorwerpen te bevestigen of te laten 
liggen; 

2°. wier, steenen, of andere materialen of 
goederen te plaatsen of te laten liggen of 
staan, tenzij zulks geschiedt op voor algemeen 
gebruik bestemde en als zoodanig kenbaar 
gemaakte los-, laad- of opslagplaatsen, met 
goederen, die per schip zijn aangevoerd of 
voor vervoer per schip zijn bestemd ; " 

III. Artikel 6, onder 3°, b, wordt gelezen 
al volgt: 

"b. beambten: de sluis- en brugmeesters en 
-wachters van de in de zeewering gelegen 
sluizen en bruggen, en de kantonniers bij de 
Zuiderzeewerken ;" 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

taatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State zal worden medegedeeld. 

Les Trois Epis, den 9den Juli 1931. 
WILHELMINA. 

D e M inist er van Wat erstaat , P. J . Re y me r. 
(Uitgeg. 27 Jul i 1931.) 

9 J ttli 1931. BE LUIT tot uitbreiding van 
het mijnveld van de Staatsmijn Maurits. 
s. 307. 

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

Waterstaat van 6 Juni 1931, n°. 481, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gezien artikel 1 der Wet van 24 Juni 1901 
( taatsblad n°. 170) , zooals deze het laatst is 
gewijzigd bij de Wet van 17 Maart 1923 
( taatsblad n°. 102), en Onze be luiten van 
12 Maart 1915 (Staatsblad n°. 146) en 31 
Juli 1926 (Staatsblad n°. 283); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Juni 1931, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat van 1 Juli 1931, n° . 
496, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

:flebben goedgevonden en. verstaan: 

te bepalen, dat de bij Ons bovengenoemd 
beslui t van 12 Maart 1915 aangewezen mijn 
(Staatsmijn Maurits) , waarvan het mijnveld 
werd uitgebreid bij On bovengenoemd besluit 
van 31 Juli 1926, nader wordt uitgebreid met 
een terrein, op de bij dit besluit behoorende 
kaart 1 met rood gearceerd, en mitsdien wordt 
begrensd als volgt: 

a. uitgaande van het punt, waar noord
oostelijk van Lutterade de as van den spoor
w eg vo.n Mcu:utric ht na.ar Sittard d e as van 
den Boschweg snijdt, door de as van den 
Boscbweg in noordwestelijke richting en in 
aansluiting hieraan door de as van den Ur
monderweg en van den Buurtweg, tot waar 
deze laatste de as van de Urmonderbaan snijdt ; 

b. van dit punt in westelijke richting door 
de as van de Urmonderbaan en in aansluiting 
hieraan door de as van den Heideweg en van 
den Kreuzweg, tot waar deze laatste de as 
van den Meulenweg ontmoet; 

c. van dit punt door de a van den Meulen
weg in zuidelijke richting, tot waar deze de as 
van de Koestraat ontmoet; 

à. van dit punt door de as van de Koe
straat in westelijke richti~g, tot waar deze de 
as van de Steegstraat smidt; 

e. van dit punt door de as van de Steeg
straat in zuidwestelijke richting, tot waar deze 
de as van de Bergstraat ontmoet; 

/. van dit punt door de as van de Berg
straat, tot waar deze de as van de Dorpstraat 
van Urmond ontmoet; 

g. van dit punt door de as van de Dorp
straat van Urmond in zuidwestelijke richting 
en in aansluiting hieraan door de as van den 
Gemeenweg, tot waar deze de as van den 
Dijkweg ontmoet; 

h . van dit punt door de as van den Dijk
weg en van de Steenwegstraat, tot waar deze 
laatste weder de as van den Gemeenweg 
snijdt; · 

i. van dit punt door de as van den Gemeen-
1 weg in zu idelijke richting, tot waar deze de 

as van den Korenwyersweg ontmoet; 
j. van dit punt door de as van den Koren

wyer weg, tot waar deze de as van den On
dergenhousweg ontmoet; 

k. van dit punt in oo telijke richting ach
tereenvolgens door de as van den Ondergen
housweg, van den Kapelbergweg en van de 
Kapelsteeg, tot waar deze laatste de as van 
de Keel'0 indstraat ontmoet; _ 

l. van dit punt in oostelijke richting door 
de as van de Keereindstraat en van den 
Steindenveg, tot waar deze laatste de as van 
den Keiveldsweg ontmoet; 

m. van dit punt door een rechte lijn in oos
telijke richting naar het snijpunt van de assen 
van den Middel weg en den Vondelsweg; 

n . van dit punt door de as van den Von
del weg in zuidoostelijke richting, tot waar 
deze de as van den Bloote weg ontmoet; 

o. van dit punt door de a van den Bloote 
weg in noordoostelijke richting, tot waar deze 
de as van den Slijpenweg ontmoet; 

p. van dit punt door de as van den Slij
penweg, tot waar deze de as van de Beeker 
Dorpstraat ontmoet; 

1 Deze kaart is niet opgenomen. 
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q. van di t punt door de as van de Beeker 
Dorpstraat in noordoostel ijke richting en in 
aansluiting hieraan door de as van den Vroen
hofsteegweg en van de Boekestokerstraat, tot 
waar deze laatste de as van den Wijden weg 
ontmoet; 

r. van dit punt door de as van den Wijden 
weg en in aansluiting hieraan door de as van 
de Molenstraat, tot waar deze de as van den 
spoorweg van Sitta,·d naar H eerlen snijdt ; 

s. van dit punt door de as van den spoor
weg van Sittard naar Heerl en in noordelijke 
richting, tot waar deze de as van de Daniker
straat snijdt; 

t. van dit punt door de as van de Daniker
straat, tot waar deze de as van de Eisender
straat snijdt ; 

u. van dit punt door de as van de Eisender
straat in noordelijke richting en in aansluiting 
hieraan door de as van de Peterstraat, van de 
Dorpstraat van Geleen (ten deele genaamd 
Het Einde) en van de Hongerstraat, tot waar 
deze laatste de as van den Dassenkuilderweg 
ontmoet; 

v. van dit punt door de as van den Dassen
kuilderweg en van den Boschweg naar het 
uitgangspunt. 

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

Les 'rrois Epis, den 9den Juli 1931. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van Waterstaat, P . J . Re y me r . 
(Uitg eg. 14 Augustus 1931.) 

9 Juli 1931. BESLUIT, houdende bepalin
gen betreffende schattingscommissiën voor 
de inkomstenbelasting. S. 308. 

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

Financiën van 30 Juni 1931, n°. 66, Directe 
Belastingen; 

Gezien art. 57, tweede lid, der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 ; 

Gezien Onze besluiten van 14 Juni 1927 
(Staatsbla,d n°. 180) en van 21 December 1928 
(Staatsbla,d n°. 496) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In den bij Ons besluit van 14 Juni 

1927 (Staatsblad n°. 180) behoorenden staat 
van schattingscommissiën, ingesteld voor be
paalde gedeelten van gemeenten wordt: 

a. in het onderdeel, betrekking hebbende 
tot de gemeente R otterdam, in de plaats van 
"lste, 2de en 4de kantoor" gelezen: l ste en 
2de kantoo,·; voorts vervalt in dat onderdeel 

en 5de" · 
" b. het 'onderdeel , betrekking hebbende op 
de gemeente A 1nsterda1n, vervangen door het 
volgende: 

G e m e e n te A m s te r d a m . 
Standplaats A mste1·da11, (aan te duiden als: 
A 1nsterda1n, Noord). 

Hiertoe behoort het gedeelte der gemeente 
Amsterdam ten Noorden van het IJ, voor 
zoover niet ressorteerende onder de Schat
tingscommissie te A1nsterda1n, Landelijk deel . 

Standplaats Amsterdam (aan te duiden als: 
A.11,sterdam, Centrum). 

Hiertoe behoort het gedeelte der gemeente 
A 11,sterda1n ten Zuiden van het afgesloten 
IJ, begrensd door een lijn, aanvangende bij 
het scheidingspunt tusschen de buurten ZA 
en ZB, liggende ten Noordwesten van de 
Petroleumhaven ter plaatse van de voor
malige grens tusschen de gemeenten A11,
sterda1n en Zaandam ; loopende vandaar 
1 angs de grens tusschen die buurten tot de 
as van de spoorlijn Zaandam-Amsterdam; 
vervolgens langs die as in Zuidoostelijke 
richting tot waar het verlengde van de 
Zuidwestelijke zijde van de begraafplaats 
St. B arbara die as snijdt ; daarna in rechte 
lijn tot den Zuidelijken hoek van voormelde 
begraafplaats en vandaar, langs de Zuid
oostelijke zijde van de begraafplaats en het 
verlengde van deze zijde tot in de as van 
den spoordijk; vervolgens langs die as tot 
in de as van de Singelgracht; daarna, die 
gracht en het Loozingskanaal in de as vol
gend, tot in den mond van het Merwede
kanaal en vervolgens, langs den westelijken 
voet van den afsluitdijk van het IJ tot in 
het midden van de Oranjesluizen. 

Standplaats A mste1·da11, (aan te duiden als: 
A 1nsterda1n, Oost ). 

Hiertoe behoort het overig gedeelte der 
gemeente A 1nste1·da11,, voor zoover ten Oos
ten van den Amstel gelegen. 

Standplaats A1nste1·da11, (aan te duiden als : 
Amsterdam , Zuid). 

H iertoe behoort het gedeelte van de ge
meente Amsterdam, gelegen ten Westen van 
den Amstel, ten Zuiden van de Singelgracht, 
ten Zuidoosten van het Vondelpark, ten 
Oosten van den Schinkel en ten Zuidoosten 
van het Nieuwe Meer en de monding van 
de Karnemelksloot, omvattende tevens het 
perceel Vondelpark n°. 1 en de Schinkel. 
havenstraat. 

Standplaats Amste,·dam (aan te duiden als : 
Amsterdam; West). 

Hiertoe behoort het gedeelte van de ge
meente A1nsterdam, gelegen ten Westen van 
het ressort der schattingscommissiën te A m
sterdam, Centrum, en te Amsterda1n, Zuid, 
met uitzondering van het gedeelte, ressor
teerende onder de Schattingscommissie te 
Amsterdam, Landelijk deel . 

Standplaats Amste,·dam (aan, te duiden als: 
Amsterdam , Landelijk deel). 

Hiertoe behoort het gedeelte van de ge
meente A mste,·dam, voor de gemeentefonds
belasting bij door Ons goedgekeurde plaatse
lijke verordening gerangschikt in de tweede 
klasse, voor zoover gelegen ten Westen van 
den Amstel of ten Noorden van het afge
sloten IJ en het IJ; benevens het gedeelte 
der gemeente in de omgeving van het dorp 
Sloten, voor de gemeentefondsbelasting tot 
de eerste klasse behoorende, aan de Oost
zijde begrensd door: 1 ° . de as van het deel 
van den ringspoorweg in aanleg, gelegen 
tusschen het punt, waar die spoorweg de as 
van het Oostelijk gedeelte van de ringvaart 
van den Sloterdijkermeerpolder snijdt, en de 
as van het Nieuwe Meer, en 2°. een lijn ge-
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trokken van het ontmoetingspunt met deze 
as, door de as van de waterverbinding naar 
het Karnemelksgat naar de grens der ge
meente. 
2. Dit besluit wordt geacht in werking te 

zijn getreden met ingang van den lsten Mei 
1931. 

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

Les Trois Epis, den 9den Juli 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, De Geer. 

( Uitgeg. 30 Jul i 1931.) 

9 Juli 1931. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
ontwerp-verdrag van Genève, betreffende 
den minimum-leeftijd waarop jeugdige 
personen mogen worden toegelaten tot het 
verrichten van arbeid als tremmer of sto
ker (Staatsblad 1926, n ~. 185). S. 309. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 10 Juni 1926 (Staatsblad 

n°. 185), houdende goedkeuring van het in de 
de rde, in 1921 te Genève gehouden zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de Internationale Or- · 
ganisatie van den Arbeid aangenomen ont
werp-verdrag, betreffende den minimum-leef
tijd waarop jeugdige personen mogen worden 
toegelaten tot het verrichten van arbeid als 
tremmer of stoker; 

Overwegende, dat dit ontwerp-verdrag door 
Ons is bekr1Ji.chtigd en dat Onze akte van be
krachtiging ~p 17 Juni 1931 is ingeschreven 
op het Secretariaat van den Vol ken bond ; 

Overwegende, dat het verdrag, ingevolge 
artikel 8, op laatstgenoemden datum voor Ne
derland in werking is getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 26sten Juni 
1931, Directie van het Protocol , 11° . 20231; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd ontwerp-verdrag, waarvan een 

afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de u itvoering van 
hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

Les Trois Epis, den 9den Juli 1931. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e 1 a e r t s v a n B I o k I a n d. 
(Uitgeg. 10 Augustus 1931.) 

1 Hierna is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche en Engel
sche tekst de Wet van 10 Juni 1926, S. 185. 

Ver t a I ing. 

V o I k e n b o n d. 

INTERNATIONALE ARBEIDS
CONFERENTIE. 

ONTWERP-VERDRAG betreffende den rni
nirnu-ni,leeftijd waarop_ jeugdige personen 
rnogen worden toegelaten tot het verrich
t en van curb eid al,s trerrune1· .en stoker. 

De Algemeene Conferentie van de Interna
tionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer van 

het Internationaal Arbeidsbureau bijeen
geroepen te Genève en aldaar bijeengekomen 
op 25 October 1921, in hare derde zitting, 

besloten hebbende verschillende voorstellen 
aan te nemen betreffende "het verbod van 
arbeid van personen beneden 18 jaren als 
tremmer of stoker" , welk onderwerp een on
derdeel uitmaakt van het 8ste punt van de 
agenda der zitting en 

besloten hebbende, dat deze voorstellen den 
vorm zullen aannemen van een ontwerp voor 
een internationaal verdrag, 

neemt het volgende ontwerp-verdrag aan, 
ter bekrachtiging door de leden van de In
ternationale Organisatie van den Arbeid, zulks 
overeenkomstig de bepalingen van deel XIII 
van het Verdrag van Versailles en van de 
overeenkomstige deelen der andere Vredesver
dragen: 

Art. 1. Voor de toepassing van dit ver
drag worden onder "schepen" verstaan alle 
vaartuigen van welke soort ook, toebehoorende 
aan de overheid of aan bijzondere personen, 
in gebruik voor de zeevaart, met uitzondering 
van oorlogsschepen. 

Art. 2. Jeugdige personen beneden 18 ja
ren mogen niet werkzaam zijn aan boord van 
schepen als tremmer of stoker. 

Art. 3. De bepalingen van artikel 2 zijn 
niet van toepassing: 

a. op arbeid van jeugdige personen op op
leidingsschepen, onder voorwaarde dat dit 
werk wordt goedgekeurd en gecontroleerd 
door de overheid; 

b. op arbeid op schepen, die niet voorna
melijk door stoom voortbewogen worden; 

c. op arbeid van personen van tenminste 16 
jaren, van wie de physieke geschiktheid voor 
dergelijk werk vastgesteld is door een genees
kundig onderzoek en die te werk gesteld wor
den op schepen, die uitsluitend dienst doen 
voor de kustvaart in Britsch-Indië of Japan, 
behoudens de daaromtrent na raadpleging van 
de meest representatieve organisaties van 
werkgevers en arbeiders van het land vast te 
stellen bepalingen. 

Art. 4. In geval het noodzakelijk is een 
stoker of tremmer aan te monsteren in een 
haven, waar het niet mogelijk is arbeiders van 
tenminste 18 jaren voor dezen arbeid te vin
den, zullen voor dit werk kunnen worden aan
genomen jeugdige personen, die tenminste 16 
jaren oud zijn, doch in dat geval moeten twee 
van dergelijke jeugdige personen de plaats 
vervullen van een tremmer of stoker. 

Art. 5. Teneinde de controle mogelijk te 
ma ken op de toepassing der bepalingen van 
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dit verdrag, moet iedere kapitein of werk
gever een register of een lijst van de equipage 
bijhouden, waarop alle personen vermeld staan 
jonger dan 18 jaren, die aan boord werkzaam 
zijn, met vermelding van den datum hunner 
geboorte. 

Art. 6. De monsterrollen zullen een uit
treksel der bepalingen van dit verdrag bevat
ten. 

Art. 7. De officieele bElkrachtigingen van 
dit verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
deel XIII van het Verdrag van Versai\les en 
de overeenkomstige deelen van de andere 
Vredesverdragen, zullen worden medegedeeld 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond en door hem worden ingeschreven. 

Art. 8. Dit verdrag zal van kracht worden 
zoodra de bekrachtigingen van 2 leden van de 
Internationale Organisatie van den Arbeid 
door den Secretaris-Generaal zullen zijn in
geschreven. 

Het zal slechts verbindend zijn voor de le
den, die hunne bekrachtiging door den Secre
taris-Generaal hebben doen inschrijven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden op den datum 
waarop de bekrachtiging van dat lid door het 
Secretariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 9. Zoodra de bekrachtigingen· van 2 
leden der Internationale Organisatie van den 
Arbeid door het Secretariaat zijn ingeschre
ven, zal de Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond van dit feit mededeeling doen aan 
alle leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid. Hij zal hen eveneens in ken
nis stellen met de inschrijvingen van de be
krachtigingen, die hem later door andere le
den der Organisatie zullen worden medege
deeld. 

Art. 10. Behoudens het bepaalde in arti
,,kel 8, verbindt ieder lid, dat dit verdrag be
krachtigt, zich om de bepalingen van artikel 
1 uiterlijk op 1 Januari 1'.124 in toepassing te 
brengen en zoodanige maatregelen te nemen 
als noodig zullen blijken om deze doeltreffend 
te doen .zijn. . 

Art. ll. Ieder lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt .zich om het toe te pas
sen ten aanzien van zijn koloniën, bezittingen 
en protectoraten, overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 421 van het Vredesverdrag 
van Versailles en de overeenkomstige artike
len der .andere Vredesverdragen. 

Art. 12. Ieder lid, dat 'dit verdrag heeft be
krachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te wor
den , zulks bij een verklaring toegezonden aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en door dezen in te schrijven. De opzegging 
wordt eerst van kracht een jaar nadat zij door 
het Secretariaat is ingeschreven. 

Art. 13. De Raad van Beheer van het 
Internationaal Arbeidsbureau moet, tenminste 
eenmaal in de 10 jaren, aan de Algemeene 
Conferentie een verslag uitbrengen over de 
toepassing van dit verdrag en zal vaststellen, 
of het wenschelijk is de herziening of wijzi
ging van dit verdrag op de agenda der Con
ferentie te plaatsen. 

Art. 14. Zoowel dé Franscne als de Engel
sche tekst van _dit verdrag is authenthiek. 

9 Juli 1931. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblcul, van de op 
28 Maart 1931 te Genève tot stand. geko
men regeling tusschen douane-autoriteiten, 
ten einde het zu iveren van niet-gezuiverde 
of verloren triptieken te bevorderen. S. 
310 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 28 Maart 1931 te G:enève tot 

stand gekomen regeling tusschen douane
autorite ite n, ten einde het zuiveren van niet. 
gezuiverde of verloren triptieken te bevorde
ren, welke regeling op 11 Juni 1931 namens 
de Nederlandsche Regeering is onderteekend; 
. Overwegende, dat deze regeling, waarvan 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd, ingevolge artikel III op 11 Sep
tember 1931 voor N ederland in werking zal 
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den • 27sten Juni 
1931, Directie van het Protoc.ol, n°. 20831 ; 

Hepben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde regeling, alsmede de verta

ling daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor. zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Les Trois Epis, den 9den Juli 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k 1 a n d. 

( Uitgeg. 1.0 Aug1'1ltus 1931.) 

Fransche tekst. 

ARRANGEMENT entre autorités douanière., 
pour facilit er l' apurement de triptyques 
non décha,·gés ou perdus. 

Les représentants des administrations doua
nières de 

dûment autorisés à eet effet, sont c.onvenus 
des dispositions suivantes: 

I. Toutes les fois que, dans l'un des pays 
susmentionnés, la production d'un certificat 
consul a ire · pour apurer un triptyque ou car
net· de passages en douane est permise, l'inté
ressé pourra, s'il Ie préfère, fournir un certi
ficat émanent de l'autorité douanière d'un 
autre de ces pays, établissant. que Ie véhicule 
se trouve dans' Ie pays de cette autorité 
douanière. 

Ce certificat douanier devra c.onteni r toutes 
les spécifications d'identité inscrites au tripty
que ou au carnet de passages en douane, et ne 
devra pas étre délivré avant que Ie véhicule 
ait été identifié, au cours d'une inspection, 
c.omme étant celui qui· est mentionné dans ces 
documents. • _ 

II. Le présent arrangement, <lont les textes 
françai s et anglais feront tous deux foi, por
_tera la date de ce jour et restera ouvert à la 
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signature des représentants des autorités 
douanières de tout gouvernement invité à la 
Conférence européenne sur la circulation rou
tière tenue à Genève du '16 au 30 mars 1931. 

Le Secrétaire général portera à la connais
sance des gouvernements des pays susmention
nés toutes les signatures qui auront été ap
posées au présent arrangement. 

III. Le présent arrangément entrera en 
vigueur quatre-vingt-dix jours ·après qu'il aura 
été signé au nom de trois administrations 
douanières, et, par la suite, il deviendra opé
rant pour tout si•gnataire quatre-vingt-dix 
jours à partir de ' Ja date de sa signature. 

IV. Le présent arrangement peut être dé
noncé par l'un quelconque des signataires, 
après l'expiratiori d'un délai d'un an à partir 
de la date de ·son entrée en vigueur pour 
!edit signataire, par voie de notification écrite 
adressée au Secrétaire général de · 1 a Société 
des Nations. Copie de cette notification, infor
mant tous les autres signataires de la date à 
laquelle elle a été reçue·, leur sera transmise 
par Ie Secrétaire général. 

La dénonciation preridra effet six mois après 
1 a date à laquelle elle aura été reçue par Ie 
Secrétaire généra1 et ·ne sera opérante qu' en 
ce qui ·concerne l'administration douanière au 
nom de laquelle la notification aura été faite. 

En foi de quoi les représentants susnommés 
ont signé Ie présent arrangement. 

Fait à Genève, Ie vingt-huit mars mil neuf 
cent trente et un. 

Allemagne: Dr. Pflug. 
13elgique: J. de Ruelle. 
Grande Bretagne et lrlande du N o,·d: 

Danemark: 
F,·ance: 
Luxembourg: 
Pays-Bas: 
Suisse: 

Y ougoslavië: 

Engelsche tekst. 

P. C. Franklin. 
E. Simoni. 
Lafargue. 
Ch. G. Vermaire. 
M. L. Meijers. 
Rothmund. 
Häusermann. 
Ratzenberger. 
Fotitch Gj. 
ad referendu1n. 

AGREEMENT between customs authorities in 
order to facilitate the procedure -in the 
case of unt!,ischarge_d or lost triptychs. 

The i;epresentatives of the Customs admini
strations: 

duly authorised for the purpose, have agreed 
to the following provisions: 

I. In all cases where, in one of the above
mentioned countries, the production of a con
sular certificate for the purpose of verifying 
a triptych or a Customs carnet is permitted, 
the party concerned may, if he should so 
prefer, furnish a certificate from the Customs 
authority of another of those countries stating 
that the vehicle is within the country of that 
Customs authority. 

The Customs certificate shall contain all the 
particula1·s of identity entered in the triptych 
or Customs carnet, and shall not be issued 

unless the vehicle has qeen identified by in
spection as· being that referred to in those 
documents. 

II. The present agreement, of which both 
the English and French texts shall be authen
tic, shall bear to-day's date and shall remain 
open for signature by the representatives of 
the Customs administrations of all the Go
vernmeots invited to the European Conference 
on Road Traffic held at Geneva from March 
·16th to 30th, · 1931. 

The Secretary-General shall notify the Go
vernments of all the above-named countries of 
the signatures which are appended to the 
present agreement. . 

III. The present agreement shall come into 
force ninety days after it has been signed on 
behalf of three Customs administrations and 
it shall thereupon take effect, as regards any 
one signatory, ninety days after the date of 
signature. 

IV. The present agreement may be de
noimced by any signatory at any moment af
ter the expiry of a period of one year from 
the date on which it carne into force in respect 
of that signatory, by a notification to the 
Secretary-General of the League of Nations. 
A copy of this notification inforrning all the 
other signatories of the date on which it was 
received shall be transmitted to them · by the 
Secretary-General. 

Denunciation shall take effect six months 
after the date on which it was received by the 
Secretary-General and shall only operate in 
respect of the Customs administration on be
half of which such notification has been 
tra nsm i tted. 

In faith whereof the abovenamed represen
tatives have signed the present agreement. 

Done at Geneva this twenty-eighth day of 
March nineteen hundred and thirty-one. 

(Volgen de onde,·teekeningen.) 

Ver t a I ing. 

REGELING tusschen douaneautoriteiten ten 
· einde het · zuiveren van niet-gezuiverde of 

verloren triptieken te bevorderen. 
De vertegenwoord igers van de douaneadmi

nistraties van-: 

te dien einde gevolmachtigd, zijn omtrent de 
volgende bepalingen overeengekomen: . 

I. In alle · gevallen, waarin in één van de 
bovenvermelde landen--het vertoonen van een 
consulair certificaat voor het zuiveren van een 
triptiek of douaneboekje is toegelaten, zal de 
betrokkene, indien hij hieraan de voorkeur 
geeft, kunnen ·vertoonen een certif icaat uit
gaande van de douaneautoriteit van een ander 
van deze landen; waarin wordt vastgesteld, 
.dat het _voertu ig zich bevindt in het land van 
deze douaneautoriteit. 

Dit douanecertificaat zal alle identiteitsbij
zonderheden, welke ingeschreven staan op de 
triptiek of op het douanl)boekje, moeten be
vatten, en zal niet uitgegeven worden, voor
dat het' voertuig door middel van inspectie is 
geïdentificeerd· als te zijn het voertuig, dat in 
de documenten wordt vermeld. 
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II. Deze regeling, waarvan de Fransche en 
Engelsche teksten beide als authentiek zullen 
gelden, zal de dagteekening dragen van heden 
en zal door vertegenwoordigers van douane
autoriteiten van alle Regeeringen, welke wa
ren uitgenoodigd op de Europeesche Confe
rentie nopens het wegverkeer, gehouden te 
Genève van 16-30 Maart 1931, onderteekend 
kunnen worden. 

De Secretaris-Generaal zal a ll e onderteeke
ningen, die onder deze regeling worden ge
plaatst ter kennis brengen van de Regeeringen 
van de bovenvermelde landen. 

III. De regeling zal in werking treden 
negentig dagen, nadat zij onderteekend zal 
zijn namens drie douaneadministraties; zij zal 
vervolgens van kracht worden voor iedere 
Partij, die haar onderteekent negentig dagen 
na den datum van onderteekening. 

IV. Deze regeling zal kunnen worden op
gezegd door ieder van de Partijen, die haar 
onderteekend hebben, na verloop van een 
term ijn van één jaar na den datum van in
werkingtreding van de regeling voor bedoelde 
P artij , door middel van een schriftelijke mede
deeling gericht tot den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond. Afschrift van deze mede
deeling zal door den Secretaris-Generaal wor
den toegezonden aan alle andere Partijen, die 
haar onderteekend hebben, met vermelding 
van den datum, waarop deze mededeeling is 
~ntvangen. 

De opzegging zal van kracht worden zes 
maanden na den datum, waa rop zij door den 
Secretaris-Generaal is ontvangen; zij zal al
leen van kracht zijn voorzoover betreft de 
douaneadministratie namens wie de mededee
ling is gedaan. 

Ten blijke waarvan bovengenoemde verte
genwoordigers deze regeling hebben ondertee
kend . 

Gedaan te Genéve den acht en twintigsten 
Maart negentienhonderd en een en dertig. 

(Volgen dé onderteekeningen.) 

20 Jul i 1931. BESLUIT, bepalende het tijd
stip van inwerkingtreding van de wet van 
9 Juli 1931 (Staatsblad, n°. 264) tot wij
ziging van de Auteurswet 1912 naar aan
leiding van de in 1928 te Rorne gesloten 
herziene Berner Conventie. S. 311. 

B epaald op 1 Augustus 1931. 

20 Jul i 1931. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door den · 
Raad der gemeente Opsterland tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 6 November 1929, n°. 65, 
2de afdeel ing, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het besluit van den Raad dier 
gemeente van 10 October 1929, n°. 22 C, 
tot aanvulling van de begrooting voor het 
dienstjaar 1929. S. 312. · 

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

den Raad der gemeente Opsterland tegen het 

besluit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 6 r ovember 1929, n°. 65, 2de af
deel ing, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit dier gemeente van 10 
October 1929, n°. 22 C, tot aanvulling van de 
begrooting voor het dienstjaar 1929 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoo rd , adviezen van 
15 April 1930, n°. 284, en 11 Februari 1931, 
n°. 284 (1930)/21; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 26 Juni 
1931, n°. 621 A.B. Afdeeling W.V. en A.B. 
en van Onzen Minister van Staat, Minister 
,·an Binnenlaridsche Zaken en Landbouw, van 
13 Jul i 1931 , n°. 3502, Afdee ling W. e n S .; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij bovengenoemd best uit hunne 
goedkeur ing hebben onthouden aan het be
sluit va n den Raad der gemeente O'[)Sterland 
van 10 October 1929 tot wijziging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven der ge
meente voor den dienst 1929, waarbij onder 
volgnummer 397a een post van f 100 wordt 
uitgetrokken wegens " kosten van vervoer van 
werkloozen" ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat deze post op de begrooting 
wordt aangebracht naar aanleiding van een 
verzoek van de afdeeling Tijnje van den Lancl
arbeidersbond, ten behoeve van een zestiental 
arbeiders, die werk nabij H eeg hadden ge
vonden en die nu den Raad om vergoeding 
vroegen van de wekelijksche reiskosten, des 
Za terdagsmiddags naar huis en des Maandags
morgens terug naar het werk; dat het Burger
lijk Armbestuur dezen lieden de kosten van de 
eerste heenreis naar het werk heeft vergoed, 
gelijk het dit ook aan andere werkloozen doet, 
die buiten de gemeente arbeid vinden; dat 
evenwel de Gemeenteraad wil, dat voortaan 
deze kosten niet meer door het Armbestuur, 
maar door Burgemeester en Wethouders aan 
de betrokken arbeiders zullen worden betaald 
uit den bovengenoemden, door hem . voor dat 
doel ingestelden begrootingspost; en dan niet 
alleen de kosten van de éérste héé nreis naar 
het werk, maar ook die van het wekelijksche 
heen- en terugreizen tusschen het werk en de 
woonplaatsen hunner gezinnen; dat het hier 
kennelijk werkloozen betreft, die, na korteren 
of langeren tijd van werkloosheid en van trek
ken uit de werkloozenkas voor rekening van 
het Armbestuur komend, aan werk buiten de 
gemeente zijn geholpen, welk werk hun naar 
's Raads oordeel echter het noodzakelijke le
vensonderhoud voor henzelf en voor de van 
hen afhangende personen niet opbrengt, waar. 
om de Raad hunne, z. i. te lage, inkomsten op 
deze wijze meent te moeten aanvullen; dat 
echter, wanneer iemand, uit welke oorzaak 
ook, zich en den van hem afhankel ijken het 
noodzakelijke levensonderhoud niet kan ver
schaffen en deswege steun behoeft, hij valt in 
de termen der Armenwet, volgens welke het 
Burgerlijk Armbestuur, met toepassing van 
het beginsel van individualiseering, zonder 
beroep over de ondersteuning beslist; dat de 
Raad met zijne, het Burgerlijk Armbestuur op 
zijde zettende, de werking der Armenwet uit
schakelende instelling van rechtstreeksche en 
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niet-individualiseerende steunverleening door 
Burgemeester en Wethouders uit den boven
omschreven begrootingspost in strijd met de 
Armenwet handelt en Burgemeester en Wet
houders tot handelingen, in strijd met deze 
wet, uitlokt; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Opste,·land bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij niet vermag in te zien, 
waarom, door betalingen te doen voor tusschen
t1jdsche reizen, het gebied van de armenzorg 
wordt betreden, terwijl door Gedeputeerde 
Staten tot heden geen bezwaar werd gemaakt 
tegen het doen van uitgaven uit de gemeente
kas voor de heenreis ten behoeve van arbei
ders, die ver van huis te werk zijn gesteld, . in 
welke kosten door het Rijk in sommige ge
vallen voor de helft wordt bijgedragen; dat 
bovendien de kosten van het dagelijksche ver
voer per autobus van arbeiders naar werken, 
ondernomen door de Naamlooze Vennootschap 
Ontginningsmaatschappij "De Drie Provin
ciën", worden gedragen door Rijk en ge
meente en niet worden gekweten uit de armen
kas; dat het principieel geen verschil maakt, 
of arbe iders worden vervoerd naar werken 
van de genoemde Vennootschap of naar zoo
genaamd "vrij werk", dat op grooten afstand 
is gelegen; dat het standpunt, dat Gedepu
teerde Staten in dezen innemen., niet algemeen 
wordt gedeeld; dat, om een voorbeeld te noe
men, de gemeente A ,nsterdam voor hare reke
ning neemt de reiskosten van arbeiders, die 
te werk zijn gesteld in Drenthe, niet alleen 
voor de heenreis , doch ook voor tusschentijd
sche reizen; dat, al mogen de omstandighe
den, waaronder de tewerkstelling p laats heeft, 
in Opsterland en A,nstèrdam verschillen, dit 
toch aan het beginsel , waarom het hier gaat, 
niet afdoet; dat er, naar 's Raads meenîng, 
alleen dàn termen zouden zijn om het bestre
den raadsbesluit niet goed te keuren, indien 
kon worden aangetoond, dat de uitgaaf te be
zwarend zou worden voor de gemeentekas, wat 
in dit geval niet is gebleken; dat in dit ver
band wordt opgemerkt, dat het in de bedoe
ling I igt, om vergoeding van reiskosten slechts 
te verleenen, indien de verdiensten van de 
betrokken arbeiders bl ij ven beneden eene 
grens, nader door den Raad te bepalen; dat 
ten slotte a ls a rgument voor het behoud van 
den bestreden post kan worden aangevoerd, 
dat het deprimeerend werkt op de arbeiders, 
om zich tot het Armbestuur te moeten wenden 
om vergoeding van reiskosten, en dat de gang 
naar het Armbestuur van arbeiders, die het in 
normale omstandigheden buiten ondersteuning 
kunnen stellen, zooveel doenlijk moet worden 
voorkmnen; 

Overwegende: dat de onderhavige· begroo
tingspost betrekking heeft op geldel ijke tege
moetkomingen in re iskosten aan arbe iders te 
verleenen, teneinde van hun werk, in het vrije 
bedrijf verricht, op gezette tijden hun gezinnen 
te kunnen bezoeken; 

dat te onderzoeken valt, of dergelijke tege
moetkomingen het karakter dragen van eene 
vergoeding in verband met de arbeidsbemidde
ling en de migratie van arbe iders, dan wel 
met de armenzorg ; 

dat die vraag reeds daarom niet in laatst -

genoemden zin kan worden beantwoord, om
dat als armenzorg in den zin der wet, en meer 
bepaaldelijk a ls armenverzorging door bur
gerlijke instellingen en door de burgerlijke 
Overheid rechtstreeks, volgens art. 28 dier 
wet is te beschouwen ondersteuning aan hen, 
die zich het noodzakelijke levensonderhoud 
niet kunnen verschaffen; 

dat de hier in het geding zijnde uitkeering 
het karakter van zoodanige ondersteuning 
mist, maar moet worden beschouwd a ls eene 
sociale voorziening ten behoeve van personen. 
die zich zelf het noodzakelijk levensonderhoud 
kunnen verschaffen, welke sociale voorziening 
moet worden opgevat als een middel ter be
vordering van eene goede migratie en eene 
nuttige tewerkstelling van arbeiders; 

dat dus de bepalingen der Armenwet ten 
deze niet van toepassing zijn, zoodat de onder
havige beg rootingspost niet met die wet strijdt ; 

Overwegende voorts, dat de begrootingspost 
betreft eene zaak welke aangaat de huishou
ding der gemeente, waaromtrent het oordeel 
allereerst aan den gemeenteraad staat ; 

dat in zoodanig geval, a ls uit een oogpunt 
van financieel beleid tegen den post geen be
zwaar bestaat, niet dan om zeer dringende 
redenen goedkeuring aan de begrooting resp. 
aan een wijziging der begrooting, mag wor
den onthouden; 

dat in het onderhavige geval Gedeputeerde 
Staten niet aannemelijk hebben gemaakt, dat 

1 zich zulke dringende redenen voordoen; 
Gezien de Gemeentewet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Gede

putee rde Staten van Friesland van 6 Novem
ber 1929, n°. 65, 2de afdeeling, aan het be
slu it van den Raad der gemeente Opste,·land 
van 10 October 1929 n°. 22 C, a lsnog goed
keuring te verleenen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan a fschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State, Afdeeling voor 
dil Geschi ll en van Bestuur, en dat, met het 
gemeenschappelijk rapport van Onzen voor
noemden Minister en van diens Ambtgenoot 
van Binnenlàndsche Zaken en Landbouw, in 
het Staatsblad zal wo·rden geplaatst. 

Nikolsdorf, den 20sten Juli 1931. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T . J. V e r s c h u u r . 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruvs de Beerenbrouck. 

· (Uitg eg. 25 Augustus 1931.) 

N °. 621 A. B. 

Afdeeling: 
"Ver klooshei dsverzekeri ng 
en Arbeidsbemiddeling. 

's-Gravenhage, 26 Juni 1931. 

Aan de Koningin. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de eerst ondergeteekende, mede namens 
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zijnen ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, bij ·schrijven van 5 Maart 1930, 
n°. 809 A.B., Afd. W.V. en A.B., ter over
weg ing bij den Raad van State aanhangig ge
maakt een beroep, door den Raad der ge
meente Opsterland ingesteld tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 6 
November 1929, n°. 65, 2de afdeeling, waar
bij goedkeuring was onthouden aan het raads
besluit dier gemeente d.d. 10 October 1929, 
n°. 22 C, tot wijziging van de begrooting voor 
het dienstjaar 1929. 

Het ontwerp-besluit van den Raad van 
tate, Aideeling voor de Geschillen van Be

stuur, aan Uwe Majesteit voorgedragen bij 
haar advies van 15 April 1930, n°. 284 , 1uidt 
als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Opsterland, tegen het 
bes) uit van Gedeputeerde · Staten van Fries
la,ul van 6 November 1929, n°. 65, 2de afdee
l ing, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit dier gemeente van 10 October 
1929, n°. 22 C, tot aanvulling van de begroo
ting voor het dienstjaar 1929 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
April 1930, n° . 284 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 
en van Onzen Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Sta ton van 
Friesland bij bovengenoemd besluit hunne 
goedkeu ring hebben onthouden aan het be
sluit van den Raad der gemeente Opsterland 
van 10 October 1929 tot wijziging van de be
p;l'ooting van inkomsten en uitgaven der ge
meente voor den dienst 1929, waarbij onder 
vo)gnummer 397a een. post van f 100 wordt 
uitgetrokken wegens "kosten van vervoer van 
werk1oozen"; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat deze post op de begrooting 
wordt aangebracht naar aanleiding van een 
verzoek van de afdeeling Tijnje van den Land
arbeidersbond, ten behoeve van een zestiental 
arbeiders, die werk nabij Heeg hebben ge
vonden en die nu den Raad om vergoeding 
vroegen van de wekelijksche reisko ten, des 
Zaterdagsmiddags naac huis en des Maandags
morgens terug naar het werk; dat het Burger
lijk Annbestuur dezen lieden de kosten van de 
eerste heenreis naar het werk heeft vergoed, 
gelijk

0

het dit ook aan andere werkloozen doet, 
die buiten de gemeente arbeid vinden; dat 
evenwel de Gemeenteraad wi l , dat voortaan 
dez·e kosten niet meer door het Annbestuur, 
maar dooi· Burgemeester en Wethouders aan 
de betrokken arbeiders zullen worden betaald 
uit den bovengenoemden, door hem voor dat 
doel ingestelden begrootingspost; en dan niet 
alleen de kosten van de éérste héénreis naar 
het werk, maar ook die van het wekelijksche 
heen- en terugreizen tusschen het werk en de 
woonplaatsen hunner gezinnen ; dat het hier 
kennelijk werkloozen betreft, die, na korteren 
of langeren t ijd van werkloosheid en van trek
ken uit de werkloozenkas voor rekening van 
het Armbestuur komend, aan werk buiten de 

gemeente zijn geholpen, ·welk werk hun, naar 
's Raads oordeel, echter het noodzakel ijke le
vensonderhoud voor henzelf en voor de van 
hen aihangende personen niet opbrengt, waar
om de Raad hunne, z. i. te lage, inkomsten op 
deze wijze meent te moeten aanvullen; dat 
echter, wanneer iemand, uit welke oorzaak 
ook, zich en den van hem afhankelijken het 
noodzakelijke levensonderhoud niet kan ver
schaffen en deswege steun behoeft, hij val t in 
de termen der Armenwet, volgens welke het 
Burgerlijk Armbestuur, met toepassing van 
het begin el van individualiseering, zonder 
beroep over de ondersteuning bes) ist; dat de 
Raad met zijne, het Burgerlijk Armbestuur op 
zijde zettende, de werking der Armenwet uit
schakelende instelling van rechtstreeksche en 
niet-ind ividual iseerende steunverleening door 
Burgemeester en \Vethouders uit den boven
omschreven begrootingspo t in strijd met de 
Armenwet handelt en Burgemeester en Wet
houders tot handelingen, in strijd met deze 
wet, uitlokt; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Opsterland bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij niet vermag in te zien, 
waarom, door betalingen te doen voor tusschen
tijdsche reizen, het gebied van de armenzorg 
wordt betreden, terwijl door Gedeputeerde 
Staten tot heden geen bezwaar werd gemaakt 
tegen het doen van uitgaven uit de gemeente
kas voor de heenreis ten behoeve van arbei
ders, die ver van huis te werk zijn gesteld, in 
welke kosten door het Rijk in sommige ge
vallen voor de helft wordt bijgedragen; dat 
bovendien de kosten van het dagelijksche ver
voer per autobus van arbeiders naar werken, 
ondernomen door de Naamlooze Vennootschap 
Ontginningsmaatschappij "De Drie Provin
ciën" , worden gedragen door Rijk en ge
ineente en niet worden gekweten uit de armen
kas; dat het principieel geen verschil maakt, 
of arbeiders worden vervoerd naar werken 
van de genoemde Vennootschap of naar zoo
genaamd ·,,vrij werk", dat op grooten afstand 
is gelegen; dat het standpunt, dat Gedepu
teerde Staten in dezen innemen, niet a lgemeen 
wordt gedeeld; dat, om een voorbeeld te noe
men, de gemeente Amsterdam voor _hare reke- . 
ning neemt de reiskosten van arbeiders, die 
te werk zijn gesteld in Drenthe, niet alleen 
van de heenreis, doch ook van de tusschentijd
sche reizen; dat, al mogen de omstandighe
den, waaronder de tewerkstelling plaats heeft, 
in Opsterland en A11isterda,n verschillen, dit 
toch aan het beginsel, waarom het hier gaat, 
niet afdoet; dat er, naar 's Raads meening, 
alleen dan termen zouden zijn, om het bestre
den raadsbesluit niet goed te keuren, indien 
kon worden aangetoond, dat de uitgaaf te be
zwarend zou worden voor de gemeentekas., wat 
in dit geval niet is gebleken; dat in dit ver
band wordt opgemerkt, dat het in de bedoe0 

ling ligt, om vergoeding van reiskosten slechts 
te verleenen, indien de verdiensten van de 
betrokken arbeiders blijven beneden eene 
grens, nader door den Raad te bepalen ; dat 
ten slotte als argument voor het behoud van 
den bestreden po t kan worden aangevoerd, 
dat het deprimeerend werkt op de arbeiders, 
om zich tot het Armbestuur te moeten wenden 



om vergoeding van reiskosten, en dat de gang 
naar het Armbestuur van arbeiders, die het in 
normale omstandigheden buiten ondersteuning 
kunnen stellen, zooveel doenlijk moet worden 
·voorl<omen; 
. Overwegende: dat de onderhavige post be
trekking heeft op het verleenen van vergoe
ding van ·reiskosten aan werkloozen, die bui
ten hunne woonplaats werk hebben gevonden; 

dat steun aan werkloozen, derhalve a_an ar
men, is armenzorg, z~odat de bepalingen , der 
Armenwet daarop van toepassing zijn; 

dat deze steunverleening, welke met voorbij
gang van het Burgerlijk Armbestuur plaats 
vindt door Burgemeester en Wethouders, zich 
met de bepalingen dier wet niet verdraagt, in 
,het bijzonder niet met artikel 30, krachtens 
welk artikel op een verzoek om. ondersteuning 
_door het Bestuur van de burgerlijke instelling 
_van weldadigheid of bij gebreke daarvan door 
Burgemeester en Wethouders moet worden be
slist; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
aan deze wijziging van de begrooting hunne 
goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en _verstaan: 

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

:verheid is belast · met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
_aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
.Geschillen van Bestuur. · 

Aangezien de eerstondergeteekende zich met 
.dit ontwerpbesluit niet kon vereenigen, richtte 
hij het volgende schrijven tot de Afdeeling: 
. Onder dagteekening van 15 April 1930, n°. 
284, werd door U aan de Koningin advies uit
gebracht inzake het beroep van den Raad der 
Gemeente Opste,·land tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 6 No
vember 1929, n°. 65, 2de afdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 
den Raad dier gemeente van 10 October 1929, 
_n°. 22 C, tot aanvulling van de begrooting 
.voor het dienstjaar 1929. 

Tegen de door Uwe afdeeling in het bij het 
.advies gevoegde Ontwerp Koninklijk besluit 
.geformuleerde overwegingen bestaan bij mij de 
volgende bezwaren. 

In de eerste pi aats heeft de omschreven 
post op de begrooting der gemeente Opsterland 
niet ten doel het verleenen van steun aan 
werkloozen, doch heeft hij betrekking op gel
delijke tegemoetkomingen aan arbeiders, door 
tusschenkomst van het gemeentelijk orgaan 
der arbeidsbemiddeling te verleenen, ten einde 
hunne plaatsing bij eenen werkgever elders 
te bevorderen, c. q. het hun mogelijk te ma
-ken, elders werk te gaan verrichten (vgl. Uw 
advies van 5 Maart 1930, n°. 157). 

Weliswaar luidt de omschrijving van den 
betrokken begrootingspost door het Gemeente
.bestuur van Opsterland " Kosten van vervoer 
.van werkloozen", doch uit een ingesteld on
_derzoek is gebleken, dat deze post ten doel 
heeft het verleenen van geldelijke tegemoet
koming, als · ik hiervoor omschreef. 

Dergelijke tegemoetkomingen worden in ons 
land door vele gemeenten verstrekt, ten einde 

het verrichten van arbeid door arbeiders bui
.ten hunne woonplaats te vergemakkelijken en 
te bevorderen. · 

In zulke gemeentelijke uitgaven wordt se
dert 1919 door mijn Depa rtement bijgedragen 
volgens · regelen, welke laatstelijk zijn mede
gedeeld in eene circulaire aan de gemeente
besturen d.d. 2 Januari 1924, n°. 942 A.B., 
Afd. W.V. en A.B. , van mijnen toenmaligen 
ambtsvoorganger. Een afschrift _dezer cir_cu
-Jaire gelieve U hierbij aan te .treffen. 

De vorm van tegemoetkoming, in ons land 
·gekozen- en sedert jaren toegepast, wordt m. i. 
het best gekarakteriseerd als "uitgaven der 
Overheid .(Staat en gemeenten) tot bevorde
ring eener doelmatige migratie van arbeiders". 

In het algemeen verkeeren de arbeiders, die 
door een orgaan der arbeidsbemiddeling elders 
worden geplaatst, wanneer hun in bepaalde 
gevallen eene tegemoetkoming, als bovenver
meld, wordt verstrekt, geenszins in eenen toe
·stand van armlastigheid. Wel zou men kun-
11en zeggen, dat door de plaatsing elders en 
het verleenen van tegemoetkoming in de reis

. kosten · wordt voorkomen, dat zij in eenen toe
stand van armlastigheid geraken. Dikwijls 
ligt in het verstrekken van deze tegemoetko
ming een prikkel, om b.v. gehuwde arbeiders . 
die werkloos zijn, te bewegen elders werk te 
aanvaarden, ofschoon dit ,verken elders, we
gens de uitgaven voor reiskosten, kostgeld e. d., 
kan medebrengen, dat deze arbeiders zonder 
de tegemoetkoming een kleiner gezinsinkomen 
.zouden hebben dan zij door werken in hunne 
woonplaats beschikbaar zouden krijgen. 
. Op grond van het bovenstaande meen ik, 
dat het verstrekken van tegemoetkoming aan 
arbeï"ders, die buiten hunne woonplaats wer
ken, als hiervoren omschreven, niet als armen
;wrg moet worden beschouwd. 

In het advies van Uwe afdeeling d.d . . 5 
Jfaart 1930, n°. 157, betreffende een qeroep 
door den Raad der gemeente Sneek ingesteld 
'tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van F,·iesland van 29 Mei 1929, n°. 61, waar
bij het geschil betrof eenen begrootingspost 
der gemeente Sneek, die feitelijk dezelfde be
teekenis heeft als de omstreden begrootings
post der gemeente Opsterland, heeft Uwe af
deeling zich m. i. terecht op het standpunt ge
steld, ,,dat de bepalingen der Armenwet ten 
deze niet van toepassing zijn, zoodat de onder
havige begrootingspost niet met die wet 
strijdt", omdat "de geldelijke tegemoetkomin
gen, waarop de begrootingspost betrekking 
heeft, veeleer het karakter dragen van ar
beidsbemiddeling dan van a1menzorg". 

Ik zou het daarom zeer op prijs stellen, in
dien Uwe afdeeling, in verband met voren
staande toelichting, aanleiding zou kunnen 
vinden, om het advies van 15 April 1_930, n°. 
_2S4, nader te overwegen. Wellicht zou het re
sultaat daarvan zijn, dat U met mij de opvat
ting deelt, dat het met betrekking tot àit ge
schil juister is, een Koninklijk besluit uit te 
lokken van gelijke strekking als dat van 5 
April 1930, n°. 46. 

De Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur van den Raad van State heeft daarop 
bij haar advies van 11 Februari 1931, n°. 284 
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(1930)/21 een nieuw ontwerp-besluit voorge
dragen, luidende als volgt: 

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

den Raad der gemeente Opsterland tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 6 November 1929, n°. 65, 2de afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit dier gemeente van 10 October 
1929, n°. 22 C, tot aanvulling van de begroo
ti ng voor het dienstjaa r 1929; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
15 April 1930, n°. 284, en 11 Februari 1931, 
11°. 284 (1930) /21 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van ........ ...... . 
en van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van ... .. . 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
l•riesl·and bij bovengenoemd besluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden aan het be
slu it van den Raad der gemeente Opsterland 
van 10 October 1929 tot wijziging van de be-• 
grooting van inkomsten en uitgaven der ge
meente voor den dienst 1929, waarbij onder 
volgnummer 397a een post van f 100 wordt 
uitgetrokken wegens "kosten van vervoer van 
werkloozen" · 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat deze post op de begrooting 
wordt aangebracht naar aanleiding van een 
verzoek van de afdeeling Tijnje van den Land
arbeidersbond, ten behoeve van een zestiental 
arbe iders, die werk nabij H eeg hebben ge
vonden en die nu den Raad om vergoeding 
vroegen van de wekelijksche reiskosten, des 
Zaterdagsmiddags naar huis en des Maandags. 
morgens terug naar het werk; dat het Burger
lijk Armbestuur dezen lieden de kosten van de 
eerste heenreis naar het werk heeft vergoed, 
gelijk het dit ook aan andere werkloozen doet, 
die buiten de gemeente arbeid vinden; dat 
evenwel de Gemeenteraad wil, dat voortaan 
deze kosten niet meer door het Armbestuur, 
maar door Burgemeester en Wethouders aan 
de betrokken arbeiders zullen worden betaald 
uit den bovengenoemden, door hem voor dat 
doel ingestelden begrootingspost; en dan niet 
a ll een de kosten van de éérste héénreis naar 
het werk, maar ook die van het wekelijksche 
heen. en terugreizen tusschen het werk en de 
woonplaatsen hunner gezinnen; dat het hier 
kennelijk werkloozen betreft, die, na korteren 
of langeren tijd van werkloosheid en van trek
ken uit de werkloozenkas voor rnkening van 
het Armbestuur komend, aan werk buiten de 
gemeente zijn geholpen, welk werk hun naar 
's Raads oordeel echter het noodzakelijke le
vensonderhoud voor henzelf en voor de van 
hen afhangende personen niet opbrengt, waar
om de Raad hunne, z. i. te lage, inkomsten op 
deze wijze meent te moeten aanvullen; dat 
echter, wanneer iemand, uit welke oorzaak 
ook, zich en den van hem afhankelijken het 
noodzakelijke levensonderhoud niet kan ver
schaffen en deswege steun behoeft, hij valt in 
de termen der Armenwet, volgens welke het 
Burgerlijk Armbestuur, met toepassing van 
het beginsel van individualiseering, zonder 

beroep over de ondersteuning bes] ist; dat de 
R aad met zijne, het Burgerlijk Armbestuur op 
zijde zettende, de werking der Armenwet uit
schakelende instelling van rechtstreeksche en 
niet-individualiseerende steunverleening door 
Burgemeester en Wethouders uit den boven
omschreven begrootingspost in strijd met de 
Armenwet handelt en Burgemeester en Wet
houders tot h andelingen, in strijd met deze 
wet, uit lokt ; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Opsterland bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hG niet vermag in te zien, 
waarom, door betalingen te doen voor tusschen
tijdsche reizen, het gebied van de armenzorg 
wordt betreden, tenvijl door Gedeputeerde 
Staten tot heden geen bezwaar werd gemaakt 
tegen het doen van uitgaven uit de gemeente
kas voor de heenreis ten behoeve van arbei
ders, di e ver van huis te werk zijn gesteld, in 
welke kosten door het Rijk in sommige ge
va llen voor de helft wordt bijgedragen; dat 
bovendien de kosten van het dagelijksche ve1·
voer per autobus van arbeiders naar werken, 
ondernomen door de Naamlooze Vennootschap 
Ontginningsmaatschappij " De Drie Provin
ciën" , worden gedragen door Rij k en ge
meente en niet worden gekweten uit de armen. 
kas; dat het principieel geen verschil maakt, 
of arbeiders worden vervoerd naar werken 
van de genoemde Vennootschap of naar zoo
.genaamd "vrij werk", dat op grooten afstand 
is gelegen ; dat het standpunt, dat Gedepu
teerde Staten ·in dezen innemen, niet algemeen 
wordt gedeeld; dat, om een voorbeeld te noe
men, de gemeente Amsterdam voor hare reke
n ing neemt de reiskosten van arbeiders, die 
te werk zijn gesteld in Drenthe, niet alleen 
van de heenreis, doch ook van de tusschentijd
sche reizen ; dat, a l mogen de omstandighe
den, waaronder de tewerkstelling plaats heeft, 
in Opsterland en A 11isterdam verschillen, dit 
toch aan het beginsel, waarom het hier gaat, 
niet afdoet ; dat er, naar 's Raads meening, 
alleen dàn termen zouden zijn om het bestre
den raadsbesluit niet goed te keuren, indien 
kon worden aangetoond, dat de uitgaaf te be
zwarend zou worden voor de gemeentekas, wat 
in di t geval niet is gebleken; dat in dit ver
band wordt opgemerkt, dat het in de bedoe
ling ligt, om vergoeding van reiskosten slechts 
te verleenen, indien de verdiensten van de 
betrokken arbeiders blijven beneden eene 
grens, nader door den R aad te bepalen ; dat 
ten slotte als argument voor het behoud van 
den bestreden post kan worden aangevoerd, 
dat het deprimeerend werkt op de arbeiders, 
om zich tot het Armbestuur te moeten wenden 
om vergoeding van reiskosten, en dat de gang 
naar het Armbestuur van arbeiders, d ie het in 
normale omstandigheden buiten ondersteuning 
kunnen steilen, zooveel doenlijk moet worden 
voorkomen; 

Overwegende: dat blijkens de stukken de 
post op de begrooting is gebracht naar aan
leiding van een verzoek namens eenige ar
beiders uit Opsterland, die te Heeg werk heb
ben gevonden en door de hulp van het Bur
gerlijk Armbestuur in staat zijn gesteld zich 
daarheen te begeven, strekkende tot vergoe
ding van de kosten van tusschentijdsche be-
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zoeken aan hunne te Opsterland achtergeble
ven gezinnen; 

dat dus deze post beoogt, arbeiders, die zelf 
niet bij machte zijn ten volle voor een redelijk 
bestaan voor zich en hun gezin te zorgen, 
daartoe door geldelijke tegemoetkomingen van 
gemeentewege in de gelegenheid te stellen; 

dat deze geldelij ke tegemoetkomingen welis
wa.ar eenig overeenkomst vertoonen met de 
zoodanige, welke geacht kunnen worden niet 
in de eerste p laats gericht te zijn op het ver
leenen van onderstand aan behoeftigen en 
daarom niet onder armenzorg, · ma.ar onder 
eenen ande,ren tak van Overheidszorg, bijvoor
beeld de arbeidsbemiddeling, zijn te rang
schikken, doch dat, in aanmerking genomen 
de omstandigheden, zooals die zich hier voor
doen, het verleenen van de onderhavige gel
delijke tegemoetkom ingen, welke eene nood
zakelijke aanvulling van de inkomsten der be
gunstig-den vormen en geen rechtstreeksch 
verband houden met van gemeentewege ver
leende arbeidsbemiddeling, bezwaarlijk anders 
dan als armenzorg kunnen worden beschouwd; 

dat dus op deze steunverleening de bepalin
gen der Armenwet van toepassing zijn; 

dat deze steunverleening, welke met voorbij
gang van het Burgerlijk Armbestuur plaats 
vindt door Burgemeester en Wethouders, zich 
met de bepal ingen dier wet niet verdraagt, in 
het bijzonder niet met artikel 30, krachtens 
welk artikel op een verzoek om ondersteu
ning door het Bestuur van de Burgerlijke In
stelling van Weldadigheid of bij gebreke daar
van door Burgemeester en Wethouders moet 
worden beslist; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
aan deze wijziging van de begrooting hunne 
goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gewnden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschil len van Bestuur. 

Met dit ontwerp-besluit van de afdeeling 
kunnen ondergeteekenden zich niet vereenigen, 
op grond, dat de betrokken begrootingspost 
niet, zooals de afdeeling aanneemt, beoogt ar
beiders, die zei f niet bij machte zijn ten volle 
voor een redelijk bestaan voor zich en hun 
gezin te zorgen, daartoe door geldelijke tege
moetkomingen van gemeentewege in de gele
genheid te stellen, doch betrekking heeft op 
geldelijke tegemoetkomingen in reiskosten aan 
arbeiders te verleenen, ten einde van hun 
werk, in het vrije bedrijf verricht, op gezette 
tijden hunne gezinnen te kunnen bezoeken. 
Dergelijke tegemoetkomingen dragen naar de 
meening van ondergeteekenden geenszins het 
karakter van eene vergoeding in verband met 
de armenzorg, omdat als armenzorg in den 
zin der wet, en meer bepaaldelijk als armen
verzorging door burgerlijke instellingen en 
door de Overheid rechtstreeks, volgens art. 28 
dier wet is te beschouwen Ol)dersteuning aan 
hen, die zich het noodzakelijke levensonder
houd niet kunnen verschaffen. De hier be-

doelde uitkeering mist het karakter van zoo
dan ige ondersteuning, maar moet worden be
schouwd als eene sociale voorziening ten be
hoeve van personen, die zich zelf het nood
zakelijke levensonderhoud kunnen verschaffen, 
welke sociale voorziening moet worden opge
vat als een middel ter bevordering van eene 
goede migratie en eene nuttige tewerkstelling· 
van arbeiders. In bijgaand ontwerp voor een 
Koninklijk besluit worden de gronden ge
noemd, waarop ondergeteekenden het ontwerp
besluit van de afdeel ing onjuist achten. Dit. 
ontwerp sluit aan bij het Koninklijk besluit 
van 5 Apri l 1930, n°. 46, hetwelk in overeen
stemming met het advies van de afdeel ing· 
werd genomen. 

Het moge Uwer Majesteit behagen het hier
nevens gaande ontwerp-besluit, waarbij van 
het advies van de Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur van den Raad van State 
wordt afgeweken, te bekrachtigen. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid" 

T. J. V e r s c h u u r. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken· 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

20 Juli 1931. BESLUIT tot vaststelling van
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 11, eerste lid, en 
artikel 31, eerste lid, juncto artikel 141 
der Ziektewet, voor zooveel betreft werk
gevers van personen, bedoeld in het Ko-. 
ninklijk bes] uit van 28 Januari 1931 
(Staatsblad n°. 24) . S . 313. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 Mei 
1931, n°. 1314, Afdeel ing Arbeidersverzeke
r ing; 

Gezien artikel 11~ eerste lid , en artikel 31, 
eerste lid, j 0

• artikel 141 der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

23 Juni 1931, n° . 23); 
Gezien de daartoe strekkende voordrachten 

van de Raden van Arbeid; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 8 J uli 1931, n° . 1569, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en veFstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. 1. De werkgever van personen, ver

zekerd ingevolge een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij artikel 22, eerste 
lid , der Ziektewet, is verplicht, binnen twee 
maanden na het in werking treden van zoo
danigen algemeenen maatregel van bestuur, 
voorzoover bedoel de personen verzekerd zijn bij 
de ziekenkas van den Raad van Arbeid, aan 
den Raad van Arbeid , binnen wiens gebied hij 
zijn woonplaats heeft, of, indien de werk
gever eene rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging of stichting is, aan den Raad van 
Arbeid , binnen wiens gebied die vereeniging
of sti.chting gevestigd is, aangifte te doen 
van: 

a. naam en voornamen van el ken verze-
kerde; 

b. het rentenummer van eiken verzekerde, 
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die tevens verzekerd is volgens de Invalidi
teitswet. 

2. De in het vorig lid bedoelde aangifte 
geschiedt door invulling en inzending van een 
door Onzen voornoemden Minister vastgesteld 
formulier. 
· 2. De werkgever, die nà het in werking 
treden van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 22, eerste lid, 
oer Ziektewet, voo~ de eerste maal personen 
in dienst neemt, die alsdan verzekerd zijn in
gevolge bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur, is verplicht binnen veertien dagen 
)Ja hun indiensttreding, voorzoover die perso
nen verzekerd zijn bij de ziekenkas van den 
Raad van Arbeid, aan den Raad van Arbeid, 
binnen wiens gebied hij zijn woonplaats heeft, 
of, indien de werkgever een rechtspersoonlijk
heid bezittende vereeniging of stichting is, 
binnen, wiens gebied die vereeniging of stich
ting gevestigd is , aangifte te doen op de 
wijze, geregeld in het vorig artikel. 

3. l. De werkgever, die · een of meer per
sonen in dienst heeft, die verzekerd zijn op 
grond van een algemeenen maatregel van be
ftuur, als bedoeld bij artikel 22, eerste lid, 
der Ziektewet, is verplicht tot het aanhouden 
en geregeld bijhouden van een loonlij st, waar
op ieder der bedoelde verzekerden, die bij hem 
in dienst is, wordt vermeld. 

2. Uiterl ijk binnen zeven dagen, nadat eene 
~,itkeering van loon in geld aan den ver
zekerde heeft plaats gehad, wordt die uitkee
ring ten name van den verzekerde op de loon
lijst vermeld. 

3. De loonlijst moet steeds aanwezig zijn 
ter plaatse, waar de administratie van den 
werkgever berust, of bij den persoon, onder
scheidenlijk het administratiekantoor, overeen
komstig artikel 13 der Ziektewet aangewezen 
voor de nakoming van de bij of krachtens de 
Ziektewet aan den werkgever opgelegde ver
J?lichtingen. 

4. De werkgever is verplicht de loonlijst in 
te zenden aan den Raad van Arbeid, bedoeld 
in artikel 2, binnen 30 dagen, onderscheiden
lijk nà 1 J anuari en nà 1 Juli van elk jaar. 

5. Rust op den werkgever de verplichting 
een loonlijst, als bedoeld in artikel 81 der 
L and- en Tuinbouwongevallenwet 1922 of het 
overeenkomstig dat artikel in de plaats van de 
loonlijst tredende stuk in te zenden, dan is de 
werkgever verplicht de in het voorgaande lid 
bedoelde loonlijst in te zenden op de tijd
stippen, welke zijn bepaald voor de inlevering 
van de in artikel 81 der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 bedoelde loonlijst of van 
het in de plaats daarvan tredend stuk. 

6. Het formulier van de loonlijst wordt 
door Onzen voornoemden Minister vastgesteld. 

4. Het bestuur van den Raad van Arbeid 
kan den werkgever schriftelijk vrijstelling ver
leenen, hetzij van alle, hetzij van één of meer 
met name genoemde verplichtingen, als be
doeld in de artikelen 1, 2 en· 3. 

Bedoelde vrijstelling kan te allen tijde ge
heel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

ikolsdorf, den 20sten Juli 1931. ; 
WILHELMINA. 

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

(llitgeg. 7 Augustus 1931.) 

20 Jul i 1931. BESLUIT tot nadere w1Jz1gmg 
van twee reglementen voor de scheepvaart 
ter beveiliging van beweegbare spoorweg~ 
bruggen. S. 314. , 

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

Waterstaat van 22 Juni 1931, La. L.L., Afd. 
Vervoer- en Mijnwezen; 

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

30 Juni 1931, n°. 18); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 7 Juli 1931, n°. · 4,90 , 
afd. Verrner_ en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. artikel 2, tweede lid , van het reglement 

voor de scheepvaart, ter beveiliging van de 
spoorwegbrug over het Noordzeekanaal bij 
V elsen, in den spoorweg van Haarl em naar 
Uitgeest, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 22 Maart 1905 (Staatsblad n°. 112), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 29 
Juli 1926 (Staatsblad n°. 238), te wijzigen en 
te doen lezen: ,,Met de sluiting van de brug 
zal worden aangevangen, zoodra door het sta
tion V elsen het sein daartoe aan den brug
w'achter is gegeven, of zoo.veel later als naar 
het oordeel van den brugwachter mogelijk is 
om de brug tijdig vóór de aankomst van een 
trein op de brng gesloten te hebben. Het be
doelde sein wordt door het station Velsen ge
geven 10 minuten vóórdat een trein de brug 
zal bereiken." 

II. artikel 2, tweede lid, van het reglement 
voor de scheepvaart, ter beveiliging van de 
spoorwegbrug over het Noordzeekanaal bij 
Zaandam, in den spoorweg van Amsterdani 
naar Nieuwediep, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 8 Juli 1907 (Staatsblad n°. 178), 
het laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
29 Juli 1926 (Staatsblad n°. 238) te wijzigen 
en te doen lezen: ,,Met de si uiting van de 
brug zal worden aangevangen 10 minuten 
vóór het tijdstip, waarop een trein de brug 
zal bereiken, of zooveel later als naar het 
oordeel van den brugwachter mogelijk is om 
de brug tijdig vóór de aankomst van een trein 
op de brng gesloten te hebben." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 
. Nikolsdorf, den 20sten Juli 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Watentaat, P . J. Re y me r. 

( Uitgeg. 12 Augustus 1931.) 
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20 Juli 1931. BESLUIT tot wijziging van de 

bepa li ngen omtrent vrijdom van accijns 
voor zout, benoodi gd in fabr ieken en tra
fieken en omtrent a fl evering van zout in 
zouthoudend water uit inrichtingen tot 
uitlooging van steenzoutlagen. S . 314 A . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 1 

F inanciën van 25 Juni 1931 , n° . 126, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gez ien het K oninklijk besluit van 19 Augus
tus 1898 (Staatsblad n°. 202), laatste lijk ge
wijzigd bij Ons bes lui t van 2 Mei 1923 (Staats
blad n°. 181), alsmede Ons besluit van 15 
November 1919 (Staatsblad n°. 751) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
Juli 1931, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 11 J ui i 1931 , n°. 109, 
Invoerrechten en Accij nzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. Aan artikel 8 van het Koninklijk 
bes lui t van 19 Augustus 1898 (Staatsblad n°. 
202), laatstelijk gewijzigd bij Ons beslu it van 
2 Mei 1923 (Staatsblad n° . 181), wordt een 
n ieuw lid toegevoegd, luidende als volgt: 

Onze Minister van Financiën, kan, onder de 
noodige voorzieningen, ontheff ing verleenen 
van de in het tweede lid van dit artikel voor
geschreven vermenging van het zout. 

2. Aan artikel II van Ons besluit van 15 
November 1919 (Staatsblad n°. 751) wordt 
een nieuw lid toegevoegd, luidende a ls volgt: 

Onze Mi nister van Financiën, kan, onder de 
nood ige voorz ieningen, toestaan dat het zout
houdend water, op andere wijze dan in het 
eerste lid is bepaald, wordt afgeleverd. 

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

ikol.sdorf, den 20sten Juli 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, D e G e c 1. 

( Uitgeg. 6 Augustus 1931.) 

20 J uli 1931. BESLUIT, houdende vaststel-
1 ing van: 

1 °. de " dubbele prinsen geus", te voeren 
door schepen en vaartu igen van oorlog; 

2°. de onderscheid ingsvlag van den Mi
nister van Defens ie. S. 315. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Defensie van 4 Juli 1931, Ile Afdeeling A, 
n° 62 · 

· H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van de vroeger deswege 

vastgestelde bepalingen, Onze goedkeuri ng te 
verleenen aan de invoering van: 

1 °. de "dubbele pr insengeus", als aange
geven in figuur 1 van de bij dit besluit be
hoorende p laat, te voeren door schepen en 
vaartui gen van oor log, volgens door Onzen 
Minister van Defensie gegeven of te geven 
voorschr iften: 

L. & S. 1931. 

2°. de ondersche idingsvlag van den Minis
ter van Defensie, a ls aangegeven in figuur 2 
van de bij dit besluit behoorende p laat. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit bes luit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

ikolsdorf, den 20sten Juli 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L . N . D ec k e r s. 
(Uitgeg. 4 Sept. 1931.) 

Plaat behoorend bij het Koninkl ij k Besluit 
van 20 Juli 1931, (Staatsblad n°. 315) . 
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Mij bekend, 
De Minister van Def ensie, L. N. Deck ers. 

26 
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27 Jul i 1931. WET tot wijziging van de ar

tikelen 9 en 34 der Wet van 20 April 
1918 (Staatsblad n°. 259) (Landarbeiders
wet) , gewijzigd bij de wetten van 5 Juli 
1920 (Staatsblad n° . 329), 6 Mei 1921 
(Staatsblad n°. 711), en 16 December 
1927 (Staatsblad n°. 389). S. 316 . 

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

dat het wenschel_ijk is de artikelen 9 en 34 
der Landarbeiderswet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State; enz. 
Art. 1. 1. In artikel 9 der Landarbeiders

wet wordt voor: ,,rente van 4 pct. per jaar" 
gelezen: ,,eene door Onze Mi nist~rs ;vast te 
stellen jaarlijksche rente , die 4 pct. niet mag 
overschrij den". 

2. In artikel 34, l ste lid, van genoemde 
wet wordt voor: ,,in artikel 9 aangegeven 
rente" gelezen: ,,de volgens artikel 9 bepaal
de rente". 

3. H et tweede lid van genoemd artikel 34 
wordt gelezen als volgt: ,,Daarna geschiedt 
de betaling dezer rente met de aflossing der 
schuld in dertig annuïteiten." 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Augustus 1931. . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten J uli 1931. 

WILHELM! A. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys d e Beerenbrouck. 
( Uitgeg. 30 Juli 1931.) 

27 Juli 1931. WET tot wijziging van de wet
ten van 27 November 1919 (Staatsblad 
n° . 785) , tot uitbreiding van de gemeente 
Eindhoven met het grondgebied van de 
gemeenten Gestel en Blaarthem, Stratum, 
Strijp, Tongelre en W oensel, en van 25 
Jul i 1919 (Staatsblad n°. 510), tot uit
breiding van de gemeente Maastricht met 
het grondgebied der gemeenten Oud
Vro enhoven en St. P ie ter en met gedeel
ten van de gemeenten Gronsveld, H eer, 
Amby, M eerssen en Borg haren. S. 317. 

Wij WILffELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 10, lid 1, der wet 
van 27 ovember 1919 (Staatsblad n°. 785), 
tot uitbreiding van de gemeente Eindhoven 
met het grondgebied van de gemeenten Gestel 
en Blaarthem, Stratum, Strijp, Tongelre en 
Woensel, en artikel 21 , eerste Jid, der wet van 
25 Juli 1919 (Staatsblad n°. 510), tot ui tbre i
ding van de gemeente Maastricht met het 
grondgebied der gemeenten Oud,. Vroenhov en 
en St. Pieter en met gedeelten van de ge
meenten Gronsveld, H eer, À. mby, M eerssen en 
Borgha1·en, te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan artikel 10, lid 1, der wet van 

27 November 1919 (Staats blad n°. 785) , tot 
uitbreiding van de gemeente Eindhoven met 
het grondgebied van de gemeenten Gestel en 
Blaarthem, Stratum, Strijp, Tongelre en 
Woensel en aan artikel 21, eerste lid , der wet 

van 25 Juli 1919 (Staatsblad n°. 510), tot 
uitbre iding van de gemeente Maastricht met 
bet grondgebied der gemeenten Oud- Vro en
hoven. en St. P ieter en met gedeelten van de 
gemeenten G1·onsveld, H eer, Amby, ill eerssen 
en Borghaven, wordt de volgende zin toege
voegd : 

Indien zij op 1 Januari 1920 den leeftijd 
van vijftig jaár hebben bereikt, wordt het 
wachtgeld verleend tot aan het t ijdstip , waar
op hunne pensioengerechtigheid intreedt. 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 1 Januari 1930. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Be eren brouck. 
(Uitgeg. 30 J uli 1931. ) 

27 Juli 1931. WET tot aanvulling van de wet 
van 23 April 1931 (Staatsblad n°. 161 ) 
tot vereeniging van de gemeenten Drie
bergen en Rijsenburg. S. 318. 

Wi3 WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, in verband met het in werking treden 
op 15 April 1931 der wet van 31 Januari 1931 
(Staatsblad n°-. 41) tot herz iening van de ge
meentewet, aanvulling van de wet van 23 
April 1931 (Staatsblad n°. 161) tot vereeni
ging van de gemeenten Driebergen en Rijsen
burg wenschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Tusschen de artikelen 2 en 3 der 

wet .van 23 April 1931 (Staatsblad n°. 161 ) 
tot vereeniging van de gemeenten Driebergen 
en R ijsenburg, wordt een nieuw artikel, 2bis, 
ingevoegd, l uidende: 

De bij het in werking treden dezer wet in 
de gemeenten Driebergen en Rijsenburg be
staande besluiten, ambtenaren en machten 
zullen in de vereenigde gemeente voortduren. 
totdat door het bevoegd gezag eene andere 
regeling is getroffen. 

Art. II. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 28 April 1931. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten J uli 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 30 Juli 1931.) 

27 Jul i 1931. WET, houdende natural isatie 
van K. Bauerj eind en 19 anderen. S. 319. 

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

dat Karl Bauerfeind en 19 anderen aan On 
een verzoek om natura] isatie hebben inge
diend, met overlegging van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) , op het Nederlan-
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derschap en het ingezetenschap, laatstel ijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Karl Bauerfeind, geboren te Eibenberg 

(Tsjecho Slowakije) den 3 Juni 1886, procu
ratiehouder, wonende te W eltevreden (Nede,·
landsch-lndië); 

2°. B ernard J osef Bischoff, geb01·en te 
H uckelrieden ( Oldenburg) den 31 Maart 1904, 
koopman, wonende te Zaandam, provincie 
N oordholland; 

3°. Rudolf Dassen, geboren te Aken (Prui
sen) den 4 December 1886, voerma n, wonende 
te Aken (Pruisen); 

4°. Fried,-ich Emil Ebert, geboren te Lugau 
(Saksen) den 12 Juli 1899, bedrijfsleider, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

5°. J ulia Cornelia Fraeters, geboren te 
Calmpthout (België} den 7 April 1905, on
derwijzeres, wonende te Putte, provincie 
N oo,·dbrabant; 

6°. Jhr . Alphonsus Marius Gevers, geboren 
te Antwerpen (B elgië) den 4 J anuari 1865, 
zonder beroep, wonende te Antwe,·pen (Bel
gië); 

7°. Samuel M endel Goldstein, geboren te 
Chi-zanow (Polen) den 27 October 1889, leer
ling-verpleger, wonende te Apeldoorn, pro
vincie Gelderland; 

8°. J ohann Theodor Ho enen, geboren te 
Aken ( Pruisen) den 19 October 1893, voer
man, wonende te Aken (Pruisen); 

9°. Paul H olland, geboren te H einrichs 
(Pruisen) den 24 September 1896, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie N oo,·dhol
land; 

10°. Erwin Otto Kemna, geboren te Lam
stedt · (Pruisen) den 25 Augustus 1889, waar
nemend cipier, ·wonende te Ponorogo (Neder
landsch-lndië); 

11 °. M oissej Solomon L evinstein, geboren 
te Panewesch (Lithauen) den 17/30 Mei 1893, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

12°. J elle Mulder, geboren te Sweet Home 
(Vereeni gde Staten van Amerika) den 4 No
vember 1890, verbandmeester, wonende te 
Essen,..Steele ( P ruisen); 

13°. W ilhelm P eters, geboren te T ilburg 
(Noordbrabant) den 12 Mei 1907, monteur, 
wonende te Eindhoven, provincie Noordbra
bant; 

14°. Jaco bus J oannes Hub ertus Pouls, ge
boren te Kessenich (B elgië) den 7 Mei 1879, 
landbouwer, wonende te M ontfort, provincie 
Li1nbu1·g; 

15°. J oannes Jaco bus van de Put, geboren 
te W eelde (België) den 16 October 1875, 
landbouwer, wonende te Chaam, provincie 
N oordbrabant; 

16°. H en,·iette Luise Sophie Stange, gebo
ren te K assel (Pruisen) den 3 Mei 1891. 
röntgen-assistente, wonende te Den H elde,·, 
provincie Noordholland; 

17°. Carolwi Matheus V erschueren, geboren 
te M eerl e (B elgië) den 9 April 1876, smid, 
wonende te Chaam, provincie N oordbrabant; 

18°. H elene Volbach, geboren te Hilden 
(Pruisen) den 3 Februari 1899, onderwijzeres, 
wonende te Geleen, provincie Limburg; 

19~. Cornelia Johanna Warnecke, geboren 
te Utrecht (Utrecht) d n 5 December 1895, 
steno-typiste, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

20°. M oses Zucker, geboren te Podgorze 
(Polen) den 13 Januari 1871, makelaar in 
diamant, wonende te Amsterdam, provincie 
N oo,·dholla.nd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 

WILHELMINA. 
De Minist er van Justitie, J. Don n er. 

(Uitgeg. 5 Augustus 1931.) 

27 Jul i 1931. WET tot herziening van Boek 
II, Titel VII, van het Wetboek van Koop
handel (schipbreuk, enz. ). S . 320. 

Bijl. Handel . 2de Kamer 1929/1930, n°. 440, 
1-5; 1930/1931, n°, 83, 1-4. 

Handel. idem 1930/1931, blz. 2677-2679. 
Bijl . Handel. lste Kamer 1930/1931, n°. 83, 

blz. 1- 4. 
Handel. idem 1930/1931, blz . 745. 
Wij WILHELMINA, enz. ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hçbben, 

dat het wenschelijk is den zevenden titel van 
het tweede boek van het Wetboek van Koop
handel, in aansluiting aan de bij de wetten 
van 22 December 1924 (Staatsb lad n°. 573) 
en van 10 Juni 1926 (Staatsblad n°. 171) 
aangebrachte wijzigingen, nader te herzien; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In het Wetboek van Koophandel 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. Het opschrift van den zevenden titel 

van het tweede boek wordt gelezen: 
,, Van hulp en berging." 

2. De artikelen 545 tot en met 551 worden 
vervangen door het volgende: 

"Art. 545. Hulp aan in gevaar verkeerende 
schepen, de zich aan boord daarvan bevin
dende goederen en de opvarenden wordt niet 
verleend en driftige of aangespoelde zaken 
worden niet geborgen, dan met toestemming 
van den kapitein, indien hij tegenwoordig is. 
Is de kapitein niet tegenwoordig, dan is voor 
de hulpverleening aan of de berging van 
schepen of goederen de toestemming noodig 
van de rechthebbenden voor zoover zij tegen
woordig zijn. De toestemming tot hulpverlee
ning of berging kan te allen tijde worden in
getrokken, onverminderd het reeds verkregen 
recht der redders op hulploon; indien eene 
overeenkomst tot hulpverleening of berging 
mocht zijn gesloten, vindt artikel 1647 van 
het Burgerl ijk Wetboek overeenkomstige toe
passing. 

Met het geval, dat de kapitein of de recht
hebbenden tegenwoordig zijn, · wordt gelijkge
steld dat, waarin door hen op voor de redders 
kenbare wijze maatregelen ten aanzien van 
de hulpverleening of de berging zijn getrof
fen. 
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Art. 546. Het in het voorgaande artikel 
vervatte verbod geldt niet, indien de kapitein 
of de rechthebbenden, ofschoon tegenwoordig, 
niet in staat zijn hunne toestemming te ·ver
llé!e nen dan wel hunne tegenwoordigheid den 
redders niet bekend kon zijn, alsook indien 
niet steil ig blijkt wie rechthebbende is. 

Art. 547. Indien een schip aan of op het 
vaste zeestrand schipbreuk lijdt, mag het ver
leenen van hulp aan het schip, de zich aan 
boord daarvan bevindende goederen en de op
varenden, bij afwezigheid van den kapitein 
of omdat deze niet optreedt, niet anders ge
schieden dan onder leiding van den strand
vonder, tot wiens ambtsgebied het strand be
hoort. 

Indien het treffen van maatregelen in het 
belang van schip, goederen of opvarenden on
verwijld noodzakelijk is, geldt het in het eer
ste lid bepaalde niet, totdat de kap itein dan 
wel de strandvonder de leiding op zich heeft 
genomen. 

Art. 548. Indien, buiten het geval van 
schipbreuk aan of op het vaste zeestraud, goe
deren aldaar aanspoelen en de strandvonder, 
tot wiens ambtsgebied het strand behoort, bij 
afwezigheid van den kapitein en de rechtheb
benden of omdat zij niet optreden dan wel 
niet stellig blijkt wie rechthebbende is, de 
berging daarvan onder zijne leiding neemt, 
mag de berging niet anders dan onder die 
leiding geschieden. 

Art. 549. Wanneer een schip door den ka
pitein en het scheepsvolk wordt verlaten en 
door bergers wordt aanvaard, zal het den 
kapitein te allen t ijde vrijstaan naar zijn schip 
terug te keeren en het bestuur daarover te 
hernemen, in welk geval de bergers dadelijk, 
op straffe van verlies van aanspraak op hulp
loon en van gehoudenheid tot schadevergoe
ding, het bestuur aan den kapitein moeten 
overgeven. 

Art. 550. Indi en de kapitein of de recht
hebbenden bij de hulpverleening of ter plaatse, 
waar de geredde zaken worden aangebracht, 
tegenwoord ig zijn en dit den redders bekend 
is, zullen de redders die zaken terstond te 
hunner beschikking stellen, op straffe vau ver_ 
lies van aanspraak op hulploon en van ge
houdenheid tot schadevergoed ing. 

Deze bepaling laat echter onverlet het recht 
van terughouding, toegekend in artikel 566. 

Art. 551. In de gevallen, waarin de gered-. 
de zaken niet overeenkomstig het voorgaande 
artikel terstond ter beschikking van den ka
pitein of van de rechthebbenden moeten wor
den gesteld, zullen zij , voor zoover zij tijdens 
de redding zich in zee, dan wel aan of op de 
buitengronden of het vaste zeestrand bevinden, 
ten behoeve van de rechthebbenden worden 
beheerd door den strandvonder. 

De redders zijn te dien einde verplicht, op 
straffe van verlies van aanspraak op hulploon 
en van gehoudenheid tot schadevergoeding, die 
zaken terstond ter beschikking te stellen van 
den strandvonder, binnen wiens ressort zij wor
den aangebracht. 

De strandvonder zal met de door hem be
heerde zaken handelen overeenkomstig de wet
telijke voorschriften." 

3. De voorschriften van de artikelen 552 
tot en met 559 worden ingetrokken. 

4. Artikel 560 wordt artikel 552. 
In het eerste lid van het artikel wordt "van 

zeevonden en wrakgoederen" vervangen door 
,,van driftige en van aangespoelde zaken". 

Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende: 
,.De strandvonder heeft voor door hem ver

leende hulp nimmer aanspraak op hulploon." 
5. De artikelen 561 tot en met 668d wor

den onderscheidenlijk de artikelen 553 tot en 
met 564. 

6. Artikel 568e wordt artikel 665. 
In het tweede I id van het artikel wordt " be

langhebbende bij dit schip of bij de lading" 
vervangen door " rechthebbende op dit schip 
of op de lading". 

7. Artikel 568/ vervalt. 
8. Artikel 568g wordt artikel 666. 
H et eerste lid van het artikel wordt gelezen: 
" De schepen of goederen, waaraan hulp is 

verleend of welke zijn geborgen, mogen, on
verminderd het bepaalde bij de artikelen 549 
en 551, door hen, die de hulp verleenden of 
de berging verrichtten, worden teruggehou
den, zoolang de betaling niet is geschied of 
daarvoor zekerheid niet is gesteld. In geval 
van geschil over het bedrag of den aard der 
te stellen zekerheid beslist de rechter op ver
zoek van de meest gereede partij, na verhoor 
of behoorlijke oproeping van de wederpartij; 
deze oproeping ge chiedt bij aangeteekenden 
brief van den griffier." 

Toegevoegd wordt een nieuw laatste lid, lui 
dende : 

" Deze beslagen kunnen niet worden gelegd 
op schepen of goederen, welke zich onder be
heer van den strandvonder bevinden." 

9. De artikelen 668h, 568i en 568j worden 
onderscheidenlijk de artikelen 567, 568 en 569. 

10. Artikel 568k wordt vervangen door hot 
volgende : 

,,Art. 670. Voor de toepassing van de be
palingen van dezen titel worden: 

de Doll art, de L auwerzee , de Waddenzee. 
de Zuiderzee, de Zuidhollandsche en de 
Zeeuwsohe stroomen en andere bij algemeenen 
maatregel van bestuur aan te wijzen wateren, 
binnen de bij algemeenen maatregel van be
stuur te bepalen grenzen, beschouwd tot de 
zee en de stranden en oevers daarva n tot het 
zeestrand te behooren ; 

onder rechthebbenden begrepen hunne ver
tegenwoordigers. 

Art. 671. De bepalingen van dezen titel 
vinden overeenkom t ige toepassing, wanneer te 
water hulp wordt verleend aan een luchtvaar
tuig of aan de inzittenden daarvan." 

ll. In artikel 756 vervallen de woorden 
,,en den zevenden". 

12. Na artikel 756 volgt: 
,,Art. 757. De voorschriften van den ze

venden titel van dit boek zijn op de binnen
landsche scheepvaart van toepassing, voor zoo
ver uit een voorschrift niet blijkt, dat het van 
eene meer beperkte toepassing is." 

Art. IL In de gevallen, waarin de hulp 
is verleend vóór het in werking treden van 
deze wet, blijft het oude recht van toepassing. 

Art. III. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepal en tijdstip. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Nikolsdod, den 27sten Juli 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J. Don n er. 

De M inister van Waterstaat, P. J . R e y me r. 
(Uitgeg. 10 Augustus 1931.) 

27 Jul i 1931. WET, houdende regeling der 
strandvonderij. S. 321. 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1929/1930, n°. 440, 
1-5; 1930/1931, n°. 83, 1- 4. 

Handel . idem 1930/1931, blz . 2677-2679. 
Bijl. Handel. l ste Kamer 1930/1931, n°. 83, 

blz. 1- 4. 
Handel. ide11i 1930/1931, blz. 745. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bij afzonderlijke wet be
pal ingèn vast te stell en in zake de strand
vonderij; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In all e aan zee grenzende gemeen

ten wordt het beheer der strandvonderij uit
geoefend door een strandvonder. 

2. De burgemeester der gemeente bekleedt 
van rechtswege het ambt van strandvonder. 

Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontsten
tenis wordt de burgemeester als strandvonder 
vervangen door dengeen, die hem volgens ar
tikel 84 der Gemeentewet als burgemeester 
vervangt. 

3. Onze Commissaris in de provincie kan 
op aanbevel ing van den strandvonder één of 
meer hulpstrandvonders aanstellen, die onder
geschikt zijn aan den strandvonder, en hem in 
de zorg voor de strandvonderij ter zijde staan. 

In de gevallen, bedoeld in de artikelen 547 
en 548 van het Wetboek van Koophandel, 
neemt de hulpstrandvonder, zoolang de strand
vonder niet ter plaatse aanwezig is, diens taak 
waar. Het tweede lid van artikel 552 van dat 
Wetboek is op den hulpstrandvonder niet van 
toepassing. 

4. De strandvonder oefent een voortdurend 
toezicht uit op de zeestranden onder zijn ambts
gebied. 

5. Hij draagt zooveel mogelijk zorg, dat de 
voorschr iften, vervat in de artikelen 545 tot 
en met 551 van het Wetboek van Koophandel, 
zoo door hem als door anderen worden nage
leefd, en is bevoegd, des noodig met behulp 
van den sterkén arm, die naleving te verze
keren. 

Hij neemt in het geval, bedoeld in artikel 
547 van het Wetboek van Koophandel, zoo 
dikwijls dat artikel zulks toelaat, zoomede in 
het geval , bedoeld in artikel 548 van dat Wet
boek, zoo dikwijls dat artikel zulks toelaat en 
het hem gewenscht voorkomt, de leiding van 
de hulpverleening op zich. 

6. Indien aan of op het vaste zeestrand van 
zijn ambtsgebied schepen schipbreuk lijden, 
ten aanzien waarvan hulpverleening niet on
der zij ne leiding geschiedt, zorgt de strand
vonder niettemin, ter plaatse tegenwoordig te 
zijn, zich als zoodanig bekend te maken en, 
zoo dit wordt begeerd, den nood igen bijstand 
te verleenen. 

7. Indien aan of op het vaste zeestrand van 
zijn ambtsgebied vreemde schepen schipbreuk 
Jijden of goederen aanspoe len, die van een 
vreemd schip blijken afkomstig te zijn, geeft 
de strandvonder daarvan zoo spoedig mogelijk 
kennis aan den bevoegden consulairen ambte
naar van den vreemden Staat. 

8. De strandvonder draagt zooveel mogelijk 
zorg, dat de voorschriften, vervat in het vijfde 
hoofdstuk van de Algemeene . wet van 26 
Augustus 1822 (Staatsblad n° . 38), zoo door 
hem als door anderen worden nageleefd. 

9 . De strandvonder draagt zooveel mogel ijk 
zorg, dat voor het verleenen van hulp aan, het 
beheeren en het verkoopen van schepen of 
goederen niet meer kosten worden gemaakt, 
dan de waarde dier zaken bedraagt. 

10. De strandvonder ondersteunt zooveel 
mogelijk de pogingen van vereemgmgen, 
welke redding van schipbreukelingen ten doel 
hebben. 
ll. De strandvonder houdt van a l wat bin

nen zij n ambtsgebied met betrekking tot de 
strandvonderij voorvalt aanteekening in een 
dagregister en brengt daaromtrent verslag uit 
aan Onzen Commissaris. Bovendien brengt hij 
op gezette t ijden verslag uit aan Gedeputeerde 
Staten. 

12. De strandvonder is verplicht, van alle 
zaken, welke hij in beheer neemt, terstond een 
inventar is op te maken, zooveel mogelijk ten 
aanzien van elk dier zaken de herkomst en 
de merken ee onderscheidingsteekenen aan
gevende. 

13. De strandvonder heeft wegens zijn be
heer recht op beheerloon, te voldoen door den 
rechthebbende op de geredde zaken. Het be
drag van het beheerloon mag de waarde of 
de opbrengst van de geredde zaken, vermin
derd met de verschuldigde hulploonen en kos
ten, niet overtreffen. 

Wegens beheer van zaken, aan het Rijk toe
behoorende, is beheerl oon niet verschuldigd. 

14 . De strandvonder is bevoegd, zoodanige 
onder zijn beheer zich bevindende zaken, welke 
aan spoedig bederf onderhevig zijn, of welker 
bewaring ontwij felbaar strijdig is met het be
lang van den rechthebbende, na bekomen 
machtiging van Gedeputeerde Staten, onver
wijld te verkoopen. 

15. Bi,men acht dagen, nadat de zaken 
onder zijn beheer zijn gebracht, zal de strand
vonder in één of meer door Onzen Commis
saris aan te wijzen nieuwsbladen, met op
gave van alle merken, onderscheidingsteeke
nen en verdere gegevens betreffende de her
komst der zaken, van de gedane berging ken
nis geven en daarbij rech thebbenden ter re
clame oproepen. 

Deze oproeping zal na verloop van eene 
maand worden herhaa ld. 

Met toestemming van Onzen Commissaris 
kunnen, wanneer de geringe waarde der zaken 
zulks raadzaam maakt, de in de beide vorige 
leden vermelde termijnen worden verlengd, 
tene inde den strandvonder in staat te stellen . 
de oproepingen betreffende die zaken te ver
eenigen met de oproep ingen betreffende an
dere zaken , welke hetzij onder zijn beheer, 
hetzij onder het beheer van een strandvonder 
in een naburig ambtsgeb ied zijn gebracht. 
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Is een vreemd schip of zijn goederen, welke 
van een vreemd schip blijken afkomstig te 
zijn, onder zijn beheer gebracht, dan zal de 
strandvonder bovendien, met opgave van alle 
merken, onderscheidingsteekenen en verdere 
gegevens betreffende de herkomst der zaken, 
van de gedane berging zoo spoedig mogelijk 
kennis geven aan den bevoegden consulairen 
ambtenaar van den vreemden Staat. 

16. Zoodra · iemand zijn recht op de gebor
gen zaken bewijst, zal de strandvonder deze 
- of, indien artikel 14 heeft toepassing gevon_ 
den , de opbrengst er van - na bekomen 
machtiging van Gedeputeerde Staten tegen be
taling van de verschuldigde hulploonen, be
heerloonen en kosten, aan den rechthebbende 
a fgeven . Na deze afgifte vervalt de verplich
ting tot het doen van de · in het vorige artikel 
bedoelde oproepingen. 

In geval van twij fel over het recht van den 
reclamant, van tegenspraak van derden, of 
indien over het bedrag der beheerloonen en 
kosten of wel - tusschen de redders en de 
rechthebbenden - over het bedrag der ver
schuldigde hulploonen verschil bestaat, wordt 
de afgifte geweigerd en het geschi l beslecht 
door den in artikel 569 van het ,vetboek van 
Koophandel aangewezen rechter; deze is be
voegd, op eenvoudig verzoekschrift afgifte 
tegen zekerheidstelling te gelasten. 

De strandvonder keert de door hem ont
vangen hulploonen aan de redders uit. 

17. Indien, nadat eene maand is verstreken 
na de tweede oproeping, reclamanten zich niet 
hebben opgedaan, zoomede indien, na toe
passing van het tweede lid van het vorige 
artikel , gebleken is, dat de ingestelde reclames 
tot afgifte niet kunnen leiden, verkoopt de 
strandvonder de zaken na bekomen machtiging 
van Gedeputeerde Staten, voor zoover zulks 
niet reeds krachtens artikel 14 is geschied. 

18. De verkoopingen, bedoeld in de artike
len 14 en 17, geschieden in het openbaar en 
volgens plaatselijke gebruiken. 

De bepalingen van de artikelen 55 tot en 
met 59 en van het tweede lid van artikel 
103 der Registratiewet 1917 zijn op deze ver
koopingen niet van toepassing. 

Gedeputeerde Staten kunnen met het oog op 
het belang van de rechthebbenden of van hen, 
die op de opbrengst verhaal hebben, den 
strandvonder machtigen, de verkoopingen on
dershands te doen geschieden. 

19. Na den verkoop, bedoeld in artikel 17 
- of, indien artikel 14 heeft toepassing ge
vonden, nadat eene maand is verstreken na 
de tweede oproeping, zonder dat zich recla
manten hebben opgedaan, dan wel nadat, na 
toepassing van het tweede lid van artikel 16, 
gebleken is, dat de ingestelde reclames tot af
gifte niet kunnen leiden - keert de strand
vonder uit de opbrengst de verschuldigde 
hulploonen aan de redders uit; ontstaat om
trent het bedrag daarvan tusschen hem en do 
redders verschil, dan moet dit geschi l worden 
beslecht door den in artikel 569 van het Wet
boek van Koophandel aangewezen rechter. 

De strandvonder zendt voorts zoo spoedig 
mogelijk na het in het eerste lid bedoelde 
tijdstip de rekening en verantwoording betref
fende het door hem gevoerde beheer, den ver-

koop en de door hem betaalde of nog te be
talen hulploonen, beheerloonen en kosten aan 
Gedeputeerde Staten. 

Zoodra Gedeputeerde Staten de rekening en 
verantwoording hebben goedgekeurd, consig
neert de strandvonder het batig saldo, en doet 
van die consignatie blijken aan genoemd Col
lege, hetwelk daarvan kennis geeft aan Onzen 
Minister van Financiën. De goedkeuring der 
rekening en verantwoord ing laat de bevoegd
heid van belanghebbenden, om haar te be
twisten , onverlet. 

Wijst de rekening en verantwoording een 
nadeel ig saldo aan, zonder dat zulks aan zor
geloosheid van den strandvonder is te wijten, 
dan wordt hem het nadeelig saldo uit 's Rijks 
kas vergoed. 

20. Indien binnen t ien jaren na den dag 
der in het vorige artikel bedoelde consignatie 
iemand zijn recht op de geborgen zaken be
wijst, zal hem het geconsigneerde saldo worden 
afgegeven. 

Doen zich binnen dien termijn rechthebben
den niet op, dan vervalt het geconsigneerde 
saldo aan den Staat. 

21. Voor de toepassing van deze wet wor
den de Dollart, de Lauwerzee, de W addenzee, 
de Zuiderzee, de Zuidhollandsche en de 
Zeeuwsche stroomen en andere bij algemeenen 
maatregel van bestuur aan te wijzen wateren, 
binnen de bij algemeenen maatregel van be-
3tuur te bepalen grenzen, beschouwd tot de 
zee en de stranden en oevers daarvan tot het 
zeestrand te behooren. 

22 . De bepalingen van deze wet omtrent 
schepen vinden overeenkomstige toepassing op 
luchtvaartuigen. 

23. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur: 

gemeenten of gedeelten van gemeenten aan 
te wijzen, waar in stede van den burgemeester 
een ander, door Ons te benoemen, persoon als 
strandvonder optreedt; 

regels te steil en betreffende de den strand
vonder bij artikel 11 opgelegde verpl iéhting 
om een dagregister te houden en verslag uit 
te brengen, betreffende het door den strand
vonder, met inachtneming van het bepaalde 
bij artikel 13, in rekening te brengen beheer
loon en betreffende de inrichting van zijne bij 

' artikel 19 bedoelde rekening en verantwoor
ding; 

de goederen te omschrijven, waarvan ver
koop door den strandvonder in het openbaar 
belang niet of niet dan onder te bepalen voor
waarden mag geschieden; 

voorschriften te geven, in acht te nemen 
voor het geval goederen door den strandvon
der niet mogen worden verkocht dan wel on
verkoopbaar blijken; 

voorschriften te geven, door den strandvon
der in acht te nemen met betrekking tot de 
redding en berging van schepen, goederen en 
opvarenden, behoorende tot een vreemden 
Staat, met welken een verdrag betreffende de 
in deze wet geregelde onderwerpen is gesloten; 

nadere regels te stellen ter bevordering van 
eene goede uitvoering dezer wet. 

24. In artikel 8, eerste lid, van de wet van 
11 Juli 1908 (Staatsblad n°. 226) , wordt "van 
artikel 445, 519 of 557, eerste lid, van het 
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Wetboek van Koophandel" vervangen door 
"van artikel 496 of 498 van het Wetboek van 
Koophandel" , terwijl vóór "en voorts" wordt 
ingevoegd ,, , van arti kel 19 der Wet op de 
Strandvonderij". 

25. In de gevallen, waarin de hulp is ver
leend vóór het in werking treden van deze 
wet, blijft het oude recht van ooepassing. 

26. Deze wet treedt in we1·king op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Zij kan worden aangehaald onder den titel: 
,,Wet op de strandvonderij". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 

WILHELMINA. 
De Mini8ter van Waterstaat, P. J . R e y me r . 

De Minister van Justitie , J. Don n er. 
(Uitgeg. 10 Augustus 1931.) 

27 Jul i 1931. WET oot wijziging van het 
zesde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 
s. 322. . 

27 Juli 1931. WET tot aanvulling van de 
Leerplichtwet. S. 323 . 

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

dat het wenschelijk is met betrekking tot het 
einde van de leerverplichting ten aanzien 
van de kinderen, die eene lagere land- of tuin
bouwschool zullen bezoeken, een nieuwen re
gel vast te stellen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. Achter artikel 7 der ·Leerplichtwet 

wordt ingevoegd een artikel 7bis, luidende: 
Behalve in de gevallen, bedoeld in het vo

rig artikel, zijn de ingevolge artikel 1 aan
sprakelijke personen van de naleving van de 
in artikel 1 opgelegde verplichting vrijgesteld, 
zoolang zij de kinderen eene van Rijkswege 
gesubsidieerde lagere land. of tuinbouwschool 
doen bezoeken, indien deze kinderen zeven ja
ren leerling zijn geweest van . eene lagere 
school en zij zoovele klassen doorloopen heb
ben, als samen een leertijd van zeven jaren 
omvatten. Ten aanzien van deze vrijstelling 
worden met eene van Rijkswege gesubsidieerde 
lagere land- of tuinbouwschool gelijkgesteld 
andere lagere land- of tuinbouw cholen, welke 
aan dezelfde eischen voldoen, die voor de van 
Rijkswege gesubsidieerde lagere land- of tuin
bouwscholen gelden. 

Art. II. In artikel 11, tweede lid, onder 
4°. , der Leerplichtwet worden achter het cij
fer " 7" ingevoegd de woorden : of wegens de 
vrijstel ling, bedoeld in artikel 7bis. 

Art. III. In artikel 18, § 1, der Leerplicht
wet worden achter het cijfer "7" ingevoegd 
de woorden: of artikel 7bis. , 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 

WILHELM! A. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T erp s tra. 
(Uitgeg. 17 Augustus 1931.) 

27 J ul i 1931. WET, houdende regeling om
trent de geldigheid voor pensioen van den 
tijd , door enkele personen in dien t van 
de Vereen iging oot instandhouding van 
de Kweekschool voor Onderwijzeressen te 
Arnhem aan het internaat dier school 
doorgebracht en door te brengen. S. 324. 

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

dat het wenschelijk is op grond van artikel 
2, lid 2, der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) een regeling te treffen omtrent de 
geldigheid voor pensioen van den tijd, door 
enkele personen in dienst der Vereenigir.g tot 
instandhouding van de Kweekschool voor On
derwijzeressen te A rnhe,n aan het internaat 
dier school doorgebracht en door te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Pensioenwet 1922 (Staatsblad 

n°. 240) wordt geacht van 1 Juli 1922 af mede 
van toepassing te zijn op de personen, ver
meld in den bij deze wet behoorenden staat, 
voor hun daarbij genoemde betrekking. 

2. Diensttijd , welke in de betrekking, in 
het vorige artikel bedoeld, vóór 1 Juli 1922 
is doorgebracht, kan op den voet van artikel 
134 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) worden geldig gemaakt voor pensioen, 
mits belanghebbenden de daarvoor vereischte 
stukken vóór 1 Januari 1932 bij den Pensioen
raad inzenden. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Juli 1931. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, De Geer. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T er pst ra. 
(Uitgeg. 19 Augustus 1931.) 

STAAT, behoorende bij de wet huudende re
geling omtrent de geldigheid van pensioen 
van tijd, door enkel e personen, in dienst 
van de V ereeniging tot instandhouding 
van de Kweekschool voor onderwijzeressen 
te A nihem, aan het internaat die,· school 
doorgebracht en door te brengen. 

NAAM. 
1 

Geboorte- 1 
datum. Betrekking. 

---------
E. Das . . . / 8 Ja" . 1885 
J. H. Robbemrnd j 22 Mei 1875 
B. Muller .... ! 23 Juni.1889 

Directtice. 
Secondante. 
Secondante. 

27 Jul i 1931. WET, houdende nadere bepa
lingen omtrent de heffing van statistiek
recht. S . 325. 

Bijl. Handel . 2de Kamer 1930/1931, n°. 
239, 1-5. 

Handel . id. 1930/1931, blz. 2767- 2768. 
Bijl. Handel. l ste Kam er 1930/1931, n°. 

239, blz. 1. 
Handel. id. 1930/1931, bl z. 748. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 
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dat het wenschelijk is om in verba nd met het 
opnem en van de per post in- en ui tgevoerde 
goederen in de statistiek van den in- en uit
voer, ook van die goederen statistiekrecht te 
haffen en om de Wet op het statisti ekrech t 
(Staats blad 1921, n°. 55 ), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 27 December 1926 (Staatsblad 
n°. 413 ) mede op enkele andere punten te 
herzien ; 

Zoo is het , dat Wij , den R a ad van State, enz. 
Art. I. In artikel 3, eerste lid, der gewij 

zigde Wet op het Statistiekrecht (Staatsblad 
1921, n°. 55) worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

onderdeel / verval t; 
onderdeel h word t gelezen : van in eenze"tfde 

aangifte begrepen, onder geen andere vrij
stell ing va llende en niet per post in- of u it
gevoerde goederen, waa rvan de totale waarde 
niet meer bedraagt dan ·vijf en tw intig gulden ; 

onderdeel k wordt gelezen: bij invoer en bij 
wederu itvoer van door Onzen Minister van 
Financiën aan te wijzen goederen, die hier te 
lande niet langer da n een door of vanwege 
dien M inister te bepa len termijn verblijven 
ç,m eene bij di e aanwij zing toegelaten bewer
king te ondergaan ; 

Art. II . Aan artikel 4 dier wet wordt een 
tweede I id toegevoegd I ui den de : 

Met afwijking van het eerste lid en van 
artikel 1 wordt het statistiekrecht voor per 
post in- of uitgevoerde goederen niet naar de 
waarde geheven, doch bedraagt dit vier cen t 
voor elk pakket of ander poststuk, waarin die 
goederen zich bevinden . 

Art. III. In art ikel 9, eerste lid , dier wet 
wordt tusschen "waarde van" en "aan het 
statisti ekrecht onderworpen goederen" inge
lascht : naar dien maatsta f. 

Art. IV. In a rtike l 14, derde lid dier wet , 
wordt het woord " dezer " vervangen door: 
,,der naar d ien maatsta f aan het statistiek
rech t onderworpen". 

Art. V. In artikel 15 dier wet vervallen in 
het eerste lid de woorden " of gestelden" , ter
wijl in het tweede lid tusschen " der" en 
,,goederen" wordt inge lasch t : naar dien maat
staf aan het statistiekrech t onderworpen . 

Art. VI. In artikel 17 dier wet wordt de 
tweede volzin vervangen door het volgende: 
De bepalingen van artikel 291 , eerste, derde, 
vierde, vijfde en zesde lid, en van a r t ikel 320 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) zijn ten deze van toepas
sing. 

Het dwangbevel wordt met bevel tot beta
l ing aan den schuldenaar beteekend. 

Art. VII . Aan artikel 19 die r wet wordt 
een tweede lid toegevoegd, lu idende : 

Als per post ingevoerde goederen worden 
n iet aangemerkt d ie, wel ke door een a nder 
dan de post ten invoer worden aangegeven . 

Art. VIII. Art ike l 20, eerste lid d ier wet, 
wordt gelezen: 

Onze Minister van F inanciën kan teruggaaf 
verleenen van statistiekrech t, dat: 

a. te veel of ten onrech te is betaald door 
dwal ing of onwillekeurig verzuim; 

b. is betaald voor ingevoerde goederen, di e 
niet aa n den geadresseerde konden worden af
geleverd en weder zijn uitgevoerd. 

A rt. IX. De Wet op het Statistiekrech1, 
(Staatsblad 1921, n° . 55), zooals zij luidt na 
de daari n doo r deze wet en vorige wetten ge
brach te wij zi g ingen, wordt op Onzen last in 
bet Staatsblad geplaatst . • 

De a ldus gewijzigde wet kan worden aange
haald onder de benam ing Wet op het Sta 
t istiekrecht, mits met bijvoeging van jaargang 
en nummer van het Staats blad, waarin de in 
het eerste lid bedoelde plaatsing is geschied. 

Art. X . Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen t ijdst ip . 

L asten en beveleri, enz. ; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten Jul i 1931. 

WILHELMINA. 
D e M inis t er v an Fina nciën, D e Ge e r. 

(Uitgeg. 12 Augustus 1931. ) 

27 J uli 1931. WET tot w1J z1gmg van het 
zevende hoofdstuk A der Rijksbegroot ing 
voor het dienstjaar 1931. S. 326. 

27 J uli 1931. WET tot wijziging en verhoo
g ing van het zevend e hoofdstuk B der 
Rij ksbegrooting voor het di enstj aar 1931. 
s. 327. 

27 J uli 1931. WET, houdende w 1Jz1g mg der 
wetgeving op de indiv idend. en tantième
belasting. S. 328. 

B ijl . H andel . 2de Kamer 1930/1931, n° . 358, 
1- 6. 

Handel . id. 1930/1931, blz. 2875. 
B ijl . H andel . l sie Kam er 1930/1931, n°. 

358, blz. 1. 
H andel . id. 1930/1931, blz. 749- 751. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging · genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzig ingen in de 
wetgeving op de div idend. en tantièmebelas
t ing aan te brengen ; 

Zoo is het , dat Wij, den R aad van Sta te, enz. 
Art. I. In de Wet op de D ividend- en T an

t ièmebelasting 1917 worden de volgende wij 
zigingen aangebracht : 

§ 1. Artikel 3 wordt gelezen a ls volgt: 
H et bedrag, dat in een boekj aar genoten 

wordt ter zake va n het bezit van aandeelen 
in andere vennootschappen, vereenig ingen of 
maatsch appijen a ls bedoeld zijn bij artikel 1, 
wordt vóór de heffing van de belasting van 
de eenige of laatste uitdeel ing over dat boek
jaar afgetrokken , mi ts bedoeld bezit heeft 
bestaan gedurende het geheele boekjaa r waar
in gemeld bedrag genoten is. Indien over het 
boekjaàr geen ui tdeeling wordt gedaan, word t 
de aftrek op de eerstvolgende eenige of laat
ste u itdeeling over een boekj aar toegepast . 

§ 2. Arti kel 5, eerste lid , letter b, wordt 
gelezen als volgt: 

terugbetal ing van kap itaal , indien en voor 
zooverre er winst is, ten ware goed koopm ans
gebruik vorder t , dat de terugbeta l ing ten laste 
van het kapi taal geschiedt. 

§ 3. I n het eerste en in het derde lid van 
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artikel 13 wordt het woord : .,ontvanger" ver• 
vangen door: inspecteur. 

§ 4. Artikel 29 wordt gelezen als volg t: 
Indien eene vennootschap, vereenig ing ·of 

maatschappij , als bedoeld is bij artikel 1, in 
het bezi t is van aandeelen eener vennootschap, 
vereenig ing of m aatschappij , welke in N eder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao of in het 
buitenland is gevesti gd, en a ldaar aan eene 
belasting is onderworpen die , ten behoeve van 
N ederl andsch-Indië, Suriname of Curaçao of 
van den Staat, in eenigen vorm naar de winst 
wordt geheven, wordt twee-derde van het be
drag, dat in een boekjaar genoten wordt ter 
za ke van het bezit di er aandeelen, vóór de be
rekening van de belasting vol gens deze wet, 
van de eerstvolgende uitdeeling a fgetrokken, 
mits bedoeld bezit heeft besta an gedurendtl 
het geheele boekjaar waarin gemeld bedrag 
genoten is. 

§ 5. Artikel 42 wordt gelezen als volgt: 
M et eene geldboete van ten hoogste duizend 

g ulden wordt gest raft : 
1 °. overtreding van artikel 14 ; 
2°. hot niet voldoen aan eene aanmaning, 

bedoeld in a rtike l 15. 
§ 6. In artikel 45 worden in het tweede 

lid de woorden en cijfers : ,,bij ove1·treding van 
artikel 14" verva ngen door : in de gevallen 
bedoeld in a rtikel 42 

Art. II. In de wet van 29 J anuari 1931 
1Staatsbla,J, n°. 38) wordt aan het tweede lid 
van artikel IV het volgende toegevoegd: 

Voor de toepass ing van het slot van artikel 
5, derde lid , let ter a, der Wet op de Dividend. 
en Tantièmebelasting 1917 wordt het bedrag, 
dat te voren tot dekking van een geleden ver. 
lies op de aandeel en is afgeschreven, vermin
derd met de uitdeelingen op de aandeelen, 
welke na die afschrijving, doch vóór 1 F e. 
bruari 1931 hebben plaats gehad. 

Art. III. Deze wet treedt, behoudens ar• 
tikel II , in werking met ingang van den dag 
na dien h arer afkondi g ing. 

De aftrek, bedoeld in § 1 en § 4 van artikel 
I , vindt niet plaats te rzake van bedragen, ge• 
noten in boekjaren, die op het tijdstip van 
in werking treden van deze wet reeds waren 
verstreken, met uitzondering van hetgeen ge
noten is in een boekjaar, hetwelk . aan dat 
t ijdstip onmiddellijk is voorafgegaan. 

In afwijking van het tweede lid blijft in 
stand de aanspraak op aftrek, zooals die be
stond onmiddellijk vóór het in werking treden 
van deze wet . 

Art ikel II wordt geach t in werking te zijn 
get reden met ingang van den ee rsten F ebrua ri 
1931. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 

WILHELM! A . 
De M inister van Financiën, D e G e e r . 

( Uitgeg. 31 J uli 1931.) 

27 J ul i 1931. WET, houdende goedkeuring 
van de onderha ndsche overd racht, door 
ruiling van grond onder W a.geningen, aan 
de Gemeente W ageningen. S. 329. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
da t de gemeente W ageningen verzoch t heeft 
den e igendom te verkrijgen van een perceel 
S taatsgrond, in ru il voor een a an de gemeente 
toebehoorend grondstuk, en dat het belang 
va n den Staat zich hiertegen n iet verzet; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad va n State, enz. 
E enig artikel. 

De onderhandsche overdracht aan de Ge
m een te lV a gening en va n g rond te W a g eningen, 
omschreven in de in a fschrift aan deze wet 
gehech te a kte van ruiling dd. 24 F ebrua ri 
1931, wordt goedgekeurd. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, D e Ge e r . 

(Uitgeg . 21 Au gustus 1931.) 

A f sc hrift. 

De ondergeteekenden: 
I . H endrik J an Middendorp, Ontvanger 

der R egistratie e'n Domeinen te Wageningen, 
en ten dezen ha ndelende na mens den Staat 
der N ederlanden, daartoe gemachtigd door 
den Directeur der R egistratie en Domeinen te 
Arnhem bij brief dd. 23 October 1930 n° . 
9229, gegrond op de miss ive van den Minister 
va n Fina nciën, dd . 17 October 1930 n°. 45, 
afd . Domeinen; 

II. ,i. J acob M a rtinus Anne Wijnaendts 
van R esandt, Burgemeeste r de r Gemeente Wa. 
geningen, 

b. Di r k Schouten, Secretaris dier Gemeente , 
be iden wonende aldaar, al s vertegenwoordi
gende het College van Burgemeester en Wet. 
houders, dat namens die Gemeente ha ndelt te r 
uitvoering van het beslui t van den Gemeente• 
ra ad va n den 31sten Maa rt 1930 n°. 33 , zoo• 
a ls dit is gewij zigd bij beslui t van den 25sten 
Juni cl .a. v. n°. 63 , door Gedeputeerde SLaten 
goedgekeurd ondersche idenlijk bij beslui ten 
va n den 9den A pr il 1930 n° . 180 en den 2den 
Juli 1930 n°. 240. 

Verklaren, voo r wat den Staat betreft onder 
voorbehoud van goedkeuring bij de Wet, de 
volgende overeenkomst va n ruiling te hebben 
aangegaan: 

De Gemeente Wageningen staat af aa n den 
Staat der Ieder! an den (Binnenla ndsche Za
ken en L andbouw), di e in ruil aa nneemt het 
perceel weil and aan den H aarweg te ,Vage
ningen, kadastraal bekend Sectie H , n° . 400, 
g root 2.05.90 H .A. 

Waartegenover de Staat der N ederlanden 
(Binnenl andsche Za ken en L andbouw) in ruil 
a fstaat aa n de Gemeente Wageningen, di e in 
1·uil aa nneemt zij n aandeel, ter grootte van 2 
hectaren in het perceel weil and en sloot aan 
den nieuwen weg te \Vageningen, ka dastraai 
bekend Gemeente W ageningen, Secti e B, n°. 
4625, geheel groot 2.60.80 hectaren , zooals di t 
pe rceelsgedeel te bij akte den derden October 
1929 voo r Notari s K. M. de H aas te W age
n ingen verl eden, overgeschreven ten hypo
theekka ntore te Arnhem den vee rti en Oc
tober 1929 , deel 1877 n° . 8, door de Gemeente 
W ageningen aa n den Staat der Nederl a nden 
is geschonken. 
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Deze overeenkomst is verder aangegaan on
der de volgende voorwaarden: 

A rt. 1. H et geruilde word t geleverd in vol
len en vrijen eigendom, vrij van hypotheken, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke lasten 
zonder beperkende of bezwa rende bepalingen 
en onder vrijwaring volgens de wet. 

Art. 2. Elke vordering wegens over- en 
onderm aat wordt u itgesloten. 

Art . 3. De grond- en andere zakelij ke las
ten zij n voor rekening van de nieuwe ver
krijgers van 1 J anua ri van het jaar, volgende 
op dat, waarin deze akte is overgeschreven, af . 

Art. 4. De Gemeente W ageningen heeft het 
aan haar a f te stane terrein reeds in genot 
aanvaard, terwijl de aanvaarding in genot van 
het door den Staat te verkrij gen ter rein, in 
verband met het tij dstip, waarop de Gemeente 
Wa geningen de besch ikki ng over het andere 
ruilobject verwierf, geach t wordt met 1 April 
1930 te hebben p laats gehad. 

Art. 5. De ruiling geschiedt zonder eenige 
toeg ift. 

Art . 6. De kosten dezer · a kte zijn voor re
kening va n de Gemeente W ageningen. De 
overschrijving der akte zal geschieden door de 
zorg van voornoemden Ontvanger. 

Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend te 
W ageningen den 24 F ebruar i 1931. 

(get.) Middendorp. 
Ontv. reg. en dom . 

(get. J . M . A. Wijnaendts van R esandt , 
B urgemeester 

(get .i D. Schouten, Secretaris. 
Voor gelijkluidend a fschr ift, 

De S ecretaris-Generaal 
van het M inis terie van Financiën, 

E. S OECK, l . S .-0 . 

27 Jul i 1931. WET, houdende mach tiging 
tot het aangaan van een overeenkomst van 
dading betreffende de nalatenschap van 
m'ejuffrouw R . C. A. K uyl. S. 330. 

Wij WILH ELMI NA, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

àat het wenschelijk is met betrekk ing tot de 
nala tenschap van mejuffrouw R os ine Christine 
Adr ia na Kuyl , gewoond hebbende te 's-Grn" 
11enhage, en a ldaar overl eden den 15den J a-
11uari 1930, een dad ing aan te gaan met de 
bloedverwanten die tot deze nalatenschap ge
roepen zouden zijn, indien de erflaa tster zon
der het ma ken van een testament ware over-
1 eden; 

Zoo is het, dat ·wij , den R aad van Sta te, enz. 
· E enig artikel. 

Onze M inister van Fina nciën wordt gemach
t igd tot het doen aangaan van een overeen
komst van dadi ng ter beëindigi ng van het ge
schil over de na latenschap van mejuffrouw 
Uosine Christine Adr iana K uyl , gewoond heb
bende te 's-0 ,·aven hage en a ldaar overl eden 
den 15den J anuari 1930, en wel op dezen 
voet, da t het bedrag, hetwelk den Staat der 
Nederl a nden a ls erfgenaam zal toevall en, even 
g root za l zijn a ls het bedrag, hetwelk de ge
zamenlijke erfgenamen bij versterf, nadat de 
verschuldigde successierech ten zijn in m inde
ring gebracht, netto zull en ontvangen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 1 ikolsdorf, den 27sten J ul i 1931. 

WILH E LMINA. 
· De Minister van Financiën, D e Ge e r . 

(Uitgeg. 21 Augustus 1931.) 

27 Jul i 1931. WET tot wijziging van de 
Stuwadoorswet. S . 331. 

Wij WILHELMINÁ, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat in de Stuwadoorswet (wet van 16 October 
1914. taatsblad n°. 486, gewijzigd bij de wet 
van 4 December 1920, Staatsblad n°. 862, en 
b ij de wet va n 29 Juni 1925, S taatsblad n° . 
308 ) verschill ende nadere wijzig ingen behoo
ren te worden aangebracht; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I . A rtikel 1 der Stuwadoorswet wordt 

gelezen a ls volgt: 
"1. Voor de toepass ing van deze wet wordt 

verstaan onder: 
Onze M inister: Onze Minister , met de uit

voering van deze wet belast ; 
zeeschip : ieder vaartuig, da t wordt gebruikt 

tot de vaart ter zee of da artoe bestemd is, 
met uitzondering van oorlogsschepen, visschers
schepen en Rijksvaartuigen ; 

bem anning van een zeeschip : allen, die zich 
blijkens de monsterrol of, bij gebreke daar
van, bl ijkens een ander aan boord van het 
schip aanwezig geschrift a ls scheepsoffic ier of 
scheep gezel hebben verbonden; 

stuwadoorsarb eid: 
a. a ll e werkzaamheden aan: 
het brengen van goederen in een zeeschip ; 

het, in rech tstreek ch verband daarmede, ver
werken der in het schi p te brengen goederen 
op de kade, in zich a ldaar bevindende pak
huizen of opslagplaatsen of in het vaartuig of 
voer tuig, van waaruit zij r echtstreeks in het 
zeesch ip worden gebracht ; het stuwen of het 
ven verken van goederen in het zeeschip ; 

het brengen van goederen u it een zeeschi p ; 
het , in rech tstreeksch verband daarmede, op
stapelen der u it het schip gebrachte goederen 
op de kade, in zich a ldaar bevindende p ak
huizen o f opslagplaatsen of het stuwen of het 
verwerken dier goeàeren in het vaar tui g of 
voertu ig, waar in zij rechtstreeks u it het zee
schi p worden gebracht; 

een en ander met inbegrip van het contro
leeren van goederen, het wegen, het meten, 
het monsternemen, het bedienen en onderhou
den van inrich tingen of werktuigen en het 
houden van toezicht; 

b. bij algemeenen maat regel van bestuur 
aangewezen werkzaamheden, bestaande in of 
verband houdende met het opslaan, venver 
ken en afleveren van goederen in bij dien 
a lgemeenen m aatregel aangewezen pa khu izen, 
opslagplaatsen, vaartuigen en voertuigen; 

stu.wadoorsondenie,ning : iedere ondernem ing , 
waar in, zij het niet voortdurend, stuwadoors
arbei d wordt ver r icht; 

havenarbeider : ieder, die stuwadoorsarbeid 
ver r icht en niet behoort tot de bemanning van 
het zeeschip; 

etmaal: eene aaneenge loten tijdruimte van 
24 u ren, aanvangende op dat t ij dsti p van den 
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dag, waarop de havenarbeider voor het eerst 
met zij ne werkzaamheden begint . 

2. Onder goederen worden voor de toepas
sing van deze wet mede begrepen de brandstof 
voor de voortbeweging en verwarming van het 
zeeschip, het water en de ball ast, doch worden 
overigens, voor zoover een en ander zonder 
behul p van krachtwerktuigen wordt behan
deld , niet begrepen het geen dient tot uit rus
t ing van het schi p, de bagage van de re izigers 
en v an de bemanni ng van het sch ip , zoon1ede 
het provi and. 

3. Voor de toepa sing van deze wet, be
h alve voor zoover betreft artikel 3 en a rt ikel 
21 , eerste lid, onder 2a, worden met eene on
derneming gelijkgesteld inri ch t ingen of tak
ken van dienst onder beheer van het Rijk, 
eene provincie, ene gemeente of een ander 

· publi ekrechtelij k li chaam.". 
Art . II . Art ikel 4 der Stuwadoorswet wordt 

gelezen als vol gt : 
,,1. De hoofden of bestuurders eener onder

neming zijn verplich t te zorgen , dat in hunne 
onderneming door personen beneden 18 jaar 
of door vrouwelijke personen geen stuwadoors
a rbe id wordt verri cht behoudens bij a lgemee
nen maatregel van bestuur aangewezen werk
zaamheden. 

2. Bij di en algemeenen maatregel van be
stuur worden geen werkzaamheden aa ngewe
zen, bestaande in stuwadoorsarbeid , a ls be
doeld in a r t ikel 1, eerste lid, onder a. 

3. Op de krachtens het eerste lid aange
wezen werkzaamheden van personen beneden 
18 jaar of van vrouwelijke personen blijven 
de a rtikelen 9, 10, 11, 12 en 67 der Arbeids
wet 1919 en de daarmede verband houdende 
bepalingen van de H oofdstukken I , VI, VII, 
VIII en IX dier wet van toepa ing, met di en 
verstande, dat daarbij de in a rt ikel 17 dezer 
\\·et bedoelde ambtena ren in de pl aats van de 
in a rt . 77 der Arbeidswet 1919 bedoelde amb
tenaren treden. ". 

Art. III. De a rtikelen 5 en 8 der S tuwa
doorswet ve rvall en. 

Art . IV. Artikel 7 der Stuwadoorswet 
wordt ge lezen a ls vol gt: 

" Bij den aan het slot van het vorige a rtikel 
bedoelden a lgemeenen maatregel van bestuur 
kan wo rden bepaald , dat hij, die bij di en al
gemeenen maatregel aangewezen bescheiden 
onder zijne berusting heeft, verplich t is deze 
op aanvrage onverwijld ter inzage te geven 
aa n de ambtenaren, in a rtikel 22 bedoeld." . 

Art. V . Artikel 9 der Stuwa doorswet wordt 
gelezen a ls volgt: 

,, 1. De hoofden of bestuurders eener stuwa
doorsonderneming zijn verplich t te zorgen, da t 
in hunne onderneming door h avenarbeiders 
geen a rbeid word t ver r ich t in strij d met de 
bepalingen, ten aanzien van hunne arbeids- en 
rusttijden bij a lgemeenen maatregel van be
stuur gesteld , tenzij daartoe u itdrukkelijk ver
gunn ing is verleend en alsdan de voorwaarden 
worden in acht genomen, aan de vergunning 
verbonden. 

2. Bij de regeling va n de a rbeids- en r ust
t ijden in dien algemecnen m aatregel van be
stuur wordt in acht genomen, dat havenarbe i
der n iet langer arbeid mogen verrichten dan 
ach t en een half uur per etmaa l en ach t en 

veertig u ren per week, behoudens in de ge
vall en bij dien al gemeenen maatregel van be
stuur bepaald en behoudens ve rgunning tot 
afwijking van het bepaalde bij di en a lge
meenen m aat regel in bijzondere omstandig
heden. 

3. Bij den in het eerste lid bedoelden alge
mecnen maatregel van bestuur kan worden 
voorgeschreven , dat havenarbeiders op Zater
dag na 1½ uur des namiddags geen arbeid 
mogen verr ich ten, behoudens in de gevallen 
bij di en algemeenen maatregel van bestuur 
bepaald en behoudens vergunn ing tot afwij
king van het bepaalde bij dien a lgemeenen 
maatregel in bij zondere omstand igheden. 

4. E ene vergunning, a ls bedoeld in het 
tweede of het de rde 1 id , kan te allen t ijde door 
Onzen Minister , gehoord de hoofden of be
stuurders der stuwadoorsonderneming, worden 
ingetrokken of gewijzigd op verzoek van eene 
vakve reeni g ing, waarvan a rbeiders lid zijn, 
voor wie de vergunning geld t, indien Onzen 
Minister blijkt, da t voo r het handhaven der 
vergunning geen voldoende redenen aanwezig 
zijn . 

5. E ene vergunning, welke zich over een 
t ijdva k uitstrekt, dat langer is dan een bij a l
gemeenen m aatregel van bestuur bepaald tijd
vak, word t niet verleend alvorens de vakver
eenig ingen van werkgevers en arbeiders in de 
gelegenheid zijn gesteld daarover h a re mee
ning kenbaar te ma ken. 

6. Indien zoowel vakvereenig ingen van 
werkgevers als van a rbeiders - of bij ont
sten tenis hiervan eene behoorlij ke ver tegen
woordi g ing van werkgevers en a rbeiders -
va n oordeel zij n, dat het gewensch t is in eene 
stuwadoorsondernem ing of in eene groep van 
stuwadoorsondernemingen a f te wijken van het 
bepaalde bij den in het eerste lid bedoelden 
a. lgemeenen maatregel van bestuur en ten 
aanzien van mannelijke a rbeiders van 18 jaai· 
o f ouder ook van het bepaalde in artikel 10, 
ka n Onze Mi nister voo rwaardel ijk of onvoor
waardelij k daartoe vergunning verleenen, mits 
de werkt ijdrngeling, welke ingevol ge die ver
gunning zal gelden voo r de daaronder vallen
de a rbeiders niet ongunstiger is dan eene 
werktijdregeling, welke voldoet aan het be
paalde bij di en algemeenen maatregel van 
bestuur. 

7. De beschikking, waarbij eene vergunning 
wordt verleend, als bedoeld in het vorige lid, 
,vord t, ind ien de vergunning voor eene g roep 
van stuwadoorsondernemingen geldt, afgekon
d igd in de S taatscourant.". 

Art. VI. Artikel 10 der Stuwadoorswet 
wordt gelezen als volgt: 

" 1. De gezagvoerder van een zeeschip of 
h ij , d ie den gezagvoerder vervangt , is ver
plicht te zorgen, dat op Zondag - waaronder 
voor de toepass ing van deze wet wor dt ver
staan de t ijd van middernacht tusschen Zater
dag en Zondag tot M aandagmorgen 6 uur -
door personen , behoorende tot de bema nning 
van het schip, ten behoeve van het laden of 
lossen daarvan. beh a] ve voor wat betreft de 
postzend ingen en hetgeen behoor t tot ui t rus
t ing van het sch ip, de bagage van de reizigers 
en van de bemanning van het schi p, zoomede 
het p rov iand en het water, geen stuwadoors-
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arbeid wordt venicht, tenzij daartoe uitdruk
kelijk vergunning is verleend en alsdan de 
voorwaarden wordeI) in acht genomen, aan de 
vergunning verbonden. Onder gel ijk voorbe
houd zijn de hoofden of bestuurders eener on
derneming verplicht te zorgen, dat in hunne 
onderneming op Zondag geen stuwadoorsar
beid wordt verricht. 

2. De in het eerste I id bedoelde vergunning 
ka 11 door Onzen :Minister wo,·den verleend 
voor een bepaalden termij n, één jaar niet te 
boven gaande, voor al le of voor sommige werk
zaamheden aan bepaald aangewezen zeesche
pen of voor bepaalde werkzaamheden aan de 
zeeschepen, die voor het verrichten van die 
werkzaamheden van eene bepaalde inrichting 
gebruik maken. Overigens wordt slechts ver
gunning verleend voor ieder bijzonder geval 
door het ter plaatse bevoegde districtshoofd, 
bedoeld in artikel 17, of een anderen, door 
Onzen Minister aangewezen, ambtenaar, wan
neer naar diens oordeel eene dringende reden 
van bijzonderen aard den arbeid op Zondag 
noodzakelijk maakt. 

3. De vergunning wordt verleend aan den 
gezagvoerder van het zeeschip of aan den 
reeder van het zeeschip of diens vertegen
woordiger, voor den arbeid der bemanning en 
aan de hoofden of bestuurders der stuwadoors
onderneming, waarin de arbeid zal gesch ieden, 
voor dien der havenarbeiders, in die ondet·
nemi ng werkzaam. 

4. Op eene door Onzen Minister ingevolge 
het tweede I id verleende vergunning is het 
vierde 1id van a1·tike l 9 van toepassing.". 

Art. VII. Artikel 12 der Stuwadoorswet 
wordt gelezen als volgt: 

,,1. De hoofden of bestuurders eener onder
nem ing zijn verplicht te zorgen, dat ten aan
zien van den toegang tot de zeeschepen of in
richtingen, waaraan of waarin in hunne on
derneming door havenarbe iders stuwadoors
arbeid wordt verrich t, en ten aanz ien van de 
vervoermiddelen, waarmede in hunne onder
neming werkzame havenarbeiders over wate r 
naar of van zoodanig zee chip of zoodanige 
inrichting worden gebracht, wordt voldaan 
aan de deswege bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur gegeven voorschriften , zoomede aan 
de e ischen, krachtens dien algemeenen maat
regel van bestuur tot uitvoering daarvan in 
een bepaald geval gesteld door het ter plaatse 
bevoegde districtshoofd , bedoel cl in arti kei 17 , 
of een anderen, door Onzen Minister aange
wezen, ambtenaar. 

2. Mede zijn zij ver pi icht te zorgen, dat 
in hunne onderneming havenarbeiders geen 
stuwadoorsarbeid verrichten, wanneer niet 
wordt voldaan aan de bij a lgemeenen maat
regel van bestuur gegeven voorschriften: 

a. ter voorkoming van ongeval len en be
treffende het verleenen van hulp bij pi aats 
gehad hebbende ongevallen; 

b. ter voorkoming van schade aan de ge
zondheid tengevolge van den a rbeid; 

c. ten aanzien van het beschikbaar stellen 
van drink-water en privaten; 

d. in het belang der zindelijkheid ; 
en aan de eischen, krachtens dien algemee

non maatregel van bestuur ter uitvoering van 
de onder a--d bedoelde voo rschriften in een 

bepaald geva l gesteld door het ter plaatse be
voegde districtshoofd, bedoeld in artikel 17, of 
een anderen, door Onzen Minister aangewezen, 
ambtenaar. 

3. Bij een e isch , a ls in het ee rste of het 
tweede lid van dit artikel bedoeld , wordt een 
termijn bepaald, binnen wel ken er aan be
hoort te zijn voldaan. De e isch wordt schrifte
lijk en gedagteekend medegedeeld en daarbij 
wordt vermeld, tot uitvoering van welk voor
schrift van den algemeenen maatregel van 
bestuur hij strekt. 

4. Tegen een eisch kan ieder hoofd of be
stuurder van de onderneming, waaraan hij 
wordt geste ld, binnen v ier en twintig uur na 
de mededeeling in beroep komen, bij een door 
Onzen Minister aangewezen persoon, die zoo 
spoedig mogelijk op het beroep beslist. Dit 
beroep schort de verplichting tot voldoening 
aan den e isch op. 

5. Tegen de beslissing van den in het vier
de lid genoemden persoon kan binnen acht 
dagen na hare dagteekening bij Onzen Minis
ter beroep worden ingesteld door het hoofd of 
den bestuurder der ondernem ing en door den 
ambtenaa1·. De besliss ing, waartegen dit be
roep open taat, wordt opgevolgd, niettegen
staande de termijn van beroep nog niet is 
verstreken of omtrent een ingesteld beroep 
nog niet is beslist. 

6. Ingeval een e isch door het in beroep 
besli send gezag wordt gewijzigd, treedt de 
gewijzigde e isch in de plaats van dien , waar
tegen beroep werd ingesteld. 

7. Een havenarbeider, die arbeid verricht, 
waarop een voorschrift, gegeven bij den in 
het eerste en het tweede lid bedoelden alge
meenen maatregel van bestuur, of een ter 
uitvoering daarvan gestelde e isch betrekking 
heeft, is in de gevallen, bij genoemden alge
meenen maatregel van bestuur bepaald, ver
plicht, voor zoover hij redelijkerwijze kan wor
den geacht met dat voorschrift of di en e isch 
bekend te zijn, bij of terzake van den arbeid, 
dien hij verricht, dat voorschrift of dien eisch 
na te leven en de op grond van dat voor
~chrift of dien e isch aanwezige en voor hem 
bestemde beveiligingsmiddelen aan te wenden. 

8. De afzender van een tuk of voorwerp, 
dat ten minste 1000 kilogram bruto weegt, en 
waarvan het vervoer, naar hij weet of rede
lijkerwijze vermoeden kan, geheel of ten deelo 
met een zeeschip geschieden zal, is verplicht 
te zorgen, dat vóór de verzending de aandui 
ding van het gewicht van dat stuk of voor
werp op eene duidelijke en duurzame wijze et· 
van buiten op is aangebracht. In de gevallen, 
bij a lgemeenen maatregel van bestu,u· bepaald, 
kan, in p laats van het gewicht, het ge,~icht 
bij benadering worden aangeduid.". 

Art. VIII. Tusschen arti kei 12 en artikel 
13 der Stuwadoorswet worden twee nieuwe 
artikelen ingevoegd, 1 uidende: 

,.Art. 12bis. 1. Het bepaalde in artikel 12, 
eerste en tweede lid, en in artikel 21 , eerste 
lid, onder 2b , vindt, voorzoover betreft voor
schriften aangaande de imichting en de uit
rusting van zeeschepen, geen toepassing ten 
aanzien van stuwadoorsarbeid aan boord van 
een zeeschip, dat onder vreemde vlag vaart 
en thu is behoort in een land, dat het verdra i, 
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van Kopenhagen van 28 J anuari 1926 betref
fende de zeewaardigheid en uitrusting van 
schepen, zooa ls dit luidt na de daarin bij de 
verklaring van 11 J uni 1928 aangebrachte 
wijzigingen (Staatsblad 1929, nos. 155 en 
404), heeft bekrachtigd of daartoe is toege
treden, mits zoodan ig schip is voorzien van 
de in artikel I van genoemd verdrag bedoelde 
certif icaten of bewijsstukken. 

2. Het ter pl aatse bevoegde districtshoofd, 
bedoeld in artikel 17, of een ander, door 
Onzen Minister aangewezen ambtenaar, is niet
tem in bevoegd te bevelen, dat stuwadoors
arbeid aan boord van een schip, als in het 
eerste lid bedoe ld, onverwijld geheel of ten 
deele wordt gestaakt, ind ien hij van oordeel 
is, dat havenarbe iders klaarblijkelijk aan ge
vaar worden blootgesteld, doordat het laad
en losgere i ni e t voldoet aan de wettelijke 
voorschri[ten van het land, waar het schip 
thu is behoort. 

3. De gezagvoerder van het sch ip of hij , 
die den gezagvoerder vervangt, is verplich t 
te zorgen, dat aan een bevel, a ls bedoeld in 
het voorgaande I id , door personen , behoorende 
tot de bemann ing van het schi p, wordt vol
daan. D e hoofden of bestuurders eener onder
neming zijn verplicht te zorgen, dat in hunne 
onderneming onverwijld aan een bevel, als in 
het voorgaande li d bedoeld, wordt voldaan. 

4. D e personen, op wie de in het voorgaan
de lid bedoelde verpJ ichting nist, zijn volgens 
de daar gemaakte onderscheiding verplicht te 
zNgen, dat de arbeid niet wordt hervat, dan 
nadat het bevel tot geheele of gedeeltelijke 
staking in beroe p is vernietigd of nadat de 
ambtenaar, die het bevel gaf, tot de hervat
t ing schr ifte lijk verlof heeft gegeven. 

5. De ambtenaar, die het bevel gaf, kan ter 
uitvoering daarvan de hi:ilp inroepen van den 
sterken arm . 

6. Het bevel wordt schriftel ijk en gedag-
teekend gegeven. , 

7. De ambtenaar , die het bevel gaf, geeft 
zoo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan 
den gezagvoerder van het schip of aan den
gene, di e den gezagvoerder vervangt, eene 
aanwijzi ng betreffende de voorzieningen, welke 
naar zijn oordeel getroffen moeten worden ter 
tegemoetkoming aan het bezwaar van gevaar 
voor havenarbe iders. Hij houdt bij die aanwij 
zing zooveel mogelij k rekening met de wet
telijke voorschriften betreffende het laad- en 
losgerei, geldende in het land, waar het schip 
thu is behoort. 

8. ·w ordt aa11 eene aanwijzing, als bedoeld 
in het voorgaande lid , niet met bekwamen 
spoed gevolg gegeven, dan waarschuwt de 
ambtenaa r, d ie de aanwij zing gaf, onverwijld 
den Consul van het land, waar het schip 
thuis behoort, opdat deze naar omstandigheden 
de noodige maatregelen kan nemen. 

9. Tegen een bevel tot geheele of gedeel
telijke staking van stuwadoorsarbe id en tegen 
eene aanwijzing, a ls bedoeld in het zevende 
lid, kau binnen twee dagen na den dag, waar
op het bevel werd uitgevaardigd of de aan
wijzing werd gegeven, beroep worden ingesteld 
bij een door Onzen Minister aangewezen per
soon. 

10 . H et beroep kan mondeling, per tele-

graaf of per telefoon worden ingediend, mits 
het in dat geval binnen den in het voorgaande 
lid bepaalden termijn sch riftelijk wordt be
vestigd, indien het niet tevoren is afgedaan. 

ll. Indien eene aanwijzing door het in be
roep besl issend gezag wordt gewijzigd, treedt 
de gewijzigde aanwijzing in de plaats van die, 
waartegen beroep werd ingesteld. 

12. H et gezag, dat in beroep, ingevolge 
het negende l id, eene beslissing genom en heeft, 
doet daarvan onverwijld mededeeling aan den 
Consul van het land, waar het schip thuis 
behoort. 

13. H et bepaalde in het derde tot en met 
het twaalfde lid vind t overeenkomstige toepas
si ng, indien krachtens artikel 21, eerste lid, 
onder 2b, bevel is gegeven den arbeid aan 
boord van een zeeschip, a ls bedoeld in het 
eerste lid , gehee l of gedeeltelij k te staken 
wegens de niet-naleving van voor chriften of 
eischen, di e geen betrekking hebben op de in
richting of de uitrusting van het zeeschip. 

14. D e hoofden of bestuurders eener onder. 
neming, waarin stuwadoorsarbeid wordt ver
richt aan een sch ip, a ls bedoeld in het eerste 
li d, zijn , indien bij di en arbe id havenarbeiders 
klaarblij ke lij k zijn blootgesteld aan gevaar , 
ve rba nd houdende met de inrichting of de uit
rusting van · het schip, verplicht daarvan on
verwijld kennis te geven aan het ter plaatse 
bevoegde districtshoofd , bedoeld in artike l 
17." 

" Art. 12ter. 1. Bij a lgemeenen maatregel 
vun bestuur kan worden voorgeschreven, aan 
welke vereischten zeeschepen, die voor i eder-
1 andsche rekening worden gebouwd, tenzij zij 
bestemd zijn om niet in Nederlandsche havens 
te laden of te lossen , in verband met het be
paalde krachtens artikel 12 moeten voldoen. 

2. Het hoofd of de bestuurder eener onder
neming, voor welker reken ing zoodanig sch ip 
wordt gebouwd, is verplich t te zorgen, dat bij 
den bouw van dat schi p wordt voldaan aan de 
voorschriften, gegeven bij den in het eerste 
l id bedoelden algemeenen maatregel van be
stuur.". 

Art. IX. Artikel 14 der Stuwadoorswet 
wordt gewijzigd a ls volgt: 

D e punt aan het slot van het artikel wordt 
vervangen door eene puntkomma en aan dat 
arti kei wordt toegevoegd: 

,,c. dat in hunne onderneming geen haven
arbe iders in dienst worden genomen in loka
len, waar sterke drank in het klein wordt ver
kccht.". 

Art. X. Artikel 15 der Stuwadoorswet 
wordt gelezen als volgt: 

"Gelijke verplichting als door of krachtens 
de artikelen 4, eerste lid ; 6; 9, eerste lid; 
10, eerste lid ; 12, eerste en tweede I id; 12bis, 
derde, vierde en veertiende lid ; 12te1·, tweede 
lid; 13, eerste en derde lid; 14; 18, tweede 
lid, en 21, tweede en derde lid, op de hoofden 
of bestuurders eener onderneming is gel egci, 
rust op het opzichthoudend personeel, voor 
zoover dit door hen met de zorg voor de na
leving van die bepalingen is belast.". 

Art. XI. In artikel 16 der Stuwadoorswet 
wordt tusschen "bevelen zijn gegeven," en 
,,de nood ige middelen" ingevoegd : ,,de noo
dige maatregelen zij n genomen," . 
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Art. XU. Artikel 18 der Stuwadoorswet 
wordt gelezen als volgt: 

,,1. De hoofden of bestuurders eener stu
wadoorsonderneming, cargadoorsondernem i ng 
of reederij en de in zoodanige onderneming 
werkzame personen, alsmede de gezagvoerder 
van een zee chip en de tot de bemanning van 
zoodanig schip behoorende personen, zijn ver
p licht, aan de in het eerste lid van artikel 17 
bedoelde ambtenaren de verlangde inlichtin
gen te geven betreffende de naleving van het 
bij en krach tens deze wet bepaalde. 

2. De in het eerste lid bedoelde hoofden of 
bestuurders en de daar bedoelde gezagvoerder 
van een zeeschip zijn verplicht op aanvrage 
van het ter pi aatse bevoegde districtshoofd, 
bedoeld in artikel 17, aan de in genoemd ar
tikel bedoelde ambtenaren in het belang van 
de vervuiling van de bij dat artikel omschre
ven taak gelegenheid te geven en hulp te ver
leenen om monsters te nemen van sroffen of 
voorwerpen, waaru it de lad ing bestaat of 
welke worden verwerkt of ten behoeve van 
de ondernem ing worden gebru ikt. Gelijke ver
plichting m st op de eigenaars van of andere 
rechthebbenden op die sroffen of voorwerpen. 

3. Op verzoek van het hoofd of den bo
stuurder of van den gezagvoerder wordt hem 
gelijkt ijdig een ge lijk monster ter hand ge
steld, dat door de in artikel 17 bedoelde amb
tenaren in tegenwoord igheid van het hoofd 
of den be tuurder of van den gezagvoerder 
behoorlijk is ingepakt en verzegeld.". 

Art. XIII. T u schen artikel 18 en artike l 
19 der Stuwadoorswet wordt een nieuw artikel 
ingevoegd , luidende: 

"Art. 18b·is. De arbeider, die in meer dan 
één stuwadoorsonderneming arbeid verricht, is 
verplicht aan de hoofden of bestuurders dier 
ondernemingen of aan het opzichthoudend per
soneel uit e igen beweging tijdig de voor de na
lev ing dezer wet noodige inlichtingen betref
fende zij n arbeid in die ondernemingen te 
verstrekken." . 

-Art. XIV. Artikel 19 der Stuwadoorswet 
wordt gelezen als volgt: 

"1. Door Ons kunnen voor ieder district, iu 
artikel 17 bedoeld, één of meer Commiss ies 
van advies voor den havenarbeid worden inge
steld . 

2. Eene Commissie kan door Ons worden 
opgeheven, wa nneer naar Ons oordeel geble
ken ïs, dat de behoefte aan eene Commissie 
niet of niet langer bestaat of dat eene behoor-
1 ijke samenstell ing niet meer mogel ij k is . 

3. De Commissies dienen aan de hoofden 
der Departementen van a lgemeen bestuur, aan 
de besturen van provinciën en gemeenten, en 
ua n den ambtenaar, die krachtens artikel 17 
a ls hoofd van den dienst is aangewezen, zoo
mede aan de in dat artikel bedoelde di stricts
hoofden of andere, door Onzen M inister aan
gewezen, ambtenaren van advies over a lle 
onderwerpen, den havenarbeid rakende. Zij 
kunnen zich ook uit eigen beweging met ad
viezen rot genoemde personen of lichamen 
wenden. 

4. Eene Comm issie bestaat ui t: 
a. een Voorzitter en een plaatsvervangend 

Y oorzi tter · 
b. een door Ons vast te stellen even aantal 

andere leden en een gelijk aantal plaatsver
vangende leden. 

5. De in het vorige lid onder a en b be
doelde leden en p laatsvervangende leden wor
den door Ons benoemd. De onder b bedoelde 
leden worden voor de helft benoemd uit de 
kringen der werkgevers en voor de ande1·e 
helft uit de kringen der arbeiders in het 
havenbedrijf. Onze Minister pleegt daartoe 
overleg, respectievelijk met de voornaamste 
vereenigingen van hoofden of bestuurders van 
tuwadoorsondernemingen en van havenarbei

ders. De Voorzitte r en de p laatsvervangend 
Voorzitter worden benoemd buiten de krin
gen van personen, uit welke de overige leden 
en hunne plaatsvervange rs worden benoemd . 

6. De leden en hunne plaatsvervangers tre
den om de drie jaa r af en zij n onmiddellijk 
herbenoembaar. Hij , die ter vervulling eener 
tusschentijds opengevallen plaats als lid of als 
plaatsvervangend lid der Commissie is be
noemd, treedt af op het tijdstip, waarop de
geen, in wiens plaats hij is aangewezen, moest 
aftreden. 

7. Het ter pi aatse bevoegde districtshoofd 
en de overige door Onzen Minister aangewe
zen ambtenaren, bedoeld in artikel 17, hebben 
toegang tot de vergaderingen der Commissie. 
De Commissie kan echter in bijzondere ge
vallen besluiten buiten hunne tegenwoordig
heid te vergaderen. 

8. Al hetgeen OYerigens op de samenstel
ling en de bevoegdheid der Commissies be
trekking heeft, wordt geregeld bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur, die mede regelen kan 
inhouden omtrent de vergaderingen en de 
werbvijze der Commissies alsmede omtrent de 
schadeloosstellingen, toe te kennen aan hen, 
die van de Commissie deel uitmaken.". 

Art. XV. Tusscherl artikel 19 en artikel 20 
der Stuwadoorswet wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

,,Art. l 9bis. 1. Er kunnen worden inge
steld of erkend stuwadoorsvei ligheidscommis
sies, die eene advi eerende taak hebben, be
staande in de bevordering van de veil igheid 
en het voorkomen van schade aan de gezond
heid bij en door den stuwadoor arbeid in eene 
onderneming of in eene -groep van onderne
mingen. 

2. Wanneer Wij van oordeel zijn, dat stu
wadoorsveiligheidscornmiss ies behooren te wor
den ingesteld , wordt door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur een reglement voor die 
commissies vastgesteld, nadat over het ontwerp 
daarvan de door Onzen Minister aangewezen 
vereenigingen van werkgevers en van arbe i
ders op eene door dien Minister bepaalde wijze 
û jn gehoord . 

3. Bij het in het voorgaande lid bedoelde 
reglement worden voor chriften gegeven om
trent de samenstelling, de bevoegdheden en de 
werkwijze van stuwadoorsveiligheidscommissies 
en wordt de taak d ier comm iss ies nader om
schreven. 

4. Het reglement bepaalt voorts welke ver
pl ichtingen met betrekking rot stuwadoorsvei
ligheidscommissies op de hoofden of bestuur
ders van eene stuwadoorsondernem ing en op 
de daarin werkzame personen rusten. 

5. Zoodra een reglement, a ls bedoeld rn 
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het tweede lid, is vastgesteld, kunnen Wij de 
oprichting van stuwadoorsveiligheidscommis
sies voorschrijven. 

6. Door Ons kunnen stuwadoorsveiligheids
commissies, die vrijwillig zijn opgericht, er
kend worden. 

7. H et in het tweede l id bedoelde regle
ment is niet van toepassing op stuwadoors
veil igheidscommissies, die door Ons erkend 
zijn. 

8. D e e rkenn ing van eene stuwadoorsve ilig
heidscommissie kan door Ons worden ingetrok
ken, wanneer zij, naar Ons oordeel, de op haar 
rustende taak niet naar behooren vervult. 

9. Eene stuwadoorsveiligheidscommissie, 
waarop het in het tweede lid bedoelde regle
ment Yan toepa sing is, kan door Ons worden 
opgeheven, wanneer, naar Ons oordeel, de be
hoefte aan zoodanige commissie niet of n iet 
langer bestaat of eene behoorlijke samenstel
ling der commissie niet meer mogelijk is. 

10. Besluiten, als bedoeld in het zesde, 
achtste en negende lid, worden niet genomen, 
alvorens daarover de door Onzen Minister aan
gewezen vereenigingen van werkgevers en vau 
arbeiders op eene door dien Minister bepaalde 
wijze zijn gehoord. 

ll. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften worden gegeven om
trent ste.un van Rijkswege ter bevordering van 
de oprichting en van de instandhouding van 
stuwadoorsveiligheidscommissies.". 

Art. XVI. Artikel 20 der Stuwadoorswet 
wordt gelezen als volgt: 

"1. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens een <ler artikelen 2; 4, eerste lid; 
6 ; 7; 9, ·eerste lid; 10 , eerste lid; 13 , eerste, 
tweede en derde I id; 14 ; 18, eerste en tweede 
lid; 18bis; 19bis, vierde lid, en 27 wordt ge
straft met hechten is van ten hoogste één 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

2. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens, een der artikelen 12, eerste, tweede, 
zevende en achtste I id ; 12bis. derde, vierde en 
veertiende lid ; 12ter, tweede lid, en 21, twee
de en derde I id, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden. 

3. Overtreding van het bepaalde in artikel 
15 wordt gestraft met: 

a. hechtenis van ten hoogste één m aand 
of geldboete van ten hoogste honderd gulden, 
voor zoover het niet overtreding betreft, die 
bestaat in gebrek aan zorg voor de naleving 
van het bepaalde bij of krachtens een der 
artikelen 12, eerste en tweede lid ; 12bis, 
derde, vierde en veertiende lid; 12ter, tweede 
lid, en 21, tweede en derde I id; 

b. hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den, indien de overtreding bestaat in gebrek 
aan zorg voor de naleving van het bepaalde 
bij of krachtens een der artikelen 12, eerste 
en tweede lid; 12bis, derde, vierde en veer
tiende lid ; 12ter, tweede lid, en 21, tweede en 
derde lid. 

4. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie maanden wordt gestraft hij, die een ge
schrift, dat lrrachtens artikel 6 ten name van 
een bepaald persoon door daartoe aangewezen 

ambtenaren behoort te worden afgegeven, val
schelijk opmaakt of vervalscht, met het oog
merk om een ander in de gelegenheid te stel
len, dat geschrift als echt en onvervalscht te 
gebruiken. 

5. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
één maand of geldboete van ten hoogste hon
derd vijftig gulden wordt gestraft: 

a. hij, die opzettelijk van een valschelijk 
opgemaakt of vervalscht geschrift, a ls in het 
vorige 1 id bedoeld, gebruik maakt, als ware 
het echt en onvervalscht; 

b. hij, die opzettelij k gebruik maakt van 
een in het vorige lid bedoeld ge chrift, dat 
klaarblijkelijk niet voor hem bestemd is, a ls 
ware het te zijnen behoeve afgegeven. 

6. Indien tijdens het plegen van het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert 
e_ene vroegere veroordee l ing van den schul
dige wegens overtreding van eene bepaling 
dezer wet onherroepelijk is geworden, kan de 
rechter geldboete, hechtenis of gevangenisstraf 
tot het dubbel van elk in dit artikel gesteld 
maximum opleggen. 

7. Ingeval één of meer der hoofden of be
stuurders eener onderneming of hun opzicht
houdend personeel worden veroordeeld, ter
zake dat zij niet hebben gezorgd, dat in hunne 
onderneming wordt nageleefd het bepaalde bij 
of krachtens de artikelen 4, eerste lid; 6 ; 9, 
eerste l id; 10, eerste 1 id; 12bis, derde en 
vierde lid , en 21, tweede en derde lid ; en in 
geval de gezagvoerder van een zeeschip of 
h ij, die hem vervangt, wordt veroordeeld, ter
zake dat hij niet de zorg heeft gedragen, be
doeld in de artikelen 2; 10, eerste lid ; 12bis, 
derde en v ierde lid, en 21, tweede en derde 
lid, wordt eene afzonde rlijke straf opgelegd 
ten opzichte van eiken persoon, met of ten 
aanz ien van wien de overtreding is gepleegd, 
en voor ieder etmaal, in den loop waarvan 
die overtreding is gepleegd. Echter wordt bij 
één rechterl ijke uitspraak nimmer meer dan 
zestien maanden hechtenis opgelegd. 

8. Niet strafbaar is een bij het eerste, 
tweede of derde I id stra-fbaar gesteld feit, in
dien het onder de gegeven omstandigheden 
a ls gerechtvaardigd is te beschouwen en on
verwijld door of namens den overtreder wordt 
medegedeeld aan het ter plaatse bevoegde 
districtshoofd, bedoeld in artikel 17.". 

Art. XVII. Artikel 21 der Stuwadoorswet 
wordt gewijzigd als volgt: 

In het eerste I id, onder 2b, wordt in plaats 
van "naderen eisch" gelezen: ,,eisch". 

In het zesde lid vervalt: ,, , ingezetene var 
de gemeente, waartoe de haven behoort". 

Art. XVIII. In artikel 22, eerste lid , der 
Stuwadoors wet vervalt: ,, , de waterschouten" 

Art. XIX. In artikel 23, eerste lid, der 
Stuwadoorswet wordt tusschen "verricht wordt" 
en "of ten aanzien waarvan" ingevoegd : ,,of 
pleegt verricht te worden". 

Art. XX. In artikel 24, eerste lid, der 
Stuwadoorswet wordt tusschen "wordt ver 
richt" en "of waar" ingevoegd: ,,of pleegt 
verricht te worden". 

Art. XXI. Artikel 25 der Stuwadoorswet 
wordt gelezen a ls volgt: 

"De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen, behalve 
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de fe iten, strafbaar gesteld bij artikel 20, 
vierde en vijfde lid , en bij artikel 24, tweede 
en derde lid, welke feiten als mi drijven wor
den beschouwd.". 

Art. XXII. Artikel 28 der tuwadoor wet 
wordt gelezen als volgt : 

" 1. Deze wet is niet van toepass ing met 
betrekking tot: 

a. werkzaamheden in eene stuwadoorsonder
neming door de hoofden of bestuurders van 
die onderneming verricht; 

b. werkzaamheden tot het lossen van ge
strande of in nood verkeerende zeeschepen; 

c. werkzaamheden, bestaande in het ver
werken of stuwen van goederen in een binnen
vaartuig, waaruit of waarin zij rechtstree ks in 
of uit een zeeschip worden gebracht, voor zoo
ver die werkzaamheden worden verricht door 
per onen, behoorende tot de bemanning van 
het binnenvaartuig, mits niet meer clan drie 
hunner tegelijk daaraan deelnemen. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk wor
den bepaald , dat het bepaalde bij of krach
tens de artikelen 9 en 10 geheel of ten cleele 
niet van toepassing is: 

a. op den arbeid van per onen, die u it
si uitend of in hoofdzaak met le iding of toe
zicht zijn belast; 

b. op den arbeid van personen, die naa r 
het oordeel van het ter plaatse bevoegde dis
trictshoofd, bedoeld in artikel 17, of in be roep 
naar het oordeel van Onzen· Minister, op grond 
va11 den aard van hun arbeid met persorJen, 
als bedoeld onder a, kunnen worden gelijk
ge teld. 

3. 'fotdat bij het verrichten van stuwadoors
arbeid aan een zeeschip hieraan door meer 
dan drie personen tegelijk buiten de beman
ning wordt deelgenomen, is het bepaalde bij 
of krachtens de artikelen 2 ; 4, eerste lid; 6 ; 
9, eerste I id; 12; 12bis, tweede en veertiende 
lid; 13; 14; 18bis en 21, eerste lid, onde1· 2, 
niet van toepassing.". 

Art. XXIII. Tusschen artikel 28 en arti kel 
29 der Stuwadoorswet wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

.,Art. 28bis. 1. Indi en een per oon in dienst 
van een publiekrechtelijk lichaam voor dat 
lichaam stuwadoorsarbeid verricht, wordt als 
hoofd of bestuurder der onderneming aange
merkt het hoofd of de bestuurder van de in
richting, waar die werkzaamheden worden 
verricht, of - indien zij . buiten eenige in
richting plaats hebben - het hoofd van den 
tak van dienst, waarvoor zij worden verricht. 

2. Indien het gezag, gesteld boven het 
hoofd van eene inrichting of een tak van 
d ienst, a ls bedoeld in het vorige lid, aan dat 
hoofd de middelen onthoudt, welke noodig 
zijn, om hem in staat te stellen tot het na
komen van de verplichtingen, bij of krachtens 
deze wet op het hoofd of den be tuurder der 
onderneming gelegd, wordt, in afwijking van 
het bepaalde bij het eerste lid, dat gezag als 
hoofd of bestuurder der onderneming aange
merkt.". 

Art. XXIV. Artikel 29 der Stuwadoorswet 
wordt gelezen als volgt: 

,,Alle stukken, tengevolge van deze wet op
gemaakt, worden, behouden in de gevallen, 

bij algemeenen maatregel van bestuur be
paald, kosteloos uitgereikt." . 

Art. X,'{V. Artikel 30 der Stuwadoorswet 
wordt gelezen als volgt: 

,,Hetgeen behalve het in de artikelen 1 ; 4; 
6; 7; 9 ; 12 ; 12ter; 17 ; 19 ; 19bis; 28 en 29 
bepaalde nog ter voorbereid ing van het in 
werking treden van deze wet of tot hare uit
voering noodig is, wordt bij algemeenen maat
regel van bestuur geregeld.". 

Art. XXVI. Artikel 31, eerste li d, der 
Stuwadoorswet wordt gelezen als volgt: 

,,1. B ij een algemeenen maatregel van be
stuur, ingevolge deze wet vastgesteld, kan 
worden bepaald, dat hij, geheel of ten deele, 
sl ech ta voor bepaal de gemeenten of gedeelten 
van gemeenten zal gelden.". 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Nikolsdorf , den 27sten Juli 1931. 

WILHELMI A . 
D e M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid,, 

T. J. Ve rs c h uur. 
( Uitgeg. 26 Augustus 1931.) 

27 Jul i 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l nd,ië ·tot wij
zigrng en aanvulling van Afdeeling II 
van de begrooting van Ncderlandsch- l ndië 
voor het dienstjaar 1931. S. 332. 

27 Jul i 1931. WET. houdende goedkeuring 
van het be luit van den Gouverneur
Generaal van N eilerlandsch-l ndië tot na
de re wijziging en aanvulling van Afdee
ling III van de begrooting van Neder
landsch- l ndië voor het dien tjaar 1931. 
S. 333 . 

27 Jul i 1931. WET. houdende goedkeuring 
van het bes] uit van den Gouverneur
Generaal van Neilerlandsch- l ndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling IIIA 
van de begrooting van N ederlan<lsch- l nilië 
voor het dienstjaar 1931. S. 334. 

27 J uli 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndië tot wij
ziging n aanvulling van Afdeeling IV 
van de begrooting van N ederlandsch-l ndië 
voor het dien tjaar 1931. S. 335. 

27 Jul i 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het be I uit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-Indië t.ot wij
zigrng en aanvulling van Afdeeling V 
van de begrooting van Nede·rlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1931. S. 336. 
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27 Juli 1931. WET, houdende goedkeu1·ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling vau Afdeeling VA 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1931. S. 337. 

27 Juli 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij 
ziging en aanvull ing van Afdeeling VI 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1931. S. 338. 

27 Jul i 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VII 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1931. S. 339 . 

27 Jul i 1931. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling IX 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1931. S. 340. · 

27 J uli 1931. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Zndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling X 
van de begrooting van Nederlanduh-lndië 
voor het dienstjaar 1931. S. 341. 

27 J uli 1931. WET, houdende kwijtschelding 
van eene ,·ordering van het Rijk (Post
chèque- en girod ienst) op J. W. H olscher 
te W ildervank. S. 342. 

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

dat het wenschel ijk is kwijt te schel den de 
burgerrechtelijke, het Rijk toekomende vor
del'Îng op J. W. Holscher te Wilde,-vank, van 
tvel ke vordering het bedrag hooger is dan dat. 
genoemd in artikel 28 van de Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
B enig a,·tikel . 

Tegen betaling van eene som van f 5000 in 
eens wordt de burgerrechtelijke, het Rijk toe
komende vordering op J . W. Hol scher te 
Wildervank, ,rngens de bestaande tekorten op 
de postrekeningen nos. 55747 en 64610 tot 
een gezamenlijk bedrag van f 73,861.93, aan 
dezen kwijtgescho lden, zulks oóverminderd de 
vordering, aan het R ijk toekomende op H. 
Holscher, medefirmant van J. W. Hol scher 
in de toenmalige firma Gebrs. Holscher te 

L. & . 1931. 

.'lmsterdam, wegens het bestaande tekort op 
postrekening n°. 64610. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 

WILHELM! A. 
De Minister van Wate,·staat, P. J . Re y me r. 

De Minister van Financiën, De G ee r. 
( Uitgeg . 26 Augustus 1931.) 

27 .Tuli 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelij ke rechten, noodig voor den aanleg 
van een kanaal van Hilversu,n naar de 
Vecht met havenwerken en andere bij
komende werken, in de gemeenten Hil
versum, 's-Graveland, Ko,·tenhoef , Neder
ho.-st den B e,·g en Vre eland. S. 343. 

27 Jul i 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut de r onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor verbeter ing 
van den Rijksweg R enswoude-A,·nhe,n bij 
de Klomp en om Ede. S. 344. 

27 Jul i 1931. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
cee len, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten noodig voor aanleg van een 
rijwielpad en een voetpad langs den Rijks
weg Eindhoven-Limburgsche grens tus
schen Eindhoven en Geldrop. S. 345. 

27 .Tuli 1931. WET tot verhooging van het 
rentelooze voorschot uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van den aanleg en het in 
exploitatie brengen van een tramweg van 
Zutphen naar Deventer. S. 346. 

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

dat het wenschelij k is met het oog op den 
aanleg en het in explo itatie brengen van 
een tramweg van Zutphen naar Devente,· over 
te gaan tot .verhooging van het bij de wet 
van 2 Mei 1925 (Staatsblad n°. 176) beschik
baar gestelde rentelooze voorschot uit 's Rij ks 
schatkist; 

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

In artikel 1 der wet van 2 Mei 1925 (Staats
blad n°. 176) wordt in plaats van " f 260,000" 
gelezen: ,,f 274,688" . 

La ten en bevelen, enz. ; 
Gegeyen te Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Wate,·staat, P. J. Re y me r. 

(Uitgeg. 20 Augustus 1931.) 

27 
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27 J uli 1931. WET tot be krachtiging van 
overeenkomsten met de N. V . JH aatschap
pij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
en met de N. V. Holl andsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij tot wijziging van 
de ove1·eenkomsten 1920 S.S./H.S. en van 
de overeenkomst 1930 N .S. S. 347. 

Wij WILHELM! A , enz. . .. doen te weten : 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat wijzi g ing van de overeen komsten 1920 
S.S./H.S. en van de overeenkomst 1930 .S. 
wenschelijk is, en dat tot dat einde door Onze 
Ministers van W aterstaat en van Financiën 
met de . V. faatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoonvegen e n m et de . V. Hol
landsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij over
eenkomsten zijn gesloten, welke bij de wet be
kracht igd behooren te worden ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Worden bekracht igd de in a fschrift 

bij deze wet gevoegde overeenkomsten, door 
Onze Mini sters van W aterstaat en van Finan
ciën met de . V. Maatschappij tot Exploita
tie van Staatsspoonvegen en met de N. V . 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
onder dagteeken ing van 30 April 1931 ge
sloten. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
d iging. 

Lasten en bevelen, enz.: 
Gegeven te Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Wate,·staat, P. J . R e y me r. 

De M inister van Financiën, D e G e e r. 
( Uitgeg. 20 Augustus 1931.) 

Afschrift. 

Tusschen den Staat der Nederlanden, ver 
tegenwoordigd door den 11inister van W ater
staat en den Minister van Financiën, tot het 
aangaan van deze overeenkomst door de Ko
ningin gemachtigd, 

te,· eem·e 
en 

de . V. Maatsch ap- , de N. V. Holl and-
pij tot Exploitatie van sche IJzeren Spoor-
Staatsspoorwegen , 1 weg-Maatschappij , 

vertegenwoordi gd door hare Directie, tot het 
aa ngaan van deze overeenkomst gemachtigd 
door de Algemeene Vergadering van Aandeel 
houders en door de V ergader ing van Houder8 
van Aandeelen aan toonder der M aatschappij, 

ter andere zij,i,e 
is, behoudens bekrachtiging bij de wet, het 

volgende overeengekomen: 
Art. 1. In den eersten volzin van het tweede 

lid van artikel 8 der overeenkomst 1920 
S.S. H.S. 

worden de woorden: 
. ,vijf en tweehonderd 1 "vijf (5) ten honderd" 
drie en zestig duizend 
honde rd acht en vijf-
ti g tien millioensten 
(5,026 .315.8) ten hon-
derd" 

vervangen door: ,,vier (4) ten honderd" . 

Art. 2. In artikel 2 der overeenkomst 1930 
N.S. wordt het bedrag: ,,f 2,025 ,000" vervan
gen door: ,, f 1,620,000". 

Art. 3. 1. Deze overeenkom t kan worden 
aangehaald onder den titel : ,,overeenkomst 
1931 

S.S." H .S. " 
2. Zij vindt voor de eerste maai toepassing 

ten aanzien van het boekjaar 1931 der M aat
schappij . 

Art. 4. D e kosten, op deze overeenkomst 
vallende, worden gedragen door de Maat
schappij . 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 's-Gra. 
venhage e n te Utrecht den 30 Apr il 1931. 
De llfiniste,· van Waterstaat, 

(get.) P. J. Reymer. 
De Ministe,· van Financiën, 

(get.) De Geer. 
De N. V. Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoor

wegen, 
De Directie, 

(get .) H. van Manen. 
De S ecretaris, 

(get. ) E. L. Elias. 
De N. V. H ollandsche 
IJ zeren Spoorwc g-J:laat

schappij, 
De Directie, 

(get.) H . van Manen. 
De Secretaris. 

(get.) E. L. Elias. 
Voor eensluidend af chrift: 

De Sec1·eta1·is-Gene,·aal. wm het 
Departement van Waterstaat, 

G. van der M eulen. 

27 Juli 1931. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 11 Juni 1931 
(Staatsblad n°. 243-), waarbij de beslui 
ten van Burgemeester en Wethouders van 
'/'iel van 11 Mei 1931, n°. 261 en 262, tot. 
wijziging van de akten van vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein, staande ten name onderscheidenlijk 
van de firma Den B iezen en Co. te Till 
en van de firm a H . M eursing en Co. te 
A mersjoort, werden geschorst. S . 348. 

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

Arbeid, H andel en ijverheid van 18 Jul i 
1931 , n°. 949 G, afdeeling Volksgezondheid: 

Gezien Ons besluit van 11 Juni 1931, n°. 
37, waarbij de besluiten van Burgemeester en 
Wethouders van '/' iel van 11 Mei 1931, n° . 
261 en 262, tot wijziging van de akten van 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het kl ein, staande ten name onder
scheidenlijk van de firma Den Biezen en Co . 
te Tiel en van de Firma H . M eursing en Co. 
te Am ersfoort, werden geschorst, ten einde 
in afwachting van de beslissing over de vrnag. 
of deze bes! uiten in strijd zij n met de wet of 
het algemeen belang, het in werking treden 
er van te voor komen; 

Overwegende, dat voor vernietiging dier be-
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si uiten wegens strijd met de wet of het alge
meen belang geen termen zijn bevonden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons bovenaangehaald besluit in te trekken. 
Onze Minister van Arbeid , Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ai·beid., Handel en Nijverheid, 
T. J. Ver s c hu u r. 

( Uitg eg. 19 A ugustu.s 1931.) 

27 Juli 1931. BESLUIT tot vervanging van 
het bij het Koninklijk besluit van 1 Oc
tober 1929 (Staatsblad n°. 448) behooren
de model van de kennisgevingen, bedoeld 
in art. 2 van de Besmettelijke Ziektenwet 
(Staatsblad 1928 n°. 265) door het bij dit 
bes] uit behoorende model. . 349. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 9 Juni 
1931, n°. 1196 H, afdeeling Volksgezondheid, 
en van 12 Juni 1931, n°. 6567, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur; 

Gezien Ons beslui t van 1 October 1929 
(Staatsblad n°. 448) ter uitvoering van de 
Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 
265); 

Den Raad van State gehoord (advie van 
30 Juni 1931, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 15 
Juli 1931, n°. 1453 H , a fdeeling Volksgezond
heid, en van 22 Juli 1931, n°. 7744, afd. Bin
nenlandsch Be tuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het bij ons bovenaangehaalde besluit be

hoorende model van de kennisgev ingen, be
doeld in artikel 2 van de Besmettelijke-Ziek
tenwet (Staatsblad 1928, n° . 265) wordt ver
,,angen door het bij dit besluit behoorende 
n1odel. 

Onze Ministe1·s van Arbeid, Handel en Nij
verheid en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw ziju belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a fschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Nikolsdorf, den 27sten Juli 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Ai·beid, Handel en Nijv e,·heid, 
T. J . V e r s c h u u r. 

De M iniste,· van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 7 S eptember 1931.) 
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27 Jul i 1931. BESLUIT, waal'bij met toe
passing van art ikel 24 der Comptab iliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) restanten 
op en ke le artike len van het IXde Hoofd
stuk der R ij ksbegrnoting voor het dienst
jaal' 1930 worden toegevoegd aan ornreen
komstige artike len van het IXde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting mor het dien t iaar 
1931. s. 350. 

31 Juli 1931. BE, LUIT tot w1Jz1g111g van 
artikel 6, tweede lid, van het Koninklijk 
be luit van 29 Januari 1924 (Staatsblad 
n° . 23), gewijzigd bij het Koninklij k be
sluit van 5 April 1929 (Staatsblad n°. 
144) , tot vaststelling van de regeling van 
de wijze van uitbetalen der jaarwedde en 
wedde van de onderwijzers aan do open
ba,·e lagere scholen bedoeld in artikel 30, 
vierde I id, der Lager-onderwijswet 1920, 
en tot het stell en van rege len heb-effende 
ve rlof tot afwezigheid en inhouding van 
die jaarwedde of weelde bij dat verlof. 
s. 351. 

, ;Vij WILHELM!. A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Weten chappen, van 
9 J uni 1931, n°. 3106/3, afdeeling Lager 
Onderwijs Al gemeen; 

Overwegende, dat het wenschelij k is al't ikel 
6, tweede lid, van Ons besluit van 29 J anuari 
1924 (Staatsblad n°. 23), gewijzigd bij Ons 
besluit van 5 April 1929 (Staatsblad n°. 144), 
tot vaststell ing van de regeling van de wijze 
van uitbetalen der jaarwedde en weelde van 
de onderwijzers aan de openbare lagere scho
len, bedoeld in artikel 30 , vierde lid , der 
Lager-onderwijswet 1920, en tot het stellen 
van regelen betreffende verlof tot afwez igheid 
en inhouding van die jaarwedde of wedde bij 
dat verlof, te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies vau 
21 Juli 1931, n°. 11; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor. 
noemden Minister van 24 J uli 1931 , n°. 5129, 
afdeeling Lager Onderwijs A lgemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 6, tweede lid, van Ons be

sluit van 29 Janua1•i 1924 (Staatsblad n°. 23), 
gewijzigd bij Ons besluit van 5 April 1929 
(Staatsblad n°. 144), wordt ge lezen a ls volgt: 

2. Het vorig lid is niet van toepassing: 
a. wanneer aan een onderwijzer het ver

ri ch ten van werkzaamheden door, van ' wege, 
of met goedkeuring van Onzen voornoemden 
Minister is opgedragen; 

b. in andere bijzondere gevallen, waarin 
het verlof ook volgens het van te voren in
gewonnen oordeel van dien Minister in het be
lang van het onclenvijs is verleend ; 

c. indien een wettel ijk voorschrift aan een 
onderwijzer het bezoeken van de school ver
biedt. 

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

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wol'-
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den geplaatst en waal'van afschrift zal worden 1 

gezonden aan den Raad van State. 
Twee asyls zijn bestemd voor mannen, het 

eene gevestigd te Leiden, het andere te Eind,. 
hoven. Soestdijk, den 3l sten Juli 1931. 

WILHELMINA. 
De .~f inister van Onderwijs, 
Kunst en en W etenschappen, 

J. Te r p s tra. 
( Uitgeg . 29 Augustus 1931.) 

1 A 1tgu,tus 1931. BESLUIT, houdende: 
1°. verleen ing van vedof aan S. L. 

Jioll e om in vreemden Staatsdienst te 
blijven; 

2° . bepaling van den dag, waarop in 
we1·king zal treden de wet van 9 Juli 1931 
(Staatsblad n°. 270), houdende naturali
atie van S. L. Moll e. S. 352. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 67, l iel twee, der Grondwet 

en op artikel 7, 4r, der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) , op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 955), alsmede op artikel 2 der wet 
rnn 9 Juli 1931 (Staatsblad n°. 270) ; 

Gelet op de ten deze overgelegde ambtsbe
richten en op het rapport van Onzen Minister 
van Justi t ie van den 28 Ju li 1931, l e Afdee
ling C, n°. 899; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
l°. aan Susette Louise Moll e, wonende te 

'.,-G,·a·venhage, verlof te verleenen om na de 
Yel'kl"ijging van het ecler lanclerschap in Oos
tenrijkschen Staatsdienst te blijven ; 

2°. te bepalen, dat de wet van 9 Juli 1931 
(Staatsblad. n°. 270) , waarbij aan de onder 1°. 
genoemde persoon de hoedanigheid van e
derlander wordt vel"leend, zal in werking tre
den met ingang van 15 September 1931. 

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

Soestdijk, den ! sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

D , .ll i11ister van J ·ustitie, J. Don n ll r. 
(Uitgeg. 13 Augustus 1931.) 

1 Augustus 1931. BESLUIT tot wijziging vau 
arti kel 29 van het Psychopathenreglement. 
s. 353. 

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

Justitie van den 6 Juli 1931, 3e Afdeeling D. 
n° 1004 · 

Overw:gende dat wijziging van artikel 29 
rnn het Psychopathenreglement wenschelijk 
moet worden geacht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juli 1931, n°. 9); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Juli 1931, 3e Af
deeling D, n°. 907; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 29 van het Psychopathen

reglement wordt gelezen: 
"Art. 29. Het aantal der Rijksasyls wordt 

bepaald op drie. 

Het derde asyl is bestemd voor vrouwen; 
het is gevestigd te Leiden." 

2. Dit besluit treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk iu het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarva1? 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdij k, den ! sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Minist er van J ustitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 11 Augustus 1931.) 

1 3 Augustus 1931. BESLUIT tot vaststelJing 
van bepalingen betreffende indienstneming 
door het Rijk van personeel op arbeids
overeenkomst (Arbeidso·rnreenkomstenbe
sluit). S . 354. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen :\fi nister van 

J"ustitie van 10 Juni 1931, n°. 980, 2de Afdee
ling A; 

Gelet op artikel 134, eerste lid, van de ·Ambte
narenwet 1929 ; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
14 Juli 1931, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen YCinister 
voornoemd van 30 Juli 1931, n° . 969, 2de Af
deeling A; 

Overwegende, dat het noodig is bepalingen 
vast te stellen betreffende de gevallen waarin 
en de voorwaarden waaronder door het Rijk 
indienstneming op arbeidsovereenkomst naar 
burgerljjk recht kan plaats hebben ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt : 

HOOFD TUK I. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
.,Onze Minister" : het hoofd van het betrok

ken Departement van algemeen bestuur ; 
"hoofd van dienst" : de door Ons of door of 

vanwege Onzen Minister al zooclanig aange
wezen autoriteit ; 

"arbeider": hij, die op a rbeidsoYereenkornst 
naar burgerlijk recht in dienst is genomen . 

HOOFDSTUK Il. 

Gevallen, waarin door het Rijk indienstneming 
op arbeidsovereenkomst naar burger/ijk 

recht kan plaats hebben. 
2. 1. Door het Rijk kan indienstneming op 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
plaats hebben: 

a. van personeel bij het Staatsmijnbedrijf in 
Limburg; 

b. van personeel voor de uitvoering ,·an een 
bepaald werk ; 

c. van personeel ter vervanging ,an afwezig 
personeel: 

cl. van personeel, behoorende tot een zoom 
Yan arbeidskrachten, die noodzakelijk is ,oor 

, de aanpassing van een dienst of bedrijf aan de 
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schommelingen in de hoe,eelheid te ,·errichten 
werk: 

e. ,·an per oneel, in dienst genomen, nadat 
eone wijziging rnn de taak ,an den betrokken 
dien t is voorgenomen ; 

/ - van personeel beneden den leeftijd van 
21 j1tren; 

(l . ,·an leerlingen : 
h. ,an personeel op proef, ,·oor niet langer 

da n één jaar, desnoods met nog één jaar te 
verlengen . E chter kan het be,•oegd gezag, op 
verzo k , an den betrokkene, den proeftijd met 
nog een jaar , erlengen; 

i . ,·an personeel voor nieuw inge telde be
trekk ingon , waan·an de beteekenis nog niet 
voldoende vast taat om daan·oor de juiste 
plaats in de formatie ,·an den dien t te kunnen 
aangeven; 

j . van personeel met gedeeltelijke dag-, 
week- of jaartaken: 

k. ,an personeel, behoorende tot groepen, 
waaronder veel mutatie voorkomt; 

l. van personeel, belast met waakd iensten 
of met het schoonhouden van gebouwen, ka
zernes, enz. ; 

m. van personeel, dat niet voldoet aan be
paa lde eischen, welke voor de aanst elling in 
a mbtelijk verband zijn gesteld . 

2. Omtrent de toepassing rnn het bepaalde 
in hot eerste lid kunnen door Onzen Minister, 
Yoorzitter ,·an den R aad van )Iinister , nadere 
recrelen worden vastgesteld . 

H OOFD 'T UK III. 
1·oorwaarden, waaronder door hel Rijk indienBt• 

neming op arb id1JOi-ereenko1,ist naar bvrger
lij k recht kan plaats hebben . 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
3. Door het Rijk kan indienstneming op 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
p laats hebben met inachtneming van de be
palingen ,·an dit H oofdstuk. 

4. Do bepalingen ,an dit H oofdstuk ge lden 
niet voor de indienstneming op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht van per. oneel bij 
het , ' taat mijnbedrijf in Limburg. 

5 . 1. De bepalingen rnn di t Hoofdstuk 
y;nden !echts toepa sing, voor zoover niet bij 
of krachten eene wet a nders is of wordt be-
1 aalrl. 

2. De bepalingen va n dit H oofd tuk of 
ommige daarvan vinden geen toepassing in 

gevallen. waarin een a lgemeen maatregel van 
bestuur of een ui t kracht daarvan gege,·en voor
sclu·ift om bijzondere redenen hare toepas elijk
heid ui tsluit . 

6. Voor de toepassing van de in dit H oofd 
stuk aangehaalde artikelen van het .Burgerlijk 
Wetboek wordt onder "werkge,-er'" verstaan : 
het gezag, bevoegd tot indienstneming van den 
arbeider. 

§ 2. J'an de indien tne,ning. 
7. De indienstneming ,·an personeel op 

arbeid o,creenkomst naar burgedijk recht ge
schiedt door of van wege Onzen Minister. 

8. 1. De arbeidsoyereenkomst wordt chrif. 
telijk aangegaan. Zij wordt in tweevoud opge
maakt en door beide partijen onderteekend. 

2. Eene mondelinge arbeidsovcreenkom t 
kan echter worden aangegaan, indien de dienst-

betrekking niet langer dan één maand zal duren. 
9. De arbeid overeenkomst wordt aange-

gaan: 
a. voor een bepaalden tijd ; 
b. voor onbepaalden tijd. 
10. Ten aanzien van gehuwde vrouwen en 

minderjarigen, met wie eene arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht wordt gesloten, zijn 
de artikelen 1637/, 1637g en 1637h van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

11. l. De arbeider ontYangt een exemplaar 
van dit be luit. H etzelfde geldt ,-oor de schrifte
lijk vastgestelde en voor hem geldende regeli n
gen, die hij bij de Yern.1lling van zij n dienst 
heeft na te le,-en, tenzij laatstbedoelde regeli n
gen op een e voo r h om gemakkelijk toegankelijke 
plaat ter inzage liggen . 

2. Wanneer zoodanige regelingen niet schrif
t elijk zijn vastgesteld , worden deze behoorlijk 
te zijner kenn is gebracht. 

3. Van hel loon . 
12. 1. H et loou van den a rbeider wordt bij 

de arbeidsornreenkom t bepaald : 
a. ,olgens de loonrecreling, neergelegd in de 

collectieve arbeiderso ,·ereenkomst, geldende 
voor overeenkomstig personeel in het particulier 
bedrijf: 

b. volgens de loonregeling, geldende voor 
overeenkomstig personeel in a rnbtelijken dien t; 

c. op een bedrag, 11elij k aan of boven het 
minimum , a n de loonschaa l van overeenkom
stig personeel in a mbtclijken dienst, welk be
drag, ook na eventueele verhoogingen, het 
maximum der desbetreffende loonschaal niet 
mag overschrijden : . 

d. , olgens de loonregeling, yastgesteld , oor 
de groep, waar.an de arbeider deel uitmaakt : 

e. op een beclracr, voor elk ge,-al of YOOr 
elken te verrichten d ienst a fzonderlijk yast t e 
stellen. 

2. Door Onzen Mini ter, Voorzitter Yan den 
R aad van Ministers, kan worden bepaald, vol , 
gens welke ,·an de in het vorige lid, onder a tot 
en met e, bedoelde regelingen de loonbepaling 
zal plaat s hebben . 

13. Geen loon i verRchuldigd over den tijd, 
gedurende welken de arbeider in strijd met zijne 
verplichtingen opzettelijk nalaat zijne werk
zaamheden te verrichten. 

14. l. Tenz ij bij de a rbeidso vereenkomst 
ander i bepaald, zal de uitbetaling van het 
loon geschieden a ls Yolgt : 

ei. indien het loon bij de week of bij kortere 
tijdruimte is vast«esteld, telkens na eene week ; 

b. indien het loon bij de maand of bij langere 
tijdruimte is vastgesteld, telkens na eene maand. 

2. Bij de uitbetaling van het den arbeider 
toekomende loon wordt 4 pct. daarvan inge 
houden. H et ingehoudene wordt aan den ar
beider uitgekeerd bij beë indiging van de dienst
betrekking, behoudens nadere regeling voor het 
geval inkoop YOOr pensioen van de op arbeid • 
overeenkomst doorgebrachte ja ren p laats heeft, 
zulks met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 63. 

3. De artikelen 163 / en 163 g vau het 
Burgerlijk Wetboek zijn rnn toepassing . 

15. l. De arbeider, die als mili tair ingeYolge 
eene uit de wet of uit eene verbintenis voort
vloeiende ,-erplicht ing in werkelij ken dienst i~ 

, wordt <>eacht in zijne burgerlijke betrekkin" 
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met verlof te zijn. Hij behoudt o,·er den tijd 
van dezen dienst het genot van het aan zijne 
betrekking verbonden loon, voo~ zoover hij 
krachtens de artikelen 16 tot en met 19 daarop 
aanspraak kan maken, dan wel voor zoover die 
werkelijke dienst wordt vervuld gedurende het 
aan hem verleende vacantie-verlof. 

2. In a lle andere gevallen wordt hem het 
loon over den tijd van het verblijf in werkelijken 
dienst niet uitbetaald. 

16. 1. De arbeider, die voor herhalings
oefeningen in werkelijken dienst is, behoudt 
over den tijd van dezen dienst het volle genot 
van het aan zijne betrekking verbonden loon. 

2. Voor zooveel noodig, bepaalt Onze Mi
nister van Defensie, welke dienst als herhalings
oefening wordt beschouwd. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt met herhalingsoefeningen gelijkgesteld 
de werkelijke dienst, vervuld krachtens : 

a . artikel 5, vijfde lid, onder a, der Wet 
. voor het reservepersoneel der landmacht 1905 
(zooals die sedert is gewijzigd), voor zooveel 
ziekte betreft : 

b. artikel 36, eer te lid, onder a, der Dien t
plichtwet, of artikel 5, onder 3°., sub a, der Wet 
voor de Koninklijke marine-reservel924(Staats
blad n°. 369), indien het niet tijdig bereiken van 
den verei chten graad van geoefendheid het 
gevolg is rnn ziekte : 

c. artikel 36, eerste lid, onder c, der Dienst
plichtwet, a rtikel 5, vij fde lid, onder b, der Wet 
voor het reserve-personeel der landmacht 1905 
(zooals die sedert is gewijzigd) of artikel 5, 
onder 3°., sub c, der Wet voor de K oninklijke 
marine-reserve 1924 (Staatsblad n°. 369), voor 
zoover betreft den tijd, doorgebracht tot het 
ondergaan van het daar bedoelde onderzoek, 
indien dat onderzoek geen krijgstuchtelijke 
straf of veroordeelend vonnis ten gevolge heeft ; 

d. artikel 36, eerste lid, onder e en /, der 
Dienstplichtwet, artikel 5, vijfde lid, onder c 
en d, achtste en negende lid, der Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 (zooals 
die sedert is gewijzigd) of artikel 5, onder 3°., 
sub een/, der Wet voor de Koninklijke marine
reserve 1924 (Staatsblad n°. 369) ; 

e. artike l 36, tweede lid, der Dienstplicht
wet, art ikel 5, zevende lid, der Wet ,-oor het 
reserve-personeel der landmacht l 905 (zooals 
die sedert is gewijzigd) of artikel 5, onder 4°., 
der Wet voor de Koninklijke marine-reserve 
192-! (Staatsblad n°. 369), mit de oproeping in 
werkelijken dienst niet plaats heeft voor het 
ondergaan van straf en het bedoelde onderzoek 
geen krijgstuchtelijke straf of veroordeelend 
Yonnis tengevolge heeft. 

17. 1. De arbeider, die in verband met oor
log, oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden verplichten werkelijken dienst 
verricht, geniet gedurende 30 dagen het aan 
zijne betrekking verbonden loon en daarna het
geen dit meer bedraagt dan zijne militaire be
loouing. 

2. Het eerste lid is eerst van toepassing, 
nadat de militair, hetzij vóór, hetzij gedurende 
de buitengewone omstandigheden, een werke
lijken dienst van 5½ maand of, indien hij eene 
eerste oefening van korteren duur te vervullen 
had, deze oefening heeft volbracht . 

3. H et bepaalde in het tweede lid geldt niet: 
a. ten aanzien van de buitengewone dienst-

pliehtigen, die eerst in werkelijken dienst be
hoeven te komen na het jaar der lichting, waar
toe zij behooren of naar hun leeftijd gerekend 
kunnen worden te hehooren : 

6. voor de vrijwilligers van den landstorm, 
die hetzij een rang bekleeden, hetzij het bewijs 
van voorgeoefenclheid hebben verworven . 

18. De bepalingen , vervat in de artikelen 15, 
16 en 17, zijn slechts van toepassing tot en met 
den dag, waarop de burgerlijke betrnkking zou 
zij n beë indigd , indien d e arbeider daaraan niet 
door den militairen dienst zou zijn onttrokken. 

19. anspraak op · gelijktijdig genot rnn 
burgerlijke en militaire belooniug, als bedoeld 
in de a rtikelen 15, 16 en 17, bestaat slechts, 
indien de arbeider ten minste 12 maanden, voor
afgaande aan den datum van opkomst in werke
lijken dienst, regelmatig dienst heeft gedaan. 

§ 4. Van de dienst- en werktijden . 

20. 1. Zooveel mogelijk wordt voor ieder 
dienstvak door het bevoegd gezag eene regeling 
van den werktijd vastgesteld en bekend ge
maakt. Onverminderd het bepaalde bjj of 
krachtens wetten, houdende bepalingen tot be
perking van den arbeidsduur, wordt daarbij 
tevens bepaald, of en op welke wijze bevolen 
dienst of arbeid, die buiten de gewone werk
tijden valt, bijzonder wordt beloond. 

2. Bij de regeling van den werktijd wordt in 
acht genomen, dat deze in verband met den 
aard der werkzaamheden niet overmatig zij en 
behoorlijk door rusttijd wordt onderbroken, 
alsmede, dat op Zondag alleen bij on.ermijde
lijkheid dienst wordt geëischt. 

3. Bij de regeling van den werktijd en bij 
hare toepassing wordt voorts ten aanzien van 
iederen arbeider zooveel mogelijk gezorgd, dat 
hij op Zondag en de ,-oor hem geldende kerkelij
ke fee tclagen zijne kerk kan bezoeken en dat, 
hij in zijne Zondagsrust zoo weinig mogelijk 
wordt beperkt. Bij die re~eling wordt er naar 
gestreefd, dat van den arbeider op althans 26 
Zondagen per jaa r geen dienst wordt geëischt. 

4. Hetgeen in dit ar tike l ten aanzien van 
het verrichten van arbeid op Zondag is bepaald, 
geldt mede voor het verrichten van arbeid op 
den Nieuwjaarsdag, den tweeden Paasehdag, 
den H emelvaartsdag, den tweeden Pinksterdag, 
de beide Kerstdagen en den dag, waarop de ver
jaardag van de Koningin wordt gevierd. 

5. Het bepaalde in dit artikel vindt yoor 
hen, die tot een kerkgenootschap behooren, dat 
den wekeljjkschen rustdag op den Sabbath of 
op den Zevendedag viert, overeenkomstige toe
passing onderrnheidenlijk ten aanzien van den 
Sabbath of den Zevendedag, indien zij een daar
toe strekkend verzoek tot het hoofd van dienst 
hebben gericht en voor zoover de belangen van 
het betrokken dienstvak of van het overige per
soneel zich daartegen niet verzetten. 

§ 5. Van verlof en mcaniie. 

21 . In elk kalenderjaar wordt aan den ar
beider, die ten minste 6 maanden in werkelijken 
dienst is, een Yacantie-verlof met behoud van 
Joon verleend, tenzij de belangen Yan den dienst 
zich daartegen verzetten of tenzij naar het oor
deel van de autoriteit, die het ,-erlof verleent, 
voor den arbeider geldige reder.en Yan -ver
hindering bestaan. 
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22. 1. De duur van dit verlof bedraagt 8 
dienstdagen . 

2. Ten aanzien van bepaalde betrekkingen 
of bepaalde arbeiders kan van het eerste lid 
worden afgeweken. 

23. Voor den arbeider, die niet gedurende 
het volle kalenderjaar werkelijk dienst zal 
hebben gedaan, wordt de duur vaa het vacantie
verlof, zoo mogelijk van het loopende en overi
gens van een volgend kalenderjaar, naar even
redigheid verminderd, met dien verstande, dat 
het resteerend gedeelte tot heele dagen naar 
boven wordt afgerond · en dat zoodani6e ver
mindering in geval van afwezigheid wegens 
ziekte of wegens verblijf onder de wapenen, 
anders dan voor eerste oefening, aJ1een zal wor
den toe~epa t, bijaldien de afwezigheid langer 
daa oncterscheidenlijk 3 maanden en 6 weken 
heeft geduurd. 

24. I s aan den arbeider in eenig kalenderjaar 
het vacantie-verlof niet of niet geheel verleend, 
dan wordt hem dit nog niet genoten verlof 
zo:>veel mogelijk verleend in een volgend ka
lenderjaar, met dien verstaacle, dat h.\j nimmer 
in eenig ka lenderj aar recht kan doen gelden 
op een langer vacantie-verlof clan l½ maal het 
hem volgens artikel 22 toekomend verlof. 

25. 1. De beslissing omtrent de tijdstippen, 
waarop het vacantie-verlof zal ingaan, alsmede 
die omtrent de tijdvakken, waarin het den 
arbeider toekomende verlof eventneel zal wor
den gesplitst, berust bij de autoriteit, die het 
verlof verleent. Daarbij wordt, voor zoover de 
belangen van den dienst en die van het overige 
personeel dit toelaten, zooveel mogelijk rekening 
gehouden met de wenschen van den arbeider. 

2. Wanneer de arbeider dit verzoekt en de 
dienst het toelaat, wordt hem het vacantie
verlof onafgebroken gegeven. · Bij splitsing van 
dit verlof zal zooveel mogelijk ten minste de 
helft daarvan aaneensluitend worden verleend. 

26. Het vacantie-verlof zal desverlan~cl zoo
veel mogelijk verleend worden in het tijdvak, 
loopende van 1 Mei tot 1 October. 

27. 1. Verleend verlof kan worden inge
trokken, wanneer dringende redenen van dienst
belang zulks noodzakelijk maken. In zoodanig 
geval komt een dag, waarop de arbeider dien
tengevolge slechts i;(edeeltelijk verlof 6enoot, 
niet in aanmerking bij het berekenen van het 
aantal genoten verlofdagen. 

2. Indien de arbeider tengevolge van de in
trekking van het verlof geldelijke schade lijdt, 
wordt deze schade hem vergoed. 

28. 1. Tenz(j de belangen van den dienst 
zich daartegen verzetten, wordt aan den arbei
der buiteagewoon verlof met behond van het 
volle loon verleend : 

a. voor cle uitoefening van kiesrecht, voor 
zoo 1eel dit niet in den vrijen tijd kan ge
schieden; 

/> . voor het voldoen aan eene wettelijke ver
plichting, tenzij deze is ontstaan door zijne 
schuld of nalatigheid en voor zooveel het niet 
in den vrijen tijd ka.n geschieden; 

c. bij zijn ondertrouw of huwelijk ea bij 
huwelijk van een zijner kinderen; 

d. bij bevalling van zijne echtgenoote; 
e. bij ernstige ziekte van echtgenoot(e), 

ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, 
stief- en aanbehuwdkinderen : 

/ . hij overlijden van echtgenoot(e), ouders 

of kinderen 4 dagen en van m·erige bloed- en 
aanverwanten tot den vierden graad ingesloten 
voor ten hoogste één dag, tenzij de arbeider 
belast is met de regeling der begrafenis of ( en) 
nalaten chap, in welk geval eveneens verlof 
voor ten hoogste 4 dagen wordt verleend ; 

g. voor het bijwonen van algemeene ver
gaderingen van vakvereenigingen, indien de 
arbeider lid van het hoofdbestuur is ; 

h. voor het bijwonen van ten hoogste één 
bondsraadvergadering aan leden van een bonds
raad, van ten hoogste vier hoofdbestuurs
vergaderingen aan leden van het hoofdbestuur 
en van ten hoogste vier v11kgroepsbestuurs
vergaderingen aan bestuursleden van eene lan
delijke vakgroep, alles per kalenderjaar. 

2. Buitengewoon verlof, al clan niet met 
behoud van loon, kan bovendien worden ver
leend iu de gevallen, waarin hti, die tot verlee
ning van dat verlof bevoegd is, oordeelt, dat 
daartoe aanleiding bestaat. 

29. Behoudens in dringende gevallen, moet 
buitengewoon verlof ten minste vier en twintig 
uren tevoren worden aangevraagd bij de auto
riteit, die dat verlof moet verleenen. Indien hij, 
die niet vooraf eene aanvraag daartoe heeft 
gedaan, ten genoege van bedoelde autoriteit 
aantoont, dat hij daartoe geen gelegenheid 
heeft gehad en dat er voor zijne afwezigheid ge
gronde redenen bestonden, wordt deze be
schouwd als buitengewoon verlof met behoud 
van loon. 

30. H et krachtens artikel 28 verleende ver
lof wordt niet in mindering gebracht van het 
vacantie-verlof, behoudens in het geval; be
doeld in het tweede lid van dat artikel, indien 
zulks, bij het verleenen van dat verlof, is be
paald. 

§ 6. Van de aanspraken in geval van ziekte. 

31. 1. De arbeider, die wegens ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn arbeid te verrichten, 
ontvangt, wanneer hij te dier zake geen aan
spraak op eene uitkeering krachtens eene wette
lijke verzekering heeft, eene uitkeering tot zoo
danig bedrag en tot zoodanig tijdstip, als hem 
krachtens de Ziektewet zou toekomen, indien 
hij daaraan recht op uitkeering kon ontleenen. 

2. De arbeider ontvangt over den wachttijd, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 39 der 
Ziektewet, eene uitkeering ten bedrage van 
80 pct. van zijn loon. 

32. Ten aanzien van bepaalde arbeiders of 
groepen van arbeiders kan door Ons, op voor
dracht van Onzen Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, eene van artikel 31 af
wijkende regeling worden getroffen. 

33. 1. Indien de ziekte of het ongeval in 
verband met zijne dienstbetrekking is ontstaan, 
ontvangt de arbeider over den tijd, dat hjj 
dientengevolge verhinderd is te werken, doch 
niet langer dan 26 weken, boven de uitkeering, 
welke hem ingevolge eene wettelijke verzekering 
of de artikelen 31 en 32 toekomt, eene verhoo
ging. Deze verhooging is gelijk aan het volle 
loon van den a rbeider, verminderd met het 
bedrag van bedoelde uitkeering. 

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, 
heeft de arbeider voorts aanspraak op vrije 
genees- en heelkundige behandeling op den voet 
van de bepaling('n der Ongevallenwet 1921. 
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§ 7. Van de overige rechten en verplichtingen. 

34. J. De arbeider is gehouden de plichten, 
uit zijne betrekking voortvloeiende, nauwgezet 
en ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoo
als een goed a rbeider betaamt. 

2. Hij is verplicht zich te onthouden van 
alle gedragingen, die de inwendige orde of de 
veiligheid van den Staat zouden kunnen in ge
vaM brencren of schaden. 

3. Hij behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzedelijke 
taal. 

35. Indien de arbeider door ziekte of anders
zins verhinderd is zijn dienst te verrichten, is 
hij verplicht daarvan, onder opgave van rede
nen, zoo tijdig mogelijk mededeeling te doen, 
ten einde vertraging of hinder in den dienst 
zooveel doenlijk te voorkomen. 

36. 1. De arbeider is verplicht, indien hem 
eene dienstwoning ter bewoning is aangewezen, 
deze te betrekken en zich ter zake van de be
woning en het gebruik te gedragen naar de voor
schriften, die daaromtrent zijn gesteld . 

2. Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselijk gebruik (?e
meenlijk voor rekening van den huurder zijn, 
tenzij door het bevoegd gezag ter zake eene af 
wijkende regeling is vastgesteld. 

37. 1. De arbeider is verplicht, zoo noodig, 
andere werkzaamheden te verrichten dan die, 
welke hij gewoonlijk verricht. 

2. H ij kan echter niet worden verplicht, in 
plaats van stakers of uitgeslotenen in particu
lieren dienst arbeid te verrichten, tenzij de 
hem opgedragen arbeid wordt verricht in dienst 
van het lichaam, waarbij hij werkzaam is, en 
voor den openbaren dienst tijdens de staking of 
uitsluiting, dan wel als onmiddellijk gevolg daar
van redelijkerwijze dadelijk noodzakelijk is te 
achten. 

38. ·l. De arbeider is verplicht tot geheim
houding van hetgeen hem in zijne betrekking is 
ter kennis gekomen, voor zoover die verplich
ting uit den aard der zaak volgt of hem uitdruk-
kelijk is opgelegd. . 

2. De in het vorige lid bedoelde verplichting 
bestaat met tegenover hen, aan wie de arbeider 
onmiddellijk of middellijk ondergeschikt is, 
noch in zoover hij door een boven hem gestelde 
van de verplichting tot geheimhouding is ont
heven. 

39. De arbeider is verplicht zich te ge
dragen naar hetgeen voor hem is bepaald ten 
aanzien van het aanvaarden van nevenbetrek
kingen of het verrichten van nevenwerkzaam
heden. 

2. Zijn regelen in het belang van den dienst 
gesteld voor het drijven van nering of handel, 
door de arbeiders zelf of door leden van hun 
gezin, dan zijn de arbeiders verpli0ht zich naar 
die regelen te gedragen en te zorgen, dat deze 
door de leden van hun gezin worden nageleefd. 

3 . In elk geval is het den arbeider verboden 
eene nevenbetrekking te aanvaarden of neven
werkzaamheden te verrichten of nering en han
del te drijven, indien dit: 

a. chadelijk kan zijn voor zijne dien t 
Yervulling · 

b. niet in overeenstemming is met het aan
zien van zijne betrekking. 

40. l. H et is den arbeider verboden, mid-

, dellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aan
nemingen en leveringen t en behoeve van open
bare .cliensten, tenzij daartoe vergunning is 
verleend. 

2. H ij is verplicht zich te gedragen naar het
geen voor hem is bepaald ten aanzien van het 
deelnemen, middellijk of onmiddellijk, aan aan
nemingen en leveringen ten behoeve van ande
ren. 

41. Aan de arbeiders of aan bepaalde groe
pen van a rbeiderR van een bepan.Iden . dienst 
kan door Onzen Minister worden verboden, 
commissaris, bestuurder, vennoot, aandeelhou
der of lid te zijn van a lle of nader te omschrij
ven vennootschappen, stichtingen of verceni
gi ngen, welke geregeld in an making komen of 
krachtens haar opzet kunnen komen met den 
betrokken dienst. 

42. 1. H et is den arbeider in zijne betrek
king verboden, anders clan met goedvinden van 
het be\·oegd gezag, vergoedingen, belooningen, 
~iften of beloften van derden te vorderen, te 
verzoeken of aan te nemen. 

2. Het aannemen van steekpenningen is 
onvoorwaardelijk en ten st rengst<' verboden. 

43. 1. De arbeider is verpl icht de dienst
kleeding en de onderscheidingsteekenen te 
dragen, indien en voor zoover dit voor hem voor-
geschreven is. . 

2. Het buiten dienst gekleed gaan in uni
form is geoorloofd, behalve bij betoogingen en 
optochten, tenzij daarvoor door of vanwege 
Onzen Minister bijzondere verg11.11ning wordt 
gegeven. 

3. H et dragen van dienstkleeding of onder
scheidingsteekenen buiten model i verboden, 
behoudens door of vanwege Onzen Minister te 
verleenen ontheffing. 

4. De aftrek voor het genot van dienstklee
ding, de verstrekking, herstelling en reiniging 
ge chieden overeenkomstig de regelen, daarvoor 
vastgesteld. 

44. 1. De arbeider kan worden verplicht 
tot geheele of gedeeltelijke vergoeding van de 
door den dienst geleden schade, voor zoover 
deze aan hem is te wijten. 

2. Het bedrag van de schadevergoeding 
wordt niet vastgesteld, dan nadat de arbeider 
in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk of 
mondeling te verantwoorden. 

45. 1. De arbeider heeft recht op vergoeding 
wegens reis- en verblijfkosten ter zake van 
dienstreizen. 

2. Deze vergoeding wordt yastgesteld over
eenkomstig de daarvoor gestelde regelen. 

46. 1. Indien een persoon, die hetzelfde 
perceel bewoont als de arbeider of ten hoogste 
14 dagen tevoren bewoond heeft, lijdende is 
aan pest, cholera, gele korts, vlektyphus, febris 
recurrens of variola major, is het den arbeider 
verboden aan den dienst deel te nemen. 

2. Indien een persoon, die hetzelfde perceel 
bewoont als de a rbeider of ten hoogste 14 dagen 
tevoren bewoond heeft, lij dende is aan eene 
besmettelijke ziekte van groep B, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 1 van de Be mettelijke 
Ziektewet 1928 ( taalsblad n°. 26~). is het den 
arbeider verboden aan den dienst deel te nemen, 
tenzij uit eene geneeskundige yerkla ring blijkt, 
dat gernar yoor overbrenging der ziekte niet 
bestaat. De arbeider is verplicht bij het waar
nemen in het perreel van eene ziekte, ah in dit 
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of in het vorige lid bedoeld, hiervan ten spoe
digste kennis te geven aan het hoofd van dien t . 

3. Aan den arbeider kan door het hoofdvan 
dienst in geval van ziekten, die voor de omge
ving gevaar opleveren, de deelneming aan den 
dienst worden ontzegd. 

4. Het verbod tot deelneming aan den dienst 
houdt tevens in het verbod tot het betreden van 
dienstlokalen of -terreinen. 

5 . De arbeider ontvangt over den tijd, ge
durende welken het hC'm, overeenkomstig het 
bepaalde in dit artikel, verboden is aan den 
dienst deel te nemen, zijn volle loon. 

47-. Aan arbeiders beneden twintig jaar, 
die dit wenschen, wordt zoo mogelijk op de ge
vraagde uren, indien de belangen van den dienst 
zich daartegen niet verzetten, gedurende ten 
hoogste acht uren per week van den normalen 
werktijd gelegenheid gegeven de lessen te volgen 
in inrichtingen van godsdienst- , voortgezet, 
herhalings- of vakonderwijs, voor zoover aan 
die personen zulk onderwijs niet vanwege het 
dienstvak, waarbij zij werkzaam zijn, wordt 
gegeven. 

48 . Aan de vrouwelijke arbe ider, die een 
borstkind heeft en hiervan aan het hoofd van 
dienst heeft kennis gegeven, behoort gelegen 
heid te worden gegeven haar kind te zoogen. 

49 . 1. Aan den arbeider kan door het be
voegd gezag de toegang tot de dienstlokalen, 
dienstgebouwen of het werk, da n wel het Yer
blijf aldaar, worden ontzegd. 

2. Hij i verplicht zich te gedragen naar de 
maatregelen Yan orde, die ten aanzien van het 
rnrblijf a ldaar zijn yastgesteld. 

3. Hij is verplicht zich aldaar te onder
werpen aan een, door het bevoegd gezag gelast, 
onderzoek aan zijn lichaam of aan zij_ne kleecling 
of van zijne a ldaar aanwezige goederen. Degene, 
op wiens last het onderzoek plaats heeft, neemt 
de nooclige maatregelen, ten einde daarbij niet 
redelijke en niet behoorlijke bejegening te voor
komen. 

50 . Het is den arbeider verboden gedurende 
den werktijd alcoholhoudende dranken te ge
bruiken, bij zich te hebben of in de dienstlokalen 
te bewaren. 

51. 1. De arbeider kan wegens buitenge
wone toewijding of bijzonder loffelijke dienst
verrichting worden beloond. 

2. De belooningen zijn: 
a. tevredenheidsbetuiging; 
b. extra verlof · 
c. g;atificatie : ' 
d. buitengewone verhooging yan loon. 
52. Aan den arbeider wordt door het hoofd 

van dienst op geregelde tijden en ten minste 
éénmaal per week gelegenheid gegeven om op 
tijdig bekend gemaakte plaats, dag en uur, in 
zijn eigen belang of in dat van den dienst, mon
deling mededeeling te doen van gerezen wen
schen en bezwaren. Hij kan zich daarbij door 
een raadsman doen bijstaan. 

§ 8. Van de strafjen. 
53. 1. De arbeider, die de hem opgelegde 

verplichtingen niet nakomt of zich overigens 
aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan des
wege door het bevoegd gezag worden gestraft. 

2. · Plichtsverzuim omvat zoowel het over
treden van eenig voorschrift als het doen of 
nalaten van iets, hetwelk een goed arbeider in 

1 gelijke omstandigheden behoort na te laten of 
1 te doen. 

54. 1. De straffen, welke kunnen worden 
toegepast, zijn : 

a. schriftelijke berisping; 
b. beperking van het recht op eene jaarlijk

sche vacantie ; 
c. geldboete. 
2. De toepassing van de in het vorige lid, 

onder b en c, genoemde straffen geschiedt met 
inachtneming van het naYolgende : 

1°. beperking van het recht op eene jaa r
lijksche vacantie geschiedt voor ten hoogste 1/3 
van het aantal dagen, waarop per kalenderjaar 
aanspraak be taat ; 

2°. geldboete bedraagt ten minste f 0,25 en 
ten hoogste f 25. 

55. De straf wordt niet opgelegd, clan nadat 
de gestrafte in de gelegenheid gesteld is zich, 
ter keuze Yan het bevoegd gezag, mondeling of 
schriftelijk binnen 4 maal 24 uur te verant
woorden. Bij zijne verantwoording mag hij van 
de hulp van anderen gebruik maken. 

§ 9. Van de beëindiging der dienstbetrekking. 

56. 1. Indien de arbeidsovereenkomst voor 
een bepaalden tijd is aangegaan, eindigt zij van 
rechtswege, wanneer deze tijd is verstreken. 

2. Voorafgaande opzegging is in dat geval 
onnoodig. . 

57. 1. Indien de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalden tijd is aangegaan, kan zij worden 
beëindigd door opzegging. Daarbij behoort een 
opzeggingstermijn in acht te worden genomen, 
die gelijk is aan den tijd, die gewoonlijk tns chen 
twee opvolgende uitbetnlingen ,an het loon 
verstrijkt. 

2. Ten aanzien van hen, clie ten minste 
twee jaren onafgebroken in dienst zijn geweest, 
wordt de termijn, bedoeld in het eerste lid, ge-
steld op het dubhele daarvan. . 

3. Bij schriftelijk nangegane arbeidsover
eenkomst kan ,7 an het bepaalde in het eerste 
lid worden afgeweken, mits de_ termijn van op
zegging ,~oor den werkgever met korter worde 
gesteld clan yoor den arbeider. 

58. Ten aanzien rnn de beëindiging der 
dienstbetrekking zijn voorts van toepa sing de 
artikelen 1639j, 1639m, 16390, 1639p en 1639q 
van het Burgerlijk Wetboek, met dien ver: 
stande, dat de schadeloosstelling, bedoeld b1J 
artikel 16390 voornoemd, bij eene dienstbe
trekking, voor onbepaalden tijd aangegaan, ge
lijk is aan het bedrag van het in geld vastgesteld 
loon voor den duur van den opzegg111gsterm1Jn 
en bij eene dienstbetrekking, voor bepaalden tijd 
aangegaan, gelijk is aan het bedrag .~an het 111 
geld yastgesteld loon voor den t1Jd, dat de 
dienstbetrekking volgens artikel 56 had be- -
hooren voort te duren. 

59 . 1. Aan den arbeider zal bij het eindigen 
der dienstbetrekking op diens verlangen een 
getuigschrift worden uitgereikt. 

2. Het getuiaschrift beYat eene juiste op
gave omtrent de

0
n aard van den verrichten ar

beid en den duur der dienstbetrekking, alsmede 
- doch alleen op bijzonder verzoek va11 den 
arbeider _: omtrent de wijze, waarop h1J _aan 
zijne verplichtingen heeft voldaan en de WIJ Ze, 
waarop de dienstbetrekking ~eëindigd is. 

60 . 1. Het loon rnn den arbeider " ·ordt niet 
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langer uitbetaald clan tot en met den dag van 
zijn overlijden . 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overhjden 
van den arbeider wordt aan zijne weduwe een 
bedrag uitgekeerd, gelij kstaande met het 2/52 
gedeelte van het loon, dnt de a rbeider over het 
tijdvak van 3 jaren, voorafgaande aan den da
tum van zijn overlijden, genoten heeft. Laat de 
overledene geen weduwe na dan geschiedt de 
uitkeering ten behoeve van de minderjarige 
wettige of erkende n a t uurl ijke k inder en van 
den arbeider . Ontbreken ook zoodarrige kinde
rPn, dan geschiedt de uitkeering, indien de over
ledene kostwinner was van ouders , broeders, 
zusters of meerderj arige kinderen, ten behoeve 
van deze betrekkingen . 

3. Indien de overleden arbeider geen betrek
kingen, als bedoeld in het tweede lid , nalaat, 
kan het daarbedoelde bedrag door het bevoegd 
gezag geheel of ten deele worden uitgekeerd 
voor de betaling va n de kosten der laatste ziekt e 
en der begrafenis, zoo de nalatenschap van den 
overledene voor de betaling dier kosten ontoe
reikend is . 

61. 1. Gedurende de maand van het over
lijden en de volgende 3 maanden behouden de 
achterblijvende gezinsleden het gebru ik der 
dienstwoning, waa rin zij met den arbeider 
woonden. Daarva n ka n echter worden afge
weken, a ls Onze Minister dat in het belang Yan 
den dienst noodzakelijk acht. Alsdan wordt 
door Onzen Minister naar billijkheid eene scha
devergoeding gegeven. 

2. Bij vrijwillig verlaten van de dienst
woning binnen den termijn, gedurende welken 
de woning nog mag worden gebruikt, ka n Onze 
Minister te zijner beoordeeling eene vergoeding 
geven. 

62. Indien door den arbeider voor het ge
bruik der dienstwoning eene vergoeding ver
schuldigd was, voldoen de achtergebleven ge
zinsleden deze over den tijd, gedurende welken 
zij het gebru ik dier woning behouden. 

63. 1. Bij beëincliging van de dienstbetrek
king, anders clan door overgang in ambtelijken 
dienst, wordt het krachtens artikel 14, tweede 
1 id, ingehoudene, onder het a ldaar gestelde 
voorbehoud, aan den arbeider of dien recht
verkrijgenden uitgekeerd, met - indien de 
dienstbetrekking langer dan een jaar heeft 
geduurd - bij berekening van eene rente van 
4 pct. 's jaars. 

2. Behoudens in het geval, dat de dienst
betrekking binnen een termijn Yan 5 jaren, 
hetzij door den arbeider, hetzij wegens eene 
dringende reden, a ls bedoeld in artikel 1639p 
van het Burgerlijk Wetboek, is beëindigd, 
wordt de in het vorige lid bedoelde uitkcering 
verhoogd tot een bedrag, gelijk aan dat, het
welk verkregen zoude zijn in geval de inhouding, 
bedoeld bij artikel 14, tweede lid, 6 pct. van het 
Joon had bedragen, indien op het t ijdstip van de 
rnhouding de Invaliditeitswet op den arbeider 
van toepassing was en 8 pct., indien op dat t ijd
stip deze wet niet op hem van toepassing was. 

§ 10. Van het georganiseerd overleg . 

64. De centrale commissie voor georgani
seerd overleg in ambtenarenzaken wordt ge
hoord over voorstellen tot wijziging van dit 
besluit, alsmede over de op grond van dit be
sluit te treffen algemeene regelingen . 

H OOFDST K IY. 
Slotbepalingen . 

65 . Voor zooveel .oor arbeiders bij eenig 
dienstvak nadere a lgemeene voorschriften ter 
uitwerking of aanvulling van de bepalingen van 
dit besluit worden vereischt , worden zooda nige 
,·oorscluiften door Ons, of met Onze macht iging 
door of vanwege Onzen Minister, vastgesteld. 

66. Dit beslui t t reedt in werking met ingang 
van 1 'eptember 1931. 

67 . Dit besluit kan worden aangehaald a ls 
,,Arbeidsovereenkomsten besluit" . 

Onze Ministers, hoofden van departementen 
van algemeen bestu ur, zij n, ieder voorzooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit , hetwelk, met de inboudsopga,e, in 
het Staatsblad geplaatst zal worden en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 3den Augustus 1931. 
W I LH ELMIXA. 

De JJfinister i·an .Jiistilie, J . Do n ., er. 
( Uitgeg. 12 Augustus 1931. ) 
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3 Augustus 1931. BESLUI T, houdende wijzi
g ing van het Postbesluit 1925 (Staatsblad 
n°. 396) en van het Pakketpostbesluit 
(StaatsJJlad 1919, n°. 574). S. 355. 

Wij WILH ELMINA, enz. ; 
Overwegende , dat het wenschelij k is om 

wijziging te brengen in het Postbesluit 1925 
( Staatsblad n°. 396), laatste] ijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 9 Maart 1931 (Staatsblad n° . 
72) en in het P a kketpostbesluit (Staatsblad 
1919, n°. 574) , laatstelij k gewijzigd bij Ons 
besluit van 14 Juni 1930 (Staatsblad n° . 264) ; 

Op de voordracht yan Onzen Minister Ya n 
,vaterstaat Yan 23 J uni 1931, n° ., 11, H oofd-
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bestuur der Po terijen, Telegrafie en Tele
fonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 7 Juli 1931, n°. 16); 

Gezien het nade r rapp<lrt van Onzen voor
noemden Minister van 25 J uli 1931, n°. 12, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefoni e; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. In ar.tikel 3, § 2, l e lid , van het 

Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt in 
plaats van den laatsten zin gelezen: 

,.Desgewenscht kan de betaling van het ge
raamde bedrag in drie gelijke gedeelten ge
sch ieden. In dat geval moet uiterlijk op den 
derden dag van elke maand van het kwartaal 
één derde gedeelte worden betaald. Indien 
het geraamde bedrag in eens wordt voldaan, 
moet de betaling uiterlijk plaats vinden op 
den derden dag der eerste maand van het 
kwartaal." 

Art. II. I n artikel 4, § 1, 2° ., a, van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n° . 396) worden 
aan het slot de woorden "en het tijdstip, 
waarop hij den geadresseerde zal bezoeken, of 
waar en wanneer hij te spreken is" vervangen 
door ,. , wanneer hij den geadresseerde zal be
zoeken, of waar en wanneer hij te spreken is" . 

In hetzelfde artikel wordt in § 1, 2°., na 
het vermelde sub l opgenomen : ' 

,.m. in postwisselformulieren en stortings
formulieren voor den postcheque- en giro
dienst: 

de vermelding van het over te maken be
drag alsmede een korte toelichting betreffende 
de toezending van het bedrag;" 

(S. 355-357) 428 
4 Augustus 1931. BESL IT tot wijziging van 

het Academi ch tatuut. . 356. 
" ï j WILHELl\JJNA , enz.; 
Op de voordracht van Onzen ::II inisler van 

Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 
11 Juni 1931, n°. 22 23, afdeeli ng H ooger 
Onderwijs; 

Gelet op art ikel 131 der hooger-onderwijs
wet; 

Gehoord de senaten der univers ite iten ; 
Den Raad van , tate gehoord (advies va n 

21 Juli 1931, n°. 12); 
Gelet op het nader rapport, van Onzen voor

noemden Minister van 29 Juli 1931, n°. 
2985, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden e n verstaan: 
Art. I. Artikel 4, § 46 , van Ons beslui t van 

15 Juni 1921, taatsblad n° . 00 (Academisch 
Statuut) , laat telijk gewijzigd en aangevuld 
bij Ons be luit van 23 Augustus 1930, Staats
blad n°. 371 , wordt gelezen als volgt : 

Ten opzichte van de keuze der bijvakken, 
en van hun combinatie met het hoofdvak is 
de candidaat vrij, behoudens de goedkeuring 
der facu l teit en voor zoover niet in de vol
gende bepalingen uitdrukkel ijk uitzonderingen 
worden gemaakt, voor bepaalde studiën. Eén 
van de bijvakken kan ook uit de vakken van 
andere faculteiten gekozen worden: bij het 
doctoraal examen met hoofdvak geschiedenis 
is de keuze van taathui houdkunde en staats
inrichting beide als bijvakken geoorloofd. 

Art. II. Met afwijking van artikel 21. zesde 
lid , van het Academisch Statuut verkrijgt hij, 
die vóór 15 September 1930 het candidaats
examen in de ge chiedenis heeft afgelegd en 
daarbij niet in de staathuishoudkunde is ge
examineerd, de bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs in de staathuishoudkunde. in-

de in vorenbedoeld artikel in § 1, 2°. voor
komende aanwijzing "m. op 1nonsters" wordt 
gewijzi gd in "n. op monsters". 

Van meergenoemd artikel wordt het bepaal
de in § 1, 3°., c gelezen als volgt: 

' dien hij bij zijn met goed evolg afgelegd 
doctoraal examen in de geschiedenis in dat 
vak is geëxamineerd . 

.,c. bij de stukken , bedoeld sub 2° ., letter , 
h. . van deze paragraaf bij te voegen de reke
ning of factuur, mits daarop geen andere op
gaven zijn vermeld dan de naam van den 
afzender en van hem aan wien geleverd wordt, 
het aantal, de titels en de prijzen van de in
gesloten stukken;" 

Art. III. In artikel 14, § 5, l e lid, van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) worden 
de woorden " het Reglement op het Algemeen 
Po tverdrag van Stockholm van 28 Augustus 
1924" vervangen door "het R eglement op het 
Algemeen Postverdrag van Londen van 28 
Juni 1929". 

Art. IV. In artikel 8, § 3, le I id, van het 
Pakk tpostbesluit (Staatsblad 1919, n° . 574) 
worden de woorden "zoodanig pakket'' ver
Yang n door "een door hem aan te wijzen 
verzonden pakket". . 

Art. V. Dit besluit treedt in werking op 1 
'eptember 1931. 

Onze 1ini ter van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 

taatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

'oestdijk, den 3den Augu tus 1931. 
WILHELM! A. 

De Minisl tr van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
(Uitgeg. 21 A uguslm 1931.) 

Onze M inister van Onderwij , Kunsten en 
vVetenschappen is bela t met de uit,·oering 
van dit besluit. hetwelk in het S taatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan a fschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 4den Augustus 1931. 
WILHEL::IIIX .-\.. 

De M i11iste,- 1·a11 011dn·wijs, 
Jiunstrn 1n lVc/,-n.•rhappui. 

J. Terp s tra. 
( Uitr1cg. 1 cptcmber 1931.) 

4 Augustus. 1931. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der Hooger
onderwijswet van het Delftsch Hooge
schoolfonds als bevoegd om bij de afdee. 
ling der a lgemeene weten chappen aan de 
Technische Hoogeschool te Delft een bij
zonderen leer toe! te vestigen. S. 357. 

Wij \TILHEL::III A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen i\Iinister van 

Onderwijs, Kun ten en \Vetenschappen van 
22 Juni 1931, n°. 24253, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der Hooger
Onderwijswet; 

Den Raad van , tate gehoord (advies van 
21 Juli 1931, n°. 13) ; 
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Gelet op het nader rapport van Onzen voor
r,oemden Minister van 29 Juli 1931, n°. 2986. 
afdeel ing Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Delftsch Hoogeschoolfonds te Delft aan 

te wijzen a ls bevoegd om bij de afdeeling der 
algemeene wetenschappen aan de Technische 
H oogeschool te Delft een bijzonderen lee rstoel 
te vestigen, opdat door den daarvoor te be
noemen hoogleeraar onderwijs wordt gegeven 
in de theoretische natuurkunde . 

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

Soestdijk. den 4den Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onde,·wijs, 
Kunsten en W etenschappen. 

J. T e r p s t r a. 
( Uitgeg. 1 Septe,nbe1· 1931.) 

4 August"s 1931. BESLUIT, houdende vast
stell ing rnn het t ijdstip van inwerking
treding dei· wet van 9 Juli 1931 (Staats
blad n° . 301) tot wijzig ing van de arti
kelen 35, 47 en 49 der Octrooiwet 1910 
(Staatsbla,d n°. 313) zooals die wet laat
ste lijk is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 308) . S. 358. 

De ;,,u;c1·kin {J trecling is bepaalcl op 15 A"(/US
t"s 1931. 

4 Augu~tt,s 1931. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk Besluit van 4 
April 1917 (Staatsblad n°. 273), houdende 
bepalingen ter uitvoering Yan de Zegel
wet 1917. S. 359. 

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

Financiën Yan den 29 Juli 1931, n°. 76 , Cen
trale Directie ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
Art . 1. Ons beslui t van den 4 April 1917 

(S taatsblad n°. 273), laatste lijk gewijzigd bij 
Ons bes! ui t van 16 Juni 1928 (Staatsblad n°. 
212) wordt gewijzigd a ls volgt: 

a. In artikel 4 worden de leden 3 en 4 ver
vangen door: 

H et draagt aa n het hoofd 's Rijks wapen, 
waaraan zij n toegevoegd de uitwendige ver
sierselen genoemd in artikel 3 van Ons be
sluit van 10 Juli 1907 (Staatsblad n°. 181) , 
.zooals dit is gewijzigd bij Ons bes! uit van 13 
Juli 1909 (Staatsblad n°. 271) . 

E en ongekleurd rechthoekig vak onder de 
spreuk " Je maintiendra i" behelst de aanwij 
z ing van het bedrag van het recht in cijfers, 
welk bed rag aan den voet van het zegel in 
letters herhaald wordt. Op de overblijvende 
ruimte van het zegel komen in drie kol ommen 
van ondersche idenlijk dertien, acht en dertien 
regels de woorden "Nederl a ndsch plakzegel" 
voor . 

b. Artikel 4, lid 5, vervalt. 
c. In artikel 5, lid 5, wordt na het woord 

,,Rijkswapen" ingevoegd: , waaraan zijn toe-

gevoegd de uitwendige versierselen genoemd 
in artikel 3 van Ons besluit van 10 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 181) , zooals dit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 13 Juli 1909 (Staatsblad 
n°. 271). 

d. In artikel 6, lid 2, wordt in den eersten 
zin na het woord "Rijkswapen" ingevoegd: 
gedekt met de Koninklijke Kroon. 

e. Aan artikel 10 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

Van de stempeling met de woorden "te ze
gelen" . en van de overbrenging naar een an
der kantoor is uitgezonderd het papier, dat 
ten kantore waar het is aangeboden van den 
vere ischten zegelstempel kan worden voorzien 
door middel van een automatisch tellende 
stempelm achine. 

2. De volgens de vroegere voorschriften 
aangemaakte zegels blijven geldig. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afächrift zal worden gezonden aan de Alge
meene R ekenkamer. 

Soestdijk, . den 4den Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van Financiën, De Ge c r. 
(Uitg eg . 26 Augustus 1931.) 

5 Ai,gust,,s 1931. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 8 der L a11dbouwuitvoenvet 
1929 , (wet van 31 Mei 1929, houdende 
voorschriften betreffende het waarborgen 
van bepaalde eigenschappen of hoedanig
he id van ui tge voerde voortbrengselen van 
het landbouw-, tu inbouw-, veeteelt. en 
zuivelbedrijf, Staatsblad n°. 277) met be
trekking tot bloembollen. S. 360. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 20 Juli 1931, Directie van den 
Landbouw, n°. 900, 2de afdeeling; 

Gelet op artikel 8 der Landbouwuitvoerwet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juli 1931 , n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Juli 1931 , Directie 
van den L a ndbouw, n° . 1502, 2de afdeeling; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

TITEL I. 

I nl eidende bepalingen . 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1. bloembollen: bollen en knollen van 

bloemgewassen; 
2. controleurs: dé met keuring en controle 

belaste ambtenaren van den Plantenziekten
kundigen Dienst. 

2. De namen, standplaatsen en adressen der 
controleurs, tot het in ontvangst nemen van 
aanvragen om keuring aangewezen, worden 
ten minste eenmaal per jaar in de Neder
landsche Staatscourant ter a lgemeene kennis 
gebracht door de zorg van den Directeur
Generaal van den Landbouw. 
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TITEL II. 

Alge1neene bepalingen. 

3. Het is verboden bloembollen uit te voe
ren of aan eenig middel van vervoer tot uit
voer aan te bieden, indien zij niet vergezeld 
zijn van een geleidebiljet, ten bewijze dat do 
zending voldoet aan de bij en krachtens arti
kel 4 gestelde eischen. 

4. Een geleidebiljet, als bedoeld in het 
vorig artikel, wordt slechts afgegeven, indien: 

A. de uit te voeren bloembollen 
a. gekeurd zijn, 
b. bij deze keuring of bij herkeuring na 

beroep 
1. gezond zijn bevonden en 
2. voldoen aan redelijke eischen in ver

band met het doel, waarvoor zij be
stemd zijn ; 

B. de verpakking zoodanig is, dat de bloem
bollen geen schade kunnen lijden van daarbij 
mede te zenden struiken of vaste plante11. 

5. De Plant.enziektenkundige Dienst is be
last met de keuring en de afgifte vau de ge
leidebiljetten, bedoeld in artikel 3. 

6. Behalve de in de Landbouwuitvoerwet 
1929 aangewezen ambtenaren zijn de Inspec
teuL", Hoofd van den Plantenziektenkundigen 
Dienst, en de controleurs belast met het op
sporen van de ingevolge de bepalingen dier 
wet strafbaar gestelde overtredingen der voor
chriften van dit besluit. 

TITEL III. 

H et geleidebiljet. 

7. Door Onzen met de zaken van den Land. 
bouw hela.sten Minister wordt een model van 
het in artikel 3 bedoelde geleidebiljet vast
gesteld. 

8. Een geleidebiljet wordt ingetrokken door 
den controleur, wien blijkt dat de zending 
niet meer voldoet aan de vere ischten, voor 
afgifte van het geleidebiljet gesteld. 

Van zoodanige intrekking wordt door den 
betrokken controleur ten spoedigste aan den 
belanghebbende kennis gegeven. 

9. Het geleidebiljet wordt door de ambte
naren der invoerrechten aan de laatste wacht 
ingehouden en teruggezonden aan den Inspec
teur, voormeld. 

TITEL IV. 

De keuring. 

10. Aanvragen om keuring moeten t ijdig 
worden gericht tot een der controleurs, in ar-
tikel 2 bedoeld. . 

Bij deze aanvrage moet nauwkeurig opgavP 
worden gedaan van de plaats, waar de te 
keuren bloembollen zich bevinden, die, waar 
de inlading zal geschieden en het land, waar
heen de uitvoer zal pl aats hebben. 

ll. De voormelde Inspecteur draagt zorg, 
dat de controleurs de keuring zoo spoedig mo
gelijk verrichten, met dien verstande, dat nim
mer een keuring anders dan op verzoek van 
belanghebbenden plaats heeft meer dan twee
maal vier en twintig uur, nadat de desbe
treffende aanvrage redelijkerwijs ter kennis 
van den betrokken controleur kan zijn ge
komen. 

12. Jaarlijks voor 1 Mei brengt de voor
melde Inspecteur aan Onzen voornoemden 11i
nister een beredeneerd verslag uit over de 
werkzaamheden, door den Plautenziektenkun
digen Dienst ter uitvoering van dit hesluit ver. 
richt gedurende het afgeloopen kalenderjaar. 

TITEL V. 

Het beroep. 

13. Van de be I issingen betreffende de keu
ring, de verpakking en de onder artikel 8, lid 
1, genoemde intrekking staat den belangheb
bende binnen twee maal vier en twintig uu,· 
beroep open bij een Raad van Beroep. 

De Raad van Beroep bestaat uit een Voor
zitter, tevens lid en ten hoogste zes leden. een 
plaatsvervangende Voorzitter, tevens plaats
vervangend lid en ten hoogste zes plaatsver
vangende leden . 

Onze voornoemde Minister benoemt telkens 
voor een jaar den Voorzitter, de leden en 
hunne plaatsvervangers. De aftredenden zijr. 
dadelijk herbenoembaar. 

Hij die, ter vervulli11g eener buiten perio
dieke aftreding opengevallen plaats tot li d 
van den R aad van Beroep is benoemd, treedt 
tegelijk af met de overige leden. 

Aan den Raad van Beroep wordt door On
zen voornoemden Minister een secretaris toe
gevoegd. 

14 . Het beroep wordt ingesteld bij gemoti
veercl bézwaarschrift, in te dienen bij den se
cretaris van den Raad van Beroep en binnen 
den in artikel 13, lid 1, gestelden termijn in 
afschrift toe te zenden aan den voormelden 
Inspecteur en den betrokken controleur. 

De betrokken controleur zendt zoo spoedig 
mogelijk na ontvangst van het in het vorig 
lid bedoelde afschr ift een beredeneerd verslag 
van de betreffende keuring, verpakking of in
trekking aan den secretaris van den R aad 
van Beroep en een afschrift van dit verslag 
aan den Inspecteur, voormeld. 

Binnen drie werkdagen na de ontvangst van 
het in het eerste lid bedoelde bezwaarschrift 
verrichten ten minste twee leden van den 
Raad van Beroep de herkeuring en doen uit 
spraak, den belanghebbende en den betrokken 
controleur gehoord. 

De uitspraak geschiedt bij meerderheid van 
stemmen en is bindend. 

Ieder der herkeurende leden heeft één stem. 
De Voorzitter stemt mede. Bij staking der 
st.emmen beslist de Voorzitl.er. 

Bij niet inachtneming van de in dit artikel 
gestelde regelen, is de uitspraak van rechts
,rnge nietig. 

TITEL VI. 

De kosten. 

15. De ko ten van de keuring komen ten 
laste van dengene, op wien naam het geleide
biljet wordt afgegeven. 

De berekening, inning en verantwoording 
der keuringsgelden geschieden naar de rege
len, door Onzen voornoemden Minister ter uit
voering van artikel 20 van het R eglement 
voor den Plantenziektenkundigen Dienst ge
steld . 

16. ,vanneer degene, die in beroep i ge-



431 5 AUGU STUS (S. 360-361) 1931 
gaan, in het ongel ijk gesteld is, komen de 
kosten van het beroep te zijnen laste. 

Geen uitspraak in beroep \\·ordt gedaan cla n 
nadat hij , di e het beroep heeft aangevraagd, 
een waarborgsom van f 25 heeft gestort bij 
den secretaris van den R aad van Beroep, 
welke som, zoo noodig, ter verrekening van 
kosten kan worden aangewend. Deze som 
wordt terstond teruggegeven, indien de belang
hebbencle in het gelijk wordt gesteld . 

17 . Geen gele idebiljet wordt verstrekt ter 
begelei ding eener zending van dengene, di e de 
gelden, ingevolge het eerste lid van a rt ikel 15 
verschuldigd , niet heeft voldaan binnen vijftig 
dagen, nadat de voormelde Inspecteur hem de 
gespec ificeerde opgave dezer gelden heeft ge
zrmclen. 

Geen he,·keuring ges~hiedt ton behoeve van 
dengene, di e de gelden, ingevolge het eer te 
1 id van artikel 16 verschuldigd, niet heeft 
voldaan binnen twintig dagen, nadat de se
cretaris van den R aad van B eroep hem de 
gespecificeerde opgave dezer gelden heeft ge
zonden . 

18. Door Onzen voornoem clen M inister wor
den nadere regelen gesteld ten aanzien van: 

1. de vergoeding van de reiskosten der le
den en plaatsvervangende leden van den R aad 
nrn B eroep ; 

2. de belooning van de leden, plaatsver
vangende leden en den secretaris van den 
Raad van Beroep; 

3. de inning en verantwoording der gel
eien, ingevolge het eerste lid van a rt ikel 16 
rnrschuldigd ; 

4. de verantwoording der gelden, ingevolge 
het tweede I id van artikel 16 gestort. 

'rITEL vn. 
Slotbel)alingen . 

19. Dit beslui t kan worden aangeh aald 
onder den t itel van : Bloembollenbesluit 1931. 

20. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnen landsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Soe tdijk, den 5den Augustus 1931. 
WILHELM! A. 

De M inister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en l.andbouw, 
R u y s cl e Be e r e n b r o u c k. 

(Ui tgeg. 10 Augustus 1931.) 

5 Augustus 1931. BESLUIT, bepalende de 
bekendmak ing in het Staatsblad van de op 
2 Juni 1928 te R ome ges loten herziene 
Berner Conventie te r bescherming van 
letterkundige- en kunstwerken (Staatsblad 
1931, n°. 265). S. 361. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 9 J uli 1931 (Staatsblad 

n°. 265) , houdende goedkeuring van de op 2 
Juni 1928 te R ome gesloten herziene Berner 

conventie ter be cherming va 11 letterkundi ge
en kunstwerken, van welk verdrag een afdrnk 
en eene verta l ing bij di t Bes luit zij n gevoegd ; 1 

Overwegende, dat bedoeld verdrag is be
krachtigd door Nederland, Bulgarije, Canada, 
Finland, Groot-Britannië en N 001·d-l erland, 
H ongarije, Britsch-l ndië, I talië, J apan, Noor
v,egen , Z weden en Z witse1·land; 

dat de bekrachtigingsoorkonclen van deze 
landen te R ome zijn neclerge legd en dat het. 
verdrag, ingevolge de bepal ingen van de 
tweede zinsnede va n artikel 28, voor die lan
den op 1 Augustus 1931 in werking is getre
den· 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Buitenl a ndsche Za ken van den l sten Augus-
tus 1931, Di rectie van het Protocol , n°. 24682 ; 

H ebben goedgevonden en vel'staan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta ling

daarvan, te doen bekend maken door de 
p laatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers , Hoofden van Departemen
ten van Al gemeen Bestuur , zijn, ieder voor
zooveel hem aangaat, belast met de u itvoerin~ 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Soestdijk, den 5den Augustus 1931. 
WI LHELMINA. 

D e M inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 25 Augustus 1931.) 

Y e r t a I ing. 

BERNER CONVENTIE voor de bescherming
van lette'rkundige en kunstwe1·ken van !) 

. S eptembe1· 1886 herzien te B e1üjn den 
l3den November 1908 en te Rome den, 
2dcn J uni 1928. 

De Pres ident van het Duitsche Rijk; 
(vo lgen de namen dei· overige Staatshoofden) 

gel ijkelijk bezield met den wensch om op een 
zoo doeltreffend en eenvormig .mogelijke wijze 
de rechten der makers op hun letterkundige 
en ku nstwerken te beschermen ; 

H ebben besloten de op 13 November 1908 
te Berlijn onderteekende Acte te herzien en 
aan te vullen. 

Di entengevolge hebben Zij a ls H unne ge
volmachtigden benoemd, te weten: 

(vo lgen de namen der gevolmachtigden) 

die, daartoe behoorlijk gemachtigd omtrent 
het volgende tot overeenstemming zijn geko
men: 

Art. 1. De landen waarvOQr di t Verdrag 
geldt, vo rmen een verbond tot bescherming 
van de rechten der auteurs op hunne letter
kundige en kunstwerken. 

Art. 2. 1. De uitdrukking " letterkundige 
en kunstwerken" omvat alle voortbrengselert 
op het gebied der letterkunde, wetenschap en 
kunst, welke ook de wijze of de vorm van 
uitdrukken zij , zooals boeken , brochures en 
a ndere geschriften ; voordrachten, toespraken, 
preeken en andere werken van dien aa rd ; too
neelwerken of dramatisch-muzika le werken, 
choregraphische werken en pantomimes, waar-

1 Hierna is alleen de 1ederlandsche tekst 
opgenomen. Zie vool' de Fransche tekst Staats
blad 1931 n°. 265. 



1931 5 AUGUSTUS (S. 3fil) 432 
van de wijze van opvoering in schrift of op 
andere wijze is nedergelegd; muzikale compo
sities met of zonder woorden; werken van 
teeken-, schilder-, bouw-, beeldhouw-, gra
veer- en I ithographeerkunst; illustraties en 
aardrijkskundige kaarten; teekeningen, schet
sen en plastische werken, betrekking hebbende 
op de aardrijkskunde, de topographie, de 
bouwkunde of de wetenschappen. 

2. Als oorspronkelijke werken worden b&
schermd, zonder dat dit de rechten verkorten 
kan van den auteur van het oorspronkelijke 
werk: vertalingen, omwerkingen, zettingen 
van nrnziek en andere reproductiën in gewij
zigden vorm van een letterkundig of kunst
" ·erk, evenal s de verzainelingen van ve rschil
lende werken. 

3. De landen van het Verbond zijn ver
pi icht de bescherming te verzekeren der boven. 
vermelde werken. 

4. Vv'erken van kunst, toegepast op de nij
verheid , worden beschermd voor zoover de 
binnenlandsche wetgeving van elk land het 
toelaat. 

Art. 2bis. 1. Aan de binnenlandsche wet
geving van elk land van het Verbond blijft de 
bevoegdheid voorbehouden om van de be
scherming bedoeld in het vorig artikel geheel 
of gedeeltelijk uit te sluiten politieke rede
voeringen en redevoeringen die bij een debat 
voor den rechter zijn uitgesproken. 

2. Eveneens blijft aan de binnenlaudsche 
wetgeving van elk land van het Verbond de 
bevoegdheid voorbehouden om te beslissen 
over de voo1-waarden, waaronder voorlezingen, 
toespraken, preeken en andere werken van 
dien aard door de Pers zullen kunnen worden 
weergegeven. Echter zal alleen de auteur het 
recht hebben om die werken in een verzamel
werk bijeen te brengen. 

Art. 3. Dit Verdrag geldt eveneens voor 
photographische werken en werken door der
gelijke procédés als de photographische ver
kregen. De landen van het Verbond zijn ge
houden de bescherming er van te verzeke ren. 

Art. 4. 1. De auteurs tot een der landen 
van het Verbond behoorende, genieten in de 
landen, die niet het land van herkomst van 
het werk zijn, voor hun werken, hetzij niet 
openbaar gemaakt, hetzij voor het eerst open
baar gemaakt in een der landen van het Ver
bond, de rechten, welke de onderscheiden wet
ten thans aan eigen onderdanen verleenen of 
in den vervolge verleenen zullen, alsmede de 
rechten bijzonderlijk door dit Verdnig ver
leend. 

2. H et genot en de uitoefening van die 
rechten zijn aan geen enkele formaliteit on
derworpen; dat genot en die uitoefening zijn 
onafhankelijk van het bestaan der bescherming 
in het land van herkomst van het werk. Bij
gevolg worden. buiten de bepalingen van dit 
Verdrag. de omvang van cle bescherming, zoo
wel als de rechtsmiddelen, den auteur gewaar
borgd ter handhaving van zijne rechten, uit
sluitend bepaald door de wetgeving van het 
land, waar de bescherming wordt ingeroepen. 

3. Als land van herkomst van het werk 
wordt beschouwd: voor niet openbaar gemaak
te werken, dat waartoe de auteur behoort; 
·voor openbaar gemaakte werken dat waar het 

, oor het ee rst openbaar is gemaakt; en voor 
werken die gelijktijdig in verscheidene landen 
van het Verbond openbaar zijn gemaakt, dat 
waarvan de wetgeving den kortsten tijd van 
bescherming verleent. Voor werken die ge
lijktijdig verschenen zijn in een land dat 
buiten het Verbond staat, en in een land dat 
tot het Verbond behoort, geldt het laatste 
land uitsluitend a ls land van herkomst. 

4. Onder "openbaar gemaakte werken" 
moeten in den zin van dit Verdrag verstaan 
worden werken die zijn uitgegeven. De op
voering van een tooneel- of een dramatisch
muzikaal werk, de uitvoering van een muziek
werk, de tentoonstelling van een kunstwerk 
e n de bouw van een bouwkundig werk vor
men niet openbaarmaking. 

Art. 5. De onderdanen van een der landen 
van het Verbond, die in een ander land van 
het Verbond voor het eerst hunne werken 
openbaar maken, hebben in dat laatste land 
dezelîde rechten a ls de auteurs die onderdanen 
van dat land zijn. 

Art. 6. 1. De auteurs die, niet tot ·een van 
de landen van het Verbond behoorende, hunne 
werken voor het eerst openbaar maken in een 
der landen van het Verbond, genieten in dat 
land dezelfde rechten als de auteurs die tot 
dat land behooren en in de andere landen van 
het Verbond de rechten door dit Verdrag toe
gekend. 

2. Echter zal, indien een land dat niet tot 
het Verbond behoort, de werken van auteurs 
die onderdanen zijn van een der landen van 
het Verbond, niet voldoende beschermt, da;; 
laatste land de bescherming kunnen beperken 
van werken, waarvan de auteurs, op het oogen
blik der eerste openbaarmaking van die wer
ken, onderdanen zijn van dat andere land en 
niet werkelijk gevestigd zijn in een der lan
den van het Verbond. 

3. Geen enkele krachtens het vorig lid op
gelegde beperking zal de rechten mogen ver
korten die een auteur mocht hebben verworven 

' op een werk dat vóór de toepassing van die 
' beperking in een der landen van het Verboncl 

is openbaar gemaakt. 
4. De landen van het Verbond, die inge

volge dit artikel de bescherming der auteurs
rechten beperken, moeten daarvan aan de R e
geering van den Zwitserschen Bondsstaat me
dedeel ing doen door een schriftelijke verkla
ring, waarin moet worden aangegeven tegen
ornr welke landen de bescherming wordt be
perkt, evenals aan welke beperkingen de 
auteursrechten van de onderdanen van dat 
land zijn onderworpen. De R egeering van den 
Zwi tserschen Bondsstaat zal dit dadelijk ter 
kennis van a ll e landen van het Verbond 
brengen. 

Art. 6bis. 1. Onafhankelijk van de vermo
gensrechtelijke auteursrechten en zelfs na af
stand van die rechten, behoudt de auteur het 
recht om het vaderschap van een werk op te 
eischen, evenals het recht om zich te verzetten 
tegen elke misvorming, verminking of andere 
wijziging van dat werk, die nadeel zou ku11-
nen brengen aan zijn eer of goeden naam. 

2. Het vaststellen van de voorwaarden 
waaronder die rechten kunnen worden uitge
oefend, wordt overgelaten aan de binnen-
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landsche wetgeving der landen van het Ver
bond. De rechtsmid.delen die men tot handha
ving e1· van zal moeten aanwenden worden ge
regeld door de wetgeving van het land, waar 
de bescherming wordt gevraagd. 

Art. 7. 1. De duur der bescherming door 
dit Verdrag verleend, omvat het leven van 
den auteur en vijftig jaren na zijn dood. 

2. Intusschen zal deze duur, ingeval hij 
niet ge lij kel ijk aanvaard mocht worden door 
alle landen van h'et Verbond, geregeld worden 
door de wet van het land waar de bescher
ming wordt ingeroepen, en zal hij den duur 
der bescherming vastgesteld in het land van 
herkomst niet kunnen overtreffen. De landen 
va n het Verbond zullen bijgevolg slechts ge
houden zijn de bepaling van het vorige lid 
toe te passen, voor zooverre zij met hun bin
nenlandsch recht in overeenstemming is. 

3. Voor photographische werken en voor 
werken door dergelijke procédés als de photo
grnphische verkregen, voor werken die na den 
dood van den maker worden uitgegeven, die 
anoniem of onder een schu ilnaam verschijnen 
wordt de duur van de bescherming geregeld 
door de wet van het land, waar de bescher
ming wordt ingeroepen, zonder dat die duur 
dien, welke in het land van herkomst is vast
gesteld, kan overtreffen. 

Art. 7bis. 1. De duur van het auteursrecht 
dat gemeenschappel ijk toebehoort aan de me
dewerkers aan een werk, wordt berekend van
af het t ijdstip van overlijden van den laatst 
overlevende der medewerkers. 

2. De onderdanen van landen die een be
scbermi ngsduur toekennen, die minder lang 
is dan die voorzien in lid 1, kunnen in de 
andere landen van het Verbond geen langere 
bescherming inroepen. 

3. In geen geval zal de duur van de be
scherming kunnen e indigen voor den dood 
van den I aatst overlevende der medewerkers. 
· Art. 8. De auteurs van niet openbaar ge

maakte werken die behooren tot een der lan
den van het Verbond, en de -auteurs van wer
ken die voor het eerst in een dier landen 
o penbaar gemaakt zijn, genieten in de andere 
landen van het Verbond gedurende den ge
heelen duur van het recht op het oorspronke
lijke wer k het uitsluitend recht vertalingen 
van hun werken te maken of tot het maken 
daarvan machtig ing te verleenen. 

Art . 9. 1. Romans als feuilleton geplaatst, 
novellen en alle andere hetzij letterkundige, 
hetzij wetenschappelijke, hetzij kunst-werken, 
wat ook het onderwerp zij, openbaar gemaakt 
in dagbladen of tijdschriften va n een der lan
clen van het Verbond, mogen zonder toestem
ming der auteurs niet in de andere landen 
worden overgenomen. 

2. Artikelen, waarin actueele onderwerpen 
,·an economie, staatkunde of godsdienst be
i,andeld worden , mogen door de Pers worden 
ornrgenomen indien de overneming niet uit
drukkelijk is voorbehouden. Intusschen moet 
de i:iron altijd duidelijk worden aangegernn; 
de voorziening op de naleving deze,· verplich
ting wordt bepaald door de wetgeving ' van 
het land, waar de bescherming wordt inge rne
pen. 

3. De besche1ming van dit Verdrag is niet 

L &~ 19'H. 

toepasselijk op nieuwstijdingen of gemengde 
berichten, die het karakte r hebben van zuivere 
dagbladinl ichtingen. . 

Art. 10. Wat de bevoegdheid betreft om 
aan werken van lette1·kunde of kunst op ge
oorloofde wijze stukken te ontleenen voor uit
gaven, bestemd vor,r het onderwijs of di e een 
wetenschappel ijk karakter dragen, of voor 
bloemlezingen, blijft de wetgeving de r landen 
van het Verbond van hacht, alsmede de bij
zondere regelingen die tus chcn hen bestaan of 
zul I en worden getroffen. 

Art. 11 . 1. De bepalingen van dit Verdrag 
zijn toepasselijk op de openbare opvoering 
van tooneel- of dramatisch-muzikale werken en 
op de openbare uitvoering van muziekwerken , 
onverschillig of deze werken zijn openbaar 
gemaakt of niet. 

2. De auteurs van tooneel- of dramatisch
muzikale werken worden, tijdens den duur van 
hun recht op het oorspronkelijke werk, be
schermd tegen openbare niet door hen bewil
ligde opvoering van de vertaling hunner wer
ken. 

3. Om de bescherming \'a n di t artikel te 
genieten, behoeven de auteurs bij het open
baar maken van hun werken, de openbare op
voering of uitvoering niet te verbieden. 

Art. llbis . 1. De auteurs van letterkundige 
en kunst-werken genieten het uitsluitend recht 
om machtiging te verleenen tot mededeeling 
aan het publiek van hun werken door middel 
rnn radiouitzending. 

2. Het staat aan de binnenland che wet
geving der landen van het Verbond de voor
waarden vast te stellen tot uitoefening van 
het recht bedoeld in het vorig lid, maar die 
Yoorwaarden hebben slechts een werking die 
uitsluitend beperkt blijft tot het land, dat ze 
heeft vastgesteld. Zij kunnen in geen geval 
afbreuk doen noch aan het zedelijk recht van 
den auteur, noch aan het den auteur toeko
mend recht op een billijke vergoeding, bij 
gebrek aan een minnelijke schikking, door de 
bevoegde overheid vast te stellen. 

Art. 12. Onder de ongeoorloofde reproduc
ties, waarop 'dit Verdrag van toepassing is, is 
in het bijzonder begrepen het middellijk zon
der toestemming van den auteur zich toe
eigenen van een letterkundig of kunstwerk 
door bewerkingen, muziek-zettingen, omwer
kingen van een roman, eene novelle of een 
dichtwerk in den vorm van een tooneelstuk, 
of omgekeerd enz., wanneer die bewerkingen 
slechts zijn reproducties van zu lk een werk in 
denzelfden of in een anderen vorm met wij 
zigingen, toevoegingen of bekortingen, niet 
het wezen rakende en niet ioodanig, dat daar
door het karakter van een nieuw oorspron ke
lijk werk wordt verkregen. 

Art. 13. 1. Componisten van muziekwerken 
hebben het uitsluitend recht toe te stemmen 
in: 1°. de bewerking van die werken voor 
instrumenten, dienende tot een werktuigelij ke 
uitvoering daarvan; 2°. de openbare op,0 oe
ring dier werken door middel ,·an zoodanigc 
instrumenten. 

2. Voorbehoud en voorwaarden met betrek
king tot de toepassing van dit artikel kunnen 
door de binnenlandsche wetgeYing van ieder 
land, voor zoover het dit land zei f aangaat, 

28 
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worden vastgesteld: maar de " ·erking van alle 
YOorbehoud en alle voorwaarden Yan dezen 
aard zal strikt beperkt blijYen tot het land 
dat ze ge teld heeft. 

3. Het voorschrift van lid 1 heeft geen 
terugwerkende kracht en is bijgevolg niet in 
een der Ia nden van het Verbond toepasselijk 
op werken, d ie in dat land reeds op geoor
loofde wijze zijn bewerkt voor mechanische 
werktuigen vóór het in werking treden van 
het op 13 November 1908 te Berlijn getee
kende Verdrag en, wanneer het een land 
mocht gelden, dat sinds di en datum tot het 
Verbond mocht zijn toegetreden of nog zal 
toetreden, vóór den dag van die toetreding. 

4. De bewerkingen krachtens het tweede en 
derde lid van dit artikel gemaakt en zonder 
machtiging der belanghebbenden ingevoerd 
in een land waar zij niet geoorloofd zijn, zul
len daar inbes)ag kunnen worden genomen. 

Art. 14. 1. De auteurs Yan lette1·kundige, 
weten chappelijke of kunstwerken hebben het 
uitsluitend recht machtiging te verleenen tot 
de reproductie, bewerking en openbare opvoe
ring van hunne werken door middel van de 
ei nematographie. 

2. Cinematographische voortbrengselen wor
den beschermd als letterkundige of kunst
werken wanneer de maker aan zijn werk een 
origineel karakter heeft gegeven. ,vanneer 
dat karakter ontbreekt geniet het cinemato
graphische voortbrengsel gelijke bescherming 
als een photographisch werk. 

3. Zonder daardoor te kort te doen aan de 
rechten van den auteur van het werk dat 
wordt weergegeven of bewerkt, wordt het cine
matographisch werk beschermd als ·een oor
spronkelij k werk. 

4. De voorafgaande bepalingen zijn mede 
van toepassing op het reproduceeren of pro
duceeren door middel Yan iedere andere werk
wijze die op de cinematographie gelijkt. 

Art. 15. 1. Opdat de auteurs van de door 
dit Verdrag beschermde werken, tot bewijs 
van het tegendeel als zoodanig beschouwd en 
zij bijgevolg voor de rechtbanken der verschil
lende landen van het Verbond worden toege
laten om vervolgingen tegen namakers in te 
stellen, is het voldoende dat hun naam op de 
gebruikelijke wijze op het werk vermeld staat. 

2. Voor anonieme of onder een schuilnaam 
verschenen werken is de uitgever, wiens naam 
op het werk yermeld staat, gerechtigd om de 
aan den auteur toekomende rechten te ver
ded igen . Hij wordt, zonder verder bewijs, be
schouwd a ls rechtverkrijgende van den ano
niemen of zich met een schuilnaam noemenden 
auteur . 

Art. 16. 1. Elk nagemaakt of nagedrukt 
werk kan door de bevoegde macht van de 
landen van het Verbond, waar het oorspronke
lijk werk recht heeft op wettelijke bescher
ming, in beslag worden genomen. 

2. In dat land kan het beslag zich ook uit
strekken over reproducties die afkomstig zijn 
uit een land, waar het werk niet of niet meer 
beschermd wordt. 

3. Het beslag wordt gelegd overeenkomstig 
de binnenlandsche wetgeving van elk land . 

Art. 17. De bepalingen van dit Verdrag 
kunnen in geen enkel opzicht het recht scha-

den. dat aan de Regeering van elk land van 
het Verbond toekomt om door de wet . of ver
ordening de verspreiding, opvoering of ten
toonstelling van elk werk of voortbrengsel, 
ten aanzien waarvan aan de bevoegde macht 
de uitoefening van dit recht toekomt, toe te 
staan, onder toezicht te stell en of te ver
bieden. 

Art. 18 . 1. Dit 'Verdrag is van toepassing 
op alle werken, die op het oogenbl ik van zij n 
in werking treden nog geen gemeen goed zij n 
geworden in het land van oorsprong ten ge
volge van het verloopen van den beschermings
termijn. 

2. E en werk, dat door het verstrijken van 
den beschermingstermijn, die daaraan vroeger 
was toegekend, gemeen goed is geworden in 
het land waar de bescherming wordt inge
roepen, zal daar niet opnieuw beschermd wor
den. 

3. De toepassing van dit beginsel zal ge
schieden overeenkomstig de bepalingen in 
reeds bestaande of in te dien einde tusschen 
de landen van het Verbond te sluiten bijzon
dere verdragen. W anneer dergelijke bepalin-' 
gen ontbreken, zullen de onderscheidene lan
den, ieder voor zoover het hem aangaat, re
gelingen treffen, waarbij de wijze Yan toe
passing van dit beginsel wordt geregeld. 

4. De voorafgaande bepalingen zijn even
zeer van toepassing in geval van nieuwe toe
tredingen tot het Verbond als in het geval. 
dat de bescherming mocht worden uitgebreid 
door toepassing van artikel 7 of door het prijs 
geven van eenig voorbehoud. 

Art. 19. De bepalingen van dit Verdrag 
beletten niet de toepa sing te eischen rnn vrij 
gevige bepalingen, die in de wetgeving van 
een der landen van het Verbond mochten zijn 
opgenomen. ten voordeele van vreemdelingen 
in het algemeen. 

Art. 20. De Regeeringen van de landen 
Yan het Verbond behouden zich het recht voor, 
onderling bijzondere regelingen te treffen, 
voor zoover althans deze regel ingen aan de 
auteurs ruimer rechten zouden toekennen, dan 
die door het Verbond worden toegekend of 
andere bepalingen bevatten, die niet in strijd 
zijn met dit Verdrag. De bepalingen der be
staande regelingen, die voldoen aan de bo
venomschreven vooi-waarden , blijven van toe
passing. 

Art. 21. 1. Het internationale Bureau ge
sticht onder den naam .,Bureau van het In
ternationaal Verbond tot bescherming van let
terkundige- en kunstwerken" wordt in stand 
g<'houden. 

2. Dit Bureau is geplaatst onder het hoog
gezag van de Regeering van den Zwitserschen 
Bondsstaat, di e zijne inrichting regelt en toe
zicht houdt op zijne werking. 

3. De officieele taal van het Bureau is dt' 
Fransche taal. 

Art. 22. 1. H et Internationale Bureau ver
zamelt inlichtingen van eiken aard die be
trekking hebben op de be cherming van de 
rechten der auteurs op hun letterkundige e11 
kunst-werken. H et rangschikt deze gegevens 
en maakt ze openbaar. Het wijdt zich aan 
studiën van algemeen belang, die van betee
kenis zijn voor het Verbond en redigeert met. 
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behulp van bescheiden, die door de verschil
lende administraties tot zijne beschikking wor. 
den gesteld, een tijdschrift in het Fransch, 
over vraagstukken die betrekking hebben op 
het doel van het Verbond. De Regeeringen 
der landen van het Verbond behouden zich 
,;oor bij gemeen goedvinden het Bureau te 
machtigèn dit tijdschrift uit te geven in een 
of meer andere talen, voor het geval de on
dervinding de behoefte daaraan mocht aan
toonen. 

2. Het Internationale Bureau moet zich ten 
allen tijde beschikbaar houden voor de leden 
van het Verbond om hen over de vragen, die 
betrekking hebben op de bescherming van 
letterkundige en kunst-werken , de bijzondere 
inl ichtingen te verschaffen, waaraan zij he
hoeffe mochten hebben. 

3. De Directeur van het Internationale Bu
reau stelt jaarlijks een verslag van zijn be
heer op, waarvan mededeeling wordt gedaan 
aan alle leden van het Verbond. 

Art. 23. 1. De kosten van het Bureau van 
het Internationale Verbond worden door de 
landen van het Verbond gezamenlijk gedra
gen. Tot nader besluit zullen zij een bedrag 
van honderd en twintig duizend Zwitsersche 
francs per jaar niet te boven mogen gaan. 
Di t bedrag zal zoo noodig kunnen worden ver
hoogd door een eenstemmig beslu it van een 
der Conferenties bedoeld in artikel 24. 

2. Om de bijdrage van elk land in de to. 
t a alkosten te berekenen worden de landen 
van het Verbond en zij die later tot het Ver
bond zullen toetreden verdeeld in zes klassen, 
die elk in verhouding van een zeker aantal 
eenheden bijdragen, te weten: 

lste klasse 25 eenheden; 
2de 20 
3de 15 
4de 10 
5de 5 
6de ,, ..... 3 " 

3. Deze coëfficienten worden vermenigvul
digd met het aantal l anden van elke klasse 
en de som der producten aldus verkregen 
vomit het getal eenheden, waardoor de totaal
kosten moeten worden gedeeld. Het quotiënt 
geeft het bedrag van de kosten-eenheid . 

4. Elk land legt bij zijn toetreding eene 
verklaring af nopens de klasse waarin het 
vraagt te worden ondergebracht, maar het 
ka n altijd later verklaren te wenschen in een 
andere klasse te worden opgenomen. 

5. De Zwitsersche administratie ontwerpt 
de begrooting van het Bureau en houdt toe
zicht op de uitgaven; zij verstrekt de noodige 
voorschotten en stelt de jaarlijksche rekening 
vast, die aan alle andere administraties zal 
worden medegedeeld. · 

Art. 24. 1. Dit verdrag kan aan herziening 
onderworpen worden ten einde er die verbete• 

· ringen in aan te brengen, die strekken tot 
verbetering van het stelsel van het Verbond. 

2. Dergelijke vraagstukken, evenals die 
"·elke uit een ander oogpunt voor de ontwik
keling van het Verbond van belang zijn, wor
den behandeld op Conferenties, die achter
eenvolgens in de landen van het Verbond tus
schen de afgevaardigden dier landen gehou
den zullen worden. De administratie van het 

land waar een Conferentie zitting moet hou
den, bereidt, met behulp van het Internatio
nale Bureau de werkzaamheden van die Con
ferentie voor. De Directeur van het Bureau 
woont de zitt ingen van de Conferenties bij en 
neemt deel aan de beraadslagingen zonder 
stemgerechtigd te zijn. 

3. Geen enkele wijziging van dit Verdrag 
is geldend voor het Verbond, tenzij daa rop 
de algemeene instemming is-· verkregen der 
landen die het Verbond vormen . 

Art. 25. 1. Landen, die niet t-0t het Ver
bond behooren en die wettelijke bescherming 
verzekeren der rechten, welke het onderwerp 
van dit Verdrag uitmaken, kunnen, op huu 
verzoek, toetreden. 

2 . Deze toetreding zal schriftelijk ter ken
nis worden gebracht van de Regeering van 
den Zwitserschen Bondsstaat, en door deze aan 
alle andere Regeeringen. 

3. Zij zal rechtens medebrengen instem
m ing met al de bepalingen en toelating tot 
a l de voorrechten vastgesteld door dit Ver
drag en zal in werking treden een maand na 
het zenden van de mededeeling door de Re
geering van den Zwitserschen Bondsstaat aan 
de andere landen van het Verbond, tenzij door 
het land dat toetreedt een latere datum is 
aangegeven. Nochtans zal zij kunnen inhouden 
dat het toetredende land - althans voorloopig 
- voornemens is om in plaats van artikel 8, 
ten aanzien van vertalingen, de bepalingen 
van artikel 5 van de Conventie van 1886, 
herzien te Parijs in 1896, toe te passen, waar
bij het wel -verstaan zij dat die bepalingen 
slechts betrekking hebben op vertalingen in 
de taal of in de talen van het land zelf. 

Art. 2·6. 1. Elk der landen van het Ver
bond kan steeds schriftelijk aan de Regeering 
van den Zwitserschen Bondsstaat mededeelen, 
dat dit Verdrag toepasselijk is op alle of op 
een gedeelte van zij n koloniën, protectoraten, 
mandaatsgebieden of alle andere gebieden on
derworpen aan zijn souvereiniteit of zijn gezag 
of op alle gebieden onder suzereiniteit, en het 
Verdrag zal alsdan toepasselijk zij n op alle 
gebieden die in die kennisgeving zijn aange
geven. Bij gebreke van deze kennisgeving zal 
het Verdrag niet op die gebieden toepasselijk 
zijn. 

2. Elk der landen van het Verbond kan 
steeds schriftelijk aan de Regeering van den 
Zwitserschen Bondsstaat mededeelen dat dit 
Verdrag ophoudt toepasselijk te zijn op alle 
of op een deel der geb ieden waarover de 
mededeeling als bedoeld in het vorig lid han
delde, en het Verdrag zal twaalf maanden na 
ontvangst van die mededeeling, gericht aan 
de Regeering van den Zwitserschen Bonds
staat, ophouden toepasselijk te zijn in de ge
bieden aangewezen in die mededeeling. 

3. Alle mededeelingen, die overeenkomstig 
de bepalingen der leden 1 en 2 van dit ar
tikel aan de Regeering van den Zwi tserschen 
Bondsstaat gedaan zij n, zullen door die Re
geering ter kennis van alle landen van het 
Verbond worden gebracht. 

Art. 27. 1. Dit Verdrag vervangt in de 
betrekkingen tusschen de landen van het Ver
bond de Berner Conventie van 9 September 
1886 en de Acten die deze Conventie achter-
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eenvolgens gewijzigd hebben. De Acten die 
vroeger van kracht waren blijven toepasselijk 
in de betrekkingen met de landen, die dit 
Verdrag niet mochten bekrachtigen. 

2. De landen· namens welke dit Verdrag is 
geteekend kunnen zich ·de werking te hunnen 
aanzien van de reserves die zij Yroeger hebben 
geformuleerd bli}ven verzekeren, mits zij bij 
het neerleggen der bekrnchtigingsoorkonden 
nopens die reserves een verklaring afleggen. 

3. De landen die nu deel uitmaken van 
het Verbond en uit wier naam dit Verdrag 
niet geteekend is, zullen er ten allen tijde 
toe kunnen toetreden. In dat geval zullen zij 
de voordeelen kunnen genieten die voort
vloeien ui t het bepaalde in het vo1·ig lid. 

Art. 28. l. Dit Verdrag zal bekrachtigd 
worden en de akten van bekrachti~ing zullen 
te Rome worden neergelegd uite rlijk op 1 Juli 
1931. 

2. H et zal tusschen de landen van het Ver
bond, di e het bekrachtigd zullen hebben, van 
kracht worden één maand na dien datum. 
\Vanneer het echter vóór dien datum bekrach
tigd mocht zijn door minstens zes landen van 
het Verbond , zal het tusschen die landen van 
het Verbond van kracht worden één maand 
nadat het nederleggen van de zesde bekrach
tigingsoorkonde hun zal zijn medegedeeld door 
de Regeer ing van den Zwi tserschen Bonds
staat, en voor de landen van het Verbond 
die vervolgens bekrachtigen, één maand na de 
mededeeling van elk dier bekrachtigingen. 

3. De landen die buiten het Verbond staan 
zullen tot 1 Augustus 1931 tot het Verbond 
kunnen toetreden, hetzij door ·toe te treden tot 
de Conventie die op 13 November 1908 te Ber
t ij n geteekend is, hetzij door toe té t reden 
tot dit Verdrag. V anaf 1 Augustus 1931 zul
len zij s lechts tot di t Verdrag kunnen toe. 
treden. 

Art. 29 . 1. Dit Verdrag zal gedurende een 
onbepaalden t ijd van kracht blijven tot na 
verloop van een jaar vanaf den dag waarop 
het zal zijn opgezegd. 

2. Deze opzegging zal gerich t worden tot 
de Regeering van den Zwi tserschen Bonds
staat. Zij zal slech ts werken ten aanzien van 
het land dat haar gedaan heeft, terwijl het 
Verdrag voor de andere landen van he t Ver
bond van kracht blîjft. 

Art. 30. 1. De landen, die in hare wetge
ving den beschermingsduur van 50 ja ren in
voeren waarvan sprake is in artikel 7, eerste 
lid , van dit Verdrag, zullen daarvan schrifte
lijk mededeeling doen aan de Regeering van 
den Zwitserschen Bondsstaat, welke mededee
ling dadelijk door die R egeering aan a lle 
andere landen van het Verbond zal worden 
doorgegeven. 

2. H etzelfde geld t voo r de landen die af
stand doen van eenig voorbehoud door hen 
gemaakt of gehandhaafd ingevolge de arti
kel en 25 en 27. 

T en blijke waarvan de onderscheidene ge
volmachtigden dit Verdrag hebben geteekend. 

Gedaan te Rome, den 2den Juni 1928, in 
één enkel exemplaar, dat zal worden neerge
legd in de arch ieven van de Koninklijke Ita, 
liaansche Regeering. E en voor eensluidend 
verkl aard afschrift zal l angs diplomatieken 

weg aan e lk der landen nm het Verbond 
worden toegezonden. 

(vo lgen de namen der gevolmachti gden) 

6 A ugustus 1931. BESLUIT tot wijziging van 
de artikelen 10 en 13 van het Koninklijk 
Besluit van 14 November 1918 (Staatsblad 
n°. 589) , houdende bepalingen tot uitvoe
r ing van de a rtikelen 6, 7 en 8 der Land
arbe iderswet, van welk besluit de gewijzig. 
de tekst is bekend gemaa kt bij Koninklijk 
Besluit van 24 Februa ri 1928 (Staatsblad 
n°. 44 ). S. 362 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
O p de voordrach t van Onze n l\iliniste t· van 

Staat-, M inister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw en van Onzen Minister van Finan
c iën van 24 Juni 1931 , Directie van den Land
bouw, H 0

. 1129, 2e afdeeling Domeinen, en 
van 30 Juni 1931 , n°. 109, afdeeling Generale 
Thesaurie; 

Overwegende , dat wijziging wenschelijk is 
van de artike len 10 en 13 van Ons beslui t van 
14 November 1918 (Staatsblad n°. 589) , hou
dende bepalingen tot uitvoering van de a rti
kelen 6, 7 en 8 der L a ndarbeiderswet, van 
welk beslui t de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij Ons besluit van 24 F ebruari 1928 
(Staatsblad n° . 44); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juli 1931 , n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 30 Juli 1931 , Directie 
van den Landbouw, n° . 1503, 2e afdeeling 
Domeinen, en van 1 Augustus 1931, n°. 88, af
deel ing Generale Thesaur ie; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I n Ons besluit van 14 November 1918 

(Staatsblad n°. 589), zooals dit nader is ge
wijzigd, en waarvan de gewijzigde tekst is be
kend gemaakt bij Ons beslui t van 24 F ebruari 
1928 (Staatsblad n°. 44), worden te rekenen 
van 1 Augustus 1931 de navolgende wijzigin
gen aangebracht: 

Art. 1. In artikel 10, a linea 1, en in arti
kel 13, a li nea 1, worden de woorden: ,,eene 
rente van 4 pct. per jaar" , vervangen door de 
woorden: ,, de volgens artikel 9 der Land
arbeiderswet vastgestelde jaarlijksche rente." 

2. In artikel 10, alinea 2, vervallen aan het 
eind de woorden : ,, ieder groot 54/5 pct . van 
het bedrag van het voorschot." 

3. Dit beslu it treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
pl aatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Financiën zijn belast met 
de u itvoer in·g van dit beshiit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 6den Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat , 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landb ouw, 
R u y s d e B e e 1· e n b r o u c k. 

De Äf inist er van F inanciën, De Geer. 
( Uitgeg. 21 September 1931. ) 
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6 Augustu.; 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van een tar ief voor de verrekening wegens 
overdracht van pensioenslast en tot aan
vu lling en wijziging van de reglementen 
voor de Weduwen- en Weezenfondsen van 
Europeesche burgerl ijke ambtenaren in 
.Vederfond.sch- l nclië, van Europeesche of
ficiernn van het Nederlandsch-Indische 
leger en van Eurnpeesche militairnn be
neden den rnng van off icier bij de Kolo
niale Troepen, zoon1ede tot aanvu lling en 
wijzig ing van het reglement op het ver
leenen van pensioenen aan Europeesche 
local e ambtena ren in N ederland.sch-l ndië 
en van pensioenen en onderstanden aan de 
weduwen en weezen dier ambtenaren. S. 
363. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordi-acht van Onzen Minister van 

Koloniën van 20 Juli 1931, Afdeeling Kabi
net, n°. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies vai, 
28 Jul i 1931 , n° . 28) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 31 Juli 1931, Af
deeling Kabinet, n°. 18 ; 

Den Volksraad gehoord ; 
Gelet op artikel 70 van de Indische Staats

regeling, zoomede op de Wet van 31 Mei 1929 
(.Yederlanclsch Staatsblad n°. 296 , Indisch 
StcuLisblacl n°. 323); 

Hebben goedgevonden en ve rstaan: 
Art. 1. 1. Bij overgang van een deelgenoot 

in een der bij de wet van den 25sten Juli 
1918 (Nede-i·land.sch Staatsb lad n°. 480, I ndisch 
Staatsblad n°. 846) opgerichte Pensioenfond
sen voor de burgerlijke en mi li ta ire lands
dienaren in Nederland.sch-lndië of in het Pen
sioenfonds voor Europeesche locale ambtena
ren in N ederlandsch-lndië naar een a nder van 
deze fondsen zal bij overdracht van pensioens
last door het fonds, hetwelk de betrokkene 
ve rlaat, aan het fonds, waarin de betrokkene 
als deelgenoot wordt opgenomen, een som wor
den betaald berekend volgens het bij dit be
si uit behoo,·ende tarief. 

2. In het geval : 
a. dat een landsdienaar, di e niet deelgenoot 

is in een der bij de wet van den 25sten J ui i 
1918 (Nederlandsch Staatsblad n°. 480, Indisch 
Staatsblad 11°. 846) opgerichte pensioenfond
sen, of een gewezen landsdienaar, die reeds 
pensioen geniet of recht of aanspraak op pen
sioen heeft ten laste van de Indische geld
middelen , dan wel een niet in 's L ands dienst 
zij nd persoon, die krachtens het voor hem gel
dend pensioenreglement of krachtens cene bij
zondere regeling een pensioen kan verwerven 
of J'eeds geniet dan wel recht of aanspraak 
daarop heeft, hetwelk, omdat de betrokkene 
geen deelgenoot is in een der hiervoren ge
noemde fondsen, ten laste van de Indische 
geldmiddelen zou moeten komen of reeds 
komt, deelgenoot wordt in een der in lid 1 
van dit artikel genoemde pensioenfondsen met 
gelijktijdig verl ies van zijne aanspraken op 
pensioen ten laste der Indische geldmiddelen; 
en 

b. dat een verplicht deelgenoot in het Pen
sioenfonds voor Europeesche locale ambtena
ren in ~Yede1·lanil.sch-lndië door overgang in 

a nde,-en dienst dit deelgenootschap verl iest, 
doch iu di en anderen dienst een pensioen kan 
verwe rven ten laste der Indische geldmidde
len· 

z~l de in I id 1 rn,ll dit artikel bedoelde ver
rekening wegens overdracht van pensioenslast 
up den voet van het daarin bedoelde tarief 
g-esch ieden tusschen de Indische geldmiddelen 
,·n het betrokken pensioenfonds. 

3, lJJdien een deelgenoot in een de r in lid 1 
van di t a1·tike l bedoelde pensioenfondsen dan 
wel een landsdienaar of gewezen landsdienaar 
of niet in 's L ands dienst zijnd persoon, a ls be
doeld onder a van lid 2 va n dit arti ke l, in 
vasten dienst treedt bij een de r beheerskan
to ren in N ederlanclsch-l ndië van de Pensioen
fondsen voor de Koloniale L andsdienaren en 
Locale ambtenaren en a ls gevolg daarvan 
diens pensioensl ast overgaat op de gezamen- . 
lijke pensioen- en weduwen- en weezenfondsen 
onder beheer van dat beheerskantoor, dan wel 
nmgekeerd een ambtenaar of gewezen ambte
naar va n een de r voornoemde beheerskantoren, 
di e peruiioen geniet of recht of aanspraak 
heeft op pensioen ten I aste van de gezamen
lijke onder het beheer die r kantoren staande 
pensioen- en weduwen- en weezenfondsen, in 
,'meieren dienst treedt, en a ls gevolg daarvan 
diens pensioenslast overgaat op een der in I id 
1 van dit artikel genoemde pensioenfondsen of 
op de Indische geldmiddelen, zal mede ver
rekening wegens overdrach t van pensioenslast 
als bedoeld in lid 1 van dit a rtikel op den 
voet van het daarin bedoelde tarief plaats 
hebben tusschen het betrokken pensioen fonds 
of de Indische ge ldmiddelen en de gezamen
lijke pensioen- en weduwen- en weezenfondsen 
onde,· het beheer van het beheerskantoor, 
waarbij dn betrokkene in dienst t reedt, of 
welks dienst hij ve rl aat . 

2. A. H et bij artikel 1 van Ons besluit 
van 17 Maart 1913 n°. 32 (Nederlantlsch 
Staat.s blad n°. ·99 , Indisch Staatsblad n°. 359) 
vastgestelde reglement voor het Weduwen- en 
v\'eezenfonds van Europeesche burgerlijke amb_ 
tenaren in Nede,·landsch-l ndië, zooals het iF 
aangevuld en gewijzi gd , laatstelijk bij Ons 
beslui t van 18 Maart 1927 (Nederlantlsch 
Staatsblad n° . 56, Indisch Staatsblad n° . 296) 
wordt nader aangevuld en gewijzigd a ls volgt: 

I. In den eérsten zi n van lid 1 van artikel 
29 wordt tusschen de woorden ,,'s Lands" en 
,, dienst" ingelascht het woord "burgerlijken" 
en worden tusschen de woorden "ver valt" en 
,, kunnen" ingelascht de woorden "behalve zij , 
die bij dat ontslag of bij het vervallen van 
het pensioen deelgenoot worden in een ander 
onder Regeeringstoezicht gesteld Koloniaal 
Weduwen- en Weezenfonds of in vasten dienst 
treden bij een der beheerskantoren in Neder
landsch-lndië van de Pensioenfondsen voor de 
Koloniale landsd ienaren en Locale a mbtena-
1·en". 

II. Artikel 41 wordt gelezen: 
,,A,·t. 41. 1. Indien een deelgenoot bij uit

" tred ing uit het fonds deelgenoot wordt in 
"een ander onder Regeeringstoezicht gesteld 
" Koloniaal Weduwen- en Weezenfonds, zal het 
" fonds aan het fonds, waarin de betrokkene 
,,a ls deelgenoot wordt opgenomen, overdra
" gen de door den be trnkkene aa n het fonds 
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,,be taa lde en eventueel daaraan nog verschul 
"digde buitengewone en huwelijkscont ributiën 
,,en extrn-bijdrngen (zonder de daa rop geko
,,men renten, en eventueele boeten en ver
" hooging a ls bedoeld in de leden 2 en 3 van 
" artikel 13 , lid 8 va n a rtikel 34 en lid 2 van 
,,art ikel 35) , benevens, voor zoover het man
,,nelij ke deelgenooten betreft, eene som be
"dragende twee procent van de maandelijksche 
"activite itsbezoldig ing, laatste lijk vóór den 
"overgang genoten, voor e lke maand, welke 
,,ten volle en één procent van die maandelijk
,,sche activiteitsbezoldiging voor elke maand, 
"welke voor de helft voor e igen pensioen 
,,medetel t. 

"2. De in lid 1 van di t artikel bedoelde 
,,overdrachtsom behoeft slechts te worden be
"rekend voor een m ax imum aantal ten volle 
,,voo1· e igen pensioen tell ende dienstjaren, 
" waarbij de betrokkene vóói· de ui ttreding 
,,het maximum eigen pensioen kon bereiken. 

"3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van 
"dit arti kel ge ldt mede, indi en de ui ttreding 
"uit het fonds een gevolg is van het treden 
"in vasten dienst bij een der beheerskantoren 
,,in Nederlaniuch-l nif:ië van de P ensioenfond
,,sen voor de Kolonial e L andsd ienaren en Lo
"cale ambtenaren. De overdrach t gesch iedt 
"alsdan aan de gezamenlijke pensioen- en 
"weduwen- en weezenfondsen onder beheer 
,, van het beheerskantoor, waarbij de betrok
,,kene in di enst treedt." 

III. Tusschen de artikelen 41 en 42 wordt 
het volgende nieuwe artikel inge lascht: 

,,A ,·t. 41a. 1. Indien een tot het fonds toe
"tredende deelgenoot overkomt uit een ander 
"onde r Regeeringstoezicht gesteld K oloniaal 
" Wedu \\-en- en " 7eezenfonds zal op hetgeen 
,,de tot het fonds toetredende deelgenoot daar
,,aan aan afloopende bijdragen wegens toe
,,tredi ng (buitengewone- en huwelijkscontribu
"tiën, extra-bijd ragen) heeft te voldoen, in 
,,mindering worden gebrach t het totale,bedrag, 
,,hetwelk door het fonds, ,vaaruit de betrok
,, kene wordt overgenomen, wordt overgedra
,,gen. 

"2. Hetgeen de in het eerste lid van dit 
"artike l bedoelde overdrachtsom meer mocht 
"bedmgen dan de betrokkene aan afloopende 
" bijdragen wegens toetreding aa n het fonds 
,,heeft te betalen, wordt verrekend met de af
"loopende bijdragen, welke h ij later daaraan 
" wegens vermeerdering van bezoldig ing of uit 
,,anderen hoofde mocht verschuld igd worden." 

B. Het bij Ons besluit van 27 September 
1923 n°. 67 (Nederlaniuch Staatsblad n°. 466, 
I ndisch Staatsblad n°. 543, Goi,vernementsblad 
van Suriname n°. 89, Publicatieblad van Cu
raçao n° . 90) vastgeste lde R eglemen t voor het 
W eduwen- en W eezenfonds der Europeesche 
officieren n,n het. N ederlandsch-Indische le
ger, zooa ls het is gewijzigd en aangevuld bij 
Onze besluiten van 22 Maart 1926 n°. 25 
(N ede,·landsch Staatsblad - n°. 48 , I ndisch 
Staatsblad n°. 237, Gouverne1nentsblad van 
Su1·iname n°. 61, P ublicatieblad van Curaçao 
n°. 64). 28 October 1926 n° . 75 (Nede,·laniuclt 
Staatsblad n°. 368, Indisch Staatsblad 1927 
11° . '1l!., Gouverne,nentsblad van Surina,ne 1927, 
n°. 8, Publicatieblad van Cu,·açao 1927, 11° . 
18) en 15 Mei 1930, 11°. 64 (Nederlandse !, 

Staatsbtad 11°. 195 , I ndisch Staatsblad n°. 274 , 
Gouvernementsblad van Sm·iname n° . 62 , P it
blicatieblad van Curaçao 11°. 75) , ondergaat 
de volgende aanvullingen en wijzig ingen: 

I. In lid 1 van arti kel 29 worden tusschen 
de woorden "vervalt" en "kunnen" ingelascht 
de woorden "behalve zij, die bij dat ontslag 
of bij het verva ll en van het pensioen deelge
noot worden in een ander onder Regee rings
toezicht gesteld Koloni aal Weduwen- en Wee
zenfonds of in vasten di enst treden bij een 
der beheerskantoren in N ed e1·laniuch- l ndië 
van de P ensioenfondsen voor de K olo11ialc 
L andsd ienaren en Locale ambtenaren". 

IL T usschen de a rti kei en 42 en 43 wordt 
een nieuw artikel 4Za inge lascht, luidende: 

"A,·t. 42a. 1. Indien een deelgenoot bij uit 
"treding u it het fonds dee lgenoot wordt in een 
,,ander onder R egeer ingstoez icht gesteld Ko
" lo ni aal Weduwen- en Weezenfonds zal het 
,,fonds aan het fonds, waarin de betrokken,; 
,,als deelgenoot wordt opgenomen, overdra
"gen de door den betrokkene aan het fonds 
,,betaalde en eventueel daaraan nog verschul
,,digde buitengewone- en huwelijkscontributiën, 
"en extra-bijdragen a ls bedoeld in a r t ikel 33 
,,en 44, (zonder de daa rop gekomen renten , 
,,en eventueele boeten en verhooging als be
,,doeld in lid 2 van artikel 13, lid 3 van ar
"tike l 33 en lid 2 van artike l 34) benevens 
"eene som, bedragende twee procent va n de 
,,maandelijksche activ ite itsbezoldi g ing laatste
" lijk vóór den overgang genoten voor elke 
"maand, welke ten volle en één procent van 
" die maandelijksche activi teitsbezoldig ing voor 
"elke maand, welke voor de helft voor e igen 
,,pensioen m edetelt. 

" 2. De in lid 1 van di t artikel bedoelde 
,,overdrachtsom behoeft slechts te worden be
"rekend voor een maximum aantal ten volle 
,, voor eigen pensioen te ll ende dienstjaren. 
"waarbij de betrokkene vóór de u ittreding het 
,,maximum e igen pensioen kon bere iken. 

"3. H et bepaalde in de leden 1 en 2 van 
" dit artikel geldt mede, indi en de ui ttredi ng 
,,uit het fonds een gevolg is van den o ver
,,gang in vasten dienst bij een der beheers
,, kantoren in Nederlandsch-lnd·ië van de Pen
,,sioenfondsen voor de Kolonia le Landsdiena
"ren en Locale ambtenaren. De overdracht 
,,gesch iedt alsdan aan de gezamenlijke pen
"sioen- en weduwen- en weezenfondsen onder 
"beheer van het beheerskantoor, waarbij de 
,,betrokkene in dienst treedt." 

III. Artikel 43 wordt gelezen: 
" 1. Indien een tot het fonds toetredende 

"deelgenoot overkomt uit een ander onder 
,,R egeeringstoezicht gesteld K oloniaal W e
"duwen- en Weezenfonds zal op hetgeen de 
,, betrokkene aan het fonds wegens de toetre
,,d ing aan huwelijkscontributie, of extra-bij
" drage als bedoeld in artikel 33 en 44, heeft 
"te voldoen, in mindering worden gebracht 
,,het totale bedrag hetwelk door het fonds , 
"waaruit de betrokkene is overgenomen, wordt 
,,overgedragen. 

"2. Hetgeen de in het eerste lid van di t 
"artikel bedoelde overdrachtsom meer moch t 
"bedragen dan hetgeen de betrokkene bij de 
,,toetred ing tot het fonds aan huwelijkscontri
,, bu tie, of extra-bijd rage als bedoeld in ar-
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,,tikel 33 en 44 , daaraan heeft te betalen. 
,, wol'dt vel'l'ekend met de huwelij kscontribu
,, tiën, buitengewone contl'ibutiën en extra
,,bijdragen, welke hij later daaraan verschul
,,digd n1ocht worden." 

C. Het b ij artikel 1 van Ons besluit van 8 
Juli 1924 n°. 124 (Nederlandsch Staatsblad 
11°. 347, Indisch Staatsblad n°. 419, Gou verne-
1ue11tsblad •van Su1·ina1n e n°. 67, Publicatie
blad van Curaçao n°. 56) vastgeste lde Regle
ment voor het ·weduwen- en Weezenlonds van 
Europeesche militairen beneden den rang van 
Officier bij de Kolon ia le Troepen, zooals het 
is aangevuld en gewijzigd bij Onze besluiten 
van 21 December 1925 n° . 44 (Nede,·landsch 
Staatsblad 11 °. 477, I ndisch Staatsblad 1926, 
11°. 99, Gouven,e1nentsblad van Surinam e 
1926, n°. 22, Publica,tieblad van Curaçao 1926, 
11°. 16), van 28 October 1926, n°. 75 (N ede1·
landsch Staatsblad n°. 368, I ndisch Staatsblad 
1927, n°. 72, Gouvernenientsblad van Suri
name 1927, n°. 8, Publica,tieblad van Curaçao 
1927, n°. 18) en van 15 Mei 1930, n°. 64 
(N ederlandsch Staatsblad 11°. 195, Indisch 
Staatsblad n°. 274, Gouve1·ne1nentsblad van 
Su1·ina1ne n°. 62, Publicatieblad van Curaçao 
n°. 75), ondergaat de volgende aanvu llingen 
en wijzigingen: 

I. In§ 1 van artikel 4 vervalt de alinea: 
"3°. wanneer van gewezen militairen het 

"recht op pensioen of gagement vervalt door 
,,overgang in vasten burgerlijken dient". 

II. I n den laatsten zin van § 3 van artikel 
5 vervallen de woorden "en 3°.". 

III. § 1 van artikel 12 wordt gelezen: 
,,§ 1. Het deel genootschap in het fonds ver

" valt eveneens, wanneer dee lgenootschap in 
"eenig ander onder Regeeringstoezicht gesteld 
"weduwen- en weezenfonds wordt verkregen 
,,of de deelgenoot eene betrekking aanvaardt, 
" waardoor hij voor zijne weduwe en weezen 
.,aanspraak verwerft op pensioen of onder
,,stand uit de inkomsten van het Rijk in Ne
,,derland of uit die van Nederlandsch-lndië, 
,,Stt1·ina,n e of Cu,' açao. 

,,§ 2. I ndien evenwel het deelgenootschap 
,,wordt verkregen in een ander onder Regee
,,ringstoezicht gesteld niet-Koloniaa l Weduwen
,,en Weezenfonds of de deelgenoot eene be
"trekking aanvaardt, waardoor hij voor zijne 
"weduwe en weezen aanspraak verwerft op 
"pensioen of onderstand uit de inkomsten van 
,,het Rijk in Nederland of uit di e van Suri
"name of Cu,·açao kan de belanghebbende 
"vrijwillig deelgenoot blijven op den voet van 
"het bepaalde in artikel 4 en § 3 van artikel 
,,5 ten behoeve van de deelgerechtigde be
" trekkingen. die hij op het tijdstip, waarop hij 
"ophoudt verplicht deelgenoot in het fonds te 
" zijn, bezit en van de uit het op dat tijdstip 
,,bestaande huwelijk gesproten kinderen; in
"dien het gepensionneerde mi litairen geldt 
"tegen betaling van de laatstelij k over het 
,,pensioen versch uldigde gewone contributie." 

De bestaande §§ 2 en 3 van artikel 12 wor
den onderscheiden! ijk § 3 § 4. 

IV. Artikel 17 wordt gelezen: 
,, 1. Indien een onderofficier of gepens ion

,,neercl onderofficie r, deelgenoot in het fonds, 
,,deelgenoot wordt in een ander onder Regee
"ringstoezicht gesteld Koloniaa l "Veduwen- en 

,, \,Veezenfonds, zal het fonds aan het fonds, 
,, waarin de betrokkene als deelgenoot over
"gaat, overdragen de door dezen aan het 
" fonds ingevolge de bepalingen in artikel 14 
,,betaalde en eventueel daaraan nog verschul
,,digde huwelij kscontributiën (zonder de daar
,,op gekomen renten) benevens eene som be
" dragende twee procent van de maandelij ksche 
"activiteitsbezoldiging laatstel ij k voor den 
"overgang genoten voot· e l ke n1aand , weJ ke 
,, ten volle en één procent van die maande
,,! ijksche activiteitsbezoldiging voor elke 
,,maand, welke voor de helft voor eigen pen
,,sioen medetelt. 

" 2. De in het vorige I id van dit artikel 
"bedoelde ove1·dracht om behoeft slechts te 
" worden berekend voor een maximum aantal 
,,ten volle voor eigen pens ioen tellende d ienst
,,ja,·en, waarbij de betrokkene voor de uittre
,,ding het maximum eigen pensioen kon be
" rei ken. 

• ,,3. Indien een militair of gepensionneerd 
,,militair beneden den rang van onderofficier, 
" dee lgenoot in het fonds, deelgenoot wordt in 
"een ander onder Regeeringstoezicht gesteld 
"Koloniaal Weduwen- en Weezenfonds, zai 
,,het fonds aan het fonds, waarin de betrok
"kene als deelgenoot overgaat, overdragen 
,,hétgeen door dezen aan huwelij kscontribu
"tiën ingevolge de bepalingen in artikel 14 
,,aan het fonds is betaald en eventueel daar
,,aun nog verschuldigd is. 

"4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 
,,3 van dit artikel geldt mede, indien de uit
"treding uit het fonds een gevolg is van den 
,,ove rgang in vasten dienst bij een der be
"heerskantoren in Nederlandsch-lndië van de 
,,Pensioenfondsen voor de Koloniale Lands
,,diena ren en Locale ambtenaren. De over
"dracht geschiedt alsdan aan de gezamenlijke 
"pensioen- en weduwen- en weezenfondsen 
"onder beheer van het beheerskantoor, waarbij 
,,de betrokkene in dienst treedt." 

V. Na artike l 17 wordt een nieuw artikel 
17a ingelascht, luidende: 

,,A,·t . 17a. 1. Indien een tot het fonds toe
"tredende deelgenoot overkomt uit een ander 
"onder Regeeringstoezicht gesteld Koloniaal 
"Weduwen- en Weezenfonds zal op hetgeen 
,,de tot het fonds t.oetredende deelgenoot daar
,,aan ingevolge artikel 14 aan huwelijkscontri
"butiën heeft te voldoen, in mindering worden 
"gebracht het totale bedrag, hetwelk door het 
,,fonds, waaruit de betrokkene wordt overge
,,nomen, wordt overgedragen. 

"2 . H etgeen de in het vorige l id van dit 
"artikel bedoelde overdrachtsom meer mocht 
,,bedragen dan het totaal aan huwelij kscontri
,,butie, hetwelk de betrokkene bij de toetre
"ding tot het fonds heeft te betalen, wordt 
,,verrekend met de huwelijkscontributiën, 
,,welke hij later daaraan ingevolge de bepa
,,ling~,n in artikel 14 mocht verschuld igd wor
,,den. 

D. Het bij a1·tikel 1 van Ons bes luit rnn 
26 Januari 1931 n°. 2 (Nederlandsch Staats
blad n° . 21, Indisch , taatsblad n°. 93) vast
geste l de Reglement op het verleenen van pen
s,oenen aan Europeesche locale ambtenaren in 
i\ edtrla.ndsch-l ndië en van pensioenen en on
derstanden aan de weduwen en weezen dier 
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ambtenaren ondergaat de volgende aanvullin
gen en wijzigingen : 

I . In lid 4 van arti kel 11 onder b worden 
in de eerste al inea tussch en de woorden "ar
tikel 5" en "over" ingelascht de woorden 
"voor zoover deze diensttijd is doorgebracht 
,.bij hetzelfde gebiedsdeel met eigen geldm id
"clelen, in welks dienst de betrokkene was bij 
,.de toetreding als deelgenoot tot het fonds". 

Aan al'tikel 11 wordt een nieuw lid 6 toege
voegd, luidende: 

.. 6. Voor het geldig maken voor pensioen 
"van diensttijd als bedoeld in de paragrafen 
,,c. / en (J van het eerste I iel van artikel 5, 
" voor zoover deze diensttijd anderen dienst 
"clan localen dienst betreft of is doorgebracht 
,,bij een ander gebiedsdeel met e igen gelcl
,,micldelen clan dat, in welks dienst de betrok
"kene was bij de toetreding tot het fonds , moet 
" dool' het gebiedsdeel of de gebieclsdeelen in 
"welks of welker dienst de betrokkene is, een 
,. inkoop om aan het fond worden betaald,· 
,, berekend volgens de bij dit reglement be
,,hoorencle tabel lII. 

.. Is de Europeesche locale ambtenaar in 
"d ienst va n twee of meer gebiedsdeelen, dan 
,, wordt deze inkoopsom over die gebiedsdee
,, len omgeslagen naar verhouding van de in
"komsten, welke hij ten laste van elk dier 
,.gebiedsdeel en geniet." 

II. In I id 1 van artikel 12 worden tusschen 
de woorden " in" en "artikel 11" ingelascht 
de woorden " de leden 1 tot en met 5 van". 

De tweede zin van lid 2 van artikel 12 
wordt gél ezen : 

. ,Indien tevens bijdragen, als bedoeld onder 
,,b van lid 4 van artikel 11 en (of) eene in
" koop om als bedoeld in I id 6 van artikel 11 
"verschuldigd zijn, ge chiedt de aanzuivering 
"van het gezamenlijk bedrng dier bijdragen 
,,met inkoopsom in maandelijksche termijnen, 
"waarvan het bedrag ge l ijk is aan dat der 
,,eerstbedoelde termijnen." 

Aan artikel 12 wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, luidende: 

"3. Indien voor in te koopen vroegeren 
,,anderen dienst dan localen dienst verreke
" ning wegens overdracht van pensioenlast met 
,,de I nd ische geldmiddelen of met het fonds , 
,,ten laste waarvan die diensttijd voor pen
"sioen geldig was, plaats heeft gehad of nog 
"zal ge chieden, zal op de in lid 6 van artikel 
"11 bedoelde inkoopsom in mindering worden 
,,gebracht hetgeen uit de Indische geldmidde
" len of door het pensioenfonds, waaruit de 
"betrokkene wordt overgenomen, aan het 
,,fonds wordt overgedragen. 

"Is die inkoopsom gelijk aan of kleiner dan 
"de overdrachtsom dan behoeft die vroegere 
"andere dienst dan local e dienst om geldig te 
,,zijn voor locaal pensioen niet te worden in
,,gekocht." 

III. De eerste alinea van het tweede lid 
van a1·tikel 13 wordt gelezen: 

"2. Ten behoeve van de wegens inkoop van 
"diensttijd verschuldigde bijdragen ingevolge 
"artikel 11, lid 4 onder b en verschuldigde 
" inkoopsom ingevolge artikel 11 , lid 6 wordt 
,,bovendien van de inkomsten van den Euro
"peeschen localen ambtenaar ingehouden twee 
"ten honderd dan wel een ten honderd van 

,,de in nrtikel 11, lid 4 onder b bedoélde in
"komsten, naar gelang die diensttijd ten volle 
"of voor de helft voor de berekening van het 
.,pensioen in aanmerking komt, tenzij : 

"a. wat betreft den in te koopen vroegeren 
,,anderen d ienst dan localen dienst verreke
"ning wegens overdracht van pensioenslast 
" met de Indische geldmiddelen of met het 
" fonds ten laste waarvan die diensttijd voor 
"pensioen gel eiig was, pi aats heeft gehad of 
,,nog zal geschieden; 

"b . over de in artikel 11 , l id 4 onder b 
" bedoelde inkomsten reeds pensioensbijdragen 
" aan de geldm iddelen van gebiedsdeelen 
"mochten zijn voldaan, in welk geval reeds 
"betaalde bijdragen in mindering komen van 
"het totale bedrag, dat door het beta lende 
"gebiedsdeel zou zijn ingehouden, indien de 
" voorafgaande voldoening als bedoeld niet 
,,mocht hebben plaats gehad." 

IV. In den eersten zin van lid 1 Yan artikel 
17 worden tu schen de woorden "vervalt" en 
,,kmrnen" ingelascht de woorden .,behalve zij , 
" die bij dat ontslag of bij het vervallen van 
"het pensioen deelgenoot worden in een ander 
"onder R egeeringstoezicht gesteld Koloni aal 
"Weduwen- en Weezenfonds of in vasten dienst 
,,treden bij een der beheerskantoren in Neder
"landsch- l ndië van de Pensioenfondsen voor 
,,de Kol~~iale Landsdienaren en Locale amb
,,tenaren . 

In den tweeden zin van 1 id 1 van artikel 17 
worden tusschen de woorden ,.hebben" en 
"vrouwelijke" ingelascht de woorden "onder 
hetze! fde voorbehoud" . 

V . Tusschen de artikelen 34 en 35 worden 
de twee volgende nieuwe artikelen ingelascht: 

,,Art. 34a. 1. Indien een deelgenoot bij uit. 
"treding uit het fonds deelgenoot wordt in een 
,,andel' onder R egeeringstoezicht gesteld Ko
" loniaal Weduwen- en Weezenfonds zal het 
" fonds aan het fonds, waarin de betrokkene 
" als deelgenoot wordt opgenomen, overdragen 
,,de door den betrokkene aan het fonds be
,, taalde en eventueel daaraan nog verschul
"digde buitengewone- en huwelijkscontributiën 
,,en extra-bijdragen (zonder de daarop geko
,,men renten, en eventueele boeten en verhoo
,,ging als bedoeld in lid 6 en 6 van artikel 27, 
" lid 10 van artikel 28 en lid 14 van artikel 
"34) , benevens, voor zoover het mannelijke 
"deelgenooten betreft, eene som, bedragende 
,,twee procent van de maandelijksche activi
,,teitsbezoldiging, laatstelijk vóór den over
"gang genoten voor elke maand, welke ten 
"volle en één procent van die maandelijksche 
"activiteitsbezoldiging voor elke maand, welke 
,, voor de helft voor eigen pensioen medetel t. 

"2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
,,overdrachtsom behoeft slechts te worden be
rekend voor een maximum aantal ten volle 
,, voor eigen pensioen tellende dienstjaren, 
" waal'bij de betrokkene vóór de uittreding het 
,,max imum eigen pensioen kon bel'eiken. 

"3 . H et bepaalde in de leden 1 en 2 van 
" dit artikel geldt mede, indien de uittreding 
" uit het fonds een gevolg is van den overgang 
"in vasten dienst bij een der beheerskantoren 
,, in Nederlandsch- l ndië van de P ensioenfond
,,sen vool' de Koloniale Landsdienaren en Lo
"cale ambtenal'en. De overdl'acht geschiedt 
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"alsdan aan· de gezamenlijke pensioen. en 
weduwen- en weezenfondsen onder beheer van 

'.'.het beheerskantoor, waarbij de betrokkene in 
,, dienst treedt." 

,,A ,·t. 34b. 1. Indien een tot het fonds toe
"tredende deelgenoot overkomt uit een a~der 
"onder Regeeringstoezicht gesteld Kolomaal 
,,,Veduwen. en Weezenfonds , zal op hetgeen 
,,de betrokkene aan het fonds wegens de toe
,,treding aan huwelijkscontributie en (of) 
"extra-bijdrage heeft te voldoen, in mindering 
" worden gebracht het totale bedrag, hetwelk 
" door het fonds, waaruit de betrokkene is 
,,overgenomen, wordt overgedragen. 

" 2. Hetgeen de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde overdrachtsom meer mocht 

'.'.bedragen dan het totaal, hetwelk de betro~
,,kene aan huwelijkscontributie en . extra-b1J
" drage wegens toetreding aan het fonds ~eeft 
,,te betalen, wordt verrekend met de bmten
,,gewone- en huwelijkscontributiën en extra
" bijdragcn, welke hij later daaraa_n wegens 

Yermeerdering van bezoldiging of mt anderen 
'.'.hoofde mocht verschuldigd worden." · 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsbl,ad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan· den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 6den Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Koloniën, D e Graaf f. 
( Uitgeg. 10 Septeniber 1931.) 

Behoort bij arti kei 1 
van het Koninklijk 
Besluit van 6 Aug. 
1931 (Stbl. n°. 363). 

Bijlage I . 

TARIEF voor de verrekening bij overdracht 
van pensioenslast tusschen de P ensioen
fondse n voor Europeesche en Inlandsche 
burgerlijke en militaire landsdienaren in 
N ederlandsch-lndië, en het Pensioenfonds 
voor Europeesche locale ambtenaren in 
N ederlandsch-lndië onderling en met de 
I ndische geldmiddelen . 

I. Overdrachtsom bij overgang van een bur. 
gerlijk landsdienaar of gewezen burgerlijk 
landsdienaar, een locaal ambtenaar of gewe
zen locaal ambtenaar, van een officier of ge
wezen officier en van een Europeesch onder
officier of gewezen Europeesch onderofficier, 
per gulden maandelijksche activiteitsbezoldi
ging laatstelijk vóór den overgang genoten. 

Bij den overgang voor 
Voor den overgang 

behoord hebbende tot 
eigen pensioen tellende de pensioensgroep : 

dienstjaren. C. B. 1 
A. 

- -i--
1 1,74 1,32 0,97 
2 3,49 2,66 1,95 
3 1',26 4,02 2,95 
4 7,05 5,38 3,95 
5 8,86 6,77 4,96 
6 10,69 8,16 5,99 
7 12,53 9,57 7,03 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

------·-
1 

1 14.41 10,99 
1 16.29 12,43 
1 18;21 13 ,88 
1 20,15 15,36 
1 22,12 16 ,84 
1 24,11 18,36 

26,15 19,88 
28,22 21,43 
30,34 23 ,01 
32.51 24 ,61 
34.74 26,25 
37,02 27,93 
39,38 29,66 
41,81 31 ,42 
44 ,32 33.24 
46,92 35,12 
49,62 1 37,05 
52,43, 1 39,05 

1 41 ,12 
1 43 ,28 
1 45 ,53 
1 47.88 
1 50,36 
1 

1 

1 

1 

1 

T oelichtingen. 

1 

1 

8.07 
9.13 

10,20 
11 ,27 
12,36 
13,46 
14 ,58 
15,71 
16 ,86 
1 8 ,02 
19,21 
20,41 
21 ,64 
22,91 
24.20 
25,53 
26,91 
28,32 
29 ,78 
31 ,29 
32.86 
34,49 
36 ,19 
37 ,97 
39,85 
41 ,84 
43,96 
46,22 

1. Met de pensioensgroepen A , B en C 
worden bedoeld de pensioensgroepen, als be
doeld onderscheidenlijk in het Indisch burger
lijk pensioenreglement en het Europeesch lo
caal pensioenreglement. 

Bij overgang van een officier of gewezen 
officier en van een Europeesch onderofficier 
of gewezen Europeesch onderofficier worden 
voor de berekening van de overdrachtsom ge
bezigd de getallen in de rubriek voor de pen
sioensgroep C. 

2. Diensttijd, welke slechts voor de helft 
voor pensioen medetelt, wordt herleid tot 
diensttijd welke ten volle voor pensioen mede
telt. 

Indien de in rekening te brengen diensttijd 
niet een geheel aantal jaren bedraagt ge
schiedt de berekening van de overdrachtsom 
door interpolatie, a ls aangegeven in het on
derstaande voorbeeld. 
· 3. H et bedrag van de overdrachtsom wordt 

naae boven afgerond tot volle guldens. 
4. De overdrachtsom behoeft slechts te wor

den berekend voor een maximum aantal ten 
volle voor eigen pensioen tellende dienstjaren, 
waarbij de betrokkene vóór den overgang het 
maximum eigen pensioen kon bereiken. 

Voorbeeld. 

Een burgerlijk landsdienaar in de pensioens. 
groep C en deelgenoot in het Europeesche
ambtenarenpensioenfonds gaat over in localen 
dienst , waardoor hij tevens als deelgenoot 
ove,·gaat van het Europeesche-ambtenarenpen
sioenfonds naar het Pensioenfonds voor Euro
peesche locale ambtenaren. 

Vóór zijn overgang was hij 7 jaar en 5 
maanden in ' s Lands di enst geweest, waarvan 
8 maanden met buitenlandsch verlof. Voor 
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p nsioen tel lende diensttijd: 6 jaa,· 9 maan
den + /2 maanden = 7 jaar en 1 maand. In 
's Lands dienst genoten laatste activiteitsbe
zo ldiging f 600 's maands. 

Door het Europeesche-ambtenarenpens ioen- , 
fond za l dan aan het Pensioenfonds voor 
Europeesche locale ambtenaren moet n w0t·den 
ove,·gedragen een bedrag van: 

[12,53 + 1/i2 (14,41-12,53)] X f 600 = 
(12,53 + 0,16) X f 600 = f 7614. 

II. Bij overgang van een Europeesch mi-
1 itair of gewezen Europee ch militair beneden 
den rang van onderofficier zal de overdracht
som bedragen: 

bij overgang van een b1·igadlet· o f gewezen 
brigadier f 22,50 voor elke maand van den 
voor pensioen tel lenden dien ttijd; 

bij overgang van een oldaat f 20, voor elke 
maand van den voor pensioen tellenden di enst-
ajd. . 

De toelichtingen ad I onder 2, 3 en 4 gelden 
mede voor de berekening van deze overdracht
sommen. 

III. Bij overgang van een niet-Europeesch 
militair beneden den rang van officier of ge
wezen militair beneden den rang van officier 
bedraagt de overdracht.som voor elke maand 
van den voor pensioentel lenden d iensttijd: 

voor een adjudant-onderofficier ...... f 35.-
ergeant-rnajoor ........ ....... ,, 30.-

le klas e ............ 22.-
., 2e ,. . ... ........ ,, 14.-

brigadier .......................... ,, 11.-
,. korporaal ......................... ,, 9.-
" Amboineesch soldaat of sol-

chiat le klasse .. ............ ... ,, 7.50 
Javaansch en met dezen ge
lijkgesteld soldaat 2e klasse " 6.-

De toelichtingen ad I onder 2, 3 en 4 gelden 
mede voo,· de berekening van deze overdracht
sommen. 

Behoort bij arti kei 2 
onder D van het Ko
ni nkl ijk bes luit van 6 
Aug. 1931 (Staats-

blad n°. 363). 

Bijlage II. 

TABEL III behoounde bij artikel 11, lid 6, 
van het Europeesch locaal pensioenregle-
111 ent, aangevende de inkoopson• voor het 
geldiq maken van diensttijd voo1· locaal 
pensioen per gulden van de 1naandelijk
sche activiteitsbezoldiging, waarop de be
trokkene in den localen of nieuwen localen 
dienst is qetreden. 

Bij de toetreding tot 
he t fonds voor eigen 

pensioen tellende 
dienstjaren. 

1 
2 
3 

P ensioensgroep, a ls 
bedoeld in het Euro
pee che locaal pensi
oenreglement waar toe 
de betrokkene na zijne 

toetreding behoort. 

1,74 
3,49 
5,26 

B. C. 

1,32 
2,66 
4.02 

0,97 
1,95 
2.95 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

1 

1 
7,05 5,38 
8,86 6,77 

1
10,69 8,16 
12,53 9,5ï 

1

14,41 10,99 
16,29 12,43 

1 18,21 13,88 

1 

20,15 15,36 
22,12 16,84 
24,11 18,36 
26,15 19,88 
28,22 21 ,43 
30,34 23,01 
32,51 24 ,61 
34,74 26,25 
37,02 27,93 

1 39,38 1 29,66 
1 41,81 1 31,42 

1 

44,32 1 33,24 
46,92 I 35,12 
49,62 1 37,05 

1 52,43 1 39,05 

1 
41,12 
43,28 

1 ) 45,53 

1 
47,88 
50.36 

1 1 
1 1 

1 1, 

T oelichtingen. 

3,95 
4,96 
5,99 
7,03 
8,07 
9,13 

10,20 
11 ,27 
12,36 
13.46 
14 ,58 
15,71 
16,86 
18,02 
19,21 
20,41 
21 ,64 
22,91 
24,20 
25,53 
26,91 
28,32 
29,78 
31 ,29 
32,86 
34, 49 
36,19 
37,97 
39,85 
41,84 
43 ,96 
46 .22 

1. Diensttijd, welke slechts voor de helft 
voor pensioen medetelt, wordt herleid tot 
diensttijd, welke ten volle voor pensioen mede
telt. 

2. Indien de in rekening te brengen dienst
tijd niet een geheel aantal jaren bedraagt, ge
schiedt de berekening van de inkoopsom door 
interpolatie, als aangegeven in het onder
staande voorbeeld. 

3. H et bedrag van de inkoopsom wordt 
naar boven afgerond tot volle guldens. 

4. De inkoopsom behoeft slechts te worden 
berekend naar een maximum van 25, 30 of 35 
dienstjaren, al naar gelang de betrokkene na 
de toetreding tot de pensioensgroep C, B of A 
behoort. 

Voorbeeld. 

Een burgerlijk landsdienaar gaat over in 
localen dienst. Vóór zijn overgang was hij 7 
jaar en 5 maanden in 's Lands dienst geweest, 
waarvan 8 maanden met buitenlandsch verlof. 

Hij treedt in den localen qienst op eene be
zold iging van f 700 's maands in eene betrek
king, behoorende tot de pensioensgroep C. 

Voor pensioen tellende diensttijd: 
6 jaar 9 maanden + 8/2 maanden is 7 jaar 

1 maand. 
Bedrag van de inkoopsom: 
[12,53 + 1/i2 {14,41- 12,53)] X f 700 

{12,63 + 0,16) X f 700 = f 8883. 
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7 ihtif1tstus 1931. BESLUI'l', houdende wijzi
ging van het Organiek Besluit P.T.T. 
1928. s. 364. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op het Organiek Besluit P.T.T. 1928 ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is , art. 4 

van dat Bes] uit aan te vullen ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

W ate rstaat van 3 Augustus 1931, n°. 211 Ka
binet, Hoofdbestuur der Posterijen , Telegra
fie en Te le fonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eeniy artikel. 
Aan artikel 4 van het " Organiek Besluit 

P.T.T. 1928" wordt toegevoegd een 5e lid, 
luidende: 

,, 5. Op gelij ke wijze, als in de ee rste zin
snede van lid 4 van dit artikel omschreven, 
zal worden gehandeld, indien de in dat lid 
bedoelde bij zondere eischen eene afwijking 
van de bestaande organisatie wenschelijk m a
ken, welke naar het oordeel van den Minister 
de vervulling van beheersfuncties voor eeni!Je 
groep van personeel in ongunstigen zin kan 
beïnvloeden." 

Onze Minister van ·waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 7den Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J . Re y me r. 
( Uityey. 4 September 1931.) 

8 Augustus 1931. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der ge
meente Vaals van 10 April 1931, strek
kende tot het ontslaan van den Heer 
J. ll. G,·ombach als wethouder dier ge
meente. S. 365. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 13 Juli 1931, n°. 5770 afdee
ling Binnenla~dsch Bestuur, tot vernietiging 
van het besltut van den Raad der gemeente 
Vaal s van 10 April 1931, strekkende tot het 
ontslaan van den Beer J . R. Crombach als 
wethouder dier gemeente; ' 

0. dat de Raad der gemeente Vaal s bij be
sluit van 10 April 1931 den Heer J. R. Crom
bach heeft onts lagen als wethouder dier ge
meente ; 

Overwegende: 
dat, ingevolge art ikel 89 der Gemeèntewet, 
zooals dit artikel op de dagteekening van ge
noemd raadsbesl uit luidde, de wethouders door 
den raad niet konden worden ontslagen, doch 
van hunne betrekking vervallen konden wor
den verklaard; 

dat, nog daargelaten de onjuiste strekking 
van genoemd raadsbesluit, de daarin voor het 
ontslag aangegeven gronden niet behooren tot 
die, welke in het destijds geldende artikel 89 
(thans al't ikel 95) der Gemeentewet, leidden 
en konden leiden tot verva llenverklaring van 
een wethouder van zijne betrekking; 

dat immers u it het raadsbesluit te 'dien aan
zien blijkt, dat de raad zijn bes lu it tot het 
onts lag van den wethouder u itsluitend heeft 
gegrond op een voorste l van een ige leden in 
den raad " om den hee l' J. R. Crombach, als 
wethouder te ontslaan, om rndenen, dat laatst
genoemde a ls wethouder, Voorzitter der Com
miss ie VOO!' de Openbare vVerken: 

1. bij a fkeur ing zijner voorstell en door de 
meerderhe id, zich steeds zeer onfatsoen lij k 
tegen de leden gedraagt ; 

2. dat de opdrachten, welke hij van Bur
gemeester en vVethouders ontvangt, door hem 
niet aan de Commiss ie worden m edegedeeld 
of deze opdrachten worden volgens zijn ziens
wijze aan dè . Commiss ie doorgegeven (o. a. 
vergadering met de Bouwva karbeidersbonden) ; 

3. dat zeer urgente opdrachten van Burge
meeste1· en Wethouders, zooals b.v. Terreinen 
Tyre ll door hem nog steeds niet in beh ande
ling genomen worden, daartegen andere pun
ten, welke later bij Burgemeester en Wet
houders ter afwerking ingekomen zijn, genie
ten bij hem de voorkeur, waaru it blijkt, dat de 
Voorzitter zijn zorg u itslu itend besteedt aan 
de gehuchten; 

4. dat hij voorstellen, welke niet naar zij n 
zin zij n, in de Commissie gedaan, niet ter af
stemming komen laat." 

Voorts op eene nadere toelichting, volgens 
dewelke "de heer Crombach door zijne han
delingen zijne funct ie als wethouder niet naar 
behooren vervult, n iet haudelt in het belang 
der gemeente, en de gemeente benadeelt door 
het niet behoorlijk en t ijdi g uitvoeren van be
sluiten van Burgemeester en Wethouders en 
de Comm iss ie voornoemd." 

en ten slotte op de mededeel ing " dat de 
meerderheid van de leden der Commissie voor 
de Openbare Werken niet meer onder het 
Voorzitterschap van den heer Crombach wil 
vergaderen" ; 

dat derhalve meerbedoeld raadsbesluit is 
genomen in strijd met genoemd artikel 89 
(oud) der Gemeentewet ; 

Gelet op art ikel _185 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

28 Juli 1931, n° . 18); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden M inister van 4 Augustus 1931 , 
n° . 8212, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd beslu it van den R aad der ge

meente Vaals te vern ietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Binnenla ndsche Za ken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad za l worden 
geplaatst en waarvan afschr ift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 8sten Augustus 1931 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Ministe-r van B innenlandsche Zaken 
en L andbouw, 

Rny s de B eercnbrouck. 

(Uityey. 2 Septem be,· 1931. ) 
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8 Augustus 1931. BESLUIT tot wijziging 
van het Algemeen Reglement van Poli t ie 
voor Rivieren en Rij kskana I en, vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van 24 November 
1919 (Staatsblad n°. 765) en het laatst 
gewijzigd bij K oninklijk Besluit van 18 
Juli 1930 (St-aa.tsblad n°. 287). S. 366. 

Wij WILHEL HNA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mini&ter van 

Waterstaat van 17 Juli 1931, n°. 441 , Afdee-
1 ing Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staat sblad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
28 Juli 1931 . n°. 24); 

Gezien het nader rapport vun Onzen voor
noemden M iniste,· van 4 Augustus 1931, La. 
M. , Afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaall : 
I. In het Algemeen Reglement van Po

l itie voor Riv ieren en Rijkskanalen, vastge
steld bij K oninkfijk Bes lui t van 24 ovember 
1919 (Staatsblad n°. 765) en het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 18 J uli . 
1930 ( taatsblad n°. 287) worden de volgende 
wijzi g ingen aangebracht: 

A. Aan artikel 1, derde lid, wordt het vo l
gende toegevoegd : 

i. de si ui zen en bruggen, behoorende tot 
cle"zuiderzeewerken, voorzoover deze niet reeds 
begrepen zij n in de werken, genoemd in het 
eerste lid onder 2e van dit artikel; 

k. de havens, behoorende tot de Zuiderzee
werken , voorzoover deze J1iet reeds begrepen 
zijn in de werken, genoemd in het eerste lid 
onder 2e van dit artikel." 

B. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
.,In dit en in de bijzondere reglementen wor_ 

den verstaan: 
onder schipper, ook hij die dezen vervangt; 
onder dag, de tijd tusschen op- en onder

gang der zon ; 
onder nacht , de tijd tusschen onder- en op

gang der zon; 
onder Minister, de Mini ter met de uitvoe

ring van dit besluit belast ; 
onder hoofdinqenieur-directew·, de directeur

generaal der Zuiderzeewerken, de hoofdinge
nieur-directeur of de hoofdingenieur, met den 
dienst in een district belast, en 

onder ingenieur, de hoofdingenieur of inge
nieur, met het beheer van de wateren of wer
ken belast; 

onder ani btenaren v-an den waterstaat: 
a. de directeur-generaal der Zuiderzeewer

ken, de hoofdingenieurs-directeuren, hoofd
ingenieurs, ingenieurs, technische hoofdamb
t;enaren, technische ambtenaren en opzichterg 
van den Rijkswaterstaat en van de Zuiderzee
werken en de Rij ksbakenmee ters; 

b. de h avenmeesters, onder- en hulphaven
meesters, de sluis- en stuwmeest;ers, de hulp
si uismeesters en de brugmeesters; 

c. de kanaalbeambten: sluis-, hulpsluis-, 
stuw-, brug-, pont-, kanaal- en dijkwachters, 
opzieners bij stoompontveren, wachthouders, 
sluis-, stuw-, brug-, pont- en havenknechten 
in dienst van het Rijk, alsmede andere per
sonen, tijdelijk met de bediening van eene 
sluis, stuw, brug of pont belast; 

(S. 366-367) 444 
d . de kantonniers bij de Rijkswaterstaats

en bij de Zu iderzeewerken." 
C. In artikel 92, eerste lid , wordt inplaats 

van: .. / en J,," gelezen: ,, / , h en i". 
D. In artikel 92, tweede lid, wordt inplaats 

van: .,a en g" gelezen: ,,a, g en k". 
II. Dit besluit treedt in werking· met in

gang van den tweeden dag na d ien der dag
teeken ing van het Staatsblad, waa rin het is 
geplaat t . 

Onze Minjster van Wate rstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslu it, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschr ift aan den 
Raad n\11 State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 8sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister ·van Wat erstaat, P. J. Re y me r. 
(Uitgeg. 4 S epte,nber 1931. ) 

8 Augustus 1931. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk Besluit van 17 
Sept;em ber 1871 N°. 25 ( Gouverne,nents
blad N° . 20), houdende bepa lingen op het 
afgeven van zeebrieven in de Kolonie 
Surinam e. S. 367. 

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

Koloniën van 15 Jul i 1931, 7de afdeel111g, n°. 
4· 

'Gel et op artikel 41 van het Reglement op 
het beleid der Regering in de kolonie Suri
nam,e; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 J uli 1931, n°. 27); 

Gezien het nade,· rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Augu tus 1931. 7de 
a[deeling. n°. 18; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Het tweede lid van artikel 6 van het Ko

ninklijk besluit van 17 September 1871, n°. 
25 ( Gouverne1nentsblad n° . 20) , h~udend_e be
palingen op het afgeven van zeebrieven m de 
kolonie Sui·ina,ne, zooals dit gewijzigd werd 
en waarvan de gewijzigde tekst bekend is ge
maakt bij Ons besluit van 14 December 1907 
(Staatsblad n°. 331, Gouvcrnementsblad 1918 
n°. 10 ), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 29 Januari 1915 n°. 41 ( Gouverne,nents
blad n°. 14) wordt gelezen als volgt: 

,,W anneer echt.er de te1mijn, onder a be
,,paald, verstrijkt of het g~)•al, onder_ b be-

doeld zich voordoet, t;erw1Jl het sch,p zwh 
" buite~ Surinam e bevindt, blijft, behoudens 
''.het bij artikel 7 bepaalde, de zeebrief van 
' krach t tot de terugkomst van het schip in 
;:suri;;ame, doch niet langer dan zes maan
,,den. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de ui tvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van Stat;e. 

Soestdijk, den 8sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Koloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 4 September 1931.) 
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8 A •ugust·us 1931. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 28 
Mei 1871, n°. 18 (Publicatieblad n°. 12), 
houdende bepalingen op het afgeven van 
zeebrieven in de kolonie Citraçao. S. 368. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 15 Juli 1931, 7de afdeeling, 
n° 4 · 

Gel~t op artikel 41 van het Reglement op 
het beleid der Regering in de kolonie Cu
raçao; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juli 1931, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Augustus 1931, 7de 
afdeeling, n°. 18 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als vo lgt: 
Het tweede lid van artikel 6 van het Ko

ninklijk besluit van 28 Mei 1871, n°. 18 
(Publicat ieblad n°. 12), houdende bepalingen 
op het afgeven van zeebrieven in de kolonie 
CuraçM, zooals dit gewijzigd werd en waar
van de gewijzigde tekst bekend is gemaakt bij 
Ons besluit van 13 April 1908 (Staatsblad n°. 
111, Publicatie blad n°. 18), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 29 Januari 1915, n° . 
38 (Publicatieblad n°. 20) , wordt gelezen a ls 
volgt: 

,,Wanneer echter de termijn, onder a be
,,paald, verstrijkt of het geval, onder b be
"doeld, zich voordoet terwijl het schip zich 
"buiten Cu,·açao bevindt, blijft, behoudens het 
"bij artikel 7 bepaalèle, de zeebrief van kracht 
,,tot de terugkomst van het schip in Curaçao, 
,,doch niet langer dan zes maanden." 

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

Soestd ij k, den 8sten Augustus 1931. 

WILHELlVIINA. 
D e ilfinistei· van K oloniën, D e G r a a f f. 

(Uitgeg. 4 S epte1nber 1931.) 

8 Augustus 1931. BESLUIT, bepalende het 
tijdstip van inwerkingtreding van het Ko
ninklijk besluit van 1 Augustus 1931 
(Staatsblad n°. 353) , tot wijziging van 
artikel ~9 van het Psychopathenreglement. 
s. 369. 

B epaald op 1 Sept ember 1931. 

12 Augustus 1931. BESLUIT, houdende: 
le. intrekking van het Koninklijk Be

sluit van 31 Maart 1894 (Staatsblad n°. 
50) gelijk dat sedert is gewijzigd en van 
het Koninklijk Besluit van 29 September 
1928 (Staatsblad n°. 387); 

2e. vergunning aan de Vereeniging 
,,Tot Christelijke Liefdadigheid" te Wa
genboi·gen gemeente T ermunten, om het 

gesticht " Bethesda" in te richten tot een 
gesticht voor zwakzinnigen (idioten en 
imbeci llen). S. 370. 

Wij WILHELM! TA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen lVlinister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 7 Ai.1gustus 1931, n°. 2895. 
afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 Augustus 1931 

worden ingetrokken het Koninklijk besluit van · 
31 Maart 1894 (Staatsblad n°. 50), gelijk dat 
sedert gewijzigd is en Ons besluit van 29 
September 1928 (Staatsblad n°. 387). 

2. Aan de Vereeniging "Tot Christelijke 
Liefdadigheid" te Wagenborg en, gemeente 
T ei·rnunten, wordt verguni1ing verleend het 
gesticht voor idioten Bethesda, tot de oprich
ting waarvan haar vergunning is verleend bij 
Koninklijk besluit van 29 September 1928 
(Staatsblad n°. 387), in te richten tot een 
gesticht voor zwakzinnigen ( idioten en im
becillen) overeenkomstig de destijçls overge
legde teekeningen en beschrijving. 

3. In het gesticht mogen niet meer dan 63 
mannelijke en 63. vrouwelijke zwakzinnigen 
verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw bepaalt na de voltooi ing van het 
gesticht het t ijdstip, waarop het in gebruik 
mag worden genomen. 

4. Zonder toestemming van Onzen Ministe r 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mo
gen geen opstallen, tenzij overeenkomstig de 
teekeningen en beschrijving, genoemd in arti
kel 2, op het gestichtsterrein worden opge
richt en mag niet aan derden de beschikking 
over een ig deel van het terrein worden ge
geven. 

5. Zonder toestemm ing van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen, de rioleering en verdere in
richtingen op het terre in, zoomede in de om
heining der tuinen geen verandering worden 
aangebracht, welke ten gevolge zouden heb
ben, dat zij niet meer geheel overeenstemmen 
met de teekeningen en beschrijving, bedoeld 
in a rtikel 2. 

.6. In elk vom meer dan één verpleegde be
stemd sl aapvertrek wordt op een duidelijk 

1 
zichtbare plaats het aantal personen aange
g·even, waarvoor het vertrek bestemd is. 

7. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
één geneeskundige. 

8. Het bestuur draagt zorg, dat een af
schr ift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 3, 4 
en 5, zoomede een cop ie van de bij dit be
El uit behoorende teekeningen en beschrijving, 
bedoeld in artike l 2, aanwezig zijn in het 
gesticht en aan den Inspecteur, zoomede aau 
den Officier van Justitie te a llen tijde ter 
inzage worden voorgelegd. 

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

Het ·Loo, den 12den Augustus 1931. 
WILHELMI A. 

De Minister van Staat, 
31.inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Rt1ys de B eerenbrouck. 

{ Uityeg. 2 S eptemb er 1931. 

12 ilugustus 1931. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Al gemeen R eglement Dienst 
en van het Algemeen R eglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S . 371. 

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

Waterstaat van 8 Juli 1931, n°. 492, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en T ramweg-wet; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
21 Juli 1931, n° . 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Augustus 1931, n°. 
481, afdeeling Vervoer. en Mijnwezen. 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Aan het slot van artikel 71, eerste lid , onder 

d, van het Al gemeen R eglement Dienst, vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 26 Juni 
1913 {Staatsblad n°. 315}, het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 29 April 1931 
{ taats blad n°. 1 78) en van het Al gemeen 
Reglement Dienst Locaalspoorwegen, vastge
steld bij Koninklijk Besluit van 3 Juni 1915 
{Staatsblad n°. 230) , .het laatst gewijzi gd bij 
Koninklijk Besluit van 27 Juni 1931 {Staats
blad n°. 261) , worden tusschen het woord 
,.ingehaakt" en de puntkomma ingelascht: 
,. t usschen die voertuigen , welke niét zijn aan
gesloten aan de doorgaande zelfwerkende 
rem". 

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

Het Loo, den 12den Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
{ Uitgeg. 2 September 1931.) 

12 Aug. 1931. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
nieuwe voorschriften omtrent de onder zekere 
voorwaarden ten vervoer toegelaten voor
werpen, vormende Bijl age I van het op 
23 October 1924 te B ern ges loten inter
nationaal verdrag betreffende het goede
renvervoer per spoorweg (Staatsblad 1928, 
n° . 180), welke voorschriften door de 
Commissie van deskundigen, bedoe.Id in 
artikel 60, § 2 van genoemd verdrag zijn 
vastgesteld in hare zittingen van Mei/J uni 
en October 1930. S. 372. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien de door de Commissie van deskun

digen, bedoeld in artikel 60, § 2 van het op 
23 October 1924 te B ern ges loten verdrag om
trent het goederen vervoer per spoonveg(Staat-i-

blad 1928, n°. 180), in hare zittingen van 
::\-le i/Juni en October 1930 vastgestelde nieuwe 
voorschriften omtrent de onder zekere voor
waarden ten vervoer toegelaten voorwerpen. 
vormende Bijlage I van genoemd verdrag, van 
welke voorsch ri [ten een afdruk en eene ver
tal ing bij dit Beslu it zij n gevoegd ; 

Overwegende, dat genoemde voorschr iften 
op 1 Juli 1931 zijn in werk ing getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 6den Augustus 
1931, Directie van het Protocol , n°. 25495 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
genoemde voorschrifteu, a lsmede de verta-

1 ing daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit B esluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uih·oering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 12den Augustus 1931. 
WILHELMINA . 

D e M inister van Buitenlandsche Z aken, 
B e e I a e r t s v an B I o k I a n d. 

(Uitgey. 1 S ept. 1931. J 

PRESCRJPTIOK S RELATIVES AUX 
OBJETS AD ilUS AU 'J'RANSPORT 
S0 S CER'J'AINES CONDITIOXS. 

(Texte issu des dé libé rations de la Commis
sion d'expert de ]'Annexe I, de mai /juin 

et octobre 1930.) 

Obsenat ion préle,ninaire. 
1 

Les marchandises inscrites dans !'Annexe I 
doivent être désignée dans la lettre de voiture 
sous la dénomination admise dans ]'Annexe. 
Cette dénominat ion doit être soulignée en 
rouge. 
2 

Les objets qui, rentrant dans la définition 
des Clas es I , II et VI, n' y sont pas dénom
més, sont excl us du transport. Les objets qui . 
rentrant dans la définition des Classes III. 
IV et V , n'y sont pa dénommés, sont admi· 
au transport sans condition. 
3 

Les matières énumérées dans l' Annexe I ne 
' peuvent être comprises dans un même embal

lage ensemble ou avec d'autres objets, à mains 
que !'Annexe I ne l'autorise. Elles peuvent 
être chargées dans un même wagon ensembl e 
ou avec d'autres objet, à mains que ]'Annexe 
I ne l' i nterdise. 
4 

En tant que l' Annexe I ne conti ent pas de 
prescr ipt.ions contraires, l'acceptation au trans
port en grande vitesse des objets énumérés 
dans !'Annexe I n'e t soumise à aucune restric
tion . 
5 

En tant que les pre criptions ei-après pré
voient l'apposition d'une étiquette conforme 
aux modèles n°. 1 à 10 figurant à la fin de 
I 'Annexe I , la fixati on, pa r l 'expéditeur, de 
ces étiquettes sur Ie colï se fera de préfé
rence en les coll ant ou clouant; ce n'est qu'an 
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cas oü la nature des coli s ne Ie permettrait 
pas qu'e ll es sera ient collées su r des cartons ou 
tablettes sol idem ent attachés aux col is. Aux 
lieu et place des étiquettes, les expéditeurs 
peuvent apposer sur les col is des signes indé
léb iles qui correspondent exactemen t aux mo
dèles pre cr its. 
6 

Pour les envois de marchandises qui doivent 
être rnuni s d'étiquettes ou de s ignes conforrnes 
a.ux Jl)odè l es n °. 1 à 5 , 9 et 10 , des étiquett.es 
du même modèle doivent être apposées par Ie 
chem in de fer, avant Ie commencement du 
chargement, sur les deux cótés des wagons. 
Les étiquettes seront clouées ou collées, soit à 
l' endroit ad hoc, soit sur une tablette attachée 
à la cloison, soit encore fixées de toute autre 
manière qui les maintienne so lidement. 
7 

En tant que !'Annexe I prescr it des inscrip
t ions sur les emball ages, celles-ci doivent être 
rédigées en une des langues officielles du pays 
ex péditeur. En outre, l'expéditeur devra join
dre à l'inscription une traduction française, 
allemande ou italienne, à moins que les tarifs 
internationaux ou les acco rd spéciaux conclus 
entre les administrations fel'rov ia ires ne con
tiennent une di spos it ion contrai re. 

CLASSE I. - ll1 at l è re s s u j ette s à 
1 ' 0 X p 1 0 S i O n. 

8 

Ia. Exploslfs de mine on tle tlr. 1 

ont adm is au transport : 

1 °. 1 a nitrocellulose (fulmi-coton , fulmi
coton polll' collodion) , à savoir : 

a. sous forrne d'ouate et non co1npri1née, 
contenant au mains 25 % d'eau ou d' alcool 
(75 parties de matière sèche et 25 parties de 
liquide ) ; 

b. comprimée, contena nt au moins 15 % 
d'eau (85 parties de rnatière sèche et 15 par
t ies d'eau). 

La nitrocellulose doit satisfa ire aux condi 
t ions de stabilité suivantes: 

La nitrocellulose ch auffée pendant deux 
heures à une température de 132° C ne doit 
pas dégager pi us de 3 cent imètres cubes 
d'oxyde d'azote pour 1 gr de n itrocellulose; 
la température de détonation clo it être supé
l'ieure i1 180° C. 

1 Les substances non utilisées en vue du tir 
ou pour prnvoquer des ex plo ions, que Ie can
t.act d'une [l amme ne peut faire clétoner et 
qui ne sant pas plus sensibles au choc ou à l a 
fr iction que Ie dinitrobenzol, ne rentren t pas 
dans les exp losifs au sens des présentes di spo
sitions. 

En ce qui concerne l' expédi tion d'une de ces 
substances, s'il est cerfifié par l'ex pédi teur 
clans la lettre de voiture qu'elle n'est pas 
utilisée en vue du tir ou pour faire sauter des 
mines, que Ie contact d'une fl amme ne peut 
la faire détoner et qu'ell e n'est pas p lus en
sible au choc ou à la friction que Ie dini tro
henzol, cette substa nce n'est pas considérée 

· comme soumise aux conditions prescrites pour 
les matiè res de la Classe l a. 

0 
2°. L e trinitrotolitol, a ins i que Ie trinitro

toluol clit liquide (méla nge neutre de to luol 
nitrés, liquide à la température ordinai re). 
Ces matières ne cloiveli t pas être plus dange
reuses que Ie "tL· initrotoluol a" chimiquement, 
pur. 
10 

3° . L 'acide pic,.,ique. Il ne clo it conteni r 
aucune impureté qui Ie rende plu dangereux 
que ]e pL·oduit ch i1n iquem ent pur. 

11 
4° . Les co1·ps n.itrés organiques qui ne sant 

pas plus da ngereux que l'acide p icrique, 
clestinés aux recherches sc ientifiques ou aux 
usages pharmaceutiques, expédiés par quan
tités n'excédant pas 500 gr chacune et 5 kg au 
tota l , poids net, correspondant à un poi cls brnt 
de 15 kg. 

Contlltlons de transport. 

Le transport des cxplosi fs est régi par les 
clispositions sui vantes: 

A . Emballage. 
12 

1. 1 °. La nitrocellulose sous forme d'ouate 
et non compri móe contenant au moins 25 o/a 
cl'eau ou d'alcool (ai et la nitrocellulose com
primée contenant au mains 15 % cl'eau (b) 
cloivent être renfermées dans des récipients en 
bois forts , étanches et b ien ferrn ós, imper-
1néabl es, suivan t les aas, à l' eau ou à l'al cool , 
ou cla ns des récipients en fer-blanc (caissettes), 
ou clans des tooneaux en carton résistants et 
imperméables ou en fer revêtus à l'in térieu r 
cl'une couche de zine o u de p lomp, à l a con
dition que les ca issettes et les tonneaux so ient 
munis cl'une fermeture hermétique pouvant 
cécler à une pression intérieure. En outre, les 
ca issettes en fer-blanc cloivent à leu t· tour être 
soliclement emball ées soit isolément, so it à. 
p i usieurs ensémble, clans de fortes caisses en 
bois, avec de la paille, du papier ou d'autres 
matière souples de ce genre entre les ca is
settes métalliques et dans tous les in terstices, 
de sorte que lesdites ca issettes soient abso l u
ment i mmobil isées. 
13 

2°. L e trinitrotoluol cloi t être sol i dement 
embal lé dans de forts réci pients en bo is, éta11-
ches et bien fermés. Au I ieu de réc ip ients en 
bois, on peut aussi employer des tonneaux en 
carton rés istants et irnperméables. 

Le trinitrotolunl dit liquide peut être em
bal lé non seulement dans de forts récip ients 
en hoi étanches et b ien fermés , mais aussi 
dans des récip ients en fer; ceux-ci cloivent. 
avoir une fermeture a bsolument hermétique. 
qui puisse cédel', en cas d'incendie, à la pres• 
sion des gaz qui se clégagent clans l'intérieur 
du récipient. 
14 

3° . L'acide picrique doit être so liclement 
emball é clans des récipi ents en bois résistants, 
étanches et b ien fermés . Au lieu de récipients. 
en bois, on peut aussi empl oyer des tonneaux 
en carton résistants et imperméabl es. Les ma
tières contenant du plomb (mélanges ou com
biniiisons) cloivent être exclues de ]'emballage. 
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16 

4 °. Les p1·évaratiom de corps nitrés oi·ga
niques doivent être bien emball ées dans des 
récipients en verre ou en grès, étanches et 
fermant bien, et ceux-ci doivent à. leur tour 
être bien emballés dans des récip ients en bo is 
forts, étanches et fermant bien . 
16 

2. Le poids brut d'un coli s dénommé sous 
1 °, 2° et 3° ne doit pas dépasser 120 kg, s'il 
s'agit de caisses; lorsqu'il s'agit d'emballages 
dans des fûts susceptibles d'être roulés, Ie poids 
brut de 120 kg est admis pour l'acide picrique, 
et celui de 300 IFg pour les matières dénom-
1nées sous 1 ° et 2°. 

Le poids brut d 'un colis dénommé sous 4° ne 
doit pas dépasser 15 kg. 
17 

3. Chaque colis cloit être muni d'une éti
quette du modèle n°. 1. En outre, les col is 
contenant de l'acide picrique doivent porter 
l'inscription en caractères rouges bien appa
rents "Acide picrique". 

B. Attestations. L ettres de voiture. 
18 

1. Pour tout envoi, l 'expéditeur et un ex
pert-chimiste agréé par Ie chemin de fer ex
péditeur doi vent certifier dans la lettre de 
voiture que la nature de la marchandise et 
!'emballage sont conformes aux prescriptions 
c i-dessus. L'attestation de !'expert n'est pas 
nécessaire si une déclaration spécia le d'une 
autorité compétente est jointe, au:x mêmes 
fins, à la lettre de voiture, qui devra en faire 
mention. 

2. Les prescriptions légal es particulières 
aux Etats contractants sur Je territoire des
quels doit être acheminé Ie transport déter: 
minent les autres attestations qui pourra ient 
encore étre &cessaires. 

0 . Matériel de tmnsport. 
19 

1. Les ex71losijs d!e toute nature doivent 
être transportés dans des wagons à marchan
dises couverts. 

2. Les wagons <lont les parois ou la toiture 
sont recouvertes de plomb ne doivent pas être 
employés pom Ie transport de l'acide p-icrique. 

D. Oharge1nent. 
20 

1. Les explosijs (classe Ia) ne doivent pas 
être chargés dans un même wagon avec les 
inunitions dé11oinmées ous 3° et 5° A de la 
classe l b. 

2. Il est interdit de charge,· des matières 
contenant du plomb (mélanges ou combinai
sons) dans 11u même wagon avec de l'acicle 
picrique. 

E. Mode de tmnsport. 
21 

Le transport ne peu t pas être effectué en 
grande vitesse. 

Ib. Munltlons. · 

Sont admis au transport: 
22 

1 °. Les mècl,es non an,oi·tées, 

a. Le ,nèc/;e.~ à comb·ust-ion rapide [mèches 
composées d'un boyau épais à àme de poudre 
noire de grande section ou à àme de fi laments 
de fulmi-coto11 nitré ; en ce qui concerne les 
mèches à con1bustion lente, voi r cl asse l c, 1 ° 
c. - ch iffre marginal 46 - ]. 

b. Les cordeaux détonants (tubes métalli
ques à parois minces de fa ible section à àme 
remplie d'une matière explosible qui ne soit 
pas plus dangereuse que l'acide picrique pur, 
ou cordeaux tissés de faible section à · itme 
remplie d'une matière explos ibl e qui ne soit 
pas plus dangereuse que Ie tetranitrnte de 
pentaerythrite - nitropentaerythrite - ). 
23 

2°. Les ainones non détonantes (amorces 
qui ne produisent d'effet brisant ni à l'aide 
de détonateurs ni par d'autres moyens), 

a. Les capsules pour ar,nes à feu (capsules 
métalliques) ; les pastilles fulminantes pour 
munitions (godets de carton) renfermant 40 
mg au plus de matière explosibl e et dont Ie 
rebord du carton en saillie doit être au moins 
deux fois plus haut que Je diamètre de l'ex
plosif encastré. 

b. Les douill cs vides amorcées. 
c. Les étoupilles, étoupilles à vis , amorces 

électriques sans leur détonateu,·, alluineurs de. 
sareté ou autres ainorces analogues contenant 
une faible charge de poudre noire, actionnés 
par friction, par percussion ou par l 'électr icité. 

d. Les /usées de vrojectiles sans détonat eurs 
ou dispositijs provoquant un e// et brisant, les 
amorces pou,· jusées de pi·ojectil es. 
24 

3° . Les pièces d' a1·ti/ ice pou,· signaux, no
tamment les gros coups de canon contenant. 
200 gr au plus de poudre noire en grains ou 
70 gr de poudre à faible fumée, et les péta,·ds 
de chemin de Jer. 

En ce qui concerne les petits coups de canon. 
d'une contenance de 75 gr au maximum de 
poudrn en groins, utilisés pour les pièces d'ar
tifice, voir cla e I c 3° b. - chiffre marginal 
48 -. 
25 

4 °. Les cartouches pour arm es · à / eu por
tatives, 

a. Les ca,·toucl.es tenninées, dont les douil
les sont entière,ncnt en métal. Les projectile$ 
doivent être adaptés à la douille de façon 
qu'ils ne puissent ni s'en détacher, ni per
mettre Ie tamisage de la charge de poudre. 

b. Les cartouches chargées, dont les douil 
l es ne sont qu' en partie m étal.liques. La charge 
entière de poudre doit être contenue dans Ie 
culot métall ique de la cartouche et être en
fermée par un bouchon ou une bourre. Le 
carton doit être assez rés istant pour ne pas se 
br iser en cours de route. 

c. Les cartouches à douille en carton et 
percussion central.-e, chai·gées . Le carton doit 
être assez 1·és istant pour ne pas se briser en 
cours de route. 

d . Les ra1·to11ches Flob ert à balles. 
e. Les cartouches Flobert à petits plo,nb,. 
/. Les cartouches Flob ert sans balles 11i 

pct-its plom bs. 
26 

5°. A. Les amorces clétonantes. 
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a. Les détmmtcurs (avec amorces à retar
dement ou non). 

b. Les détonateu1"S 1nunis d'a1norces élec
triqms (à retardement ou non). 

c. Les détonateurs reliés solide1nent à une 
nièche de pow/J,•e noire . 

d . Les détonateu1·s à 1·eta1·de1nent et cap- · 
s11,les (cartouches de sondage par l 'écho). 

B. Les capsules à sondage (détonateu.-s 
avec capsules. renfermés dans des tubes e n 
fer-bl a nc - botnbes à sondage flottantes ou 
non-). 

Coutlltlons de tran s1iort. 

. 4.. F:mballcige. 

En ce qui concerne Ie 1 °. 

1. Les 711 èche• non a1norcées doivent être 
ernballées dans des récipients en bois (caisses 
ou tonneaux) solides, étanches, bien fermés, 
de manière qu'aucune déperdition ou tamisage 
ne puisse se produire. On peut ernployer, au 
Jieu de récipients en bo is, des tonneaux en 
carton rés ist,111ts et irnperméables. 

Le poids brut d'un coli s de mèches ne clo it 
pas dépasser 60 kg. 

2. Les cordeaux détonants à àme de tetra
ni trate de pentaerythrite doivent être roul és à 
raison d'une longueur d'environ 100 m sut· des 
rouleaux solides, difficilement inflammabl e , 
par exemple en bois ou en carton fort et 
solide. Ces rouleaux doivent être ernballés 
clans des réc i pients en bois forts fermant bien 
et d"tme façon étanche, de telle manière que 
les rouleaux ne puissent ni se toucher ni 
toucher les parois de la caisse. Ceci s'obtient 
par exempl e en entourant à pi usieurs reprises 
les rouleaux clans du papier fort et résistant et 
en empêchant le relàchement et la pe im éa
bi l ité de eet emball age à l' a ide cle co ll e ou 
de toute autre façon appropriée. 

Chaque caisse ne do it pas contenir plus de 
1000 m cle mèches. Le mode d'emballage cloit 
être autorisé par l'autorité compétente du 
pays expéditeur. 

3. Il est permis de garantir la fermeture 
de ca isses a vee des mèches non amorcées à 
!'aide de bandes ou fils en ,wier tenclus et 
roulés autour de cell es-ci. 

4. Chaque col is doit porter l 'étiquette con
forme au modèle n°. 1. 

En ce qui concerne Ie 2°. 
28 

1. Les a111orces non détonantes cloivent être 
emball ées dans des récip ients en bois (ca ises ) 
so l icles, étanches et bien ferm és ; sont en outre 
admissibles: 

les fûts en bois-, pour les amorces clé nom
rnées en et. ; 

les sacs, pom les doui ll es vides dénommées 
en b. 

les wnneaux en bois ou les tonneaux er. 
ca rton résistants et imperméables , pour Ie, 
a morces électl' iques sans leur détonateur dé
nmn tnées en r. 

2. Il y a l ieu d'observer ce qui suit avant 
de placer dans les récipients extérielll's les 1 

,:1norces énwnérées en a. : 

L & S. 1931. 

1 °. Les capsule; clont la matière explosible 
est à découvc1·t doi ,·ent être sol idement em
bal lées, au nombre de 1000 au plus. les cap
s,des dont la matière explosible est 1·ottverte, 
au nombre de 5000 au plus, clans des rócipienm 
en fer-b l anc, des boîtes en carton rigides ou 
des ca issettes en bois . 

2° . Les pastilles /1d111ina11tes 1"""' •11i,mz

tions do ivent être so liclement emba llées, a11 
nombre de 1000 au plus, clans des boîtes en 
cartou rigides. Les boî tes doivent a\·oir un 
couvercle à rebords et être bien fice lées. Cha
que ca isse doit contenir 10 boîtes au plus et 
être revêtue à l' intér ieur so it d'une p laque d& 
feutre d ' un cm d'épais eur, soit d'une garni
ture analogue . 

3. Les a,norces é,i-umérées en c. et d. cloi
vent être emballées dans les récipients d& 
façon qu'aucun déplacernent ne puis e se pro
du ire. 

4. Chaque col is contenant des amorces dé
nomrnées en a., c. et d. ne doit pas peser plu;, 
de 100 kg. 

En ce qui concerne Ie 3°. 
29 

1. Les coups de canon cloi vent être solide
ment embal lés dans !'emball age d'or igine ef
fectué par la fabr ique, l'amorce éta nt pro
tégée de maniê re à empêcher toute déperdition 
de la matière, dans des récipients en bois 
solides, étanches, fermant bien ou bien dans 
des tonneaux en carton rés istants et imper
méables. 

Le poids brut d'un réc ipient ne doit pas 
dépasser 100 kg, et Ie poids total de poudre 
ne peut dé passer 25 ou 10 kg suivant qu' il 
s'agit de poudre en grnins ou de poudrn sans 
fumée . 

2. Les pélards cloi,·ent être emballés clans 
des ca isses formées de p lanches cl ' au moins 
22 mm cl'épaisseur, bien jointives, assujetties 
par des vis à bois, complètement, étanches et 
entourées d ' une seconde ca isse étanche. Celle-ci 
ne doit pas avoir un volume supél'ieur à 60 
déc imètres cubes. 

3. Les pétards doivent être solidement assu
jettis dans des déchets de papier , de la sciure 
de bois ou du plätre, ou être bien rnngés et 
isolés les uns des autres de tel Ie maniêre 
qu'ils ne puissent ent ret· en contact les uns 
avec les autres ou avec les parois de la caisse. 

4. Chaque colis doit porter l'éti q11ette con
forme au niodè le 11°. 2. 

En ce qui conce rne Ie 4 °. 
30 

1. Les ca1·touches pow· armes à feu doi,·ent 
ètre parfa itement assujetties dans des réci
p ients en fer-blanc, en bo is ou en carton fort, 
de façon qu'aucun cléplacement ne puisse se 
produ ire. Les réc ipients do ivent être sen'és 
les uns à cóté des autres par rangées super
posées dans des caisses en bois sol ide , étan
ches et bien fermées. Les espaces ,·ides doivent 
être remplis de carton, de papier, d'étoupe, 
de fibres de bois ou de copeaux cle bois - Ie 
tout exempt d ' humidit,é et de matièt-e grasse 
- de manière à é ,·iter tout ballottement. 

2. Le poids brut cl'un col is ne doit pas dé
passer 100 kg. 

29 
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En ce qui co)1cerne le 5° A. 
at 

a. Les détonateurs (à retardement ou non) . 
1. lis doivent .être emball és par 100 au plus 

dans un récipient résistant en fer-blanc ou en 
carton, de façon à empêcher tout déplacement 
des détonateurs, même en cas de secousse vio-
1 ente. 

Les vides et les intervalles des détonateurs 
doivent être complètement remplis de farine 
de bois dur bi en sèche ou d'11ne substance ana
logue exempte de sable, à moins que la con
stitution des détonateurs soit tell e que la 
poudre fulminante ne puisse se détacher au 
cours · du transport (déto1rnteu rs à opercule, 
par exemple). 

Dans les boîtes en fer-blanc, Ie fond et le 
dessous des couvercles seront garn is de feutre, 
de drap, de ca rton ondulé ou d'une matière 
analogue et les parois inté ri eures seront gar
nies de carton, de façon à empêcher tout con
tact immédiat des détonateurs et du fer-blanc. 

Les boîtes en carton doivent être enduites 
extérieurement de paraffine, de cérési ne ou 
d'une substance analogue capable de rendre 
Je carton imperméabl e. 

2. Les récipi ents ainsi remplis doivent êtrA 
fermés d'une façon hermétique; on coli era 
sur leur pourtour une bandelette de papier 
bien adhérente, de telle sorte que Ie couvercle 
presse sur Je contenu et empêche Je ballotte
ment des détonateurs. Les boîtes de fer-blanc 
seront empaquetées par cinq dans du papi er 
fort ou mises dans des boîtes en carton. 

Les paquets ou les boîtes seront placés, 
autant que possible sans vides, dans une caisse 
résistante en bois don t les parois auront au 
mojns 20 mm d'épaisseur ou dans un fort 
récipient en fer-blanc. Un paquet ou une boîte 
au moins de chaque li t era entouré d'un lien 
qui permette un enlèvement aisé. Les v ides 
des récipients doivent être bourrés de matières 
sèches telles que du papier, de la paille, des 
fibres de bois ou copeaux de bois. Si le réci, 1 

pient est en bois, Ie couvercle sera fixé au 
moyen de vis; les logements des vis dans lil 
couve.rcle et les parois doivent être forés .avant 
le remplissage. Si le récipient est en fer-blanc, 
on assurera une fermeture étanche et résistan
te, mais de façon qu'on puisse, faci lement et 
sans danger, en lever Ie couvercle et Ie repla
ce r clans les contlitions primitives. 

3. Le récip ient, tlont le couvercle doit pres
ser le contenu de manière à empêcher tout 
ballottement, doit être placé, Ie couvercle en 
haut, dans une caisse en bois sol ide et étanche 
qui sera fermée au moyen de vis et clont les 
parois am·ont au moins 23 mm d'épaisseur. 
Il cloit exister partout, entre Ie récipient et 
la caisse, un intervalle qui senl de 3 cm au 
moins. Cet in tervalle sera bourré de matières 
Eèches te lies que sciu re de bois, pail Ie, fibres 
de bois ou copeaux. 

4. Chaque col is doit porter des étiquettes 
conformes au modèle n°. 2 et au modèle n°. 7. 

. Chaque caisse doit être plombée, ou .pourvue 
d'L\n cachet (empreinte ou marque) appliqué 
sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une 
étiquette collée sur Ie couvercle et les parois 
et portant la marque de fabr ique. 

5. L a quantité d'explosif contenue d,rns 

cha que caisse ne doit pas avoir un effet 
initia] supérieur à celui de 20 kg de fulmina te 
de mercure. 

Les ca isses dont Ie poids brut clépasse 25 kg
seront pourvues de po ignées ou de tassea11x. 

32 
b. Les détonateurs pourvus d'amorces él ef

t,·iques (à retardem ent ou non) doivent êti-e 
empaquetés par 100 au plus. Les détonateurs 
cloivent être placés a lternativement à l'un er 
à l',autre bout du paquet. Les paquets l iés pa, 
10 au plus seront enveloppés de papier fort et 
ficelés ; cinq au pi us de ces nouveaux paquets 
seront emballés dans une ca isse résistante en 
bois, <lont l es parois a nront au mo ins 23 n,ni 
d'épaisseur ou dans une caisse en fer-blanc, 
ou ils seront immobilisés par un bounage de 
matières sèches , telles que du papier, de la 
paille, des fibres de bois ou des copeaux. 

En ce qui concerne la charge en composi t ion 
explosive, l a fermeture, l'é tiquette et, l'inscrip
t ion , voir ce qui est dit en a. pour les déton,i
teurs; il n'est pas besoin d'avoi1· pour ]'em
ballage une caisse extérieure. 
33 

c. Les d étonateurs pourv'Us de 1n èehes U 
powke nofre. 

La mèche doit être enroulée en anneau e t 
convenablement liée. Dix anneaux seront réu
nis en un rouleau qui sera enveloppé de papi e1· 
tl'emballage fort et ficelé . 10 rouleaux au plus 
seront emball és da ns une caisse en bo is, dont 
les parois auront 12 mm d'épaisseur au moins 
et dont les vides seront bourrés de papier , 
de paille, de fibres de bois ou de copeaux. de 
façon que Ie contenu ne puisse ballotter. 10 
au plus de ces ca isses seront placées ,'t le1w 
tour dans une ca isse extérieure. 

En ee qui concerne la charge en composition 
explosive, ]'emballage dans la ca isse exté
rieure , l a fermetnre, l'étiquette et l 'insc1·ip
tion, va ir ce qui est dit en a. pom.- les détona
teurs. 
34 

d. Les détonateurs à retardement arn· 
amorces (cartouches de sondage par l' écho) 
doivent être réunis pa r 50 pièces au plus cln n-; 
]'emballage adopté par la fabr ique cl'origim, 
(fortes boîtes en fer-blanc dans lesquelles Ie 
cartouches se ront di sposées en ei nq couches rle 
10 pièces, et soignensement immobilisées pm· 
du feutre de laine interposé entre les couches; 
le couvercle sera assujetti à l a boîte par 1111 

ruban isolant). 10 de ces emball ages au pl us 
seront so igneusement contenus dans une cais;t• 
solide en bois. 

Pour ce qui concerne la cha1·ge en compo
sition explosive, ]'emballage dans la caisse 
extérieure, la fermeture, l'étiquette et l'i :i
scription, voir ce qui est dit en a. pour les 
détona teurs. 

En ce qui concerne Ie 5° B. 
3ó 

L es détnnateun de sondag e. les bombes , ,, 
svndage fl ottantes ou non (détonateurs pom
vus cl'amorces et insérés dans des étuis en fe , -
blanc) doi vent être réun is par 10 pièces ,,. , 
pi us dans ] 'emballage adopté par Ia fabriq Ut• 
d'origine (boîtes sol ides en carton ou en fe, -
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blanc, à fermetu1·e co ll ée, dans lesquelles les 
engms seront e ntomés séparément de papier 
irnprégné, plus d 'une enveloppe en ca rton on
dul é); ces em ba llages d'origine se rnnt bien 
in1mobilisés par 50 au plus dans une caissc 
solide en bois soigneusement fermée. 

Pour la nature et la charge de la compo
s ition explos ive, voir ce qui est dit en 5° A a . 
polll' les détonateu,·s. 

B. Atlcstatious. J:rttre.s de voit'Ure. 
:!6 

1. Pour les cordeai,x détonants dénommés 
.<aus 1 ° b, la lettre de voiture doit porter une 
attestatiou d'un expert-ch imiste agréé pai· Ie· 
chem in de fer ex pédi teur, certif iant que la 
nature de l 'explos if est conforme aux condi
t.ions énoncées dans Ia cl asse Ib, 1 ° b de 
!'Annexe I à la Convention inte rnationale. 
L'attestation de l' expert n'est pas nécessaire 
si une décla.ration spéc iale d'une autorité com
pétente est jointe, aux mêmes fins, à la lettre 
de voiture, qui devra en faire mention . 

:17 
2. Pour les amoues no,i détonantes déno111-

1nécs sous 2°. la lettre de voiture doit porter 
une attestation signée de l'ex péditeur , qui doit 
être ai nsi conçue: · 

Le soussigné certifi e que !' envoi rnentionné 
dans cette lettre de voiture est conforme, en 
ce qui concerne la nature et l'embnllage, aux 
clispositions écl ictées clans la classe Ib de !'An
nexe I à la Convent.ion internationale pour 
1 es amorces non clétonantes. 

as 
3. En ce qui concerne les matières déno1n-

1nées sous 3°, l 'expéditeur doit certifier clans 
la lettre de voiture que ['envoi est emball é 
conformément aux prescriptions édictées sous 
Ib de !'Annexe I à la Convention internatio
nale . 

3ll 
4. En ce qui concerne les ,·ai-touches pow· 

armes à je" portc,tives dénommées sous 4° , les 
mno1·ces détonantes et les capsules à sondage 
dénommées sous 5° A et 5° B, la lettre de 
voiture doit porter une attestation, signée de 
l'expéditeur, qui doit être ainsi conçue : 

Le soussignè certifie que ]'envoi mentionné 
dans cette lettre de voiture est conforme, en 
ce qui concerne Ia nature et l 'emballage, aux 
dispositions éd ictées dans la classe Ib de !'An
nexe I à la Convention international e à 
1 'égard des cartouches pour annes à feu por
tati ves - ou à I' égard des amorces clétonan
tes -. 

40 
5. Les prescriptions légales particulières 

nux Etats contractants sur Ie territoire cles
quels doit être achern iné Ie transport déter
minent les a utres attestations qui pourraien t 
encore être nécessa i res. 

-n 
6. Dans les lcttres de voiture afférentes 

aux a11101·ces détonantes Pt au~ tapsulFs à son• 
dage (5° A et 5° B), l'expécl iteur cloi t cer
tifier que ces objets ont été admis 11 11 transport 
par l'autori té compétente. 

(' .>Jatéi'icl de tra11sport. 
42 

Les 11w11.itions de tout,e 11atu1·c doi,·ent être 
transportées dans des wagons à rnarchandises 
couverts. 

D. Ch.argemen,t. 
43 

Les mal ières dénomw,ées SO'tM 3° et 5° il ne 
cloivent pas être chargées dans un même wa
gon avec des explosifs (classe la). des m11ni
tions (classe Ib), dénommées sous 2°, 4° et 5° 
B, ni avec des matières des classes II et. III a. 

E. M ode de transport . 
44 

Le transport en gra nde vitesse des mat iè,·es 
énmnéi'ées sous 3° et 5° A est interdit. 

Ic. Inflammateurs, J)ièccs ,rartiflce, etc. 
45 

Ne sant aclm is au transport parm i les pro
cluits de cette catégorie énumérés ci-a.près que 
ceux répondant aux conditions générales su i
vantes: 

La charge explos ive de ces objets doit être 
constituée, aménagée et répartie de telle ma
nière que la friction, les trépidations, la per
cuss ion ou l'infl ammation_ des ob jets emba llés 
ne puissent provoquer une explosion de tout Ie 
contenu des colis. 

Ces objets sont en outl'e soumis aux con
clitions su ivantes: 

a. sauf pour les bandes d'amoTc es et les 
bandes d'am.orces parajjinées pour lampes de 
sûreté, l'u t ilisation du phosphore blanc ou 
jaune n'est pas admise; 

b. la cornposition utilisée cloit être stable , 
c'est-à-dire qu'après avoir été emmagasinée 
durnnt 4 sem a ines à une température de 50° 
C, elle ne doit pas accuser cl'altération qui 
serait due à une stabilité insuffisante. 

Le fabricant est tenu de se renclre compte 
constamrnent, par des épreuves répétées, du 
parfait état de la composit ion explosive. 
!6 

1 °. Les inflamm.atew·s: 
a. Les allumettes ordinaires et a"tres in

jlamm atew·s à friction. 
b. Les bandes cl!a1n01·ces et les bandes 

d'mnones pa,·ajfinées pour lainpes de sûretè, 
renfermant un explosif composé de chlorate , 
de potasse ou de salpêtre, de petites quantités 
de phosphore, de sulfure d'antimoine, de 
soufre, de sucre de lait, d'outremer, d'agglu
tinant (dextrine, gomme) ou de matières simi
laires. On ne peut employer que 7,5 gr au 
maximum cl'explosif pour 1000 amorces. 

En ce qui concerne les rubans cl'amorces. 
Yoir sous 2° e - chiffre marginal 47 -. 

r. Les 11,èches à poudre noire (mèches qui 
consistent en u n corcleau mince et étanche 
avec une ame de pouclre noire de faible sec-
1ion). 

En ce qui concerne les autres mèches, voir 
classe I b, 1 ° - chiffre marginal 22 - . 

d. Le /il pyroxylé destiné à l'allumage 
rapi cle des feux cl'a.rtifice, etc. Le fil pyroxylé 
doit avoir la mêrne stabilité que la nitrncel
lulose (classe Ia}. 

e. •Les lances rl'allmnage (tubes minces en 
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pa.·pier ou en carton. fer més aux deux bouts et 
contcna nt so it une petite qua ntité de com po
s ition fu;,a nte constituée de rnatières oxygé. 
nées - ch lo rate, nitrate, - et de matière 
01·ganiques, so it des compo és nitrés aromati
q ues) et les cClpsules u tl1er111ite avec des pas
tilles fuJ.111 inClnles . 

f. Les aJ.lw11 eura de .~ûrcté pour m èches 
(dou il les en papiel' fort ou en carton, conte
nant une arnot·ce trouée, traversée par u11 fil 
destiné à pl'OdLtil'e une fri ction ou un al'rnche
ment, ou engins de constitution ana logue). 

{J. Le cw, orces électriques sClns détonateurs . 

4, 
2°. Les articles et jtntets pyrotechniquA.8; 

les a,111orces et les ntbClns d'a,11,01·ces . les Cll'
ticl es déto nCll1ts. 

c,. Les a,·rticl es pyrotechniqucs de SCllon (cy
l indres Bosco, bombes de confetti, fruits pou t· 
cotillons et articles similaires, renfermant une 
faible charge de 1 gr au plus de fulmi-coton 
à collodion pal' objet, desti11ée à chasser une 
boune ino[fensive, telle que balies d'onate, 
confett i, etc.). 

b. Les jouets ful111 i ,w11ts . 
/Y. . L e bonbons fu lminants , cartes de fleurs, 

larne ll es de papiel'-collodion et autres articles 
s imilaires renfermant des quantités t l'ès m ini 
mes de pap ie r-coll odion on d'argent fu lmi
nant. 

/3. Les pois fulminant , g re11ades fulminan
tes et al't icle sim il a ires contenant du fulmi
nate d'argent ; il s ne doi\'ent pas contenil' 
plus de 1 gr de fulminate d'argent ponr 1000 
pièces. 

c. Le all1,111 ettes pyrotechniques (allumettes 
benga le , contenant 20 g1· au plus de compo
sit ion d'allumage et de composition fusante 
par boîte de 20 à 24 allumettes, allumettes 
pi uie d'or, all umettes p i uie de fleurs, etc.). 

d . Les cipi•ges mcrveille11x, garnis d'unc 
composition fol'mée de 11itrate de baryte. li 
maille de [el', pa ill ettes d'alurninium et corps 
agglutinants ; les cierges n'auront pas de tête 
d 'a llum ag·e . 

e. Les Clm orces pou,· jouets d'enfants et les 
ruba,ns d'amones, contenant une composition 
fulminante formée de ch lornte ou n il,rate de 
potasse, de petites quantités de phc>sphore 
rouge, de ulfure d'antimoine, de soufre. de 
sucre de lait. d'outrernel' , de craie , d'aggi uti
nants (dextrine, gomme) ou de matièt·es si 
milaires. On ne peut employer que 7,5 gr au 
maximum cl'explosif pour 1000 amorces. 

En ce qui concerne· les bandes d'amorces ' 
pour les lampes de sûretó, voir sous 1 ° b - , 
ohiffre marg ina l 46 -. 

f . Les Clrt icles d étorumts dout Je modèle et , 
Ie mode d'emballage ont été approuvés par 
l'autor ité compétente du pays expéditeur: 

ex. les bouchons détonants chm·gés d 'une 
composition ·explosive à base de chlorates et de 
phosph.o,·e (chlorate de potassium. phosphore 
rouge, crn ie , agglutinant) ; Ie poids de la ma
tière ex plosive con tenue dans 1000 bouchons 
ne poul' ra dépasser 60 g r. La distance entre la 
surface de . la charge explosive et l'orifice de 
la cavité du bouchon doit être d'em·iron 5 
mm. Si l'on emploie du liège naturel. la com
position explos ive sera fixée entre deux feuil-

les de papie l' , ou dans u11 godet de carton, de 
façon à ne pou\'oi r se détaoher et sortir. Si 
les boucho11s sont en liège aggloméré, la com
posit.ion sera i11sérée directement dans la 
ca,· iré; 

~- les pétcird'" ro11ds chm·gés d '1Uii r01nposi
tio 11 cxplosii·e à bClse d e plwsphore et de chlo
rat r (chlorate de potasse, phosphore rouge, 
c raie, agg lu tina nt) forrnés cl'un di sque en car
ton de 2 mrn cl 'ópaisseu r sur lequel est appl i
q uée u1Je l'Oncle ll e dont Ie creux contient la 
charge explosive cornprimée et est recouvert 
par une petite feuille de papier. Le poids de 
la matièl'e explosi ,·e conten ue cl a ns 1000 pé
-tards ne pou1Ta dépasser 45 gr: 

: . les bou,clton;; déto11ants, i' /Ut1'y és d"ttne 
compositil)n aa f'ulm'lnate 01.1, ri 'u ,ie composi . 
ûon anaJ.ugur, laque ll e est pressée dans des 
amorces e11 ca1·ton enfoncées dans la cavité 
des bouchons. La charge de 1000 bouchons 
clétona nts ne doi t pas peser p i us de 60 gr; 

à. les amorces en cClrton (munitions lill iput) 
contenaut une charge comprimée de fulminate 
ou cl'une composition analogne. L e poids de la 
matière explos ive contenue clans 1000 amol'ces 
en ca l'ton ne pou t'l'a dépasse l' 25 gl': 

~- les a,norces en carton (munition lilliput) 
chargées d'une composit ion à base de phos
phol'e et de chlorate (chlorate de potasse, 
phosphol'e l'Ouge, crnie et aggl utinant) . I,,a 
charge explosi\'e contenue dans 1000 a morces 
en carton ne peut dépasser 25 g r. 
-1" 

3°. Les pièces d "artifice. 
a . Les bombes et les pots à f eu, c'est-à -dire 

des pièces 1 lancées au mol'tie r, du poids to
tal de 3.5 kg, y compris la cha l'ge propulsive 
(poid brut 5 kg). 

Les bom bes incendiaires, les fusées, les chan
dellcs 1·0111ai11es, les f ontai11es, les roues et les 
p ièces ,,im ilaires . pesant 500 gr au plus par 
pièce. 

b. Les pPtit; cüups de cwwn, cons ista nt en 
cartouches de papier enveloppées de fi celle et 
encluites de col le et contena nt au plus 75 gr 
de pondre en gra ins, et les coups de fusil 
(pétards 2 ) contenant au plus 20 g r de poudre 
en gl'ains, const itués d'une enveloppe cylin
drique en papier fermée aux deux bouts, tous 
pourvus de mèches dont Ie bout extériem doit 
être com·er t, et les autres pièces destinées à 
produire une forte déto,wtion. 

En ce qui concerne les gros coups de canon 
( pièces cl'a rtifice pour signaux) , voir classe 
I b, sous 3° - chiffre mal'gina l 24 - . 

c. Les petites pièces d "a·rt i fic e (crapauds, 

1 Les pièces cl'artifice contiennent comme 
cha~·ge propulsive de· la pouclre noire en 
grams: - comme charge d'éclaternent, du 
puh·érin. pouvant être additionné de poudre 
de mine, de sa lpêtre, soufre ou charbon ou 
copeaux ou paillettes méta~liques; - comme 
compo~ition d' étoiles ou de boules éolai rantes, 
des mélanges val"Îables suivant la couleul· mais 
pouvant 11ussi contenir du ch lorate; - les 
compositions détonantes des pièces d'artifice ne 
doivent pas contenir du chlorate. 

2 Polll' les pétal'cls de chemins de fel', voir 
classe I b, sou 3°. 
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se,·penteaux. pluies d'or. pluies d'argent, etc.) 
contenant au maximum 1000 gr de poudre 
TJoi re en g rains par 144 pièces. Volcans, co
mètes iL la n1ain. etc .. contenant au maximun1 
30 gr de poudre noi re en grains par pièce. 

rl. Les / rll.r rle lJ rngalP 1. (torches de ben
galc, lumières, flnn1mes , etc.}, sans an1orce. 

Corulltlons ,Ie transport. 

. -!. Emballage . 
4!! 

1. L'ernballage doit être fait dans des cais
ses en bois solides, éta nches et bien fennées. 

Pour les objets dén01nrnés sous 1° a, !'on 
peut a 11ss i em pi oyer des boîtes en carton de 
bonne qua! ité, forternent coll ées, de 2 mm 
d'épaisseur, ainsi que des récipients en fer
blan~. 

Pour les objlls déno11t1nés sous 1 ° c 1 'on peut 
ógalement utili er de forts tonneaux étanches 
en carton. 

Les ca isses clestinées à ces objets doivent 
être entièrement tapissées de bon papier résis
tant; Ie papier peut aussi être rempla.cé pa.r 
11ne gal'niture intérieure en zine mince. 

Les ca isses destinées aux objets déno1n1nés 
sou.• 1° d et 1° e et aux allU?nettes jeux de 
bengalc. déno,nm ées sous 2° c, peuvent être 
garn ies intér iemement de papier fort de bonne 
qualité, de pap ie r bitumé, d'une feu ille de 
zi nc ou de tól e plom bée. 

Pour les objets clénom m é.• sous 1 ° b, 2°. a, 
2° b, ~. 2° e, 2° / et 3°., les ca.isses seront en 
planches dressées et bien jointives d'au moins 
18 mm cl'épaisseur; leurs arêtes seront assem
blées à queue cl'aronde ou au moyen de 
couvre-joints; l'intérieur sern entièrement ta
pissé de bon papier résistant; Ie papier peut 
au si être reinplacé piu· une garn iturû inté
ri eure en zine mince. Pour les objets deno,n-
111 és sous 2° ., 1 e couvercles des cais es doi vent 
être assujettis au moyen de vis . 

2. Les articles ci-desous énumérés doivent, 
avant d'être rangés dans les récipients, être 
soli dement em ball és comme su i t: 
50 

a. Ceux des 1° a, 2° a et 2° b, et.: 
dans du pap ier d'emballage fort ou dans 

des boîte sol ides. U ne boîte en carton ne 
doit pas contenir plus de 1200 boîtes remplies , 

roulées seront sépa rées pa ,· des disques en car
ton s' adaptant exactement à la boîte. 
~2 

c. Ce11x du 1 ° cl: 
Ie /il pyro.rylé sera enroul é par longueurs de 

20 m au pi us et en une seule couche au tour 
de ba ncles de carton repl iées e i nq fo is sur 
e ll es-mêmes. Dans chaque pl i on insérera une 
ban del ette de carto n fa isant sa illie de 1 cm 
au rnoi 11s des deux cütés. Les enrou I ements se
ront enveloppfs sép,uément de papier d'em
bnllage et bien fice lés; il s se ro11t empaquetés 
Pn u ite par 10 clans un double enroulement de 
papier d' ernballage fo rt; Ie paquet sera f icelé 
en croix, et placé da ns une ca issette en bois 
do,lt les paroi aUl'ont au moins 10 mm 
d'épa isseu1·; entre les paquets et les pa.ro is de 
la ca. issette, il y aura partout un intervalle de 
6 cm au mains qui sera rempli de far ine 1 de 
bois bien tassée. Un seul colis ne peut con
ten i ,. pi us de 30 caissettes. 
.;a 

d. Ceux du 1° e: 
par 25 pièces dans des boîtes étanches en 

fer-b lanc ou en carton, toutefois les capsule3 
de thennite par 50 ou 100 pièces dans des 
paquets étanches en carton. 

Ces ernballages intérieurs (boîtes ou pa
quets) seront disposés, dans la. ca isse, à des in
tervalles de 1 cm au moins, qui seront bien 
rernbourrés avec de la farine de bois 1 forte
ment pressée. Une caisse ne pourra contenir 
plu de 40 emball ages int,éri eurs . 

Ceux-ci devront être clistribués de façon à 
être groupés par 20 et les deux g roupes se
ront sépa1:és l'un de l' a.utre d'une façon con
Yenable pa.r une couche de 3 cm au mains de 
fa ,·i ne de bois 1 bien tassée. 
;,-1 

r. Ceux du 2° b, ~: 
dans des ca issettes en bois ou dans de fortes 

boîtes en carton , entourées de pa.pier, <lont 
chacune ne doit pa renfermer plus de 1000 
pièces; ell es doivent être immobil isées au 
moyen de sciure de bois. 
i;5 

/. Ceux du 2° c : 
dans des boîtes, réunie en uite par paquets 

de 10 à 12 boîtes, enveloppées de papier. 
d'a.llumettes. ' :;6 
(il g. Ceux du 2° d: 

b . Ceux du 1° b: dans des boîtes, réunies ensuite par paquets 
Jes bandes d'arno,·ces et Jes bandes d'amorces de 10 à 12 boîtes, enveloppés de papier ou 

parafjinécs pour Iampes de sûreté . soit comme emballés clans un sachet en pa.pier. Les sachets 
il et dit sous h, soit dans des boîtes cylindri - cloivent être fermés en pliant Te bout ouvert. 
ques en fer-blanc, soit clans des boîtes cylinclri- Les boîtes ou les sachets doivent être réunis au 
ques rés istantes en ca.rton, munies à Jeurs moyen d'une enveloppe de pa.pier résistant en 
deux bonts de couvercles s'a.justant herméti- des paquets solicles qui ne cloivent pas con-
quement. Chaque cylindre contiendra au plus renir plus d'une g rosse de cie,·ges mer-veilleux. 
12 bande enroulées, de 50 amorces chacune. 5 i 
30 au plus de ces boîtes seront réun ies en un h. Ceux du 2° e : 
paquet bien conclitionné à !'aide d'une enve- les a.morreR pour- jouets d'enfants et l es ru-
loppe de pa.pier. L es bandes d'amorces en-

1 Les pouclres-éclairs de magnés ium suscep
tibles de faire explosion gráce à la réunion 
cl"élfments combustibles et d'éléments déga.
geant de l'ox~,gène ne sont pas adm ises au 
tra!!Sport. 

1 L a farine de bois (qu'il ne faut pas con
fondre avec la sciure de bois et encore moins 
avec des copeaux) s'obtient par la mouture 
du bois. La farine de bois tcndre est fine et 
homogène au toucher, et a une consistance 
telle qu'elle s'agglomère par la pression . 
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ban,; cl'amorces, dans de fortes boîtes en car
ton do nt chacune ne doit pas renfermer plus 
de 100 amorces chaTgées de 5 mg de fulmi
nate. Une cha rge de 7,5 mg de· fulminate 
n'est adm ise qu' à la condition que la boîte ne 
rnnferme pas pi us de 50 amorces. Ce boîtes 
d'amo1·ces ou de rubans cl'amorces seront 
réunies au nombre de 12 en un rou leau, et 12 
rouleaux seront I iés en un paquet so l iele, en
veloppé de pa pier d'emballage. 
58 

i. Ceux du 2° /: 
ex. Les bouchons détonanls chai·gés d'une 

coinposition explosive à base de chlom.te et de 
phosphore doivent être emba l lés d ans des 
boîtes en carton avec couverc le à recouvre
ment, clont chacu ne ne cloi t pas ren fermer pi us 
de 50 bouchons. Les bouchon doivent être 
collés sur Ie fond des boî tes ou être assujettis 
cl'une autre façon tout aussi sûre dans leur 
position. Les vides do ivent être bien remplis 
de far·ine de bois 1 ou de farine de l iège 
sèches. Une couche d'ouate ou d'un bourrage 
tout aussi élastique doit être placée sur la 
farine; la boîte doit être fermée au moyen 
d'un couvercle à recouvrement. Les boîtes ai nsi 
constituées seront réunies en petits paquets, 
soit au moyen d'une bande en papier collée, 
soit à l' a icle de ficelle, de tell e manière qu'un 
petit paquet ne contienne pas plus de 100 
bouchons détonants. L es bandes en papier 
collées ou la ficelle doivent être assez fortes et 
sûres pour que la far i ne de bois 1 ne puisse 
ni couler da ns les boîtes ni en tomber. 5 pe
tits paquets au maximum seront réunis en un 
paquet so l ide, enveloppé de papier d'embal
lage. 
59 

~ - Les péta,·ds ronds cha,·gés d'une coinpo
sition explosive à base de chlom.te et de phos
phore, dans des boîtes en carton avec cou
vercle à recouvrement <lont chacu ne ne doi t 
pas renfenner plus de 5 disques. Ces boîtes 
,doivent être enveloppées, à rai on de 5 à la 
foi s, clans du papier. Les rouleaux ainsi ob
tenus doivent être réunis, à raison de 20 à l a 
fois, en un paquet. 2 paquets sont renfetmés 
ensembl e dans un fort carton a vee un cou
vercle à recouvrement. Le couvercle doit être 
soliclement fixé par une bande de papier so
lide co llée sut la partie infér ieme de la 
boîte. Chaque ca isse ne peut renferrner que 50 
cartons au pi us. 
60 

. Les bouchons détonanls chargés d'une 
composition au /ul,n inate ou d'une composi
tion anaJ. ogue, 1n·essée dans une douil Ie de 
carton ainsi qu'il est di t poUL· les bouchons 
chargés cl 'une composition-explosive à base de 
ch lorate et de phosphore sous a. 
61 

i> . Les amorces en carton (munit-ion l ·illiput) 

1 La fatine de bois (qu'il ne faut pas con
fondre avec la sciure de bois et encore moins 
avec des copeaux) s'obtient par la mouture 
du bois . La farine de bois tendre est fine et 
homogène au toucher, et a une consistance 
telle qu'e lle s'agglomère par la press ion. 

contena11 t une cha rge comprimée de fulminate 
ou d'une composition analogue doivent être 
emballées par g roupes de 10 au plus dans une 
boîte en ca rton avec couvercle à i-ecouvrement 
<lont Ie vi des sont remplis de farine de bois 1 ; 
SLLr Ie fond de la boîte a ins i que sous Je 
couvercle doi t être placé un carton d'une 
épa isseu r de 1 mm. Le couvercle doit être 
fixé sur la boîte par une bande de papier 
sol iele collée sui· les deux parties. L es boîtes 
doivent êti-e enveloppées, par 10 à la foi s, 
dans du papier; les rouleaux a insi obtenus 
doivent être réunis à l' a ide de papier d'em
ballage en un paquet. Chaque ca isse ne peut 
renferrner que 25 paquets au plus. 
62 

E . Le amorces e" i-arton (munition l ill i
put) chargées d'une co,nposition à base de 
phosphoi·e et de chlomte doivent être embal
lées ou bien d'après les prescriptions sous i>, 
o u bien par 50 pastilles a u maximum dans 
une boîte en carton avec couverc le à recouvre
rnent ; les pa til les doivent être fi xées dans 
les cartons troués, tous les vides doi vent être 
rem pi is de farine de bois. 1 

63 
k. Ceux du 3° a, 3° c et 3° d: 
dans de fortes boîtes en carton ou dans des 

ca issettes en bois; les objets dénoinm és sous 
3° d peuvent aussi être emballés dans des 
sacs en papier; les pièces d'a.rtifice de gran
des dimeTl./lions doivent être emballées dans du 
papier si leur point de mise de feu n'est pas 
revêtu d'une coiffe en pap ier ; clans les deux 
cas on doit empêcher Ie tami age. 
1\-l 

l. Ceux du 3° b: 
dans de fortes boîtes, les coups de canon 

do ivent être solidement Rssu jettis, les diffé
rentes pièces étant séparée les unes des autres 
par une forte couche de farine de bois 1 ou de 
matière analogue appropriée. 
(;ij 

3. Les paquets ne doivent pas pouvoir se 
déplacer da ns les récipi ents. Pour les objets 
dénommés sous 1 ° b, 2° a, 2° b (3, 2° e, 2° ; 
et 3°. les vides de la cai se extér ieure doivent 
être bounés avec des matières d'emball age 
appropriées et sèches (fibres de bois, papier, 
etc. - pour les bouchons détonants, les pé
tards ronds et les matiè res similaires: far ine 
ou sciure de bois -) . L e foin humide, l'étoupe 
imprógnée de gra isse ou d'huile ou d'autres 
matières su jettes à l'infl ammation spontanée 
ne doivent pa être utilisés. Lorsqu' il s'agit 
de grands clécors pour p ièces d'artifice (trans
parents) , il suffit de les fixer so lidement dans 
Ie rócipient. 
66 

4. Les récip ient exté t·ieu t·s cloivent porter 
en caractères bi en apparents et durables l ' in
dication de leur conten u et, en outre, pour 

1 La farine de bois (qu'il ne faut pas con
fondre avec la sciure de bois et encore moins 
avec des copeaux) s'obtient par Ia mouture 
du bois. La farine de bois tenclre est fine et 
homogène au toucher, et a une consistance 
tel le qu'e ll e s'agglomère pat la press ion. 
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,·eux qui /igurent sous l O b, 2° a, 2° b ~. 
2° e, 2° / et 3°, l'adresse exacte de l'expédi
t.eur. 
6; 

5. Le poids brnt d'un col is renfermant des 
objets dénon11nés sous 1 ° b, 1 ° e, 2° a, 2° b (3, 
2° c, 2° / et 3° ne doit pas exoéde,· 100 kg. 
En outre Ie poids total de la matière explosive 
(charge propulsive, charge d'éclatement et 
matière éclairante) ne doit pas excéder 20 ka 
pour les objets d,énO'lnmés sous 1 ° e et pour 
les pièces d'a,·ti/ice proprement dites dénom
m ées sous 3° a, 25 kg pour les petites pièc:,,s 
d' arti/ice dénommées sous 3° c; Ie poids total 
de la poudre grenée qui entre dans la com
position des pièces d'arti/ice proprement dites 
dénommées sous 3° a et il.es petites pièces dé
no1n1nées sous 3° c ne doit pas dépasse1· 2,5 kg. 
HS 

6. Chaque colis doit porter l'étiquette con
forme au modèle n° 1, à l'exception des colis 
renfermant des objets du 1 °. 

B . Autres prescriptions. 
(,9 

1. Les allu,nettes déno1n11des sous l O a, par 
quantités ne dépassant pas 5 kg, emballées 
conformément aux dispositions du chapitre A 
- chiffre marginal 49 -, peuvent être róunies 
en un seul col is avec d'autres objets (à l'ex
ception des matières dénommées dans les clas-
es Ia, I b et Ic, II et III de la présente 

Annexe). 
Il est interdit de poser sur les ca isses en 

cartou contenant des allumettes (1 ° a) des col is 
plus lourds que lesdites caisse avec leur 
contenu . 

En ce qui concerne les tonneaux en carton 
contenant des matières dénommées sous 1 ° c, 
on doit veiller à ce que ces tonneaux ne soient 
pas avariés par d'autres objets. 

Les caissettes contenant du / il py1·uxilé, em
ballées conformément aux dispositions du cha
pitre A 2 c - chiffre marginal 52 -, ne 
peuvent être réunies au nombre de plus de 5 
dans un même colis avec d 'autres pièces d'ar
tifice. 
iO 

2. Les a1norces poui· jouets d' en/ants et les 
,·ubans d'amorces (2° e), ai nsi que les pétards 
1·onds (2° / ~), peuvent être emballés ensemble 
avec des pistolets d' enfant de la Eaçon su i
vante: 

a. avec un pistolet ou bien un rouleau 
d'amorces ou de rubans d'amorces (d'après 
A 2 h - chiffre marginal 57 -) ou 2 rouleaux 
de pétards ronds (d'après A al. 2 i, ~ -
ch iffre marginal 59 -) . L'emballage doit 
être fait dans des boîtes en carton fortes qui 
doivent être divisées par une cloison de façon 
à ce que les pistolets se trouvent séparés des 
autre matières. Les boîtes peuvent, soit seu
les, soit ensemble avec des paquets qui ne con
tiennent que des autres matières, être embal
lées dans les caisses d'expédition; 

b. dans des caisses divisées par une cloison 
bien fixée de telle façon que les pistolets 
soient plaoés dans un compartiment et les 
1'1.tbans d'mnorces, a1norces ou péta,·ds ronds -
emballés conformément aux prescriptions d'em. 

ballage sous A - dans l'autre compartiment. 
Le poids brut d'une caisse mentionnée sous 

a ou b ne doit pas . dépass~r 100 kg. 
71 

3. Le transport doit être effectué clans des 
wagons couverts. 
72 

4. En ce qui concerne les articles dénom
més sous 1 ° b, 1 ° ·d, 1 ° e, 2° a, 2° b 0- 2Q e, 
2° / et 3°, l 'expéditeur doit certifier dans les 
lettres de voiture que la natm·e de !'envoi et 
)'emballage répondent aux prescriptions énon 
cées à la classe Ic de !'Annexe I à la Con
vention internationale. 
i3 

5. Lorsqu'il s'agit du transport ultérieur 
de marchandises par des expéd iteurs autres 
qûe les fabriques d'origine, cette attestation 
n'est pas indispensable, à condition que l 'expé
diteur déclare dans la lettre de voiture que 
Ie coli's proviennent d'une livraison ayant 
fait l 'objet d'une attestation conforme aux 
prescriptions de !'Annexe I à la Convention in-

, ternationale et que !'emballage primitif n'a 
été modifié en aucune façon. La preuve de ce 
qui précède peut être exigée; en ce qui con
cerne !'emballage extérieur, · 1a lettre de voi
ttu·e doit certifier qu'il est conforme aux pres
criptions de la classe Ic de I 'Annexe I à la 
Convention jnternationa le. 

C. M ode de tmnsport. 
74 

Les pièces d'artifice 3° sont exclues du trans. 
port en grande vitesse. 

Id. Gaz comprimés, llquéflés et dlssous 
sous 1>resslon. 

Sont adrnis au transport les gaz comprimés, 
l iquéfiés et dissous sous pression e i-après dé
no1n1nés: 

a. Gaz compri més: 

1 °. L'acide carbonique; 
2°. Le gaz à l ' eau, le. gaz d' éclairage, lc 

gaz 1nixte (gaz d'huile ne contenant pas plus 
de 30 % d'acétylène); 

3°-. Le gaz à/huüe (gaz riche); 
4°. L'oxygène, l' hydrogène, l 'azot e, l'oxyde 

de ca,·bone, le protocarbure Il] hydrogène (gri
sou, méthane) , ]'air, les gaz rares (argon, 
néon, hélium, xénon, crypton ou leurs mé
langes); 

b. Gaz liq,uéfiés: 
76 

5°. ex. L' éthylène, l 'acide carbonique, le 
gaz d' huil e, le protoxyde li]azote, l'éthane; 

~- Le gaz dit "Z" (gaz d' huile liquéfié 
dont la p,·ession à 50° C ne dépasse pas 26 
at1nosphères) ; 

6°. Le propylène, l 'a1nmoniaque, l'oxychlo-
1·ure de carbone ( phosgène) ; 

7° . Le chlore, l'acide sul fureux, le tétro
xyde d'azote; 

8°. Le chl01·u1·e de 1néthyle, le chlorure 
d'éthyl e, ce demier mên,e pa1·/u111é (lance
par/um), l' éther 1néthyl ique, l e 1néthyla1nine, 
l'éthylamine, l 'oxyde d'éthylène, le butadiène; 
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9°. L'air liquide, l'oxyyène liquide, l'azote 
liquidP. 

c. G az dissous sous pression: 1 

77 
10°. L'a1n1noniaque dissoute dans de l' eau, 

en concenti-ations supérieures à 30 % et ne dé
pas ant pas 50 %; 

11 °. L'acétylène dissous dans de l'acétone 
et ab.so,·bé pa,· des 1natièi-es poreuses. 

Con1lltfon s cle tran sport. 

A.. Nature des ,·écipients. 

a. Dan la mesure ou ell es ne sont pas spé
cifiée dans la présente Annexe, les conditions 
de fabrication, de nature et de qualité de 
méta 1, auxquelles doivent satisfa ire les réci
pients des gaz comprimé , liquéf iés et dissous 
sous pre sion, sont celle qui sont exigées pour 
la ci1·culation à l'intérieur de leur pays d'ori
gine. 
79 

b. On mplo iern pour !'ai,· liquide, l'ox y
yène liqu ide et l 'azote liquide: 

IX. Des bouteilles en verre à double paroi, 
dans laquell e on à fait Ie vide. 

El I es doi vent être entourées de feutre et 
fermées par un bouchon de feutre permettant 
l'échappement des gaz ans proUuire à l ' in
térieur une forte pression, mais empêchant 
l'écou lement du liquide. Ce bouchon de feutre 
doit être fixé de manière à ne pouvoir se 
déplacer si la bouteille perd l'équilibre ou 
iist renversée. Chaque bouteille ou plusieurs 
bouteilles réunies doivent être protégées con
tre Ie chocs par une corbeill e en fil de fer 
ou un autre récipient analogue repo ant fixe
ment sur Ie sol. Ces corbeilles ou autres ré
cipi ents doivent être placés. dans des. coffr~s 
métall iques ou dans des ca,sses en bo,s reve
tue inté rieurement de töle, ouverts en haut 
'Ou simplement garantis à leur partie supé
rieure par un tre illis en fil de fer, un cou
Yercl perforó ou tout autre mode de protec
tion ana logue. Le coffres métalliques ou les 
ca i ses en bois doivent être complèt.ement 
étanches dans la partie inférieure jusqu'à une 
hauteur suffi ant.e pour que, en cas de bris 
des bouteilles, Ie liquide ne puisse se ré
pandre à 1 'extérieur. Le coffres et les ca isses 
ne renfermeront aucune matière d'emballage 
facilement inflammable; les matières telles 
que Ie feutre et la laine sónt adm ises. 

B. Récipients constitués 'd'autres matières. 
li s ne peuvent être employés qu'à la con

dition d'être protégés contre la transmission 
de cha leur. de manière à ne pouvoir se cou
vrir de ros 'e ni de givre. Un autre embal
lage de ces réèipients n'est pas nécessaire. Les 
pre criptions édictées sous IX concernant la 
fermeture des bout.eilles en verre sont appli 
cable par analogie à ces récipients. 

1 L'eau ammoniacale <lont la teneur en am
moniaque n'excède pas 30 % et les boissons 
contenant de l' acide ca rbon ique ne ont pas 
considérées comme matières su jettes à l'ex
plosion et ont transportée ans condition. 

0 
c. Pour Ie solutions d'acétylène clans de 

l'acétone 11 ° Je récipients seront en fer fondu 
(Fluszei en ) doux, en acier doux ou en une 
substance semblable quant à la dureté, l'éla -
ticité et quan t à la dilatation (mais non pa 
en cuivre). Les récipients doivent être entière
ment remplis d'une mas e finement poreuse, 
répartie uniformément, laquelle, 

1°. n'attaque pas les récipi ents en fer et 
ne forme de combi na isons nuisible ni avec Ie 
dissolvant de l'acétylène (acétone); ni avec 
ce dernieur l ui-même, 

2°. même à un usage prolongé et en ca 
de secousses ne s'affaisse pas et ne forme pas 
de vides dangereux, 1nê m e à une température 
de 50° C, 

3°. empêche ûrement que des décompo i
t ions de l'acétylène revêtant Ie caractère d'ex
plosion ne se produi ent, même à des t.empé
ratures élevées et sous l'influence de chocs 
violents, ou ne se propagent au travers de la 
masse. 

Aucune pièce métallique en contact direct 
avec l' acétylène dis ous ne pourra être établie 
en cu ivre ou en alliage contenant plus de 
70 % de cuivre. 

Dans les récipients, la quantité normale de 
solvant doit être telle que l'augmentation de 
volume qu'il ubit en absorbant l'acétylène à 
la pression de charge laisse à l'intérieur de la 
masse poreuse un volume libre égal à 15 % 
au moin de Ie capacité en eau du récipient; 
la charge en acétylène doi t être telle que la 
pression finale de remplis age, à la tempéra
ture de 15° C, ne dépa e pas 15 kg/cm2. Voir 
aussi sous D, al. 3 a _: chiffre marginal 91 - . 

B. Epreuve of/icielle des ,·écipients. 
81 

1. Les récipients en fer fondu , en acier ou 
en cuivre doivent, avant leur emploi , être sou
mis, de la part d'un expert autorisé par les 
autorités compétente , à une épreuve de pre -
sion hydraulique. Le récipient destinés au 
transport des solutions d'acétylène doivent en 
outre avant leur emploi , être examinés en ce 
qui c~ncerne la nature de la matière poreu e 
et de la quantité du solvant admissible (voir 
A, c - chiffre marginal 80 -). 

2 
2. La pre ion intérieure à faire supporter 

lors de l'épreuve de pression hydraulique doit 
comporter: 

a. Pour les yaz compri,nés, une fois et 
demie la pression de chargement, laquelle ne 
doit pas dépasser les limit.es autorisées en D 
(voir plus loin) . La pression d'épreuve doit 
dépasser de 5 kg/cm2 au moin la pression de 
chargement; 

b. Pour les gaz liquéf iés déno,nmés sous 5°, 
6°' 7° et 8°: 
Acide carbonique ..... .... ...... ........ . 
Gaz d'huile ..... .. ........ ..... .......... .. . 
Protoxyde d' azote .. ......... .......... .. . 
Ethylène ... ....... ..... ........ , ...... ... .. . 
Ethane .. ... ....... ...................... . , .. . 
Gaz dit Z ... .................... ............ . 
Propylène et ammoniaque .. ... .. .. 
Oxychlorure de carbone (phosgène) 
Chlore .. ... .......... ... .... ............. ..... . 

250 kg/cm2 
250 
250 
225 
120 

40 
35 
15 
30 
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Acide sulfureux . 
Tétroxyde cl' azote 
Chlorure de méthylc 
Ether méthyl ique .. 
Méthylam ine .......... . 
Ethylamine. oxyde d'éthylène, bu

: ,idiène et chlorure d'éthyle 
c. Pour les gaz dissous sous 

pression: 
Acétylène dissous dans de l' acé

tone 
Ammoniaq ue di ssou te sous pres

sion à 
parti.r de, 30 % jusqu'à 40 % en 

po1ds d ammomaque .... ... .. .... . 
partir de 40 % jusqu.'à 50 % en 

poids d'a1nrnoniaque 
83 

15 kg/cm2 
30 
20 
20 
14 

10 

60 

8 

12 

3. L'épreuve de pression doit être renou
velée : 

a. tous les 2 ans pour les récipients destinés 
au transport du chlo,·e, du tétroxyde d'azote, 
de l'acide sulfureux, de l' oxyc·hlon,re de ca,·
bone; 

b . to11s les 5 ans pour les réc ipients destinés 
au transport des auti-es gaz comprimés ou 
l iquéfiés; 

c. tous les 5 ans pour les récipi ents d'am
moniaque dissout e sous 71i-ession_ 
84 

4. Les récipi ents servant au transport d'acé
tyl ène dissous doivent faire tous les 10 ans 
l'objet d'un examen. Cet examen devra tout 
au moins comprendre l'état extérieur des ré
cipients (effets de la rouille, déformations) et 
l'état de la masse de remplissage {relàche
ment, a ffaissement) . En outre, !'on do it pra
tiquer des sondages consistant à découper un 
nombre rai sonnable de récipients et à en exa
miner l'intérieur avec soin , tant en ce qui 
concerne la rouille qu'au point de vue des 
modifications survenues dans la matière qui 
les compose et dans la masse de remplissage. 

Pour Ie transport de récipients d'acétylène 
di ssous, la lettre de voiture doit être accom
pagnée cl'une attestation de !'Office compé
tent du pays d'expédition des récipients, aux 
termes de laquelle ceux-ci sont adrni s au 
transport cl ans ce pays. 
85 

5. En procédant à l'épreuve de pression 
hyclraulique, il faut faire en sorte que l'aug
m entation ·de pression se fasse sans à-coup. 
Les récipients doivent supporter la pression 
d'épreuve sans subir de déformation perma
nente ou des fi ssures. 

C. 

86 

Equipement des récipients (soupapes, 
inscriptions) . 

1. Les récipients ~ervant au transport des 
gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pres
sion (à l'exception de !'a ir liquide, de l'oxy
gène liquide et de l' azote liquide ) doivent être 
munis d'une soupape au moins pour Je rem
plissage et la vid ange. S'il s'agit de solutions 
d'acétylène 11° , les parties métalliques de la 
soupape en contact avec Ie gaz ne doivent pas 
conteni r plus de 70 % de cu i vre. 

Les soupapes des récipients d'oxygène et des 
gaz dégagrant de l ' oxygène ne doivent être 

1 fabriquées qu'en laiton , en bro11ze ou en acier 
non sujet à la rou il le ; en 011tre, dans ers ·ré
cipients, on ne pourra util ise r pour l 'étoupe
ment ou la lubrificat ion une substance con
tenant de la grn isse ou de l'hu il e. 

En ce qu i concen1e les i-écipients d'amnio
niaq1.te , les soupapes on acier s011t senl es ad-
1n ises . 

Pour Je gaz d' h-uüe, Ie {!az mixte et l 'a,n . 
moniaque diu,outP rlans de l' eau, on peut em 
ployer a11 1 ieu de soupapes des bouchons mé
talliques vissés; ceux-c i doivent fe rmer assez 
bien pour que )'odeu r rl u conten11 du réc ipi ent 
ne puisse se [aire sent ir . 

Les réc ipients contena nt de l'acétylène dis
sous peuvent avoir des soupapes d'arrêt avec 
fermeture de raccordement. 

87 
2. L es réc ipien ts doi,·ent porter en carnc

tères bi en apparents et d11rables les insc r ip
tions suivantes: 

a. pour tous les r,az, cxr,pté reux rlé ,wrn
niés sou.s 9° : 

,x . Ie nom du gaz, la dés ignation du fa. 
hrica nt ou du propriétaire a insi qu'un numéro 
cl'ord1·e du réc ipient; 

~- Ie po icls dn récipi ent vide, en compr is 
les accesso ires (soupape, bouchon rnétallique. 
etc., i1, l 'exception de la chape de protection ); 

y. l a pression d'épreuve; 
I>. la date de la derniè re épreuve et le 

poinçon de !'exper t qui a procédé à cette opé
ration. 

b. pour les gaz comp,·im és et pour l'acéty. 
l ène dissous dans de l'acétone : 

l a valeur de la pression de chargement au
tor isée (voir D al. 1 - chiffre marginal 89 -) ; 
en outi-e , pour les récipients d'acétylène dis
sous dans de l' acétone, le poids total du réci
pient vide (voir ci-dessus lettre a;, ~), de la 
masse absorbante et de l 'acétone pouvant être 
a dmis dans Ie réc ipient. 

c. pour les gaz liquéfiés, à l' exception de 
ceux ·dénommés sous 9° , et pour l'ammoniaque 
dissoute dans de l ' eau: 

Ie maximum de charge admissible. 
88 

3. En ce qui concerne les récipients neufs, 
les inscript ions prescrites ne doivent être gra
vées que sur la partie renforcée de l a paroi, 
et en ce qui concerne I es tubes, les climensions 
de l'inscription doivent permettre de la graver 
sur le col renforcé. 

Les inscript ions qui sont gravées dans les 
récipients et ne sont plus valables ne doivent 
pas être enlevées s' il do it en résulter une di
minution de l' épaisseur de l a paroi au-dessous 
du minimum admissible . L' en lèvement ou la 
modi fication d'inscriptions ne peut avoir lieu 

1 que lorsque les récipi ents sont complètement 
vidés et nettoyés et après approbation d'un 
expert agréé par les autorités cornpétentes. 
Celui -ci est tenu d'exam iner ces récipients 
avant un nouvel usage et de les soumettre à 
une nouvelle épreuve. 

Si Ie gaz n'est désigné sur les récipients 
qu'au rnoyen de formules chimiques, le nom 
non abrégé de ce gaz doit fi gurer de façon 
nette et durable sur une étiquette à coller su r 
les récipients. 
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D. 
89 

lf e111plissage des ,·écipients. 

1. La pression de chargement maximum 
admissible pour les réc ipients servant au 
transport des gaz com.pri,nés compol'te, à une 
température ramenée à 15° C: 
poul' l 'acide carbonique sous forme 

de gaz .... .... ...... .. ............. .... 20 kg/cm2 
" Ie gaz mixte (gaz d'hui le ne 

contenant pas pi us de 30 % 
d'acéty lène) et Ie gaz à !'eau 10 

" Ie gaz d' huil e (gaz riche) ... 125 
" l'oxygène, l'hydrogène, Ie gaz 

90 

d'éclairage, l 'oxyde de ca r-
bone, l 'azote, Ie p rotocarbure 
d'hydrogène (grisou, métha
ne), !' a ir comprimé et les gaz 
rares .... 200 

2. La charge maximum admise pour les 
récipients se t· vant au transport des gaz liqué
fiés déno1nm és sous 5°, 6°, 7° et 8° comporte: 

"..,. 
'""° J :"' 

g 
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3. Pom les gaz d-issous sous pression dans 
les l iq·1tides : 

a. La pression finale de chargement maxi
mum admissible à une température de 15° C 
pour l 'acétylène dissous dans de l'acétone est 
de 15 kg/cm2; 

b. L a charge maximum .adrnise pour les ré
cipients est réglée comme il suit : 

pour l'acétylène dissous dans de l'acétone, 
l a quantité normale de solvant doit, à une 
température ramenée à 15° C, être telle que 
l'augmentation de volume qu'il subit en ab
sorbant l 'acétylène à la press ion finale de 
charge la isse à l'intérieur de la masse poreuse 
un volume libre égal à 15 % au moins de la 
capacité en eau du récipient; 

pour l'am moniaqut dissoute sous pression 
dans de l'eau: 

à partir de 30 % ju qu'à 40 % en poids 
d'ammoniaque, 1 kg de dissolution pour 1,25 l 
de capacité du réc ipi ent, 

à partir de 40 % jusqu'à 50 % en po ids 
d'ammoniaque, 1 kg de di sso lution pour 1,30 1 
de capacité du récipient. 
92 

4. Avant chaque remplissage, Ie bon ·~t,.t 
des réc ipi cnts doit être vérifié par un expert 
de l'us ine chargée du remplissage: Les résidus 
éventuels doivent être en levés. Un nettoyage 
s' impose avant tout lorsque les secousses im
primées aux récipients vides permettent de 
constater la présence de résidus so l ides. Les 
réc ipients dons les inscriptions re latives au 
contróle sont défectueuses ou inco1nplètes o u 
dont l'épreuve (chap itre l3 - chiffres margi-
11aux 81 à 85 -) ne peut être indubitablement 
prouvée, ne doivent pas être ren1plis sans 

.épreuve préalable. 
!)3 

5. Les récipients pour les gaz I iquéfiés ou 
di ssous sous prnss ion doi vent, être pesés pen
dant leur l'emplissage et soumis à un pesage 

1 supplémenta ire en vue cl 'établi,· une su rcharge 
éventue l Ie. 

E. A 11/res prescriptions. 
94 

1. Lorsque les récipients rem pi is de 11az 
dén01nmés sous 5°, 6° et 7° (à l'exception du 
chlore et d" tétroxyrZ.e d'etzote) uu sous 8° sont 
embal lés dans des ca isses, le transport peut 
être effectué a vee d' au tres objets. 
95 

2. Les réc ipients remplis de gaz dénorn,nés 
soi,s 1 ° à 8°, 10° à 11 °, non emballés dans 
des ca isses, doivent, en tant que les règlements 
en vigueur dans Ie pays expéditeur Ie prescri
vent, être pourvus d'une garniture extérieure 
q ui les empêche de rouler. Ces garnitures ne 
doivent pas farmer un ensemble avec les 
chapes de protection. L a garniture destinée à 
empêcher les récipients de rouler ne s'appli
que pas aux grands récipients qui ne sont pas 
portés mais roulés, et qui, à eet effet, sont 
munis de cercles spéciaux. Ces récipi ents ne 
sont adrn is que pour les (laz dénornrnés sous 6° , 
7°, 8° et 10°. Leur capacité ne doit pas êtée 
inférieure à 100 1 ni dépasser 500 1. 

Les soupapes prescrites sous C, al. 1 porte
ront des chapes de protection en fer qui doi
vent posséder une ou plusieurs ouvertures; les 
récipients en cuivre peuvent être pourvus de 
chapes en cuivre. Les soupapes placées dans 
l'intérieur du col des récipients et qui sont 
protogées par un bouchon métallique vissé et 
bien fixé n'ont pas besoin de porter de chape. 

Les récip ients d'acide carboniq"e, gaz d' huil e 
et protoxyde d'azote chargés en vrac doivent 
être peints en blanc. · 
96 

3. Les caisses renfermant des récipients 
rempl is de gaz déno,nrnés sous 1 ° à 8°, 10° et 
11 ° doivent porter d'une manièrn apparente 
l 'inclication de leur contenu; il doit en être 
de même en ce qui concerne les récipients 
eux-mêmes (voir sous C a l. 2 a, o,; - chi ffre 
marginal 87 -). 

Les réci pients en ca isse doivent être di sposés 
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de te l Ie sorte que les timbres d'épreuve puis
cn t ê tre facilement découverts. 

Les caisses en bois et les coffres métalliques 
se rvant au transport de l'air, de l'azote ou de 
l'-,xygèn, liq·ttides 9° porteront les inscriptions 
bien apparentes "air {ou azote ou oxygène) 
1 iquide" et sernnt munies d'étiquettes confor
mes au modèle n° 6 et au modèle n° 7. 
B7 

4. L'"xygène coinpi·imé ne doit contenir 
que 4 % en volume au plus d'hydrogène et 
l'hycfrogène coinpriiné 2 % en volume au plus 
d'oxygène. La composition du mélange doit 
être vérifiée par analyse lors du remplissage 
des récipients. Le résultat de !'analyse doit 
êb-e produit sur demande. 

Les réc ipients destinés au transport des 
gaz liqué fiés dénoininés sous 7° ainsi que de 
l'oxychlor·ure de carbone 6° doivent être secs. 
lis doivent être fermés immédiatement après 
leur vidage. Les récipients ayant contenu les 
gaz dénommés sous 2° ou 3° ainsi que l ' hydr·o
gèn e co11,priiné et Ie protocarbm·e d' hydrogène 
4° doivent aussi être fermés immédiatement 
ap1ès leur vidage. 

Sont également à considérer comme réci
pients vides ceux dans lesquels, après Ie vidage 
des gaz liquéfi és dénoininés sous 5° à 8°, sub
sistent, à l'état de gaz, de petites quantités de 
résidus . Ces récipients doivent également être 
fermés immédiatement après avoir été vidés. 

L'expéditeur de tout envoi de gaz coinprimés 
(1 ° à 4°) peut être requis de vérifier la pres
s ion ex istant dans les récipients à !'aide d'un 
manomètre. Cette prescr iption n'est pas ap
pl icable au gaz riche ni au gaz inixte trans
portés dans des boiiées de mer ou autres réci
pients analogues. 
98 

5. L es colis ne doivent pas être projetés, ou 
soumis à des ohocs, ni exposés a ux rayons du 
soleil, ni à la chaleur du feu. 
99 

6. Le transport doit être effectué: 
1 °. Poui· les gaz énumé?-és sous 1 ° à 4°: 
en wagons couverts. Si la remise au trans-

port est effectuée dans des véhicules spécia le
ment aménagés pour la circulation routière et 
enti èrement recouverts de bàches ou de caisses 
-extéri eures en bois, !'on utilisera des wagons 
découverts. 
Pour les gaz à l' eaii, Ie. gaz mixte 2°, Ie gaz 
d' hitile (gaz riche) 3° et Ie protocarbiire d' hy
drogène 4°, !'on peut également utiliser des 
wagons découverts; mais pendant les mais 
d'avril à octobre inclusivement ces wagons 
doivent être complètement protégés par des 
bàches , à mains que les récipients ne soient 
renfermés dans des caisses en bois . 

Pour l'oxygène et l'hydrogène 4° !'on pouna 
également, pendant les mais de novembre à 
rnars inclusivement, se servir de wagons dé
couverts. 

2°. Pour l es gaz énitrné1·és sous 5° à 7°: 
en wagons couverts ou découverts; pendant 

les mois d'avril à octobre inclusivement les 
wagons découverts doivent être munis de 
báches ; les bàches doivent être étanches et 
a justées à des cadres en bois de façon à main
tenir entre les récipients et e lles-mê mes un 

' espace I ibre permettant la I ibre circul ation de 
]'air dans Ie sens de la longueur du wagon. 

3° . Pour l ez gaz énwné1·és soiis 8°: 
en wagons découverts ; mais pendant les 

mais d'avril à octobre inclusivement les wa
gons doivent être complètemen t recouverts de 
bàches , à mains que les récipients ne soient 
renfermés dans des caisses en bois. 

4°. Pour l es gaz énuin érés sous 9°: 
dans des wagons couverts. 
5° . Pour les gaz éwtt1nérés sous 10° : 
dans des wagons couverts ou découverts. 
6°. Polll· les ga,z énumérés sou,; 11 °: 
dans des wagons couverts; pendant les mais 

de novembre à mars inclusivement !'on peut 
aussi utili ser des wagons découverts. 

100 
7. L es récipients rem pi is de gaz comprimés, 

liqiiéfiés oii dissous so'US pression doivent être 
chargés dans les wagons de manière à ne pou
voir ni tomber, n i se renverser. Ceux qui ren
ferment de !'air liquide, de l'oxygène liquide 
ou d e l 'azote liqiiide seront placés debout et 
protégés contre toute dété rioration pouvant 
être prnduite par d'autres col is. 

Les réc ipi ents 1·e1nplis d'air liqi,ide oit d'oxy
gène liq1tidJe ne doi vent pas non pi us être 
chargés dans la proximi té immédiate de ma
t ières faci lement inflammables en petits mor
ceaux ou à l' état I iquide. 

101 
8. et . Sont applicables à l'admission des 

récipients des wagons-réservoirs destinés au 
transport des gaz comprimés oi, l-iquéfiés oit 
disso us so'US prcssion, en ce qui concerne la 
nature de leur ma té t·iel, l'épreuve off icielle, 
l'équipement et Ie remplissage, les prescrip
t ions sous A, B, C et D et celles figurant sous 
E , alinéa 2, pour les soupapes, ainsi que 
sous H. 

Les wagons-réservoirs 11e sont toutefois pas 
adm is pour Ie transport de l'oxychlorure de 
carbone (phosgène) du 6°. 

Les· récipients doivent être b ien préservés 
contre un déplacement et être bien encastrés 
dans les wagons. li s ne doivent pas peuvoir 
en être en levés sans appareils spéciaux. 

102 
b. Les wagons-réservoirs destinés au trans

port des gaz liquéf iés et dont Ie diamètrn est 
constant doivent ètre munis à l'intérieur de 
cloisons convenablement perforées ou de dis
positifs anaiogues qui ralentissent Ie mouve
ment du liquide en cas de brusq11es change
men ts de vitesse du véhicul e. 

103 
c. Les wagon-réservoirs destinés au trans

port des gaz l iqiiéfiés déno,nniés so'US 5°, 6° et 
7° doivent porter une enveloppe en bois ou 
être munis d' a utres isolants approuvés par 
l'autori té compétente. Pour Ie choix de ces 
isolants, il y a I ieu de tenir compte du dia
mètre du récipient, du genre du gaz auquel 
ce lui-ci est destiné , ainsi que du coeff icient 
d'absorption et d'émission, de telle manière 
que la température des gaz du récipient ne 
puisse excéder en aucun cas 50° C. 
104 

cl . Les récipi ents des wagons-réservoirs des-
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tinés au transport de (ICLZ co 111 primés ou liqué
fi {s ne doivent pa être pourvu chacun d'une 
soupape pour Ie remplissage et la vidn11ge. Il 
suffit que tou Ie récipients soient, aux deux 
extrém ités du wagon. raccordé à un tuyau
çollecteur poitant une soupa pe d'arrêt pla ·e 
iL l'i11t~rieu1· de Ja ca isse du wagon. Ce sou
pape n'ont pas be oin d'·tre munies de chape 
cle protection. 

J;' . E:.raptions aux presc ,·iptions édictéc.~ 
so us A à E. 

10;; 
1. Les (ICLZ l iqué/ iés d.énonwiés sous 5°, 6° 

et 7° peuvent également être transportés en 
petites q-uantités dans de forts tubes en verre 
herméti quement fermés: ·avoir l'acide carbo
nique. l' éthane et le P"·otoxyde d:azote jusqu' à 
3 gr, l'ammoniaque, Ie chlo,·e et Ie t ét,·oxyde 
d'azotf jusqu'à 20 gr, l'acide sul/ureux anhy-
1fre et l'oxychlorure de carbone (phosgêne) 
jusqu'à 100 gr, aux conditions ei-après: les 
tube en verre ne doivent_ être remplis qu'à 
moitié pout· l'acide carbonique, l' éthane et le 
p,•otoxyde d'azote , qu'aux deux tien, pour l'am
moniaqtie, le chlo1·e et Ie tétroxyde d'azote, et 
c1u'aux tro is quarts pour l' acide ·sul/m·eux et 

-1 'oxyc hlorure de ca1·bone ( phosgène) . Chaque 
tube en verre doit être placé dans une capsul e 
en fer-blanc oudée remplie de terre d 'infu
soires et emballée ' dan une caisse en bois 
solide. Il est permis d'emballer plusi u1-s cap-
ules de fer-blanc dans une même caisse, mais 

Ie tubes contenant du chlore ne doivent pas 
ê tre placés clans une même cai e avec des 
tubes contenant de l'amm.oniaque ou de l'acide 
sul/u1·eux. Il est égalemcnt permis d'emball er 
d'autres objets dans la cai e contenant des 
capsnl es en fer-blanc remplis de uaz l iqué/ iés 
autres que Ie ch/01·e. 
lOG 

2. L es matiè1·es déno1n1nées sous 8°, en 
quantités jusqu 'à 150 gr dans des tubes en 
verre dont Ie poids brut ne doit pa dépasser 
5 kg, peuvent être bien calées seules ou avec 
d'autres objets dans de fortes caisses, à la 
condition que les tubes en verre soient forte
ment assu jettis dans ces dernière . L es cai . es 
doivent pot·ter l'étiquette conforme au modele 
n•. 3. Les cai se ne renfermant pas plus de 
lóO gr de chacune de ces matières peuvent 
être transportée· en wagons couverts . 
lOi 

3. Le capsules 1nétalliques d' acide carboni
que (soclor, sparklets) renfermant 26. gr a!-1 
plus cl'acide carbonique liquide et au maxt
mum 1 gr de liquide pour 1,34 cm3 de ca~a
c ité sont acceptées au tran port sans restnc
tion si l' acicle carbon ique ne contient pas plus 
de 1/2 % d'air. 
10 

4. L'oxy(lène comprinié jusqu'à 0,3 kg/cm2 

renfermé dans de petits acs en caoutchouc, 
tissus imprégnés ou matière analogues est 
admis sans condition au transport. 
100 

5. , ont transportés sans condition les ré
sen-oirs de machines à glace pourvus d'une 
façon permanente de la q1;1antité . d'~cide . ul
fureux liquide ou d'ammomaque liquide neces-

saire à leur fonctionnement, si leur contenu 
en acide 11lfureux ou en ammoniaque ne dé
passe pa 20 1. 
)1 0 

6. Le récipient contenant de l' oxygone 
ro'11111rim é, fixés dans des bacs à poissons, sont 
admis éga lement au transpo rt s'il s ne sont pas 
heI"métiquement fermé , mais pourvus d'appa
I"e il s pennettant à l 'oxygène de s'échapper peu 
à peu. 

G. Jfodc de transport. 
111 

Les gaz liqué/ iés dénonrntés sous 8° ne sont 
acceptés au transport en grande ,·itesse qu'en 
petites quantités de 150 gr au maximum, à 
condi tion d'être emball és conformément aux 
prescriptions du chapitre F, alinóa 2 - chiffre 
marginal 106. 

H. Dispositions transitoires. 
112 

Peuvent continuer à être admis au trans
poI"t, à titre tran itoire , le récipients pour 
gaz comprimés, 1 iquéf iés ou dissous sous pr~s
sion qui ont été mis en serv ice sous !'empire 
de !'Annexe I à la pI"écédente Convent ion in
ternationale. 

Pour les délais de renouvell ement des épreu
ves périodiques, ils ont a sujettis aux con
ditions [ixées en B chiffres marginaux 83 
et 84 - . 

I e. l\Iatlères r1 u 1, au con tact tle l'ean, 
dégagent des gaz lnflamm ables on 

faclllta nt Ia combustlon . 1 

113 
Sont admi au transpo L"t.: 
1 °. Les 111 étaux alcalins et alcalins-te,.,.eux, 

tels que Ie sodium, potassium, calcium, etc. , 
ainsi que les co1n binaisons entre ces 1nétaux. 

2°. Le carbure de calciuni et l' hydrure de 
cal ci-u1n . 

3°. Le puoxyde de sodium et Ie peroxyde 
de sodium sou forme de mélanges qui ne 
soient pas plus clangereux que le peroxyde de 
sodium. 

Con1lltlon s de transport. 

A . Emballage. 
114 

1. L'emballage cloit être fait dans des ré
c ipient en fer rev·tus ou non de plomb, ou 
clans de récipï'ents en fer-blanc solides, étan
ches bien fermés. Les 1natières dénommées 
sous' l O peuvent aus i être transportées jusqu'à 
concurrence de 5 kg dan des bouteilles en 
verre, résistantes, munies d'une formeture so
lide et étanche. Les récipients doivent être 
complètement secs ou, pour les ,natières dé-
1w1n111 ées sous 1°, remplis avec du pétrole. 

L15 
2. Les récipients renfermant des 1natières 

dénonwiées sous 1 ° et 3° doivent être placés 
clans des enveloppes de prntection, savoir: 

a. les récipient en fer, revêtus ou non de 
plomb, ou les récipients en fer-blanc renfer
mant des matières déno,nmées sous 1 °, dans 

1 L a cyanam ide de calcium doit être ad
mise au transpon sans condition. 
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des ca isses en bois ou clans des paniers mé- 1 l 22 
talliques de protection; 4. Les récipients ,· icles qui contenaient des 
116 matières dénom mées sou8 2° doi vent être 

b. les bouteilles en verre renfermant des exempts de restes de ces matières. M entiou 
1natières clénom,nées som 1 ° ou Jes récipients devra être faite dans la lettre de voiture de 
1·enfe11nant des 1natiè1·es cléno1nniées sous 30 , ce qu'ils contena ient précéclemment. 
dans des caisses en bois, revêtues intérieure
ment d'une enveloppe de tóle (revêtue ou non 
d e plomb) ou de fer-blanc, rendue étanche 
pour emp ~cher l'entrée de !'eau. Les boutei l
les en verre e rnball ées dans des caisses doivent 
être placóes solidement dans de la terre d'in
fuso ires sèche ou dans d 'autres matières ana
logues incombustibles. Les bouteilles en verre 
ne renferm ant pas plus de 250 gr peuvcnt être 
emballées dans des boîtes en fer, ( revêtu ou 
non de plomb), ou en fer-blanc munies d'une 
fermeture solide et étanche, au lieu de !'être 
clans des ca isses en bois. 

Les récipients en fer-blanc renfermant du 
peroxyde de sodium 3°, remis au transport 
par wagon complet, peuvent être aussi placés 
dans des paniers métalliques de protection en 
fer. 

Des en,•e loppes de protection ne sont pas 
nécessa i res: 
117 

o:. En ce qui concerne les matiè,·es dénom-
1nées som 1 °., dans Ie cas oû, après a vo ir été 
versées à l'état de fusion, elles sont emballées 
dans de forts tambours en Ier avec uue ferme
ture étanche. 

f,. E n ce qui concerne les matières cléno1n-
1nées sous 3°, à condition d'employer des ton
neaux en fer soli des et étanches dont la sur
face et les fonds sont pourvus d 'un revêtement 
en bo is de 2,5 cm au moins d'épaisseur, n1ain
tem1 sûrement au moyen de cercles ou de 
corn ières en Ier plat. 
118 

3. Les col is cloi vent porter en caractères 
bion appa rents et durable l'inclication de 
leltl' conteou, et être munis d'une étiquette 
conforme au modèle n° . 8. 

Les wagons-rése rvo irs destinés au transpo rt 
du carbure de calcium 2° cloivent être munis, 
aux lieu et p lace de cette étiquette, de l 'i n
scription su ivante qui doit f iglll'er du cóté de 
la ferm eture: ,,A fermer hermétiquement 
après Ie remplissage et la v idange". En outre, 
ces wagons cloivent être munis cl'une étiquette 
-conforme au moclèle n°. 9. 

B . A ut,·es pi·escriptions. 
m, 

1. Toute quaotité jusqu'à 5 kg, emballée 
-conformément aux prescriptions édictées en A, 
peut être réunie avec d' autres objets. 
120 

2. L es co lis doi vent être manipulés avec des 
précautions toute spécia les. lis ne doivent pas 
-être projetés et il s seront animés assez sol ide
ment dans les wagons pour être protégés 
contre les frottements, cahots, heurts, renver
sement ou chute des couches supérieure . 
121 

3. Le transport do it être effectué en wa
gous com·erts. Toutefoi s, Ie carbure de cal
c,u,n 2° peut être transporté en " ·agons clé
,cou verts bàchés. 

123 

CLASSE II. 

J\Catlères sujettes à l'lnriammatlon 
spontanée. 1 

Sont adrn is au trnnsport: 
1 °. L e phosphore 01·di11aire (blanc et ja11ne) . 
2°. Les co1nbinaisuns de phosphore ctvec des 

terres alcalines, par exemple Ie phosphure de 
calcium, Ie phosplmre de stront-iu,n. 

3°. Les 1nélanges de phosph.ore amorphe 
avec des résines oit des graisses , dont Ie point 
de fus ion est supérieur à 35° C, les solutions 
de phosphoi·e ordinaire clans le sul fu,·e de 
carbone. 

4°. Le zinc-éthyle, Ie z-inc-méthyl e, a insi 
que la di ssolution de ces produits dans l'éthe r ; 

5°. L a suie fraîchement ca.lcinée. 
6°. a. Le chçt1·bon de bois j,·aîchement 

éteint, en powin·e, en grains ou en morceaux. 
b. Le l iège jraîche,nent gonflé, . en pouclre 

ou en grains, avec ou sans mélange de goudron 
ou de matière similaire. 2 non sujettes à 
l 'oxydation spontanée. . 

7°. La soie jorte1nent chargée ( cordon net, 
soie souple, bourre de so ie et so ie cha ppe) en 
éche·veaux. 

8°. et. Les matières sui rnntes imprégnées 
de grnis e, de vernis ou d'huile: laine, poils, 
laine artijicielle, coton, coton artijiciel , soie, 
lin, chanvre, jute - à l' état b1"Ut, sous forme 
de déch ets provenant de Ia filature ou du 
tissage, à l 'état de chiffons ou d' étoitpes. 

b. Les p,·oàmits fab r·iqués avec l es ,na
tièi·es ci-àessus, impi·égnés de yraisse, de ve,·
nis ozt cl' huile, par exemple bàches, cordages, 
coUl'roies de transmission de coton ou de 
chanvre, l isses de tisserand et de h arnais, fils 
et fi ls reto rs, articles en filet (fil ets de 
pécheu rs gra issés, etc.). 

9°. Les ,nélanges de ,iiatières combmtibles 
g,·enées ou poreuses avec de l ' huile de tin, du 
1·erois, de la résine , de l' huile de résine, des 
résidus de pét,·ole et aut,·es matières analo
yues, si ces clernien co,nposants peitvent en
core être sujets à s' oxyde1· pa,· eux-1némes ( par 
exemple la masse dite boun·e d e l iè ge, la 
lupuline), en ontre des résiclus huil eux de la 
clécolol'Ut-ion avec la soja. 

10°. Le caoutchouc broyé, la poussière de 
,·ao1tl c ho uc. 

11° . L a l i'lllciille de f e1· o·u cl'acie,· grasse 
ou huileme, non v ie ill ie (provenant des tours 
ou machines à fore ,·, etc.). 

1 Le phosphore amorphe (rouge ), Ie sesqui
su lfure de phosphore, les combinaisons de 
phosphore avec des méta ux par exemple Ie 
phosphure de fe t· et Ie phosphure de cu ivre, 
sont admis au transpo,-t sans condi tion. 

2 L es enveloppes et les p laques en liège 
gonfl é, fabriquées sous pression avec ou sans 
mélange de goudrn n ou de matières analogues, 
sont adrnises au ti'ansporti ans condition. 
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12°. Les 111atièns suivantes imprégnées de 
11raisse, d' huil e ou de vernis : papier, fuseaux 
de papier et 1tnneaux de carton. 

-13°. L es métaux pyrophoriques.1 
14°. L a poussièr e et la po,ul.re cl' aluminium 

et de zine, ,ném e grosse et huil euses; 1 a pous
sière filt,·ée des hauts- fourneaux. 

15°. Les sacs à l evure ayant servi, non 
nettoyés . 

16°. La matiè,·c ayant ser,:i à épure,· l e gaz 
d' éclairage. 

17°. L es fils de nitrocellulose non dénit,·és 
se,·vant à la / abrication de la soie ou de la 
lain , art if iciell e. 

18°. Le rhloT"ure de cluwx frais. 
19°. L a poussière de lignite préte au chauf

fage. 2 

Co ndltlon s de transport. 

A. E m ballage. 
124 

1. L es " ' atières dénom.mées sous 1 ° et 2° 
doiven t être emba ll ées dans des récipien ts en 
fe r-blanc so lides, étanches et bien soudés, so
l idement ass uj etti s dans une fo rte ca isse en 
bois bien fe rmée. 

"Le phospho,·e ordinaire 1 ° peut aussi être 1 

emball é dans des t.onneaux en tóle de fe r ré
sista nts, éta nches et bien fennés. Le contenu 
cl'un tonneau de ce genre ne doit pas dépas
se r 300 kg. Les tonneaux d' un contenu de 
plus de 100 kg doivent être munis de cercles 
de tête et d' un cli spos it if leur permettant d 'être 
roul és . 

Le plwsphore ordinaire do it être plongé cla ns 
l'eau. Les ca isses porteront en caractères bien 
appa rents et dura bl es la mention de leur con
tem1. Les co l is renfennant du phospho,·e o,·di
nai1-e seront munis d'une étiquette con fo rme 
au modèle n°. 6. 

Le phospho,·e br ut 1 ° ne clo it êtrn transporté, 
p longé dans !'eau, que dans des wagons- réser 
voirs qui doi vent êtrn pourvus d 'tllle insta ll a
tion de cha uffage. De petites quant ités peu
vent auss i être emballées dans de for ts t.on
neaux en fe r hermétiquement fe1més. 

P our les ,natières dénom,nées sous 2°, par 
quan t ités de 2 kg au ma ximum , les récip ients 
en fer-blanc peuvent ê tre remplacés pa r des 
boute ill es en verre on cniches q ui doivent 
éga lement être emball ées dans une forte caisse 
en bois bien fermée. 
125 

2. L es ,nat iè res déno,n,nées sous 3° doiven t 
être emballées soit dans des ca isses ne per-

1 R entrent dans les métaux pyrophoriques 
du 13° les pouclres de métaux ex trêmement 
fines comme par exempl e Ie fer pulvérisé ; pa r 
contre n'y rentrent pas (en dépit de leur dé
signation usitée da ns Ie commerce de " métaux 
pyrophoriques") les a lliages se composant 
principalern ent de fer et de cé rium et les 
p ierres à briquet qui en ont fabriquées. 

2 La poussière de charbon prête au chauf
fa ge est du charbon (houill e, li gni te, t.ourbe) 
réduit (par pulvé ri sation ot, pa r un autre 
procédé ) à un degré de finesse tel qu' il peut 
être employé directement a u chaHffage par Ie 
ch a rbon pu I vérisé . 

mettant aucune fui te, ou ê tre fondues dans des 
proj ectil es non cha rgés . 
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3. L es 11iatiè,·es dénonrniées sous 4° ai nsi 
que les dissol utions de ces produits dans l' éthe1· 
doivent être emba ll és da ns des récipi ents épa is, 
solides, en terre (grès, etc.), en métal on en 
verre, scellés à la lampe ou pourvus d'une 
fermeture he rmétique offran t une sécuri té 
équiva lente. 

L es vases en verre ou en g rès doi vent être 
emballés, soi t isolément, soit à pi usieurs, dans 
des récip ients en tóle soli des, rem pi is de 
cendre ou de terre d' infusoires sèche, qui se
ront soudés he1métiquement . 

Les récipients en métal doivent ê t re solide
m en t assu jettis soit isolément, soi t à pl u
sieurs, dans d'autres récipients (bannettes ou 
paniers métall iq ues, cuveaux ou caisses ) so
l ides et mun is de m atières d'emball age ap
propriées. Les enveloppes extéri eures clécouYe r
tes doivent porter une couve rture protectri ce, 
et si cell e-ci cons iste en pa ille, jonc, roseau 
o u a utres matièrns ana logues, fac il ement in
fl ammables, elle doi t être irnprégnée de la it 
d' a rg il e ou de chaux, etc., mélangé a vec du 
verre soluble. 

Les enve loppes renfe rmant des bonbonnes en 
verre doivent en outre être muni es d'une ét i
quette confo1me au modèle n°. 7. E lles ne 
doiven t pas être transportées sur des cli ablcs, 
ni portées sur les épaul es ou sur Ie dos. 

127 
4. Les ,natières dénom,nécs sous 5°. 6° a et 

6° b do ivent être emball ées dans des récipient 
étanches et fermant bien. Les t.o nnea ux en bois 
porteront à l'intérie1u- un revêtement im per
méable; il s seront p laoés dans d' autres réci 
pi ents ol ides (panie1, cuveaux , ca isses) . 

128 
5. Les matières déno,n ,nées sous 7° do ivent 

être em ballées da ns de fortes ca isses. Quancl 
ces caisses ont pi us de 12 cm de hauteur, les 
couches de soie seront sépa rées entre e lles pat· 
des espaces v ides suffi sants, a u moyen de gri l
les en bois; des t rou pratiqués dans les pa
ro is, s'ouvrant ur ces espaces vides, permet
t ront la c ircu lation de ]'a ir. Des baguettes 
seront clouées extéri eurement pour em pêcher 
q ue les t rous des caisses puissent être couverts. 
129 

6. P armi les ,natières dénommées sous 8 a, 
1 a laine ayant servi au nettoya ge et les étoupes 
(torchons à nett.oyer) non séchées doivent êt re 
fo rtement pressées et emball ées dans des ré
cip ien ts sol ides, étanches e t bi en ferm és. 
130 

7. L es ,natières déno11i,nées sous 9° cloivent 
être emballées, lorsqu 'e l les sont pressées dans 
des ,noul es, dans des récipi ents en fer-bl a nc 
sol ides, étanches ou dans de fortes ca isses en 
bois portant à l 'intéri eur un revêtement de 
fer-bl a nc étanche; lorsqu'e l les ne sont pas 
pressées dans des ,noules, dans des réc ipients 
fo rts, étanches et b ien fermés. 
131 

8. Les ,natiè1-es déno,nmées sous 10° doivent 
être emballée dans des récipients solides. 

· étanches et bien fe rmé . 
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132 
9. Les matières dénommées sous 11 ° doivent 

être emballées dans des récipients en métal 
so l ides, étanches et bien fermés. L'emballage 
n'est pas nécessa ire si le transport est e ffectué 
dans des wagons en fer munis de couvercles, 
ou dans des wagons en fer, découYerts, 
báchés. 
133 , 

10. Le ,natières dén01n1nées sous 13° doi
,·ent être fondues dans des tubes en verre, 
emballés dans des boîtes en fer-blanc soudées, 
rnmpl ies de tene d'infusoires ou d'autres ter
res sèches analogues, appropriées. 
134 

11. Les ,natières dénomniées sous 14° doi
vent être emballées dans des récip ients en 
métal ou en bois étanches et bien fermés . 

En ce qui concerne Je transport par charge
ments complets de la poussière filtrée des 
hauts-fourneaiu, , non emball ée, voir sous B, 
alinéa 7, d - chiffre marginal 147 -. 
13i; 

12. Les 1natiè1·e.~ déno,n,nées sous 15° doi
"ent être emballées dans des récipients bien 
fermés . 
136 

13. Les matières déno,n,nées sous 16° ne 
sont expédiées que dans des wagons en töle, à 
moins que eet article ne soit emballé dans 
d'épaisses ca isses en .töle. Si les <lits wagons ne 
sont pas munis de couvercles en töle, fermant 
b ien, Je chargement devrn être parfaitement 
couvert avec des báches préparées de tell e 
nianière qu'elles ne oient pas infl ammables 
pa r }e contact direct de la fl amme. Le charge" 
ment et Ie déchargement se feront par l'expé
diteur et Ie destinataire ; c'est à l'expéditeur 
que, à la demande de l' admi nistration du 
chem in de fer, incombe également le soin de 
fourn ir les báches. 
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14. Les ,natiè,·es d énoni,nées sous 17° doi
Yent être contenues dans des récipients métal
l iques ou clans des tonneaux en bois herméti
quement fermés, et, dans ce dernier cas, con
tenant un excès d' eau facile à vérifi er par 
l'agitation du récipient. Dans les cas ou les 
fil sont emballés dans des récipients métalli . 
ques on peut se contenter d' entourer chaque 
bobine d'une to il e mouill ée et la lettre de 
rniture doit attester que cette cond ition est 
remplie. 
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15. Les 111atières dénomm ées sous 18° cloi
vent être emball ées da ns de fo r ts tonneaux en 
bois ou en fer étanche en bien fennés . 
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16. Les matières déno,nmées so us 19° cloi

vent être ti:ansportées clans des wagons-reser
rnirs étanches ou être embal lées dans des i·é
<' ipients en méta l étanches (par exemple dans 
des fûts en fer) ou dans des sacs qui ont été 
rnndus imperméables à !'air par du caoutchouc 
ou de toute aut re façon et qui sont bermét i
quement fermés . 
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17. Tous les co lis doivent être munis d'une 

étiquette conforme au modèle n°. 3. 

B . A utres prescriptions. 
141 

1. Les matières e i-dessous énumérées peu
vent être emba ll ées avec d' autres objets dans 
une caisse en bois solide, étanche et bien fer
mée, moyennant observation des p1·escriptions 
concernant les récipients, éd ictées en A: 

a. Ie phosph01·e ordinaire 1 ° par quantités 
ne dépassant pas 250 gr; ce pet ites quantités 
peuvent uussi être renfe1mées sous l' eau dans 
des vases en verre sol ides, fermés bermétique
ment, qui doivent être solidement maintenus 
dans des récipients en töle, avec des matières 
d'ernballage appropr iées; le récipients ren
fermant du pbosphore doivent être sol idem ent 
assujettis dans la seconde enveloppe de bois; 

b. les niatitres dénonimées sous 2° par 
quanti tés ne dépassa nt pas 5 kg ; 

c. Ie zinc-éthyle et Ie zinc-méthyle 4° par 
quantités ne dépassant pas 2 kg, à la condition 
que les vases so ient solidement emballés dans 
les récipients; il est cependant interdit de les 
emball er avec d'autres matières sujettes à 
l'inflammation spontanée, a insi qu'avec des 
matières explos ibles (classe I a), des munitions 
( cl asse I b), des i nfl ammateurs et pièces cl' ar
t if ice (classe I c) et avec les matières infl.am
mables dé nommées aux classes III a et III b; 

d. les niatières dénom,nées sous 12° et 13° , 
sans aucune restriction. 

e. la poussiè,·e et la pouclre d'alu,niniuin 
ou cle zine - en quantités ne dépassant pas 1 
kg, mais pas ensemble avec des acides, des 
lessives alcalines ou de liquides aqueux -
doivent être emballées dans des récipients en 
verre ou boîtes en fer-blanc bien fermés. Les 
récipients en ver re doivent être solidement 
assujettis dans des boîtes en fer-blanc ou car
ton <lont I es espaces vides sont rem pi is de 
terre d'infusoires. 
142 

2.. Si les lettres de voiture cont iennent une 
déclaration portant que 

a. la suie 5°, le cha,·bon. de bois en poud,·e, 
en grains ou en ,norceaux (6° a) et Ie liège 
légè1·e1nent gonflé (6° b) ont séjourné à l'air 
et ont été refroidis assez longtemps pour que 
tout <langer d'inflammation spontanée so it 
écarté; 

b. la soie en écheveaux 7° n'est, pas chargée 
de façon à permettre une infl ammat ion spon
tanée; 

c. les matières déno1n111 ées sous 8° - à 
l'exception de l'étoupe ou de chiffons usagés 
(voir a linéa 3 - cbiffre marginal 143 - ) -
ainsi que la li,naill e de j e,· ou d'aci er 11 ° ne 
sont plus su jettes à l 'i nflammation spontanée; 

d. les inélanges déno,ninées so·us 9° ont été 
expo és à ]' a ir pendant une durée telle et de 
tell e façon que tout <langer d'inflammation 
sponta née soit écarté; 

e. les sacs à levure ayant ,crvi 15° son( 
nettoyés; 

/. la 1natière ayant servi <• épure,· le gaz 
16° est complèternent oxydée, 

ces matières sont transportées sans condition . . 
143 

3. Les 111.atiè1·es dénommées sous 8° - à 
l'exception de la laine ayant se,.,vi au nettoyage 
et des étoupes (torchons à nettoyer) emba llées 
aux cond itions édictées au ch apitre A, al inéa 
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6 - chiffre ma rg ina l 129 - doivent être à 
l 'é tat sec. 

144 
4. E n ce qui concerne Jes ,natières dénom

mées sous 12°, l 'expédi teur doi t cert if ier da ns 
la lettre de voiture que 

a. les fuseaux de pa.pier, a près avoir été 
imbibés de graisse ou d ' huil e, ont été chauf
fés, puis refroidis, Ie tout penda nt une durée 
telle e t de telle façon que tout <langer d'in
flamm a t ion spontanée soit éca1·té; 

b. Ie papier et l es anneaux de carton sont 
secs et qu'il s ont été exposés à ! 'air pendant 
une clurée tel Ie et de telle façon que tout 
dange r d'infl ammat io n sp ontnnée so i t émHté. 

145 
5. En ce qui conoerne Ie chlo,·ure de chaux 

frais 18° contenu dans des fûts en bois, les 
lettres de voiture doi ven t attester , durant l es , 
mois de m ars à septembre, que l a m a rcha n
clise a été renfermée d a ns ces fû ts avan t l a 
remise a u t r a nsport pendant une clurée suffi
sante pour que tout cl a nger cl ' inf lammation 
spontanée soit écarté . 

H6 
6. En oe qui concerne la poussière de l ignite 

préte au chauffage 19° r enfe nnée da ns des 
sacs r endus imperméables à ]'ai r par Ie caout
chouc ou de to ute au tre façon, 1 a lettre de 
voiture doit attester que la température de 
cette matière éta it tombée à 40° C. ou au
dessous au moment du remplissage des réci
p ients. 

147 
7. Doive nt être employés pour Ie transport : 
a . du zinc-éthyle et du zinc-méthyle 4°, des 

wagons découver ts; de petites qua nt ités j us
qu '.à 10 kg peuve nt auss i être ch a r gées isolé
ment ou (en qua nt ités ne dépassant pas 2 kg ) 
a vec d' a ut res objets, dans des w agons couverts, 
a ux condi tions écli ctées à l 'alinéa 1, c - chif
fre marginal 141 - ; 

b. des matières dénommées sous 7°, 8° et 
12°, des w agons couverts ou des wagons dé
couverts bàchés. La laine pour nettoyage et 
les étoupes (torchons à nettoyer) emba llées a ux 
conditions édictées au chapi t re A, alinéa 6 
-chiffre m a rgina l 129 -, peuvent a uss i ê tre 
t r a nsportées en wagons décou verts; 

c. les mati è:1·es dénomm ées sous 17° do ivent 
être chargées cl ans des wagons couverts et à 
panneaux ple ins; 

d. la poussière filtrée d es hauts-fourneaux, 
non emballée d a ns des wagons à couvercl es en 
fer ou da ns des wagons dêcouverts en fer re
couverts de bàches . 

148 
8. Doivent en outre être observées pour Je 

zinc-éthyle et Je zinc-,néthyle les prescriptions 
éclictées d à ns la classe III a B, alinéa 4 -
chiffre margina l 165 -. 
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9. Les wagons-réservo irs v ides dans lesquels 

du plwsphore bru t l O
• a été transporté, doi

vent être bien ferm és. Dans la lettre de voi
ture il faut cer t i fi er q ue cette opérntio n a eu 
li eu. 

C. M ode de t1•ansp01·t. 
1;;0 

L e zinc-éthyle, Ie zinc-méthyle ainsi que 
lem·s solutions dans l ' éther ne sont admis a u 
t ranspor t en grande itesse qu'en petites 
quanti tés jusqu'à 10 kg s' ils sont expédiés iso-
1 ement ou en quanti tés ne dépassant pas 2 kg 
s' il s sont expédiés avec cl 'autres objets . 

D . Oharge,nent . 
1;;1 

L es m atières de la classe ll ne doi vent pas 
être cha rgées da ns un m ême wagon a vec les 
m atiè res dénom mées sous 3° et 5° A de la 
classe I b. 

CLASSE III. 

l\latlères lnflammables. 

III a. Llqu lcles combustlbles . 

Les l iquides ei-ap rès et leurs mé la nges arti
f icie ls l iqu icles ou encore pä teux en -dessous de 
15° C sont soum, s à des conditions spéciales : 
152 

A. Liquides combustibles des groupes A l , 
2 et 3, c 'est-,à -dire ceux qui , ou bi en e ux
mêmes ou da ns leurs fract ions liquides com
bustibles, ne se mélangent pas ,wee !'eau: 
153 

1°. Liquides combustibles du g1·ou pe A 1, 
c' est-à -d ire ceux qui ont leur po int d ' infl a m
mat ion en-dessous de 21 ° C. 1 Rentrent no
tamm ent da ns cette catégorie : les pétroles 
natu re ls t rès lége rs, les produits de tête de 
Ja distill a tion du goudron et des huiles à gaz, 
le sulfure de ca rbone, l' éthe r éthylique, Ie 
coll odion et d 'autres solutions contenant de 
l'éther éthylique; des pétroles bruts et a u t res 
hui les brutes, a ins i que leurs produits de dis
t ill ation volatil s, tels que les essences légères 
de pétrol e, les benz ines légè res et lourdes, Ie 
benzin-naphta, la l igro ïne et clifférents pro
dui ts de l a distill ation de goudron de houill e, 
tels que l'hu ile légère, Je benzol , Ie toluol. 
154 

2°. Liquides co,nbustiblcs du groitpe A 2, 
c 'est-à-dire ceux dont Ie point d ' infl a mmat ion 
est com pris e nt re 21 ° C . et 55° C. l et qu i ne 
contiennent pas au total pi us de 30 % de 
mat ières solides 2 sol ubles ou mises en sus
pension d ans les liquicles. R ent rent notamment. 
cla ns cette catégor ie: Ie pétrole d'êcla irage, Je 
pétrole Test, Ie " S tanda rd white" brut e t 
é puré, l a kérosine, cliffé rents produits légers 
de l a distillation du goudron de bois, de tou r 
be , de lig nite et de houill e comme par 'e xem
ple Ie solvent- na phta , Ie xylol , Je succédanê 
de la térébenthi ne (white spirit) , a ins i que la 
térébenthine végéta le et èe rta ins mé la nges d' a l
cools et de benzols . 

1 Le po int cl ' in fl a mma tio n est déte rminl, 
dans l' a ppare il A be l-P ensky en Ie ra me nan t à 
l a p ress ion , de 760 ll\/11 · , 

2 D oi,-ent ê tre assi milés a ux matiè res solides 
les siccatifs, les hu iles cons istantes (huiles de 
I in é pa isses) ou les matiè res s imila ires dont Ie 
point d'imflammat ion excède 100° C. 
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155 
3°. Liquides combustible., du groupe A 3, 

c'est-à-dire ceux dont Ie point d'inflammation 
est supérieur à 55° C. sans dépasser 100° C. 1 

et qui ne contiennent pas au total plus de 
30 % de matières solides 2 sol ubles ou mises en 
suspens ion dans les liquides. R entrent notam
ment dans oette catégor ie: Ie goudron de 
houill e distillé, Je goudron brut, l'huile so
laii-e, ce rtaines huiles pou,· moteurs à combus
tion interne (motorine, etc.) , les huiles de 
goudron de bois, de tourbe, de lignite et de 
ho11ille, les huil es de schiste, les huiles de 
nettoyage, les huiles à gaz et les huiles de 
paraffine. 
l;\6 

B. Liq·uides combustibles du g1·oupe B , 
c'est-à-dire ceux qui , soit eux-mêmes, soit en 
leurs fractions liquides combustibles, peuvent 
se mélanger avec n'importe quelle quantité 
d'eau et qui ont un point d'inflammation in
fé rieur à 21 ° C. 1 et ne contiennent pas au 
tota l plus de 30 % de matières sol ides 2 sol u
bles ou mises en suspension dans les liquides. 
Rentrent notamment dans cette catégorie: 
!'esprit de bois (méthanol) brut ou rectifié 
ai nsi que les mélanges de ces liquides, l'alcool 
éthylique et ses mélanges, l'a lcool dénaturé et 
la substance communément employée à Ie dé
natu rer (un mélange de pyr idine et de mé
thanol), l'acétone et ses mélanges, l'aldéhyde 
.icétique et ses mél an ges. 

Coll(lltions de transport. 

A. Emballage. 
1;\i 

1. L'emballage doit être fait dans des ré
cip ients sol ides, étanches et bien fermés dont 
1 a ubstance ( tóle en fer ou en d' au tres mé
ta ux,. vene, grès, bois) ne peut être attaquée 
par Je contenu liquide. L'emploi de récipients 
en bois est interdit pour les liqu·ides dénom
més sous A l , ainsi que pour Ie xylol et 
l'ctcétnte d'amyle. 
1:;s 

2. Le po ids brut d'un coli dont les reCJ
p ients sant en vene ou en grès ne doit vas 
d.épasser· 75 kg. La contenance des récipients 
en fer-blanc non munis de récipients extê
ri eurs ne doit pas dépasser 20 kg, et si les réci
pients extérieurs ont été utilisés, Ie po ids brnt 
ne doit pas dépasser 75 kg. Les récipients en 
fer-blanc dont la contenance dépasse 5 kg 
doivent avoir des coutures rivées et soudées. 

Les réc ipients en verre, grès ou fer-b lanc, 
ces derniers avec une cont;enance de plus de 
20 kg. doivent êti-e sol idement assujettis so it 
iso lément, so it à plusieurs, dans d'autres 1·é
c ipients (ba nnettes ou paniers métalliques, cu
,·eaux ou caisses) solides et munis de matière, 
d'emballage appropr iées. Ces enveloppes ex
té ri eures, à l'exce ption des ca isses, seront· mu
nies de bonnes et sol ides poignées. Les enve
loppes extérieures découvertes doivent porter 

1 Le point d'inflammation est cléte rminé 
dans l'appal'e il Abel -P ensky en Ie ramena nt 
à la pression de 760 mm. 

2 Doivent être ass imil és aux matiè res sol ides 
les s iccati fs, les huiles cons ista ntes (huiles de 
lin épaisses) ou les matières s imilaires clont Ie 
point d'imfl ammat ion excècle 100° C. 

L. & S. 1931. 

une couverture de prntection, et i ce l Ie-ei 
consiste en pa il Ie, jonc, roseau ou a u tres ma
tières analogues, facilement inflamma bles, elle 
doit être imprégnée de lait d'argile ou de 
chaux, etc., mélangé avec du verre soluble. 
Les récipients en têle contenant de l' éther 
éthylique ou du sul/ure <Ze carbone sont assu
jettis aux mêmes prescriptions, mais sans li
mitation de poids. L es réc ipients extérieurs ne 
sant pas de rigueur dans le cas oll l es liquides 
sont emballés dans des récipients de tóle so
l ides, étanches et bien fe rmés. 
159 

3. Les récipients en fer ou autres métaux 
ne doivent être remplis des l·iquides déno1n11tés 
sous A l que jusqu' à concurrence de 90 % de 
leur capacité, à une t;empérature de 15° C. 
160 

4. Tout colis renfermant les liqu·ides dé
no11,m.és sous A l a insi que l'acétone ou ses 
mélanges doit porter l'étiquette conforme au 
modèle n°. 3, Les paniers et cuveaux doivent 
en outre être munis d'une étiquette conforme 
au modèle n°. 7. lis ne doivent pas être 
portés sur les épaulus ou sur Ie dos . L'emploi 
de diables est seul autorisé pour leur manu
t;ention sur roues. 

B . Aut,·es presc1·iptions. 
161 

1. Il est permis d'emballer avec d'autres 
objets, dans des ca isses en bois scilides, étan
ches et bien fermêes, moyennant observation 
des prescriptions concernant les récipients édic
tées au chapitre A: 

a. les liquides déno1n11,és sous A l en qua n
tités tota les ne dépassant pas 60 kg, 5 kg 
pour Ie sulfure de carbone et 20 kg pour les 
pétroles nature Is très légers, l 'éther éthyl ique, 
Ie collod ion et' d'autres solut.ions contena nt de 
l' éther é thylique. 

b. les liquides déno11iniés sous A 2, A 3 et 
B, sans restriction. 

Les automobiles peuvent être transpor tées 
avec des réservoirs d'essence ple ins dans des 
wagons couverts ou découverts à condition que 
la conduite de !'essence au carburateu r soit 
fermée ou que la surpress ion dans Ie réservoir 
d'essence soit détendue, étant entendu que 
dans les deux cas Ie carburateur doit être vidé 
par Ie fonctionnement du moteur. L es réser
voirs aux iliaires solideme11t attachés au véhi
cule peuvent également être remplis d'essence, 
à condition que les réservoirs so ient bien 
fermé. 
162 

2. Dans les lettres de voiture Ie mentions 
su ivan tes doivent être inscrites au-dessous de 
la désignation - conforme au tarif ou usitée 
dans Ie commerce - de la marchandise: 

,,M archandise de la classe III a ..... . " (indi
quer Ie groupe conform ément à l'énuméra
tion). Les mentions doiven t être inscrites en 
rouge ou soul ignées en rouge . 

Si l'indication du groupe fait défaut, !'envoi 
est traité d'après les prescriptions du groupe 
A 1. . 

163 
3. Le transport doit avoir l ieu en wagons 

clécouver ts; toutefois, peuvent également être 
, chargés, sans égard au nombre des colis. dans 

des wagons com·erts - soit isolément, soit 
30 
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avec cl'autres objets confonném nt 1111x cli po
sitions de l'alinéa 1 a et b. - les l iquides dé
no1111,zés .wus A 1 renfe1·més clans des t·écipi ents 
dont Ie poid brut total n'excècle pas 60 kg -
12 kg poltl' Ie sul/ure d e carbon e, 20 kg pour 
les pétrol es natu'rel s très l éger.i, l' Cther { thy
l iqur . lr collrJclion et d'au(rcs solut ion.s con te
nan t de l'éth.er éthylique - et Ie l iquides cU
rwm m é.; sous A. 2 et A 3 ai111ii que so u.~ B. 
re11fe rmés dans des récipi ents dont Ie po ids 
brnt total n' excède pas O kg. Dans ce cas 
Je couttll'es des réc ipients de tóle en fe 1·-bl a nc 
do ivent être très soigneusement rivées et sou-
cl 'es . Les récipients en verre ou en g rè doi
vent . en pa reil cas. êtré embal) 's dans une 
enveloppe extél' ieure, sans c.-outure et ol ide
ment f 1·mée (pas de corbei ll es). Les r'cipients 
i o lés admi au transport dans des wagons 
couve rt peuvent aussi étre fix ' dans des ré
cip ients collecteur d'un poid brut qui ne doit 
pas dépasse r 100 kg. Le récip ients i olés 
doivent être protégés contre toul déplacement 
dans Ie 1·écipient collecteurs. L'esprit-cle-vin, 
en bonb nnes en verre embal lée da ns des 1 

caisses it étages, peut au si être trnnsporté 
com11o c chargement compl et en wagons cou
Ye rls; dans ce cas les couvercles prescri ts sous 
A 2, 2e al. - chiffre marginal 158 - poltl' 1 

Ie en ve loppes extéri eures découvertes 110 sont 
pa n 'cessaires si les bonbonne n'ont pas de 
contena nce supérieure à 1 1 et si les envelop
pes extérieures sont protégées dans Ie wagon 
co11fre Ie renversement et la chute cl s couches 
·upérieure . 

164 
L' {th< r éthylique en bon bonne en vene 

do11t Ia contenance ne dépa pas 250 g1·, 
bien emballée dans de récipient en bo i 
sol icles et b icn fermés avec un poids bn,t de 
50 kg au maximum, peut ég-a leme nt être 
transporté en wagons couvert . 
u;:; 

4. E11 outre, pour les liquides d(1101111nés 
sous A 1, ainsi que l 'acétonc et ses mélanges, 
il faut observe1· les pre criptions suivantes: 

c,. avant de commencer Ie chargement, les 
wagons devront être munis, sur les deux cóté , 
d'étiqu ttes confot'llle au modèle n°. 3 e t au 
modèle n°. 11. 

b. Ie coli s doivent être sol idement a rrimés 1 
dan Ie wagons, les paniers et cuveaux dé
cou verts seront attachés aux paroi ; ils ne 
devront pas être super po és; 

r. les réci pients qui se déteriorerni nt pen
dant Ie tran port seront imméd ia tement dé
chargé , et s'il n'est pas pos ible de les ré
parer à brei clé lai, il s pourront être vendus 
a vec Ie contenu qu i y sera resté, a n autre 
formalit ' , poltl' Ie compte de l 'exp ' dite 111·; 

cl. les réc ipients vides ne peuvent ét re ex
pédiés que s'il s sont bien fe rmé . Ces réci
pients en fer ou autre métaux peuvent être 
transportés en wagon couYert . Les autres 
réc ipients doi ,·en t être uan portés en wagons 
décom·erts. :\lention dena être fa i te dan Ia 

transport en wagons-ré e rvoi,·s de tous les l i 
<,llidcs appar/ 111a11t à la rla.;u III a. En outre, 
pour les l iqllid,- cl, ., rati{lnrics A 1 et A 2 les 
prescriptions dP A (Emballage), al. 3 -
chiffre marg inal 159 -, et B (Autres pres
c1·iptions) , a linéa 4 , " -- chiffre marginal 
165 -, sont aussi applirables. 

Toutefois. la di spositio 11 du chapitre A (Em
ballage), alinéa 3 - chiffre marg ina l 159 -
n'est pas oh) iga(o i re po u ,. les wagons- rese rvo irs 
contenant de l a benzine 011 d11 pétrnle, pourvu 
que ceux-c i oie nt mu11i de di sposit ifs qui 
empêchent, cl'une part, la prncluction de te n
sions inte1'11e et qui , d'autre part, s'opposent 
à la prnpagation du feu à l'inté ri elll' du ré-
servoir. 
lG, 

Les ré ervoirs des wagons-réservoiïs <loivent 
être en tóle de fer ou tóle cl'aufre" métaux. 
Les récipient· et tuyaux d' écoulement de 
wago11s-rése rvoi1· po11r Ia be nzine . Ie benzol, 
l'éther éthylique , les mélanges cl'al cool et 
d'éthcrs éthyliques, l'alrool, l 'aldéhycle acéti 
que, l' acétal, Ie su lfure de ca rbone, l 'orthoto• 
luol chloré et Ie paraloluol chloré doiYent 
être re li és é lectriquement à la te n ·e. 

(', .lf ndr rlr I ra11s7101'l . 
168 

Les I iquide combustihles et les récipi ents 
Yides qui conte11a ie11t ces I iquicles ne sout pas 
admis au lranspo1-t en grande ,· itesse comme 
expêditions de détail. Exception est faite, sans 
égard au nombre des coli chargés dans un 
wagon. moyennant l'obse1·vation des prescrip
tions de B, ali néa 3 - chifft· marginal 163 -, 
))Oltl·: 

1 ° . Les I iquide · dénommés 
sous A 1 ren lermós dans des 
récipients dont Ie poids bru t 
ne dé passe pas 60 kg; 12 kg 
pour Ie su l fut ·e de ca t·bone et 
20 kg pour les pêtrnle 11aturels 
très légers. l' éthe r t'thy l iquè, Ie 
collodion et d 'autre solutions 
contenant de l'éther éthy l ique; 

2°. Les liquide dénommés 
sous A 2, A 3 et B, renfermés 
dans de récipient dont Ie 
poids brut ne d ' passe pas 80 kg; 

3°. L'éther éthylique en bonbonnes en ve n e 
jusqu'à 2ó0 g de contenance, bien emballées. 
dans des récipients en bois sol ides, bien fer
més, dont Ie poids brut ne dé passe pas 50 kg; 

4°. Des récipients vides, hermétiquement 
ferm és, en fe r ou autre méta l. 

JJ. (' 1, argrnzent . 
169 

Les l-iquides rom bustibles de la clas,e l ll a 
ne doivent pa êt re chargés dans un méme 
wagon aYeC Ie matières dénommées sous 3° et 
5° A de Ia cl a 'e I b . 

lettre de voiture de l'usage antéri e 111· a uquel III IJ. .)[atières ·olllles inrlammahle~. 
ont se rvi les récipient_. l iO 
Hifi L es objet suivants sont adm is a u trnnsport 

5. Les prescriptions indiquée · sou A (Em- sous certa ines condition : 
bal la ge). a linéa 1 - chiffre margina.l 157 -, 1°. Les matièrcs a,uquelles l e. f eu p eut 
et ous B (Autres prescriptions) , al inéa 2 - -

1 
facilrnzcnt être co 111111 ltniqué pa,· l es étincclles 

chiffre marginal 162 -, so nt upplicablc a u I de la locnmotivr, telles que Ie foi11 , Ie charbon 
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dl' lJ,1l.-; ,,n 111orn au.1·. la sciurc de bois, Jes 
ropraux cle bois, la páte de bois, les 1·ognu,·e.1 
clP papier, Ie jonc (à l' exclus iou du jonc d'Es
pagne) , les mat iè,·cs t cx t il es végétal es rt leurs 
dérhets, la paille (y compris ce ll e de maïs, 
de riz et de lin) , le liège pulvéi'isé et les pe
ti t.1 déchets d e liège, enfin Ie sou f1·e. 

2° . La crlloïdine, produit de l'évaporation 
im pa rfaite de l 'a lcool contenu clans Ie collo
dio n, ayant l' apparence de savo n et consistant 
essentiellern ent en fu lm i-coton pour coll odion. 

3°. Le celluloïd en pl(UJues, f etdll es, tig es 
ou tuyaux; l es objets manufaclu1·és en cellu-
6oïrl; lc celluloïd. d.e fil1n en rouleaux; l e.1 
films en celltLloïd déjà exposés à la lumière 
( clé,•eloppés ou non); les déchets rle celluloïd 
tl de films en a lluloïd. 

4° . Le peroxyde cle benzoyl ou I supe,·oxyde 
r/,r b,nzr1yl avec mains de 25 %, ma is au mains 1 

5 o/c d'eau. 1 

l il 

Con 1li tions ,le tran sport. 

,1. Emballar,e. 

1. Le 111atièrcs r/énonunées sous 1 ° doiven t, 
si ell es ne sant pas emball ées, être transpor
té-es en wagons couve rts ou en wagons décou
verts bächés. Le chemin de fer peut exiger que 
l'expéditeur fournisse les bäches. 

Les étorces sant transportées non emballées 
pendant toute l' année; les joncs et les ,·oseaux 
sans feuilles et sans barbes, bien tassés clans 
Ie wagons. peuvent être tra.nsportés entre Ie 
!er novembre et Ie 31 mars dan des wagons 
découverts sans bàche . 
1;2 

2. Les lamrs d e rrllnïdine doi,·ent être em
ballées de faço n à empêche r complètement 
le111· dessicca.tion. 
li3 

3. a. T,e celluloïd en plaques, f euill es , tigea 
ou tuya11.c pent être emba.ll é clans des réc i
pients en bois, sol ide . éta.nches, bien fermés 
(caisses, cuveaux ou tonneaux), ou dans des 
ba llots de pa.pier d'embal la.ge sol ide et souple 
(dans Ie genre du papier renforcé) ; ces em
ba 11 ages en papier doivent, ou bien 

er.. êtrn entourés de ha.rasses . se composant 
de quatre p lanches longitudinale , étro ites, et 
de deux fortes planches fronta.les, auxquell es 
sant clouées Ie· planches longituclina. les ; 

ou bien 
~- êtrn fixés par deux chass is en pla.nches, 

fortement serrés au moyen de cercles de feu il 
lard. Les bords des caclres doivent dépasser 
b11ffisa.mrnent l' emba.l la.ge en papier: 

O ll bien 
·r· être recouverts d'un t issu so lide, relié 

aux deux extrém ité en une sorte de moi gnon ; 
on bien 
o. être cousu clans de forts tissu en jute 

du genre des sacs pour la Jaine du Cap. 
Toutes les coutures cloivent être sol ides et 

étanches. 
l i 4 

b. Les objrts manufacturés en celluloïd, Ie 

1 Le peroxyde de benzoyl ou Ie superoxyde , 
de benzoyl avec mains de 5 % d'eau n'est pas 
a.dmis au transport: a yec 25 % et plus d'eau 1 

il est transpmté sa ns condition . 

1931 

rrllulnül pour f ilms ln roul eau.c et les f ilm s 
à base de celluloïd exposés à la lmnière (dé
veln ppé.s ou non) doivent être emball és dans 
des récipients en bo is (ca isses, cuveaux , ton
neaux) sol icles, étanche et bien fermés ou clans 
des boîtes en ca 1ton 1·ésistantes. 
liii 

l'. L es déchets d e celluloïd et dP films 
doi vent être em ball és : 

rr.. clans des 1·éeipients en bois (caisses, cn
veaux, tonneaux) so l ides, éta.nches et ferma.nt 
b ien; 

o u bien 
~- clans des enveloppes de to il e brute, m

l ides, en bon état, rel iées sol idem ent a.ux deux 
exfróm ité en forme de moignon; 

ou bien 
' i' · dans des sol icles sacs de to il e brute . 

étanches, clont les bases sant rnunies de prises 
résistantes; 

ou bien 
o. clans des solide sacs de to il e de jute, 

éta.nches , clans Ie genre des sacs pour la l a ine 
du Cap. 

Toutes les coutures clo ivent êtrn fa.ites de 
façon sol iele et étanche. 
17(1 

d. Le poids cl ' un col is ne doit pas dépasser: 
1 °. emba.llé d'a.près a. er. et B : 30 kg pour 

les tuyaux et 50 kg pour les tiges; 
2°. emball é d'après a, y: 
tx. avec un emball age en pa.pier simple, 

outre !'enveloppe de t issu: 100 kg pour les 
plauqes et les feuilles, 40 kg pour les tuyaux , 
50 kg pour les tiges; 

~ - avec un emball age en pa.pier double, 
oufre l'em·eloppe de tissu : 60 kg pour les 
tuya.ux, 100 kg pour les t iges; 

3° . emballé d'a.près a, i>: 60 kg pülll' Jes 
tuya.ux, 100 kg pour les t iges: 

4°. emba. ll é cl'après c, ~. y R: 40 kg; 
emballé cl'a.près t, 8 en double enve loppe : 
80 kg. 

17i 
4. Le peroxyde d e blnzoyl ou Ie s·upe1·oxyde 

d e benzoyl a.vec mains de 25 % m a is a u mains 
5 % d'ea.u 4° clo it être em ball é dans des boîtes 
en carton <lont Ie contenu ne cloit pas dépas
se r 2 kg. Tout ou pi us 12 de ces boîtes en 
ca i-ton doivent être so lidement fixées dans des 
caisses en bois so l iele , étanches et fermant 
bi n. 

B. Jfod.e de transport. 
178 

Le matièrcs dénom,nées sous 1 °, exceptó 
l c sou/re rmballé dans d es récipients étanches, 
de mêrne que les déchets de celluloîd et de 
fil'llls, ne sont pas a.cceptées en grande vitesse 
par expécl itions parti ell es. 

Les matières dé11on,inées sous 3° ne peuvent 
être transportées qu' en wagons COJJ\'erts; les 
va.ntaux de ces wagons doivent être fermés. 
Ce objets ne do ivent pas être placés à proxi
mité de tuyaux ou conduites de chau ffage ou 
de fourn eaux a ll umés. 

r. .4 ut res prescript-ions. 
179 

Les obj cts manufactm·és rn celluloïd avec 
l'emballage usité clans Ie commerce, Ie cellu
loïrl de f il111 s en routeaux et l es film s en 
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cellulo'id déjà exposés à la lumière (dév elop
pés ou non) 3° peuvent être emballés ensemble 
avec d'autt·es rnatières, si l'envoi est contenu 
dans des récipients collecteurs en bois solides, 
étanches, ou des caisses en carton étanches et 
sol ides. 

Cl,ASS.E I r. - )Iatlères Yénén e uses. 

180 
Les objets suivauts sont admis au transport 

sous certa ines conditions: 
1 °. Les substances a.rsenicales non liquides, 

notamment l'acide arsénieux (fumée arseni
cale), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpi-
1nent), I'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic 
11atif (cobalt arsenical éca illeux ou pierre à 
mouches) , etc. 

Les substances a1'Sen-icales solides destinées 
à la protection des plantes. 1 

2°. Le f errosilicimn et le 11,angano-silicium, 
obtenus par voie électrique, dont la teneur en 
silicium est supérieure à 30 % et inférieure à 
70 %. 2 

En outre , l es alliages de f e,-rosiliciitm ob
tenus par la même voie, alliages qui contien
nent des adcl itions soit d'aluminium, soit de 
mang·anèse, soit de calci,tm, so it de plusieurs 
de ces métaux, et clont la teneur totale en ces 
éléments, y compris Ie silic ium (à l'exclusion 
du fer), est supérieure à 30 % et inférieure 
à 70 o/o. 

3° . Les sets de l' acide cyanhyd,·ique ( en 
tant que non dénommés sous 5° et 6° c, par 
exemple Ie cyanure de potassiun,, Ie cyanure 
de sodium, Ie cyanure de calcium, les sels 
cyam,rés simples et doubles, Ie sel fluo,·hydri
q·ue de cyanu,·e, la cyanamide solidique. 

4 °. Les substances arsenicales l iquides, par
ticul ièrement l'acide a,·sénique. 

5°. Les solutions de cyanure de potassium 
et de cyanure de sodiu11i; les solut-ions aqueu
ses de l'acide cyanhydrique d'un poids maxi 
mum d'acide cyauhydrique n'excédant pas 
20 % du poids de la solution. 

6°. Les produits ,nétalliques vénéneux: 
a. Ie subli,né, Ie p·récipité blanc (chlornre 

merourique amide), Ie précipité rouge (oxyde 
mercurique rouge); les couleurs à base de 
cuivre, particul ièrement Ie vert-de-g,·is, les 
pigments de cuivre verts et bleus; 

l 'acétate de plo,nb; les subsiances merc·u1·iel 
les solides destinées à la protection des plan
tes. 1 

. b. les ai,tres préparations de plomb, parti
cul ièrernent la litha1·ge (massicot ), Ie ,ninium, 
la céruse et autres couleurs à ba.se de plo1nb; 
les résidus plom.beux et d'autres résid-i.t,S à base 
de plonib. 

1 Sont transportées sans condition les ma
tières vénéneuses destinées à la protection des 
pi antes, remises au transport sous forme de 
mélanges prêts à l ' usage - en quantités par
tielles ue dépassant pas 5 kg - emballées dans 
des sacs en papier qui , de leur cóté, sont em
ballés dans des ca rtons sol ides et étanches in
diquant, a u moyen d'une inscription, qu'il 
s'agit de substances vénéneuses dest inées à la 
protect ion des pl antes. 

2 Le transport des briquettes de ferrosilicium 
et de manganosilicium n'est soumis à aucune 
condition, quelle que so it la teneur en s ilicium. 

c. les seis des acides cup,·ocyanhydrique et 
zincocyanhydrique, les cyanures doubles d'étain, 
d e cuiv,·e, d" urgent et à: or en c01nbinaison 
a·vec l es cyanures aloalins, l e cyanure de cuivre 
et Ie cyanure de z-inc. 

7°. Le sulfate de cuiv,·e (lasulite) , Ie ni
trate de cuivre, les deux également dissous 
dans de l ' eau et les 111 élanges de sul fate de 
cu·iv,·e av ec la chaux, la so"de et autres sub
stances analogues (poudre pou1· bouillie bor
delaise, etc. 1 , l'acide oxalique et l' oxalate de 
potassiuni à l ' état solide, ai nsi que les se is de 
l 'acide hydrofl uosi I icique. 

8°. Les chlorates . Le bioxycle de baryu11,. 
L'azoture de sodiuni. 

9°. L'aniline (huile d'aniline). 
10°. Le ba1·yum, la ba,·yte hydnitée, les seis 

de ba,·yte (excepté Ie su lfate de baryte) ainsi 
que les résidus contenant de la baryte prove
nant de la /abrication d'u pe1·oxyde de ba,·yu,n. 

11 °. a. L' azotu1·e de baryum à l' état sec. 
b. L'cizuture de baryum ,wee un mélange 

d' au mains 10 9'o cl'eau et les solut·ions aqueu
ses de l'azotu,·e de baryu,n . 

12°. Le sul /ate de dim éthyle. 

Conrlitions de transpo rt. 

A. Emballage. 
181 

1. Les récip ients utili sés pour !'emballage 
des 11,atih-es dénom11,ées SO'ttS 1° et 3° à 12° 
doivent être solides, étanches et fermés de ma
nière qu'il ne puisse se produire ni écoule
rnent. ni fuite, ni tamisage. 
182 

2. Les ,natières dénommées sous 1° et 3° 
doi vent être emballées comme suit: 

a. dans de forts tonneaux en fer, à cou
vercle v issé et munis de cercles de roulement, 
ou 

b. clans des tonneaux cylindriques (trom
mels ) en fer-blanc d'au moins 0,6 mm d'épais
seur a ,·ec un couvercle soudé ou qui doit être 
Yissé au moyen d'un cercle de lutation et avec 
des cercles de roulernent. L es fonds des ton
neaux doivent être fixés aux parois par une 
jonction circulaire qui doit être protégée par 
un fort cercle de roulernent. Au lieu de ces 
tonneaux cylindriques !'on peut aussi en em
ployer d'autres en forte tóle ondulée, de même 
épa isseur ou en fer-blanc munis de cercles de 
soutènernent larninés. Les cercles de roulement 
ne sont pas nécessa ires si les fonds des ton
neaux sont fixés aux parois par une jonction 
double soudée. Le poids bmt de ces tonneaux 
cylindriques ne doit pas dépasser 150 kg ; ou 

c. dans des tonneaux doubles, faits de bois 
sec et solide, consolidés au moyen de cercles, 
ou clans des ca isses doubles construites de la 
mêrne rnanière et entourées de bandes, les 
récipients intérieurs étant revêtus d'un tissu 
serré. Les récipients intérieurs en bois garnis 
d'un tissu peuvent être remplacés soit par des 
récipients en tóle soudés ou pour·vus d'un joint 
étanche, soit par des vases en verre ou en 
grès. Les vases en verre ou en grès doivent 
être emballés solidement dans les autres réci
pients, garnis de matières d'emballage appro
priées. Dans ces conditions, plusieurs vases 
peuvent être réunis en un col is; 

d. les ,nat-ières déno1n11Mis sous 1° peuvént 
aussi être emba ll ées dans des sacs de toile 
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goudronnée, l'enfermés dans des tonneaux sim
pies de bois fort et sec. 

En cns de remise au transport con1 111e char
gement complet, il uffit d'un emball age sim
ple, constitué par de so l ides f,'.,ts en fer. 
1 8 

3. Les ma/ières cléno11111iées ,ous 2° cloivent 
être emballées dans des récip ients en bois ou 
en métal, sol iel es, construits de façon a per
m ttre le dégagement des gaz. Est également 
arlmis, pour les objets en poudre et en grains, 
!'-emballage dan · des sacs en étoffe du rable, 
tis ée de façon serrée, perméable aux gaz. En 
ce qui concerne les envois qui rloivent passer 
du chemin de fer au bateau ou inversement, 
]'emballage dans des récipients en bois ou en 
métal, suff isamment solides et imperméables 
à l'ea11, est également admissible. 

Si les matières ont remises au transport en 
wagons complets, aucun emball age n'est né
cessai 1·e. 
184 

4. Les -matiè,·e.~ dén.o·in-mées sous 4 ° doi vent 
être emballées comme su it: 

a. dans des récipients en métal , en bois ou 
en caoutchouc munis de bonnes fermetures, ou 

. b. dans des vases en verre ou en grès so ig
nensement calés dans d'autres récipients (ban
nette ou paniers en métal, cuveaux ou cais
ses) sol ides, avec des matières d'emballage 
appropriées; ces enveloppes (à l'exception des 
ca isses) seront munies de bonnes poignées. 
185 

5. Les uiatières dérwmmées snus 5° doiYent 
être emballées: 

a. 1 es solut·ions de cyanure de potassiu,n et 
de cyanure de sodi11,1n dans des vases en fer 
bien clos et so igneusement calés dans des ré
cipients en bo is ou en métal solides garni de 
terre d'infnsoires. de sciure de bois ou d'autres 
substa nces absorba ntes; les solutions aqueuses 
,lP l'acide tyanhydrique dans des ampoules en 
verre, bouchées à fusion, d'un contenu n1axi
mum de 50 gr, 011 dans des bouteilles en ver
re, à bouchons bien fermés, dont Ie contenu 
ne dépasse pas 250 gr qui, soit isolément, soit 
à pi usieu rs. doivent être emballées dans des 
boîtes en fer-blanc bien soudées ou dans des 
caisse a vec une garn iture en fer-blanc bien 
soudée. Les espaces vides dans Jes boîtes en 
fer-blanc 011 dans les ca isses doivent être bien 
rempli de terre d'infusoires, de sci ure de bois 
on d'autres substances absorbantes. L e poids 
brut d'une boîte en fer-blanc ne doit pas dé
passer 15 kg (pour un poids net de 3 kg) et 
Je po ids brut d'une caisse ne doit pas dépasser 
60 kg. 

b. ou dans des wagons-réservoir . Voir sous 
B. alinéa 6 - chiffre marginal 199 -. 

186 
6. Les matières déno1n11iées sous 6° doivent 

être emballées comme su it: 
a. dans des tonneaux en fer ou des ton

'neaux étanches faits de bois sec et fort con
solidés au moyen de cercles ou dans des cais
ses consolidée au moyen de bandes, ou 

b. dans des boîtes en fer (elites Hobbocks). 
ou 

c. clans des Yase .en verre ou en grès ou -
ponr des quantités n'excédant pas 10 kg -
dans des enveloppes doubles de fort papier 
(hour es): les récipients et les bourses doivent 

être so ig neusement nlés dans des récip ients 
en bois . olides, étanches, bien fermés et rem
plis de matières d'ern ballage appropriées; 

d. il est perm is auss i d'emball e r les cou
let1r., à base de 1110111 b de toute espèce dans 
des réc ipients en fer-b lanc ou en tóle de fer; 

e. il est pem1 is de méme de transporter les 
compnsés quelconques de plo,nb et du cuivre 
en sol-utions aquettses, dans des wagons-c iternes 
ou wagons-réservoi1·s, constnti ts en tn atëri aux 
que ces mélanges ne peuvent attaquer. 
18i 

7. Les matières déno111111ées sous 7° doivent, 
à l'état solide, être emballées dans des réci
pients en bois (tonnea ux ou ca isses) solides, 
étanches et bien fermés ou dans des sacs so
licles. é tanches et bien fermés . 

l ,es soltttion.s aqueuses de ces ,nat-ières doi
vent être emba ll ées dans des récipients en 
verre ou en grès bien fennés qui doivent être 
solidement maintenus à !'a ide de paille, etc., 
clans de forts récipients extérieurs (paniers, 
curnaux, caisses); ces enveloppes seront mu
nies de bonnes poignées. 
188 

8. Les mat·ières dé110111mées .,ous 8° , à l'ex
ception de l'azot11,1·e de sodium, doi vent être 
emballées dans des récipients en bois ou en 
tóle ondulée forts, étanches et bien fermés. 
Lorsqu'on emploie des récip ients en bois (ton
neaux ou ca isses), ceux-ci doivent être revêtus 
inté rieurement d'une gar niture ininterrompue 
de papier souple destinée à empêcher eff icace
ment Ie tamisage. 

L'azott,re de sodiu11, doit être emballé dans 
des récipients en fer (ou en fer-b lanc) solides, 
éta11ches et bien fermés. 
189 

9. L'anilin.e (huile d'aniline) doit être con
tenue dans des estagnons métall iques ou dans 
des bar il s en bois ( pa,· exemple des fîtts à 
pétrole) très résistants et padaitement étan
ches. 
190 

10. Les ,natières déno,n,nées sous 10°, à 
l' exeption des ,·ésidlus contenant de la baryte 
proven.ant de la fabrication du peroxyde de 
baryum, doivent être emballées dans des 1-éci
pients en bois étanches (tonneaux ou caisses ) 
ou en tonneaux en fer étanches ou en sacs 
étanches en jute ou en papier . 

Les résidus contenant de la ba,·yte pi-ovenant 
de la fabrication dA,, peroxyde de baryu,n peu
vent être transpo1·tés sans emballage dans des 
,vagons découverts; ceux-ci doivent être soig-
11eusement nettoyés par Ie destinataire après 
le déchargement. 
191 . 

ll. L'azoture de ba,·yu,n à l' état sec (11°, a) 
doit être emballé en quantités de 500 gr au 
plus dans des boîtes en carton d'au moins 1 
mm d'épaisseur. Pour assurer l a fixation so
l iele du contenu dans Ia boîte, il doit être 
entouré d'ouate de ce llulose ou d'une matière 
analogue élastique, laquelle est pressée par Ie 
couvercle. Le couvercle fermé doit être rendu 
étanche à ! 'eau par une bande isolante collée. 
Ces boîtes doivent être emball ées dans des 
récip ients en bois sol ides, bien fermés, possé
dant des cloisons soli des en bois; les espaces 
vides doivent être remplis de fibres de bois, de 
manière à éviter Ie déplacement des boîtes. Un 
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récipieut en bois ne cloit pas co11tenir pi us de 
l k g cl'azoture de bal'yum. 

Les solutions d'azotun de bciryum (11° b), à 
raison de 20 1 au 1naxlmum, et l'azoture de 
ba,·yum addilinnné d'a11 moins 10 % d'eau 
(11°b), à raison de 10 kg au maximum, cloi
vent être emballés clans des récipients en verre 
bien fermés, assujettis clans des enveloppes 
(caisses ou corbe il les en fer sans inte rstices) 
rempl ies cl'une quantité de ten-e d'infusoires 
ou d'une autre sub tarice absol'bante analogue, 
non combust ible, égale au moi11s au contenu 
de ces enveloppes. 
l!l2 

12. L e ,ut/atc d.e dimétAyt c 12° doit être 
embal lé ou bien dans de forts futs en fe,· 
étanches (revêtus ou non de plomb) avec des 
ce ,·cles de roulement ou bien dans de forts 
pot en fer-blanc étanches (revêtus ou non de 
plomb) ou, en ce qui concerne les petîtes 
quantités (jusqu'à 6 kg de poids brnt), dans 
des J'écipients en fer-blanc ou (jusqu'à 3 kg de 
poids brut) dans des récip ients en verre (bou
te illes ou ampoules). Le fitt et les pots doi
vent être pourvus de fermeture à vis bien pro. 
tégées avec une lutation en plomb mou. Les 
boutei ll e en verl'e doivent être bouchées hel'
métiquement avec des bouchons en verre rodé. 
Les pot et les bouteilles peuvent aussi être 
bouchés avec un bouchon arrondi dans sa par
t ie infél'ieurn, bien paraffiné et muni d' un 
couve rc le en parchemiu ou en cellophane. Les 
ampou les en vel're doivent êt re bouchées à 
fusion. La fermeture des pots ou des boute il 
les munis de bouchons en verl'e ou de liège 
cloit être protégée par un couvercle en fort 
parchemin ou en vessie de pare qui peut en
care être couverte cl'une enveloppe en toile de 
sac et qui doit être se1Tée au-dessous du col. 
Les pots en fer-blanc doivent être solidement 
assujettis dans d'autres récipients (bannettes 
ou paniers métalliques, cuveaux ou ca issesJ 
sol ides et munis de matières d'emballage ap
propl'ióes. Ces en veloppes extérieures (à l'ex
ception des ca isses) sel'ont munies de bonnes 
et so licles poig11ées. Les boute ill es en verre 
doivent être emballées dans du papier et en
suite o l idem ent assujetties dau des boîtes en 
fer-blanc rem pi ie rle farine de bois ou de 
terre d'infusoil'eS. 
ma 

13. Si les colis contienJJent des matières 
dénommée& sous 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et, 6° c et 
10°, ils cloivent porter une étiquette conforme 
au moel' Ie n°. 4. 

P ou r les expéditio11s partie lles, les coli s 
contenant des matiè1·es clénommées sous 2° 
cloi vent être mu nis d' étiquette confonnes au 
modèl e 11°. 8 et . au moclèle n°. 10 . 

8 . A utru preocriptiona. 
1!)4 

l. 11 est permis d'emba ll e 1· avec d'autres 
objets clans des l'ÓCi pients en bois sol ides, 
étanch et bien fermés, moyennant observa
tion des prescriptions concernant les réci pi ent 
édictées au chapit1·e A: 

a. les matièreo dé,unn111ées sous 4°, par 
quantitós ne dépassant pas 1 kg; e lles doivent 
être l'enfennées clans des vases en verre so lide
ment calés avec de la terre d'infusoires sèche 
dans 1111 récip ient en fer-blanc étanche ; 

b. le matièrcs dénom111ées sous 1°, 3° et 

-! ïó 

8° par· quantité 11e cléµassant pa s 5 kg; il est 
cependanl i11te l'dit d'embal Ier les matièi-es dé
nommées sous 3°, des ch lorates, du bioxyde de 
barium et de l'azoture de sodiurn 8° avec des 
acide 011 des se is acicles; en outre il est in ter
dit d'emballe1· des ch lorates 8° avec les ma
tières clénommées sous Hl a A 1, 2 et 3 ainsi 
que sous IV 9°: 

t . les matiètes clénommées sous 2°, 6°, 7°, 
9° , 10°, 11° et 12°, sans lirni te de po ids; 
toutefoi , il est intel'dit d'emballel' les ma
ti ères déno1nm ées sou.'i 6° c a vee des acides et 
des se! acides. 

Si les col is cont ienuent des 111atières dé
n,:,mmét's .<wi,s 1°. 3°. 4° , 5°, 6° a,, 6° (• ou 
10°, il s doivent porter une étiqJJette conforme 
au modèle n°. 4. 
19;; 

2. Les wagons-rése rvoil's rernplis de ma
tières dt!nommées sous 5° doivent être placés 
dans les trains de n1 anière à ê tl'e séparés, ·par 
un wagi11 au moins, des wagons contenant des 
acides liquides (clas e V. 1° et 13°) . 
196 

3. Les matières dé,wmmées so-us 5° ne cloi
,·ent être transportées qu'en wagons-réservoirs 
ou en wagons décou rnrts. 
19i 

4. Les matières déno111111ées sous 2° doivent 
être remises au transport à l' état absolument 
sec et clans des 1·écipients parfaitement secs. 
Si e ll es sont remises en récipients imperméa
bles à !'eau, et si ces récipients sont charg·és 
en wagons clécou ve1-ts, ceux-c i devront être 
recouverts de baches imperméable à !'eau. 
Si elles sant remises en récipient permettaut 
Ie dégagement du gaz, ces récip ieuts doivent 
être chargés soit en wagons découverts non 
bachés, so it en wagons couverts. En outre, ces 
wagons couverts cloivent porter des ét iquettos 
conformes au modèle n°. 9 et au rnoclè le n°. 
10. Enfin, s i ces matièl'es sant remises en vrac 
par wagon cornplet, Ie chargement peut être 
effectué en wagons découvert noJJ bàchés. 
198 

5. Les récipi ents, sacs et wagon -résel'rnirs 
vides ayant sel'v i au transpot·t des matièrt~ 
vénéneuses dénomrnées sous 1°, 3°, 4° . 5° . 
6° a, 6° t et 10° ainsi que de t 'acide oxal ·ique 
et de l 'ocralate rle potassium à t 'état oolide 
doivent être padaitement clos. 

Les sacs vide ayant ervi au transport des 
111atières vénéneuses déno1n,nées sous l O cloivent 
être renfermés dans des ca isses ou dans d'au
tres sacs goudronnés, étanches et bien fermés 
et portant l'étiquette conforme au modè le n° . 
4. Les réc ipients ou les s,ws et la lettre de 
voiture rloivent portel' la mentioJJ de ce qu'il s 
contenaient précéclemment. 

Les récipients vides ayant se1·v i au transport 
des 111atiè-res dénom1nées s01ts 8° doivent por
ter l'étiquette conforme au modèle n° . 3. 
199 

6. ont applicable aux récipients des 
wagons-réservoirs destinés à transporter des 
matièns vénéneuses ou leurs solulions aqueu
ses les pl'escriptions éclictées sous A, a linéas 1 
- chifft-e marginal 181 - et 13, - chiffre 
marginal 193 -, et B. al inéa 5 - chiffre 
marginal 198 -. Ces récipients ne doivent êtt-e 
constitué que de maté1·iaux inattaquabl es ·par 
les matières consiclérées ou par leurs sol utions 
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a queuses. L es réc ipi ents des wagons-rése rvoirs 
servant an transport des 1natiè1·es déno11i rn ées 
sous 5° ne doiven t a.voir aucune couture rivée 
ou être ,dors à double paroi. l is ne clo ivent, 
en o utre, porter aucune ouverture à le ur pa rtie 
infér ieure (robinets, soupapes, etc.) . L es ouver
t ures doi vent être rencl ues étanches et être 
prntégées a u moyen de chapes méta ll iques so
l idem ent vissées. 

C. M ude de t ransport. 
200 

Sont exclues d u transport en grande vitesse 
comme ex péditions part ie lles les niatièi-es dé
no m,1nées sous 1°, 3°, 4°, 5° , 6° a, 6° c et 
10°, ainsi que les récipients v ides, y compr is 
les sacs ayan t con tenu Jes mêmes matières. 

D. Chnrr1e1ne11.t. 
201 

1. Les mc•tièrcs énum érées sous 1°, 3°, 4°, 
5°, 6° a, 6° c et 10°, a insi que l es envois de 
sacs vides ayant servi à e,n ball er ces m atières 
ne doivent pas ê t re chargés clans un même 
wagon ,wee des denrées a limenta ires . 

2. L es ,natiètes énumé,-ées sous 3°, 5°, 6° c 
et 8° ne doi vent pas être chargées cl a us un 
même wagon a vee les acides du 1 ° de la Glasse 
V. JJ es matièi-es d!u 5° ne do ivent pas non plus 
être cha rgées dans un même wagon avec des 
sets acides. 

E. E xccptions aux p,·escriptions édictécs 
sous Jl, B , C et D. 

202 
N e sont pas soumis it ces p rescriptio11s les 

p rod ui ts dénommés da ns la Classe IV, destinés 
a ux recherches scient ifiques ou a ux usages 
pharmaceut iques, expédiés par quant ités ne 
dépassant pas 1 kg de chaque prndui t, pourvu 
q u' il s soi ent emba ll és da ns des récipients en 
ve rre ou en g rès à fermetu re étanche, et que 
ces derniers soien t à leu r tour em ballés avec 
so in da ns des ca isses en bo is sol ides, étanches 
et fenn a nt bi en. , 

L es envois de ce genre so11t également ad
m is a u t ransport en g rande v itesse comme ex
péd it ions pa r·tielles . 

CLASSE Y. - ) [ atlères can sfü1u es. 
203 

Les objets suiva nts sont adm is au transport 
sous certa ines cond it ion : 

1°. l'acide sulj"U1·iq1te, l'acide sul/urique /u -
1nant (acide sulfurique contena nt de ! ' a nhy
dride, ole tun , hui le de vitriol , acide sulfu r ique 
de Nordhauscn) , 1 'acide azotique ou nitrique 
(eau-forte) et leurs ,nélanges, l'acide chlo,·
hyd,·ique ou m uriatique, I 'ncide /l u01·hyd1-ique; 

L es boue.s d e plomb ren/ e1-mant de l'acid e 
sul/uriq1ie provenant d'accumulateurs ou d e 
cham bres de pl om b ; les résidus acides de 
l 'épumtion des huil es minémles ( S äureharz). 

2° . Ie chlorun de sou/n de même que Ie 
nitrate / erreux et Ie sul/ate j e,·reux (mordant 
de fer) ; 

3°. les lessives caustiques (l essive de soude, 
less ive de potasse, etc. , simples ou en mé
la nges comme da ns les pàtes caustiques alca
lines) , les résiduS- de ra//ineries d' huil e; 

4 ° Ie bronie · 
5°: \'anhydr ide sul/u rique ; 1 
6°. Ie chlorw·e d' acétyl e, Ie pentachlorure 

d'cm tim oine , Ie chlorure de ch?·omyl e, l'oxy
chl01·e de phospho,·e , Ie pentachlorure de phos-
7,horce (superchloru re de phosphore ), Ie trich
lorure de phosphore, Ie chloru,·e de sul/uryle, 
Ie chlo1·ure de thionyl e et l' ncide chloro-suJ,
/ onique; 

7°. L es sol-utions aqueuses de biox yde d' hy
cfro g ène, 

a. entrn 6 et 35 % en po ids de bioxyde 
d'h yèlrngène sur 100 % en poids de l a solu tion, 

b. en t re 35 et 45 % en poids de bioxyde 
d'h ydrogène sui· 100 % en poids de la solu
tion, 

/' . ent re 45 et 60 % en poids de bioxyde 
d' hydrogène sur 100 % en poids de la solution 
(des concen t rations p lus é levées ne sont pas 
admises). 

8°: Ie sul/itre de sodiinn; 
9°. Ie bisul/ate de soude; 
10°. l a chaux-vive moul ue (oxyde de çal

c ium); 
11 °. l a naphtaline bn,te susceptible de 

siti:nter , expédiée en vrac; 
12°. les sels de radium; 
13° . l'acide chloracétique. 

Conrlitions tie tra ns])ort. 

A . "E'mballage. 
:!04 

1. L'emballa ge des matières dénommées eous 
1 ° à 4° t l 13° do it être fa it dans des récip ients 
so l ides, étanches et b ien fennés, qui ne puis
sent pas être a ttaqnés pa r Ie conte 11L1. P our 
!'aride /liwrhyd1·ique 1°. voot· a li néa 5 -
ch iffre ma rginal 208 -. L a fe rmeturn cloit 
être cond it ionnée de manière à ne pouvo ir être 
endommagée so it par des secousses, soit par Ie 
conte m1. L'em ploi de vases en ve1Te ou en 
rrrès est subordonnó a ux condi t ions sui vantes: 

a. L es réc ip ients servant au transpor t des 
mat·ièrrs rlénommées sous l O à 3° et 13° doi
vent être bi en assu jettis dans d'aut res réci
p ien ts (bannettes ou paniers en métal , cuveaux 
ou ca isses ) so l ides, rempl is de mat iè res d 'em
ballage a p propriées. Les récip ients extér ieurs 
(à l' except ion des ca isses ) doi vent être m unis 
de poignées so l ides. 

b. P o11r l' acide nitrique concentré cl'un 
po ids spécifique cl'au moins 1,48 à 15° C. 
(46 ,8° B a umé ) et l'acide nitriq·ue rouge /u
mant, a insi q ue l' ncide sul/urique /wnant 
(oléum ) avec une teneur de 20 % et p lus 
d' a nhyd r ide I ibre, les vases en verre ou en 
grès doi vent être entourés clans les récipients 
d ' un volume au moins égal à leur contenu de 
terre d' infusoires o u d'aut res substances ter
reuses sèches a ppropr iées. 

,- _ Les matières d'emballage prévues sous 
a et b ne sont pas nécessa ires si les vases en 
ve rre sont p lacés dans des enveloppes en métal 
les en touran t complètement et calés pa r de 
bons ressorts recouver ts d' ami ante, de te lle 
faço n qu' ils ne puissen t se déplacer dans les 
enveloppes. 

cl. Pour Ie brome 4°, les vases en vene ou 
en grès doi vent êt re renfe rmés dans des réci
p ients solides en bois ou en métal , et entou rés 
jusqu'_au col de cendre , de sabl e, de ten e d ' in
fusoi1·es ou d 'aut res matiè res a nalogues incom
hustibles. 

e. Les prescriptions sous a ,\ d ne sont pas 
a pplicabl es aux wagons- ja r res. 
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20.-; 
2. Les extinctew·s d'incendie qui contien

nent tles acides dénommés sous 1 ° doivent être 
construits de telle sorte que l'acide ne puisse 
couler. 
206 

3. Les accu,nulateu1·s élect?-iques montés 
avec de l'acide sulfurique 1 ° doivent être calés 
dans une caisse de batterie, de manière que les 
bacs ne puissent se déplacer. La caisse de 
batterie sera solidement emballée dans une 
autre ca isse, avec des matières d'emballage 
absorbantes. Les couvercles des ca.isses porte
ront, bien apparentes, les mentions "Accumu
]ateurs é]ectriques"; en outre, Jes caisses se
ront munies d'une étiquette conforme au mo
'dèle n°. 6. Si les accumulateurs sont chargés, 
les pöles doivent être protégés de manière à 
èviter les courts-circuits. 

Si les bacs sont constitués de matières ré
sistantes, telles que le bois avec revêtement de 
plomb ou Ie caoutchouc durci , '3t que leur 
partie supérielll'e soit aménagée de telle sorte 
que l 'acide ne puisse jaillir d'une manière 
dangei-euse, on peut se passer d'emballer les 
bacs ou les batteries d'accumulateurs, à la con
dition que des dispositifs appropriés, tels que 
cadres, cloisons, reriforcements, les empêchent 
de se renverser ou de se déplacer et les pro
tègent contre les avaries pouvant résulter de 
colis tombant sur les batteries. Les bacs ou 
batteries faisant corps avec des voit,ues n'ont 
pas besoin non plus d'un ·emballage spécial, 
lorsque ces véhicules · sont fixés ou arrimés 
sol idement sur les wagons de chemins de fer. 

207 
4. On ne peut employer des récipients en 

boi s pour les boues 1·enfe1·mant de l'acide sul
furique, p1·ovenant d'accumulateurs ou de 
cha,nbres de plo,nb l 0

, que s' il est possible 
d'empêcher tout su intement d'acide. 

Pour les résidus acides de l ' épuration des 
huil es minérales (Säureharz) l O contenant de 
l'acide sulfurique susceptibl e de se séparer, on 
peut aussi utiliser des fûts étanches en fer 
ou en bois, empêchant tout su in tement d'acide, 
sans seconde enveloppe. 
:!OS 

5. Les récipients con tenant de l' acide fluor
hydrique l O seront en plomb ou en gutta
pei-cha pour l 'acide étendu; les récipients en 
bois avec garniture intérieure solide en pa
raffine sont également admissibles. Des réci 
p ients en fer avec tampon de fermeture étan
che à vis peuvent également être employés 
pour l'llcide concentré, à 70 % au moins d'acide 
pur. Ces récipients en fer ne doivent être 
i-em is, pleins ou vides, aux gares expéditrices 
qu'après lavage de toute trace d'acide à leur 
sltl'face extérieure. Les récipients à acide fluor
hyd,·ique, pleins ou vides, devront porter une 
étiquette ou une inscription bien apparente et 
durable, avec la mention "Acide fluorhydrique 
concentré à 70 % d'acide pur". 
209 

6. L'anhydride sul fu,•-ique 5° doit être em
ball é : 

a. dans de fortes boîtes en töle ou en fer
blanc, bien soudées, ou 

b. dans de fortes bouteilles en fer , en fer
. blanc ou en cuivre, munies d'une fermeture 
solide et hem1étique, ou 

c. dans des récipients en verre ou en grès . 
Les boîtes, bouteil les et récipients doivent 

être solidement emballés dans de forts réci
pients en bois, en fer ou en fer-blanc, avec 
de la terre d'infusoires ou d'autres matières 
analogues incombustibles. 

210 
7. Les matiè,·es déno1n1nées sous 6° doivent 

être emballées: 
a. dans des récipients en fer forgé, en fer 

fondu, en acier, en plomb ou en cuivre, ab
solument étanches et munis d'une bonne fer
meture, ou 

b. dans des récipients en verre. En ce der
n ier cas, les prescriptions suivantes doivent 
être observées: 

ex. Les 1·écipients en verre doivent avoir des 
parois épaisses et être bouchés hermétiquement 
avec des bouchons en verre rodé, fixés de 
manière à ne pouvoir se détacher. 

~- Sï les récipients en verre contiennent 
pi us de 5 kg, ils doivent être pl acés dans des 
enveloppes rnétalliques. Les bouteilles d'une 
contenance plus faible peuvent être emballées 
dans des caisses en bois solides, divisées inté
rieurement en autant de compartiments qu'il 
y a de bouteilles à expédier. Chaque caisse ne 
peut renfermer plus de quatre compartiments. 

y. Les récipients en verre doivent être_placés 
dans les enveloppes de telle sorte qu'1l sub
siste un espace vide de 30 mm au moins entre 
eux et les parois. Les espaces vides seront 
soigneusement comblés avec de la terre d'infu
soires ou d'autres matières analogues incom
bustibles ; pour Ie chlo,-ure d' acétyl e, on peut 
aussi faire usage de soiure de bois . 

/> . Le couvercle des récipients extérieurs 
doit porter l'indication du contenu et être 
mum d'une étiquette conforme au modèle 
n°. 7. 

211 
8. a. Pour les solutions aqueuses de bio

xyde d'hydirogène avec 6 % à 35 % de bioxyde 
d' hydrogè.ne (7° a) on doit employer de forts 
récipients en verre, en grès ou en une autre 
matière approuvée par l'autorité compétente 
qui ne décomposent pas Ie bioxyde d'hydrogène 
et qui ne soient pas fermés hermétiquement ou 
qui, de toute autre façon, empêchent la pro
duction d'une surpressio'n intérieure . Les tou
ries, bouteilles et cruches doivent être bien 
emballées dans de fortes caisses munies de 
bonnes poignées, ou bien placées, sans em
ballage, dans des paniers bien recouverts d'une 
couverture de protection. 

212 
b. Les solutions aqueuses d e bioxyde d' hy

d,·og ène avec 35 % à 45 % de bioxyde d' hy
drogène (7° b) doivent être emballées comme 
suit: 

ex. Jusqu'à 200 g r , dans de solides vases en 
verre d'au moins 300 cm3 de capacité, qui 
doivent être pi acés dans des boîtes en fer-blane 
étanches remplies de terre d'infusoires. Les 
boîtes doivent être assujettis dans de fortes 
caisses en bois. 

~- Les quantités supérieures à 200 gr doi
vent ê tre renfermées dans des touries en verre. 
Celles-ei doivent être pourvues d'un appareil 
(soupape) assurant l'équilibre de la pression . 
Les récipients doi vent être entièrement entou-
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rés d'une solide garniture en osier et solide
ment assu jettis dans de forts paniers en osier 
ou en fer, munis d'un couvercle (panie rs ex
tér ieurs). Les paniers en fer doivent être mu
nis d'une peinture de protection en vernis. La 
paille d'emballage et les fibres de bois ne 
sont pas admises comme matière d'emballage. 

Au lieu de !'emballage mentionné c i-dessus, 
les réc ipi ents en d'autres matières qui ne dé
composent pas Je bioxyde d'hydrogrène et qui 
e1les-m êJnes ne sont pas attaquées p ar ce der
nier, sont également admis à condition que 
ces récipients soient approuvés par l' autorité 
compétente. En ce qui concerne la fermeture, 
les p rescriptions sous c, rx - chiffre marginal 
213 - sont applicables. 
213 

c. Les solutiom aqueuses de bioxyde d' hy
drogène avec plus de 45 % et au maximum 
60 % de bioxyde d' hydrogène (7° c) doivent 
être emballées: 

ex . dans des récipients en verre. Chaque 
récipient en verre doit être assujetti dans une 
enveloppe en tole de fer étanche et goudron
née . Les espaces vides entre Ie récipient en 
verre et ]'enveloppe doivent être remplis d'une 
masse protectrice incombustible qui doit pou
voir absorber Ie liquide. L'enveloppe elle
même doit être assujettie dans une caisse ex
térieure munie d'une soupape. La fermeture 
des récipi en ts en verre doi t permettre l'équi
libre de la press ion et offrir en même temps 
une garantie contre l'écoulement du liquide. 

~- dans des récipients en d'autres matières 
qui ne décomposent pas Ie bioxyde d'hydro
gène et qui ne puissent elles-mêmes être atta
quées par ce dernier, à condition que ces réci
p ients so ient approuvés par l'autorité compé
tente. En ce qui concerne la fermeture , les 
prescriptions sous c, ex sont applicables. 

Excepté les prescriptions ooncernant les dis
positifs <levant empêcher une surpress ion dans 
les récipients, les prescriptions d'emballage 
sous A ne sont pas applicables au transport en 
wagons- j arres de solutions aqueuses de bioxyde 
d' hydtro gène dénommées sous 7° a à 7° c. 
214 

9. Pour le sul/ure de sodium raffiné cris
tallisé 8° on doit employer des récipients im
perméables à !'eau, pour Ie sul/ure de sodium 
brut des récipients en fer étanches. 
215 

10. Le bisulfate de soude 9° doit être ren
fermé dans des récipients à parois étanches, 
inattaquables par Ie contenu. En cas de trans
port par chargements complets il peut aussi 
être chargé non emballé dans des wagons pour
vus d'un revêtement intérieur en plomb ou en 
carton parraffiné ou goudronnée allant au 
moins jusqu'à la hauteur du chargement; 
toutefois, si Ie wagon est revêtu de carton, Ie 
bisulfàte de soude doit être absolument sec et 
la lettre de voiture doit certifier que cette 
condition est remplie; en cas de chargement 
dans un wagon découvert, celui-ci doit être 
i-ecouvert par une bache et pourvu d'un dispo
sitif empêchant Ie contact immédiat de la 
bache et du bisulfate. 
216 

ll. La chaux vive moulue 10° doit être 
renfermée dans des sacs forts étanches. Les 
sacs en papier solide sont admis. 

217 
12. Pour la naphtaline dênommée sous 11 °, 

Je p lancher du wagon doit, par les soins de 
l 'expéditeur et à ses frais, étre séparé de cette 
substance par une bache en tissu sené. 

218 
13. Chaque coli s renfermant des 1natières 

dén01nrnées sous 1 ° à 6° doit être muni d'une 
étiquette conforme au modèle n°. 5. Les colis 
d'acide nitrique ,·ouge fumant 1 ° doivent en 
outre porter l'étiquette conforme au modèle 
n°. 3. 
219 

14. L es sels de ,·adiu,n 12° doivent être em
ballés d'après les conditions prescrites dans Ie 
pays expéditeur et être enfermés dans un ré
cipient en p lomb <lont la paroi aura une épais
seur de 1 cm pour une quantité de seis ne 
dépassant pas 100 mg, et 2 cm pour une quan
t ité de seis ne dépassant pas 300 mg. 

Au delà de 300 mg et jusqu'à 1 gr les seis 
de radium seront répartis jusqu'à concurrence 
de 300 mg dans p lusieurs 1·écipients ayant 
2 cm d'épaisseur pour Ie plomb. 

A partir de 1 gr les seis de radium seront 
tranportés dans des récipients ayant 10 cin 
d'épaisseur pour le plomb. 

L es récipients en plmµb seront protégés eux
mêmes par un emballage sol ide. 

B . Autres prescriptions. 
220 

1. Il est permis d'emballer avec d'autres 
objets dans des récipients en bois solides, étan
ches et bien fermés, moyennant observation des 
prescriptions concernant les récipients édictées 
au chapitre A : 

a. jusqu'à 500 gr de brome 4°; 
b. jusqu'à 5 kg des matières dénommées 

sous 6°. 
c. ju~qu'à 10 kg des matières dénommées 

sous 1°, 2°, 3°, 5° et 13°. L'acide sulfurique 
anhydre 5° peut auss i être emballé dans de 
fortes fioles en verre fe1mées à la l ampe qui 
doivent être sol idement assu jett is avec de 111 
terre d'infusoires dans des récipients en fer
blanc sol ides et étanches. Les autres matières 
doivent également être sol idem ent assu jetties 
dans Ie récipient. 

Les récipients conten ant ces matières doivent 
être sol idement calés dans les récipients en 
bois. 

221 
2. La lettre de voiture doit porter les· men

tions su ivantes: 
a. pour l 'acides nitrique 1 ° dans des vases 

en verre, Ie poids spécifique pour une tem
pérature de 15° C., 

pour l' acide sulfurique fumant (oléum) 1° 
dans des vases en verre, l a teneur en anhy
dride libre, 

à défaut de cette indication dans la lettre de 
voiture, l'acide est considéré comme concentré 
[A, al inéa 1, b et c - chiffre marginal 
204 -]; 

b. pour les boues de plomb renfennant de 
l'acide sul furique provenant d,'accumulateurs 
ou d.e chambres de plomb 1 °, on devra certi
f ier que l'acide sulfurique ne peut couler; 

c. pour les résidus d'acide sul furique pro
venant de la fabrication de la nitroglycérine, 
on devra certif ier qu'ils sont complètement 
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rlé•nitrifié s ino11 ces résidw!' sont exclus du 
transport. 

Cette déclaration n'est pas néces aire pour 
l es 1·ésidllts d'acideo provena11t de /ab,·ica
tion de lei nit,·o-cellulose; il n'est pes tenu 
compte d'une teneur minirne en nih cellulose. 
222 

3. Les ,natières dénommées so, 
9°, 11 ° el 13° doiven t être tra 11sp 
des wagons découverts. 

1 ° à 5°. 
,t<'.,e dans 

l\lla is des wagons coll\·erts peu,·ent au 
util isés: 

i être 

a. pour Ie transport des 111atiè1 s dénom
mées sous 3° , si elles sont embal lée dans des 
barils n [01·, fol'ts et étanches, qui e pc uvent 
être rernplis que ju qu'à 95 % de eut· capa
citó; 

pou,· Ie trnnsport des pûtes caust q1ies alca
lines 3° , dans Ie cas égalernent ou e l les sont 
emballées dans de fortes caisses e1 fe r-blanc 
étanches, hermétiquement fermées, qui sont 
fixées dans des cartons, paniers, h rasse ou 
ca isses, ou dans des pots en fer-bl a ,c, so l ides, 
étanches, bien fermés, d'une capa ité maxi
mum de 30 kg; 
· b. pou1· Ie transport du brnm e 4° pm· quan

lités ne d épassant pas 1 kg, et pou · ce l ui des 
matières ilénrnn m ées sous 1°, 2°, 3° 5° et 13° 
var quantités ne dépassant pas 10 ·u, embal
lées so it isolément, soit ensemble av c d'autres 
objets, à la condition que Ie récipi nts soient 
oigneusernent calés dans une forte enve loppe 

en bois ou emballés avec d'autres objets con
formément aux prescriptions de B , al. 1 -
chiffre marginal 220 -; 

c. pour Ie transport du bisul/ate de soude 
9° à cond ition qu'il soit remis au trnn port à 
l' ólat abso lument sec; dans la lettre de voi
ture, il doit être attesté que cette condition est 
rempl ie. 

223 
4. Les solut·ions aqueuses de bioxycle d' hy

d1"0(J ènP avec plus de 45 % et au maximum 
60 % de bioxyde d' hydrogène (7° c) sont trnns
portées en wagons découverts. 

224 
Le sul/ui·e de sodium 8° doit être trausporté 

dan des wagons couverts ou dans des wagons 
d 'couverts bi\chés. 

22;; 
5. Les récipirnls vides qui ont renfermé 

des matières dénomm ées sous 1° à 6° et 13° 
doivent, lorsqu ' il s sont remis au transport 
comme expéd itions partielles, être bi en fermés 
ou nettoyé à fond. La lettre de vo itlll"e doit 
mentionner ce qu'ils contenaicnt précódem
ment. 
2~H 

6. Les prescriptions édictées aux a l inéas 3 
et 5 ne sont pas appl icables aux extincteurs 
d'incuidie ni aux accumulateurs él ec triques 
(A, alinéas 2 et 3 - ch iffres rnarginaux 205 
et 206 -). 
22; 

7. Les résidus acides de l'épumtion de.s 
liuiles minérales ( Séiureharz) 1° qui ne con
t iennent que de faibles quantités d'acide sul
furique pouvant su inter, peuvent êh-e trnns
portés sans emballage par cha,·ges complêtes; 
toutefo is, l'on devra L"Ópandre sur Ie planchel' 
du wagon, avant Ie cha rgern ent, une couche 

de pietTe calcaire puh·éri sée ou concassée ou 
de chaux éteinte suffisante pour absoL"ber et 
affaiblil' l'acide ulfuL"ique venant à su inter. 
228 

8. Le L"écipient contenant de l'acide /lu o1·
hydrique 1° doivent êtL"e placés Ie tampon de 
feL"metu,·e en dess11s. 
220 

9. Sont appl icables aux réc ip ients des wa
gons-rése,·voirs de tinés à transporter des ma
tières caustiques les dispositions éd ictées sous 
A , a linéa 1, à l'exception de celles fi gurant 
sous a à d - ch iffre ma,·ginal 204 - . 
230 

10. La chat,x vive moul11,e 10° en sacs 1te 
doit être transportée que dan des wagons cou
verts. 
231 

ll. Lorsque la lettre de voiture mentionne 
que la naphtaline brute 11 °, traitée à la presse 
hydraul ique ou à la machine cenh·ifuge, est 
dégagée de ses parties huileuses à un point tel 
qu'aucun suinternent ne se produit plus, Ie 
transport de la naphlaline brute n'est soumis 
à aucune condition. 
232 

12. L es récipients renfe rmant des sels de 
radium 12° ne doivent pas être maintenus dans 
la proximité imméd iate des colis contenant des 
films, plaques photographiques, des papiers 
censibles ou des objets sim il a ires. 

C. M ode de transport. 
233 

1. Les solutio1Ul aqueuses de bioxyde d' hy
drogène dont la tene·u1· en bioxyde d' hyi/;ro
yène excède 45 % (7° c) ne sont pas admises 
au transport en grande ,·itesse par expéditions 
partiel les. 
234 

2. Sont adm ise au transport en grande 
vitesse par expéditions partielles les 111atières 
déno1n1nées sous 3° si elles sont emballées con
formérn ent aux prescriptions indiquées en B, 
al inéa 3 a - chiffre marginal 222 -, celles 
des 1 °, 2°, 3°, 5° et 13° en quanti tés ne dé
passant pas 10 kg et Ie brome jusqu'à 1 kg 
sous !'emballage prévu au B, a linéa 3 b -
ch iffre rnaL"ginal 222 -. Cette restr iction ne 
s'applique pas aux extincteurs d'incendie ren
/ ermant des acides dénomrnés sous 1°. , aux 
accu111ulateurs élecl:riques renjermant de l'acide 
sul/urique et aux sets de radium 12° (A, al i
néas 2, 3 et 14 - chiffres marginaux 205, 
206 et 219 -). 

235 
3. Les wagons-réservoirs rnmplis d'acides 

cléno,n,nés sous 1° et 13° doivent être placés 
dans Ie tra in de manière à être séparés, par 
un wagon au moins, des wagons contenant des 
matiè,·es déno1n1nées sous 5° de la classe Il/ . 

D. Cha,·yem ent. 
236 

Les 1natièrcs énumérées sous 1° ne doivent 
pas être chargées dans un mêrne wagon ayec 
les matièL"es de la classe IV, 3°, 5°, 6° c et 8°. 

E. Exceptions aux prescriptions édictées 
sous A, B , C et D. 

237 
Ne sont pas soumis à ces presc,,iptions les 
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pl'Od uits dé 11ommós dans la Classe V , destinés 
uux recherches sc ientifiques ou aux usages 
pita rmaceutiques. expédiés pat· qua11tités ne 
dépassant pas 1 kg de chaque pl'Oduit, pou rvu 
qu'il s so ient emball és dans des récipicots en 
verre ou en grès à fe1m eture étanche, et q ue 
ces dernie rs so ient it leur tour emballés arnc 
soin da 11s des cais es en bois sol ides , étanches 
et fo rm a nt hi en. 
238 

Les en mis de ce genre so11t éga lement ad
mi en grande vitesse par ex péclitions Par
tiel les. 

( 'LASSE rl. - Prodults répui:-nants e t d<> 
mauYalse odeur. 

~!l!) 
Sont adm is au tra nsport: 
1 °. Les tendons /mis, les retailles de peaux 

/ rail' lies servant à la /ab1·iccition de la colle, 
non chaulées, 1 ai ns i que les déchets de ce.~ 
deux sort es de matières, les co1'1ies et ongl ons 
'"' .,abots f rais non ilébanassés d 'os et de par
li, s 11,r,llcs adhérentes, les os / rais non débai·
raRsés d.e cha-irs ou atttres pa,·ties 1110/les adlié-
1·enles, ainsi que les autres 1natières ani,nal es 
répugna otcs ou d1 mauvaise odem· en tant 
qu'elles 11e sont pas mentionnées e i-dessous. 

2°. L es peaux /raîc hes. 2 

3°. L es os nettoyés ou séchés, les ,·ornes et 
<m r, lo n.~ 011 sabots nettoyés ou séchés. 

4°. L es cetill ett es d e ·veai, /mîc h es, 3 débar
ra ssées de tout reste d 'a li ments. 

5°. Les résülas compri1nés, provenant cle la 
Jcibi-icativn de la r·olle d e peau ( rés idus ca lca i
res, rés idus du chaulage des reta ill es de peau 
ou résidus util isés comme engra is) . 

6°. Le ·résidus non comprimés de /" espèce , 
désir1née m, 5° . 

7°. L e / umier 111 élangé cle 1,aille. 
go. Les aulres nwtièi-es / écales, y compris 

celles qui pro·viennent des / osSPs d 'aisciuce . 

Co1ulitions ti e transJ)ort. 

A .. liJ111ballar1e. 

l. Les matiè res e i-dessous én umél'ées, re
mises au transport comme expéditions partiel
les, doi vent être emba llées ai ns i qu ' il suit: 
240 

a. ce lles rlt!nomm ées sous 1 °, 5° et 6° 
da ns des récipients en bo is (tonneaux, cu

,·eaux ou ca isses) so l ides, étanches et bien 
fermés; Ie contené, ne doit pas se révé le r par 
on odeur , d'une m a nière désagréable; l e.~ 

soi,.i et JJOils cle porc bruts secs peuvent être 

1 Les rnta ill es de peau humides fraîchement 
chaulées so nt admises a u transport sa ns con
dition. 

2 Sont à cons iclé rer comme peaux frnîches 
toutes cel les qui ne sont pas salées et les 
peaux sa lées qui la issent dégoutter, en quan
tités incommodante , de la saumure salée , 
mêlée de sang. L es peaux bi en sa lées dont Ie 
degré cl'h um idi té n' excède pas la quantité né
cess itée par Ie procédé de sa lage ne sont pas 
,oumises à des conditions de transport spé
cia les. 

emba l lés en tout temps dans des sacs ordinai
res · l es so ies et p1Jil s de porc bruts frais et 
hw;, icles peuvent être emball és de la même 
façon it partir du l er novembre jusqu' au 15 
avl'il; 

241 
b. ce ll es d éno mm ées sous 2° 
dans des réc ipients en bois (tonneaux, cu

veaux ou ca isses ) so l ides, étanches et bi en 
fennés, ou dans des sacs so l ides , impe rrnéa.bles 
et bien fermés. imprégnés de dés infectants 
appropriés , te ls qu'acide phéll ique, lyso l, pour 
que /'odeu r mé ph it ique du contenu ne puisse 
se [a i re sentir ; 1 'emploi de ces sacs est toute
fois I imité aux mois de novembre, clécembre, 
janvie l' et, fén ·ier; 
242 

t. ce ll es d éno111 m ées soi,s 3° 
dans des récipien ts (tonneaux ou cuveauxj 

éta nches ou dans des sacs soli des; 
248 

d . les caill ett es d e veau 4° 
dan des récip ien ts en bois (ton neaux ou 

cu veaux) sol ides, étanches et bien fe 1·més ; pen
dant les mois d' avr il à septembre inclusive-
111 ent, les ca ill eti.es de veau doi vent être sa
lées de telle sol'te qu'i l so it employé de 15 à 
20 gt· de se! de cui sine par ca i Il ette; une 
couche de se! d'au moins un cm d' épaisseur 
doit être répandue en outre au fond des réci
pients servant d' emballage, a illsi que sur la 
chouche supérieure des ca illettes ; l a lettre de 
voitu re clo it contenir une déclaration portant 
que ces prescript ions ont été observées; 
244 

P. les trottes de r·hie,i go 
dans des récipients en méta l ou en bois so

licles, étanches et bien fermés; 
245 

f. 1 a /i ente d e volaill e go 
dans des réc ipi ents en bois (to11nea11x ou 

cuveaux ) sol ides, étanches et bien fennés; la 
fiente de volaill e sèch e peut aussi être embal
lée dans des sacs so lides et imperméabl es. 

Aucune trace du contenu ne doit aclhérer 
extérieu remen t aux récipients serva11t d'em-
ballage. · 

2. Les presc ri ptions sui vantes sont ap pl ica
bles aux thw·gements par ,vago n co111plet: 
246 

a. "A f atières cléno111111 ées sot1s 1 ° et 2° : 
1°. Si !'on utilise des wagons couverts. 

an, énagés spéciale11.ent, portant des i nstalla
t ions de ventil a tion eff icaces, ! 'emball age n'est 
pas n ·cessaire. Les mat ières doivent être im
prégnées d'acide phé nique à 5 % a u rnoins ou 
d'autres dés infectants appropriés, de tell e 
so rte que !'odeur méphitique du contenu ne 
puisse se faire · senti r. 

2°. Si !'on emploie des wagons à ma rchan
di ses 01·clinaires détouverts: 1 

Cl. du l er mars au 31 octobre, les matières 

1 L es onglons, cornes et os frai s peu,·ent 
être trnnsporté sa ns emball age, contra irement 
a ux presc,·iptions so us e< et [3. si, après avo ir 
é té aLTosés de dési nfecta nts · appl'Opriés, il ne 
répandent pas de maunii e odeur et sont en
ti èrement recouve rts d'une báche o u d'une 
toiture en carton bitu111é. L e ca l'ton ou la 

3 Les caillettes de veau séchées qui ne dé
gagent pas de mauvaise odem· so 11t admises 
nu transport sans condition. 1 báche ue doirnnt paa pournir se dóplace r. 
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doivent être ernball ées dans des sacs solides et 
impe1méables; ces sacs seront imprégnés des 
désinfectant dénommés ous 1°., pour que 
I'ode11 r méphitique du contenu ne puisse se 
faire sentir. Tout em·oi de ce genre doit être 
1·ecouvert d'une bàche en tissu très fort (ap
pelé toile à houblon ), imprégnée d'une solu
tion d'un d s dés infectants précités; cette 
bàche doit e ll e-même être entièrement recou
verte d'une grande bàche imperméable non 
goudro11née; 

~- du l er novembre à la fin de février, 
!'emballage en sacs n'est pas nécessaire. Ce
pendant, Ie envois doivent être recouverts 
éga lement d'une báche en toile à houblon et 
cette bàche sera el le-même recouverte entière
ment d'une grnnde bàche imperméable non 
goudronnée. La première báche doit au besoin 
être passée à l'un des dés infecta nts énumérés 
sous 1 °, de te l Ie so rte qu'a ucune odeur inéphi
tique ne puisse se faire enti r; 

y. i les désinfecta nts ne su ffi sent pas pour 
empêcher les odeurs méphitiques, les envois 
cloivent être emballés clans des tonneaux ou 
cuveaux sol icles, étanches et b ien fermés, de 
telle sorte que ]'odeur du contenu du récipient 
ne puisse se faire sentir. 
247 

b. Les 1natiè1-es dénommées sous 3° 
ne demandent pas d' em ballage spécial; si 

elles sont remises non emball ées et dans des 
wagons découverts, Ie chargement cloit cepen
clant être recouvert entièrement de bàches im
pe1méable . 

Les baches ne sont pas nécessa ires si, après 
avoir été a rrosées d'un désinfectant approprié, 
ces matière ne répandent pas cle mauva ise 
odeur. 
248 

c. Le caill ettes de veau 4 ° 
doivent être emballées elon Ie mode prescrit 

à l' a linéa 1 d. 
24!! 

d. Les matières dénommées sous 5° 
doivent étre recouvertes entièrement de deux 

grandes bàches superposées, imperméables et 
non goudronnées. La bàche inférieure doit être 
imprégnée de dés infectants appropriés (acide 
phénique, lysol , etc.) de telle sorte qu'aucune 
odeur méphitique ne puisse se faire sentir. 
Entre les bàches, il sera répandu une couche 
de ch am, sèche, éteinte, de poussière de tourbe 
ou de tan ayant déjà servi. 
250 

e. L es 1natiè1-es dénommées sous 6° 
doivent être emballées conformément am.: 

prescriptions éd ictées à l'alinéa 1 a - chiffre 
margina l 240 - . 

251 
f. L e furnier mélangé de paille 7° 
ne demande pas d'emballage spécial ; s'il est 

rem is sans emball age Ie chargement doit ce
pendant être recouvert entièrement de bàches 
imperméables. 

252 
g. Les ,natières dénomm ées sous go 

-cloivent être emballées dan des rêcipients 
solides, étanches et bien fermés . Les crottes de 
chien sèches et la fi ente de volaille ûche 
peuvent aussi être emballées dans des sacs so-
1 icles et imperméa bles. 

B . A Ul1'eS p1'escriptions . 
253 

1. Le chemin de fer peut I imiter Ie trans
port à certains trains, se fa ire payer d'avance 
Ie prix de transport, et prendre également de• 
dispositions spéciales concernant l 'heure et Ie 
délai clu chargement et du cléchargement, 
ainsi que du camionnage au départ et à l' ar
rivée. Le chemin de fe,· peut exiger que les 
baches so ien t fournies pa,: l'expéditeur. 
254 

2: Les 111 ati è1·es déno1n1nées sous 7° et 8° 
(à l'exception des crott es de chien et de la 

fiente de volaill e) ne sant pas acceptées com
me expéditions partielles. 
255 

3. Les récipients renfermant des crottes de 
chien ne doivent pas être roul és, ils Sel'Ont 
transporté debout. 
256 

4. Lorsqu'il s'agit cle chargements complets, 
Ie chemin de fe r a la faculté d'ex iger que les 
expédi teurs ou les destinataires fassent net
toyer I es lieux de chargement. 
257 

5. Le chemin de fer dernie r transporteur 
cloit soumettre les wagons cle chemins de fer 
ayant serv i au transport d.e chargements de 
matiè:res dénomm ées sous 1°, 2° , 3° et 7°, en 
vrac, ou de chargements de matiè1-es dénom
m ées sous g0

, chaque foi s qu'ils auront été 
util isés, à un nettoyage ou une désinfection 
conformém ent aux clispositions légales, appli
cables dans l'Etat contractant ou se trouve la 
station clestinataire. L es frais de la dés infec
t ion g rèvent la marchandise. 
2.;s 

6. Si une odeur nauséabonde se fait sentir, 
Ie chemin de fer peut faire traiter en tout 
temps les matières avec des désinfectants ap
prnpriées, pour en enleve r !'odeur; les frai s 
grèvent la marchandise. 
2»~ 

7. Les matières dénommées sous 1°, embal
lées dans des récip ients en métal munis d'une 
fermeture de sûreté cédant, pour éviter l'écla
tement du récipient, à la pression des gaz 
pouvant se dégager, a insi que les matières d,é. 
nommées sous 3° et 4 °, peuvent ê tre transpor
tées en wagons couverts . L es matières dénom-
1nées sous 1 °, en tant qu 'elles sont transpor
tées dans de récip ients en métal sans ferme
ture de sûreté, a insi que les 1natières dénom-
1nées sous 2°, 5°, 6°, 7° et 8°, doivent être 
transportées dans des wagons découverts {voir 
toutefois A , a l inéa 2 a, 1 ° - chiffre marginal 
246 -). Le transport des crottes de chien 
sèches, lor qu'elles sont emballées selon les 
prescri pt ions édictées sous A, alinéa 2 g -
chiffre marg inal 252 -, dernière phrase, sera 
effectué en wagons couverts ou en wagons dé
couverts revêtus de bàches fermant bien. 

260 
8. Les récipients vides et les bàches ayant 

servi au transport des matières de l a classe 
VI doivent être complètement nettoyés et trai
tés avec de désinfectants appropriés, de ma
n ière qu'ils ne répandent aucune odeur mé
phitique. La lettre de voiture doit mentionner 
à que! usage ils avaient servi. Le transport 
doi t aYoir lieu en wagons clécouverts. 
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2(11 
9. Les envois sont soum is du reste aux 

presc ri ptions de police en vigueur clans chaque 
Etat. 

C. Mode de transpo,·t. 
262 

Les matiéres dénommées dans la Classe VI, 
les récip ients vides qui ont contenu ces m a
t ières, et les bàches en retour qui ont servi à 
ces transports ne peuvent être transportés en 
g rande vitesse par expédi t ions partiell es. 

D. C!iarge,nent. 
263 

Les matiè,·es de la classe V I , a insi que les 
sacs vides et l es bliches qui ont servi à e,n
baller ou à ,·ecouvrir ces ,natières, ne doivent 
pas être chargés dans un même wagon avec 
des demées a lim enta ires. 

A1i1iei11llce. 

Trans]lort 1lans des wagons munls 11'!11 -
stallatlous électrlq ues. 

26-1 
1 °. Les matières explosibles clénommées sous 

I a et I b, 3° et 5° A , et les matières infl,un
mabl es (Illa et IIIb) ne peuvent être trans
portées que dans des véhicules <lont les cana-
1 isations électriques sant en fermées dans des 
tubes ou dans des moulures. 
2flá 

2°. e sant adm ises pour l 'éclairage que 
des lampes à incandescence protégées par des 
g lobes en verre rés istants et étauches, ou par 
des couvercles en treillage métallique à mail
les suffisamment serrées. 

Les commutateurs, fusibles, appare ils de 
réglage et installations apalogues peuvent 
être placés à l'intérieur des véhicules s' ils tra
vaillent à une tension inférieure ou égale à 
40 volts et ne e trouvent pas sans protection 
dans Ie même compartiment que Ie cha rge
ment. 
266 

3° . Les machines électriques, parafoudres, 
rhéostats et réchauds, installations de 1·églage. 
apparei ls de sécurité (fusibles, interrupteurs 
automatiques, etc.) dans lesquels s'effectuent 
ou se produisent n01malement des coupures de 
courant, ne peuvcnt être placés à l ' intérieur du 
véh icule, avec Ie chargement, que s'ils sont 
enfermés dans des coffrets incombustibles et 
construi ts de manière à éviter les explosions 
de gaz. 

Toutefois, ces mêmes appareils, s' il s fonction
nent sous une tension inférieure ou égale à 
40 volts, pourront être placés, sans protection 
spéciale, à l' intérieur du véhicule, m ais à la 
seule condi t ion de ne pas se trouver dans Ie 
même compartiment que Je chargement. 
267 

4°. Les matières mentionnées à l'alinéa 1 
du présent appendice ne doivent pas être 
chargées dans des wagons munis d 'appareils 
de chauffage électrique et non plus, en géné
ral, dans des wagons munis de transforma
teu rs. 

L'emploi de wagons munis de transforma
teu rs à air n'est pennis qu'en ce qui concerne 

les matières infl ammables (Classes Illa et 
Illb) à la condition que les transformateu1-s 
soient construits de manière à exclure tout in
cendie et so ient placés au dessous du chassis du 
wagon, séparés de ce dernier par un isolant 
d'une nature et de dimensions telles qu'un 
incendie du transformateur ne puisse attaquer 
Je chassis du wagon . 

Les wagons posséclant des transformateurs 
doivent êt1·e m a rqués spéc ialem ent, à moins 
qu'ils ne so ient sans autres indications recon
naissables· comme tels. 

268 
Nota : Les véhicul es ne répondant pas en 

tout ou en partie à ces différentes conditions 
d'installation pourront toutefois être utilisés au 
transport des matières visées ci-dessus sous la 
réserve expresse que !'on puisse coupet· Ie 
courant électrique à l'entrée de toutes les in
stallat ions qui ne sat isfont pas à ces prescrip
tions. 

Slg·nll'lcation rles morlèles d'étiq uettes. 
269 

Le modèles 1 des étiquettes prévues pour 
les objets des Classes I à V sont reproduites 
sur les pages suivantes et signif ient: 

N°. 1 (bombe rouge): 1 
No. 2 (bombe noire): \ Sujets à l 'explos ion; 

N°. 3 (torche rouge: 
N °. 4 ( téte de mort 

noire: 
N °. 5 (bonborme rou-

Danger de feu; 

Matières vénéneuses; 

ge ): M atières caustiques; 
6• ( deux flèches sur 

un plan hor izon-
tal , noires) : H aut; 

N°. 7 (verre à pied 
rouge): A manier avec pré

caution 
ou: Ne pas ren verser; 

N°. 8 (parapluie ouvert 
noir): Craint l 'humidité ; 

9 (lanterne barrée 
noire): Eviter la lanterne à 

N°. 10 (ventilateur 
no ir ): 

ou: 
N°. 11 (étiquette trian

gulaire rouge 
avec inscription 
en noir ) : 

2i0 

feu nu; 

Aérer l a rgement avant 
de commencer Ie dé
chargement 
Aérer largement; 

A manoeuvrer avec 
précaution. 

Pour les expéditions partielles, Ie modèle 
de ces · étiquettes peut être réduit jusqu'au 
tiers dans les longueut-s des cótés. 

1 Jusqu'à nouvel ordre les étiquettes portant 
Ie signe <1: peuvent encore être utilisées. 



)lodi'le de l'étlc1uette n°. 1. )[o,lèle de l"étlf11iette 11 °. 2. 

~lotlèle de l"étiquette n°. :J. JI odèle de l"étic1 uette u O • -1. 

Modèle de l'ét l1111 ette n°. :;. )[otlèle cl e l"étlc1uette 11 °. 6. 



Modèle ile l'étl<u1ette n °. ,. -'fodèle de l'éti4 uette n °. S. 

)loilèle de rétlq nette n °. 9. )fodè le de rétl<111ette n°. 10. 

lllodèle de I°étlquette n °. 11. 

,,·A manoeuYrer avec 11récautlon !" 
(Echelle : 1/3 ) 

A maoreuvrer avec précaution ! 
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VERTALING. 

VOORSCHlUFTEK OJCTHEKT DE ON• 
D}: R ZEKERE VOORWAARDEN TEK 

VERVOER TOEGELATEK YOOR
WERPE -. 

Tekst, vastgesteld door de Commissie ,:an d~s
kundigen in hare zittingen van M ei/Juni 

en October 1930. 

I nleidende opnie,·king. 
1 

De in Bijlage I opgenomen goederen moeten 
in den vrachtbrief met de in de Bijl age voor
komende benaming worden aangedu id. Deze 
aanduidingen moeten rood onderstreept worden. 
2 

Alle stoffen welke onder de klassen I , II 
en VI kunnen 'worden gerangschikt, doch daar 
niet bij name zijn genoemd, zij n van het ver
voer uitgesloten. Alle stoffen, welke onder de 
klassen III, IV en V kunnen worden gerang
o,chikt, doch daar niet bij name zijn genoemd, 
worden onvoorwaardelij k ten vervoer toege• 
laten. 
11 

De in Bijlage I genoemde stoffen mogen 
niet met elkander noch met andere voorwer
pen, in één collo 'samengepakt worden, tenzij 
Bijlage I zulks uitdrukkelijk toelaat. Zij mo• 
gen met elkander of met andere stoffen in 
denzelfden wagen worden geladen, tenzij dit 
in Bijlage I verboden is . 
·l 

Voor zoover de Bijlage I niet het tegendeel 
bepaalt, worden de in Bijlage I genoemde 
stoffen zonder eenige beperking al~ ijl goed ten 
vervoer aangenomen. 
5 

Voo,· zoover in B ij lage I het gebrnik van 
de aan het slot der Bijlage opgenomen etiket
ten model N°. 1 tot 10 is voorgeschreven, moe
ten de afzenders deze etiketten bij voo rkeur 
op de colli plakken of vastspijkeren; a ll een 
in geval de aard der coli i zulks niet toe! aat, 
mogen zij, geplakt op karto,:i_ of op houten 
plankjes, stevig aan de coli, ZIJn bevestigd. 

In de plaats van deze etiketten mogen ook 
onuitwischbare, op de colli aangebrachte, tee
kens worden gebez igd, die vo lkomen overeen
stemmen met de voorgeschreven modell en. 
6 

Bij vervoer van zendingen, bestaande uit 
goederen die van etiketten of teekens volgens 
model nos. 1-5, 9 en 10 zijn voorzien, moeten 
door den Spoorweg, voordat met het laden 
begonnen wordt, etiketten van hetzelfde mo
del op de be ide zijden van den wagen worden 
aangebrncht. Deze etiketten moeten gespijkerd 
of geplakt of op andere wijze stevig worden 
bevestigd óf op de daartoe bestemde · p i aats, 
óf op een plankje aan de zijwanden. 
7 

Voor zoover in Bijlage I opschriften op de 
verpakkingsmiddelen zij n voorgeschre,·en, moe
ten deze in een off iciee le taal van het land 
van afzending zijn geste ld . Bovendien moet de 

afzender een Fransche, Duitsche of Italiaan
sche vertaling bijvoegen, tenzij in de inter
nationale tarieven of bijzondere o,·ereenkom
sten tusschen de spoorwegbesturen anders is 
bepaald. 

KLAS 'E I. - Ontplofbare storten. 

Ia. l)prln g· - of schietmiddelen. 1 

T en vervoer worden toe gel aten: 
8 

1 °. Nit?-ocellulose (schie"tkatoen, co llodium
wol), en wel: 

a. vlokvor1nige, niet sa,nengepe1·ste, bevat
tende ten minste 25 % water of a lcohol (75 
deelen vaste stof en 25 deelen vloeistof) ; 

b. sanoengeperste, bevattende ten minste 
15 % water (85 cleelen vaste stof en 15 deelen 
water). 

De nitrocellulose II!Oet aan de volgende voor
waarden vn.n stabiliteit voldoen: 

Nitrocellulose mag, bij verhitting gedurende 
twee uren in een temperatuur van 132° Cel
sius, per gr~m niet meer dan_ 3 cm3 stik.stof
oxyd afscheiden; de ontploffmgstemperatuur 
moet boven 180° Celsius liggen. 
9 

2°. Trinit,·otoluol, alsook zoo genaamde vloei
bare trinitrotoluol (een bij gewone temperatuur 
vloeibaar, neutraal mengsel van genitreerde 
toluols). Deze stoffen mogen niet gevaarl ij ker 
zijn dan chemisch zuivere "a trinitrotoluol". 
10 

3°. Pikrinezuu1·. H et mag geen onzu ivere 
bestanddeelen bevatten, die het gevaarlijker 
zouden doen zijn dan het chemisch zuivere 
product. 
11 

4°. De o,·ganische nitro-ve,·bindingen, die 
niet gevaarlijker zijn dan pikrinezuur en be
stemd zijn voor wetenschappelijk onderzoek of 
pharmaceutische doeleinden, bij hoeveelheden 
van niet meer clan 500 grnm Yan elke stof en 
5 kilogram in totaal netto-gewicht, of wel 15 
kilogram bruto-gewicht. 

Vervoersvoorwaarde u. 

Voor het vervoer Yan ontplofbare stoffen 
geleien de vo lgende bepal ingen: 

1 Stoffen welke niet gebezigd worden voor 
schietdoelei~den of om eene ontploffing te
weeg te brengen en welke, doo,· het in aan
raking brengen met eene vlam niet kunnen 
ontploffen en voor stooten of wrijven niet ge
voeliger zij n dan dinitrobenzol, vallen niet 
onder de ontplofbare stoffen in den zin dezer 
bepalingen. 

·wordt bij het ten vervoer aanbrnngen van 
een dezer toffen in den vrachtbrief door den 
.afzende,· verklaard, dat zij niet bestemd is 
voor schietdoelei nden of om ontploffi ngen te

. weeg te brengen, dat de aanraking met een 
vlam haar niet tot ontploffing kan brengen 
en dat zij voor stooten en wrij ven niet gevoe-
1 iger is dan dinitrobenzol, dan wordt geacht, 
dat de stof niet onderworpen is aan de ver
voers,·oorwaa,·clen ,·an klasse Ia. 
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A. V erpakking. 
12 

1. 1 °. Vlokvormige, niet samengeperste ni
t,·ocellulose, welke ten minste 25 % wa ter of 
alcohol a, en samengeperste nitroce°ll ulose , 
welke ten minste 15 % water bevat b, moeten 
in sterke, dichte en goed gesloten houten of 
blikken pakmiddelen (kistjes), waarin geen 
water of alcohol doordringen kan, verpakt 
zijn. In plaats van houten pakmiddelen n10-

gen ook duurzame en ondoordringbare kar
tonnen vaten of van binnen verzinkte ( vel'
loode) ijzeren vaten gebez igd worden. De blik
ken of ij zeren pakmiddelen moeten voorzien 
zijn van een dichte afsluiting, welke aan een 
eventueel optredenden inwendigen drnk geen 
weerstand biedt. De blikken kistjes moeten 
afzonderlijk of bij meerdere tegelijk op hun 
beurt in sterke houten kisten stev ig verpa kt 
zijn in stroo, papier of ander zacht verpak
kingsmateriaal en wel zoodanig, dat alle tus
schenruimten gevuld zijn en verschuiving van 
de kistjes niet mogelijk is. 
UI 

2°. T,·initrotoluol moet tev ig verpakt zijn 
in sterke, dichte en goed gesloten houten pak
middelen. In plaats van houten pakmiddel en 
mogen ook duurzame en ondoordringbare kar
tonnen vaten gebezigd worden. 

De zoo genaa1nde •vloeiba,,e trinitro toluol . 
mag, behalve in sterke, dichte en goed geslo
ten houten pakmiddelen, ook in ijzeren pak
middelen verpakt zijn; deze moeten eene vol
komen hel'metische sluiting hebben, welke, in 
geval van brand, aan den druk der zich in het 
pakmiddel ontwikkelende gassen geen weer
stand biedt. 
H 

3°. Pikrinez1iu1· moet stevig verpakt zijn in 
duurzame, dichte en goed ge loten houten pak
middel en. In plaats van houten pakmiddelen 
mogen ook duurzame en ondoordringbare kar
tonnen vaten gebezigd worden. Stoffen, welke 
lood bevatten (mengsels of verbindingen) mo
gen 11iet voor de verpakking gebezigd worden. 
1;; 

4 °. De preparaten van 01·ganische nitro
ve1·bindingen, moeten goed verpakt zijn in gla
zen of steenen vaatwerk, dat volkomen d icht 
en goed gesloten moet zijn ; dit vaatwerk moet 
op zijn beurt verpakt zijn in sterke, volkomen 
dichte en goed sluitende, houten kisten. 
16 

2. H et bmto-gewicht van een collo met sto f
fen , genoemd onder 1 ° ., 2°. en 3° ., mag 120 
kilogram niet te boveri gaan, bij verpakking 
in kisten; bij verpakking in vaten, welke ge
rold kunnen worden, mag bij pikrinezuur het 
bruto-gewicht ten hoogste 120 kg, en bij de 
stoffen genoemd onder 1 °. en 2°. ten hoogste 
300 kg bedragen. 

Het bruto-gewicht van een collo met stoffen, 
genoemd onder 4°., mag 15 kilogram niet te 
hoven gaan. 
li 

3. Elk collo moet voorzien zijn van een 
eti ket volgens model n°. 1. Bovendien moeten 
de coli i, inhoudende pikrinezuur, met zeer 
duidelijke roode letters het opschrift "Pikrine
zuur" dragen. 

L. & S. 1931. 

B . Verklaringen. Vrachtbrieven. 
18 

1. Voor elke zending moeten de afzender 
en een door den spoorweg van afzend iug er
kende, ervaren scheikundige in den vracht
brief verklaren, dat de aard van het goed en 
de verpakking aan bovenstaande ,·oorschriften 
voldoen. De verklaring van den scheikundige 
wordt niet gevo,·derd, wanneer eene bijzondere 
verklaring van ge lijke stt-ekking van een be
voegde autoriteit wordt bijgevoegd, waarvan 
in den vrachtbrief is melding te maken. 

2. Ingeval nog andere verklaringen moch
ten noodig zijn, wordt zulks bepaald bij de 
bijwndere wettelijke voorschriften der ver
drngsluit.ende Staten, over welker gebied het 
vervoer moet plaats ,· inden. 

C. V ervoe1'1niddel en. 
19 

1. Alle springstoffen moeten in gesloten 
goederenwagens vervoerd worden. 

2. Wagens , welker wanden of dak met lood 
bedekt zijn, mogen niet voor het vervoer van 
pikrinezuu1· gebez igd worden. 

D. Laden . 
20 

1. Ontpl,ofbare sto ff en (klasse I a) mogen 
niet met de onder 3 en 5 A van klasse Ib ge• 
noemde voorwerpen in denzelfden wagen ge
laden worden. 

2. Het is verboden stoffen, welke lood be
vatten (mengsels of ve,·bindiugen) met piki-ine
zuu1· in denzelfden wagen te laden. 

E. Vervoer. 
21 

H et vervoer mag niet als ijlgoed geschieden. 

Ib. }Iunitle. 

'ren vervoer worden toegelaten: 
1 °. Lonten zond,er ontst,,eker. 
a. Snelbrandend.e lonten [lonten, bestaande 

uit een dikke buis met groot hart van bus
kruit of met een hart van genitreerde katoen
draden; voor uiet snel brandende lonten, zie 
Ic, 1 °. c randgetal 46 -. 

b. Slagkoord (dunwandige metalen buizen 
van geringe doorsnede, met een hart van 
springstoffen, welke niet gevaarl ijker zijn dan 
zuiver pikrinezuur, of gesponnen strengen van 
geringe doorsnede, met een hart van een soort 
knalsas , welke uiet gevaarlijker is dan Pen
taerythriettetranitraat - Nitropentaerythride 
- ). 
23 

2°. Ontstekingsmiddel en ,net n-iet brisante 
vulling (ontstekingsmiddelen, welker vulling 
noch door middel van slagpijpjes, noch door 
andere middelen eene brisante uit1rnrking 
geeft). 

a. Slaghoedjes voor vuurwapenen (metalen 
slaghoedjes); slagpillen voor m1mitie (ka r
tonnen dopjes), welke ten hoogste 40 mg out
plofbare stof bevatten en welker uitspringenda 
kartonnen kraag ten minste tweemaal zoo 
hoog moet zijn als de middellijn van de spring
stof, welke zij bevatten. 

b. L edige pat1'0onhulzen met slaghoedjes 
voor vuurwapenen. 

31 
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c. Pijpjes 1net w,·ij-vinys- of slagontsteking, 
ontstekingsdoppen, elect,-ische ontstekers zon
der slagpijpje, ontstekers voor veiligheidslont 
of andere soortgelijke ontsbekingsmiddelen, 
welke een kleine lad ing buskruit bevatten en 
die door wrijving, slag of electriciteit in wer
king gebracht worden. 

d. B uizen voo,· projectielen zonder slag
pijpje of zonder inrichtingen, welke eene bri
sante werking veroorzaken, slagdoppen voor 
buizen van projectiel en. 
24 

3°. Sein·vuu1·we1·k, zooals groote moordsla
gen, gevuld met ten hoogste 200 gram gekor
reld buskruit of 70 gram rookzwak kruit en 
knalsignalen - vroeger ook petarden genoemd 
- voor stopseinen op de spoonvegen. 

Voor wat betreft de kl eine moordslagen voor 
kunstvuurwerk met ten hoogste 75 gram bus
kru it, zie onder 1c 3°. b - randgetal 48 - . 
25 

4°. Pat,·onen voo,· handvuttrwapen en. 
a. Jfetaal-patronen, waa,·van de huls ge

heel van 1netaal vervaa,·digd is. De projec
tielen moeten zoo vast aan de metalen hulzen 
bevestigd zij n, dat zij n iet kunnen los] aten en 
ook de kruitlading niet kan doorziften. 

b. Pat,·onen, welker hulzen sl,echts gedeel
telijk van metaal zijn. De geheele' kruitlad ing 
moet zich in het metalen benedendeel bevin
den en door een kurk of prop afgesloten zijn. 
Het karton moet zoo stevig zijn, dat het on
derweg niet kan breken. 

c. Sche,·pe patronen 1net kartonnen hul.~ 
voor cent1-ale ontsteking. H et karton moet zoo 
stevig zijn , dat, het onderweg niet kan breken. 

d. Flob e,·tkogelpatronen (Flobertmunitie). 
c. Flob erthagelpatronen (Flobertmunitie). 
f. J?l obertpat,·onen zonder kogel of hagel . 

26 
5°. A. Ontstekings,nirldelen m et b,·isant 

ver1nogen : 
a. slagpijpjes (al dan niet met vertraging); 
b. slagpijpjes voor el,ect1-ische ontsteking (al 

dan niet met vertraging); 
c. slagpijpjes in ve,·binding met vuu,·koo,·d; 
d. slagpijpjes met vertraging en slaghoedr 

jes (Echolotpatronen) . 
B. W erplooden (slagpijpjes, ook met slag

hoed je, opgesloten in een blikken bus. 

Yervoersvoorwaard·en. 

A. Ve1-pakking. 
Ad 1°. 

27 
1. Lonten zonder ontsteker moeten in ste

vige, dichte, goed gesloten houten pakmidde
len (kisten of vaten) zoodanig verpakt zijn, 
dat geen ver! ies of zifting mogelijk is. In 
plaats van houten pakmiddelen mogen ook 
duurzame en ondoordringbare kartonnen va
ten gebezigd worden. 

Het bruto-gewicht van een collo lonten mag 
niet meer dan 60 kg bedragen. 

2. Slagkoord met een hart van Pentaery
thriettetranitraat moet ter I engte van onge
veer 100 m zijn gewikkeld om een sterke, niet 
licht ontvlambare rol , b.v. van hout of sterk, 
stevig karton . Deze rollen moeten zoodanig 
zijn verpakt in stevige, dichte, goed gesloten 

houten pakmiddelen, dat de wind ingen noch 
elkander noch de wanden van de kist kunnen 
raken. Dit kan b.v. plaats hebben door de om
wikkelde rollen eenige malen in sterk, taai 
papier vast in te· wikkelen, welke papierom
wikkeling door vastlijmen of op een andere 
doelmatige manier tegen losraken en door
ziften gevrijwaard is. 

E en kist mag ten hoogste 1000 m slagkoord 
bevatten. De wijze van verpakking moet door 
de bevoegde autoriteit van het land van ver
trek zijn goedgekeurd. 

3. De sluiting van de kisten met lonten 
zonder ontsteker mag door ijzer beslag of staal
draad worden verzekerd. 

4. Elk collo moet voorzien zijn van een 
eti ket volgens model n°. 1. 

Ad. 2° . 
28 

1. Ontstekingsmiddelen met niet brisante 
vulling moeten in stevige, dichte, goed geslo
ten houten pakmiddelen (kisten) verpakt zijn ; 
bovendien worden toegelaten: 

houten fusten: voor de ontstekingsmiddel en, 
genoemd onder a; 

zakken: voor de ledige hulzen, genoemd on
der b · 

houten vaten of duurzame en ondoordri n -
bare kartonnen vaten : voor de electr ische ont
stekers zonde•· slagpijpje, genoemd onder c. 

2. Alvorens de onder a genoemde ontste
kingsmiddelen in de bu itenste houders le 
plaatsen, is het volgende in acht te nemen: 

1 °. slaghoedjes, waarvan de ontplofbare 
stof niet bedekt is, moeten ten getale van ten 
hoogste 1000, die, waarvan de ontplofbare stof 
bedekt is, ten getale van ten hoogste 5000 , 
stevig verpakt zijn in blikken pakmiddelen, 
stijve kartonnen doozen of houten kisten. 

2°. Slagpillen voor munitie moeten ten ge
tale van ten hoogste 1000 stevjg verpakt zijn 
in stijve kartonnen doozen. De doozen moeten 
een deksel hebben met opstaande randen en 
goed toegebonden zijn. Elke kist mag ten 
hoogste 10 doozen bevatten en moet van bin
nen bekleed zijn met eene 1 cm di kke laag 
vilt of soortgelijke stof. 

3. De onder c en d genoemde ontstekings
middelen moeten zoodanig in de pakmiddelen 
verpakt zijn, dat zij niet verschuiven kunnen. 

4. Elk collo, hetwelk onder a, c en d ge
noemde ontstekingsmiddelen bevat, mag niet 
zwaarder wegen dan 100 kg. 

Ad. 3°. 
29 

1. Moordslagen moeten in de door de fa
briek van herkom t gebez igde oorspronkelij ke 
verpakking, waarbij de plaats van ontsteking 
zoodanig moet beschut zijn dat het sas nie t 
kan verlo ren gaan, verpakt zijn in sterke, 
dichte goed gesloten houten pakmiddelen, of 
in duurzame en waterd ich te bo,·dpapieren 
vaten. 

H et bruto-gewicht van een pakmi ddel mag 
100 kg niet te boven gaan, terwij l het totaai 
gewicht van het gekorreld buskruit niet meer 
dan 25 kg en voor rookzwak kruit n iet mee1· 
dan 10 kg mag bedragen. 

2. Knalsignal en moeten verpakt zijn in kis
ten , vervaardigd van ten minste 22 mm dikke. 
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goed aaueengeploegcle pla nken, door houten 
schroeven rn rbonden ; zij moeten volkomen 
dicht en van eene tweede dich te kist omgeven 
zij n. Deze laats te mag niet g rooter zijn da11 
0.06 m3. 

3. De kn aüignale n moeten stevi g zij n- vast
ge legd in papiersnippers, zaa gsel of g ips of 
goed geordend en zoodani g gesche iden zij n, da t 
zij noch onclerlirlg, noch met de wanden der 
ki st in aa. m·a king kom en. · 

4. Elk co ll o moet voorzien zij n van een 
etiket volgens model n°. 2. 

Ad 4°. 
30 

1. Patronrn i-u o,· handvuur u·apcne1• moeten 
in blikken , houten of steYige ka rtonnen pak
middelen rnlkomen vastgelegd zijn en wel 
zooda nig, da t zij n iet Ye rschuiven kunnen. De 
pakm iclde len moeten 11a uwsluitend naast en 
op e lka nder in stevi ge, di chte, goed gesloten 
ki sten Yerpakt zij n: De tusschenruim ten moe
ten met bord pa pie r , pa pie r, werk, hout,Yol of 
kru ll en - a l les vrij Yan vocht en Yetti ghei d 
- zoocla nig opgevuld zijn, dat ve rschu iving 
niet moge lijk is. 

2. H et bru to-gewich t van een coll o mag 
niet meer bed.-agen dan 100 kg. 

Ad 5°. A . 
31 

a . Slaypijpjeif (a l clan n iet met ve rtraging) . 
1. Ten hoogste 100 stuks moeten in sterke 

pakmi ddelen van blik of karton zoocl an ig vast 
ingepa kt zij n , dat zelfs bij flinke stooten en 
schokken geen bewegen of ,·er chuiven van de 
slagpijpj es mogelij k is. De led ige ru imte in en 
t usschen de pij p jes onderling moet met droog 
meel van een harde houtsoort of een soort
gelijke za ndv rij e stof geheel zijn opgevuld. D it 
opvull en va n de pij pjes kan achterwege blij 
ven, indi en da a rin de slagsas zoodan ig is afge
sloten, b.v. door een capsul e, dat de sas tijdens 
het vervoer n iet kan losraken . Bodem en dek
sel der blikken doozen moeten met vilt, laken, 
gegol fel ka rton of een dergelijke stof, en de 
b innenzijde der zijwanden met karton zoodanig 
bekleed zij n, dat onmi ddell ij ke aam a king van 
de pijpjes met het blik uitgesloten is. De kar
tonnen doozen moeten van buiten met paraf
fine , ceresine of een ~ndere stof gedrenkt zijn, 
welke het karton waterd ich t maakt. 

2. De gevulde blikken of karto nnen doos 
moet goed gesloten zij n, en doos en deksel met 
een stevige strook papier zoodanig omplakt 
worden , dat de inhoud aangedrukt en bewe
g ing van de pijpjes belet wordt. V ij f van 
zu lke bli kken doozen moeten goed vast in 
sterk pakpapier gewikkeld tot één pakket ver
eenigd of vast i11 een kartonnen doos ingepa kt 
zijn. De pa kketten of kartonnen doozen moeten 
vervolgens in een stevi ge hou ten kist met een 
wa ndd ikte va n ten minste 20 mm of in een 
sterke bl ikken ki st wodanig zij n verpa kt, dat 
geen t usschenru imten in de ki st overblij ven. 
In elke laag moet ten minste één pa kket o f 
kartonnen doos met een stevigen band om
wonden zij n ; aan dezen band moet liet pakket 
of de doo gema kkel ij k uit de Jaag gelicht 
kunnen worden. Mogelij ke tusschenruimten in 
de kist moeten met droge stoffen, zooals pa-

pie r, st roo, houtwol of kru llen opgevuld zij n. 
I ndien de kist van hout is, moet het dekse l 
met schroeven zij n bevest igd . Voordat met het 
inpakken in de houten kist wordt aangevan
gen, moeten de schroefgaten in bet dekse l en 
in de wa nden reeds zijn aangebracht . Op de 
b i ikken cloozen is het deksel zooda nig te be
vestigen, dat het gemakkel ij k en zonder ge
vaar losgemaakt kan worden en wede r op de 
00 1·s pro nke lij ke w ij ze kan wo rd e n aangebrach t. 

3. H et deksel van de kist moet op den in
ho ud drukken en wel zoodani g, dat deze niet 
bewegen kan. Vervo lgens moe t de kist, me t 
het deksel naa r boven, in een sterke. rli ch te <' Il 
m et schroeven goed ges loten, tweede houten 
kist, met een wand el i kte van ten minste 23 
mm zijn gepl aatst. Tusschen de b innenk ist en 
de bu itenkist moet overa l een tusschenruim te 
a a nwezi g zij n van ten m inste 3 cm. De tus
schenruimte moet met droge stoffen, zooa ls 
zaagse l, stroo, houtwol o f hout kru llen, stev ig 
zij n opgevul d . 

4. I eder co ll o moet voo rzi en zijn van eti
ketten volgens model n° . 2 en n°. 7. 
· De bui ten ki st moet zij n voorzien van een 

loodzege l of van een zege l, dat ten minste 2 
sch roefkoppen bedek t (afdrnk of merk ) of van 
een over deksel en zijwa nel en geplakt fabri eks
mer·k. 

5. De hoeveelhe id lagsa in elke kist mag 
geen g rootere ui twerking hebben da n 20 kg 
kna I kwi kzilver. 

Kisten, waar van het bru to-gewich t meer dan 
25 kg bedraagt, moeten voo rzien zijn van 
h a ndva t els of k lampen. 
32 

b. S la gpijpjes voor .el ectrische ontsteking 
(a l dan niet met vertraging) moeten tot pak
ketten van niet meer cl a n 100 stuks worden 
vereeni gcl. De slagpij pjes moeten in het pak
ket beurtelings naar de eene en naa r de a n
dere zijde zijn ge richt. Niet meer cl an 10 van 
deze pakketten moeten in stevig papie r gewik
keld en samengebonden worden. Ten hoogste 
vij f van deze samengebonden pakken moeten 
in een sterke houten kist, met een wanddikte 
van ten minste 23 mm , of in een b li kken k ist 
zijn verpakt, wa a rin zij door opv ulling met 
droge ma ter ia len, zooals papier, stroo, hout
" ·ol of kru ll en, tegen verschuiving gevrijwaard 
moeten zij n. Hoeveelhe id slagsas, slui t ing, ver
zegeling en opschrift, zooal s onder a voor slag
pijpjes i aangegeven. Verpakking in een bui
tenkist i niet noodig. 
33 

r. Sla ypijpjes in verbincliny m et vuurkoord, . 
H et vuurkoord moet tot een ring opgerold 

en vastgebonden zijn ; t ien van deze ringen 
moeten tot een rol vereenigcl en in stevi g pa
pier gewikkeld en samengebo nden worden . Ten 
hoogste t ien ro l !en moeten zij n gepakt in een 
houten ki st, waarvan de planken ten m inste 
12 mm dik zij n, en hie rin door het opvull en 
van de tussch enruim ten met droge ma teria len, 
zooals pap ier , stroo, ho utwol of kru ll en, tegen 
ve rschui ving zijn gevrijwaard. Deze k isten moe
ten tot ten hoogste 10 stuks in een bu itenkist 
verpa kt zij n . 

Hoeveelheid slagsas, verpakking in de bui
tenk ist, sl uiting, verzegel ing en opschr ift a ls 
onder a voor slagpij pjes is aangegeven. 
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34 
d. Slagp;jpjes met vertmgin g en slaghoed

jes (echolotpatronen) moeten in de door de 
fa br iek ve ,·vaardigde (oorspronke lij ke) ver
pakki ng (stev ige bi ikken doozen , waarin de 
patronen in 5 l agen van 10 stuk onderl ing 
gesche iden zij11 door wollen vilt; het dekse l 
moet met isolatieband op de doos zij n beves
t ig d) tot ten hoogste 50 stuks vast verpakt zij n. 
T en hoogste 10 van deze doozen moeten goed 
vastge legd zij n in een stevige kist. 

H oeveelhe id slagsas, verpakking in de b ui
tenki t , slu iting, verzegeling en o pschrift a ls 
onde r a voor slagpij pjes is aangegeven. 

Ad 5°. B. 
36 

W e1-plooden (slagpij pjes ook met slaghoedje, 
op ges loten in een bl ikken bus) moeten tot ten 
hoogste 10 stuks vereenigd worden in de door 
de fab r iek va n herkomst gebezigde oorspron
kelijke verpakking (sterke kartonne n of bl ik
ken doozen, welke door kl eefmiddele n zij n 
gesloten, en waar in de werpl ooden, elk afzon
derlij k, in geïmp regneerd pa pier e n vervo l
gens door gegolfd ka r tonnen hulzen omgeven, 
verpakt zij n); ten hoogste 50 van zulke bussen 
m oeten in een duurzame, goed ges loten houten 
k ist onbeweeglij k verpakt zijn. 

V oor den aa rd en de hoe veelhe id slagsas 
geldt hetgeen onder 5 A voor si agpij p jes is 
aangege ven. 

JJ . V erklai·ingen. V1·acht brieven. 
36 

1. B ij sfog koo1·d, gim-0e1nd onder 1 b, moet 
op den vrachtbrief door een, door de n spoor
weg van vert re k erke nden scheikundige-des
k undige eene verkl a ring ge te ld zij n, waa ruit 
blijkt , da t de aard der springsto f aan de voor
waarden, gesteld onder I b, 1, b, van de Bij
l age I tot de I nternational e Ove reen komst , 
voldoet. D e verkla ring van de n deskund ige 
wo rd t 11ie t gevorderd, wanneer eene bij wn
dere verkla ring van ge lij ke stre kking van het 
bevoegd gezag wordt bij ge voegd , waa rva n in 
den vrachtbrief me lding moet worden gemaakt. 

37 
2. Voor de ontstekingsmiddel en 1net niet

brisant ve rmogen, genoemd onde r 2, moet op 
den vr achtbrie f eene door den afzender onder
teekende verkla ring voor komen, l uidende a ls 
volgt: 

" De ondergeteekende ve rklaa rt, da t de in 
deze n vrachtbr ie f ve rme lde zending, wat aa rd 
e n verpa kking bet reft, voldoe t aan de onder 
Ib van de Bijl age I tot de Internationale Over
eenkomst voor ontstekingsmidde len met ni et 
br isant vermogen voo rkom e nde bepa lingen." 

38 
3. Bij voo·rwerpen, ge1w e,nd onde1· 3, moet 

de afzender in den vrachtbr ief eene Yerklaring 
stell e n, dat de zending verpa kt is ove reenkom
stig de voorsch riften , vermeld onder I b va n 
de Bijl age I tot de Inter na t io nal e Overeen
komst . 
39 

moet op den H achtbr ie [ eene door den afzen
der onderteekende verk laring voorkomen , lui
dende a ls vo lgt : 

" D e ondergeteekende verklaart , dat de in 
deze n vrachtbrief vermelde zendi ng, wat aa rd 
en ve rpakking be treft, voldoet aan de onder 
I b v'an de Bij lage I tot de Internatio na le 
Ove reenkomst met betrekk ing tot patronen 
voor handvuurwapenen - of tot onts te kings
m iddelen met br isant ve rmogen - voorko
mende bepa l ingen ." 
-to 

5. Of en welke a nde re ve r kl aringe n Yoor 
de zen d ingen noodi g zij n, wordt bepaa ld doo r 
de bij zonde re wettelijke voorschriften van de 
contracteerende Stuten, over wi e r gebie d het 
ve rvoer moet ge chiecle n. 
41 

6. In de vrachtbr ieven voor ontstekings-
1niddelelb III et brisant vermogen en werplooden 
(5 A en 5 B ) moet door de n a fzender ve r
kl aa rd wo rde n, dat het vervoer dezer goede ren 
doo i· het be voegd gezag is toege la ten. 

c. l' e1·voe1·m icldel en . 
42 

Alle munitie moet in ges loten goederenwa
g ens ve r voerd worden. 

D. Laden. 
43 

D e goederen, genoemd onder 3 en 5 A, mo
gen niet m et ontplofbare stoffen (klasse Ia) , 
met mun itie (kl asse Ib) , genoemd onder 2, 4 
en 5 B, of met de onder II en I IIa g enoemde 
goederen in denzelfden wagen geladen worden. 

1,' , Vervoer. 
4-t 

H et vervoer van de o nde r 3 en 5 A genoem
de goederen a ls ij lgoed is verboden. 

I c. Ontvlammlngsmidd elen, vuurwerk, enz. 
45 

T e n ver voer worden slech ts toegelaten de 
hie rna genoemde goede ren , ind ien aan de vol
gende a lgemeene e ischen is vold aan: 

De ge bezi gde ontplofba re sas moet zoodanig 
samengeste ld, aangebrach t en verdeeld zij n, 
dat door scho kken, stooten, wrij yen of ontbran-

1 den de r verpa kte voorwerpen geen ontploffing 
va n den geheelen inhoud va n de zending ver
oorzaa kt ka n worden. 

Voor deze goederen geleien rnrder de vol 
gende bepalingen : 

a. het gebrui k van wi tte of gele phosphor 
is, beha ! ve bij knalstroo ken en geparatfinee,·de 
knalst1·oo ken voor ve ilig heidslampen, n iet toe
gelate n ; 

b. de gebez ig de sas moet beste nd ig zij n, 
cl. w. z. ze m ag na een Qpslag gedurende vier 
we ken bij 50° C. geen verandering vertoonen, 
d ie op onvoldoende bestendigheid wijst . 

De vervaa rdi ge r moet voo rtdurend, door her
haalde lijke p roefneminge n, de voorgeschreven 
hoedanighe id e n inrichting van de ontplofbare 
sas nagaa n . · 

4. · Bij patronen voo,· hand vuu,·wapenen, ge
noemd onder 4, ontstekingsniiddelen 1net bri
sant vermogen en we,-plooden (5A en 5B ) , 

46 
1. 
a. 

Vuu1·werken tot ontsteking: 
Gewone lucifers en _andere strijklucifers . 
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b. l{11alst,·ook1" en, 11 epa1·affin cerde knal
.,trookcn voor vei li ghe idslampen, welke een sas 
bevatten, samengesteld uit kaliumchloraat of 
sa I peter, ger inge hoeveelheden phosphor, zwa
vel-anti 1110011 , zwavel, mei ksuiker, ul trarnarijn , 
kleefstoffen (dextrine, gom) of dergelijke st.of
fcn. 1000 klappers mogen ten hoog te 7,5 gr 
knalsas bevatten. 

Zie voor knalstrnoken (Amorcessti-ooken) 
onder 2, P - rnndgetal 47 - . 

c. r -uurko~rcl (bestaande uit een dunne, 
dichte buis met een hart van buskruit van ge-
1·inge doorsnede) . 

Zie ,·oor ander vuurkoord onder 1 b, onder 
1 °. - ra ndgetal 22 - . 

d. Gezwincle lont tot snell e ontsteking va11 
vuurwerk , enz. Gezw inde lont moet deze! fde 
stabil iteit hebben als nitrocellul ose (klasse Ia). 

e. Zimders (dunne, aan be ide uiteinden ge
sloten papie1·en of bordpapieren kokers, ge
vuld met een ge ringe hoeveelheid brandsas, 
bestaande uit zmu·stofdragers - chloraten, 
nitraten - en organische stoffen, ook ver
mengd met aromatische nitroverbindingen), 
ook zoogenaamde J'her,nitpijpjes met sas. 

f. Vuurkoordontstekers (v eiligheids-), be
staa nde uit een doorboord si aghoedje met door
loopende trekke t·d raad in een stevige papieren 
of kartonnen hul s of soortgelijke constructie. 

g. Electrische ontstekei·s zonder ., lagpijpje. 
47 

2. Ka,nervuurwerk, speelgoedrvuurwerk, 
klappe1·s en knalstrooken; knal artikelen: 

a. Salonartikel en (Bosco-cyl inêle rs) , con
fett i-bommen, cotillon-vruchten en oortgelijke 
artikelen, welke elk een kleine lading van ten 
hoogste 1 gr co l lod i umwol bevatten, bestemd 
tot het uitstooten van eene ongevaarlijke prop, 
zooa ls kogels van watten, confetti , enz.). 

b. Knalartikel en: 
ex. Knalbonbons, bloe,nenkaa,·ten, blaadjes 

collodiumpapier en andere soortgelijke artike
len, welke een zeer kleine hoeveelheid collo
diumpapier of knalzilver bevatten. 

(3. K nalenv ten, knalg,·anaten en soortge
lijke artikelen, welke knalzilver bevatten; 
1000 stuks mogen ten hoogste éé n g ,· knalzil
ver bevatten. 

c. P yrotechni.sche staafjes (Bengaalsche Ju
ei fers, met ten hoogste 20 gr brand- en ont
plofbare sas in een doosje van 20 tot 24 luci
fers , goudenregenkaarsen, bloemenregenkaar
sen, enz.). 

d. Wonde1·kaarsen met een sas, bestaande 
uit barytsalpeter, ij zervijl sel , aluminiumslijpsel 
en kleefstoffen; de wonderkaarsen mogen 
geen kop hebben. 

e. K lappe,·s ( A,norces) en knalstrooken 
(A morcesstrooken), welke een knalsas bevat
ten, samengesteld uit kaliumchloraat of sal
peter, kleine hoeveelheden roode phosphor, 
zwavelantimoon, z\\·avel, melksuiker, ultrama-
1·ijn, krijt, kleefstoffen (dextrine, gom) of 
soo ,·tgelijke stoffen. 1000 kl appers mogen ten 
hoogste 7,5 gr knalsas bevatten. 

Voor knalstrooken voor veiligheidslampen, 
zie onder 1 °. b - randgetal 46. 

f. Knalartikel en, waarvan het model en de 
wijze van verpakking zijn goedgekeurd door 
het bevoegde gezag ,·an het land van afzen
ding : 

ex : J.:11alkur·ken, welke een knalsas bevatt en, 
samengesteld uit chloraten, 1·oode phosphor, 
krijt en een plakmiddel. 

Het gewicht van de knalsas YOOr 1000 kur
ken mag ten hoogste 60 gr bedragen. 

De a fstand van de oppervlakte van de knal
sas en de bom·openi11g in de kurk moet min
stens 5 mm bedragen. Indien natuurlijke kurk 
wordt gebruikt, moet de slagsas tusschen twee 
papierblaadj es o f in een kartonnen hoeclJe 
zoodanig wm-den bevestigd, da t losraken of 
uitva ll en niet mogelijk is. Bij gebruikmaking 
van uit vaste kurkstof gemaakte kurken mag 
de knalsas direct in de holte bevestigd zijn. 

(3. li nalschijven, 'W elke een knalsas bevat
ten , samengesteld uit kaliu,nchloraat, ,·oode 
phosphor, krijt en J.:lufstof, bestaande uit een 
ongeveer 2 mm dik ka rtonnen schijf , voorzien 
van een holte, waarin de knalsas is aange
bracht en bedekt is met een blaadje papier. 
Het gew icht van de knalsas voor 1000 schij ven 
mag ten hoogste 45 gr bedragen. 

y. K nalh,rken , welke ee1b knalsas bevattrn, 
sa111 engest eld "it j-ulminaat of Pen soortgelijke 
sas, dat in kartonnen kokertjes geperst, in het 
boorgat van de kurken bevestigd is. H et ge
wicht van de knalsas voor 1000 kurken mag 
ten hoogste 60 gr bedragen. 

/J. K a1·lonnen sla11hoedjrs ( Lil iput111 unitie), 
·welke een ingepe,·st knalsas bevatten, bestaan
de uit fulminaat of een som·tgelijke sas . H et 
gewicht van de knalsas voor 1000 kartonnen 
slaghoedjes mag ten hoogste 25 gr bedragen. 

E- H. artonnen slaghoedjes ( L iliputmunitie), 
welke een ingeperst knalw.s bevatten, bestaan
de nit kal-i-umchloraal, ,·oode phosphor, k,·ijt 
en en• plalmtiddel. H et gewi cht van de knaJ
sas voor 1000 kartonnen s i aghoedjes mag ten 
hoog te 25 g,· bedrngen . 
48 

3. Vuurwerk. 
a. B ommen en vu·urpotten, uit mortieren te 

schieten ladingen 1, met een netto-gewicht van 
ten hoogste 3.5 kg, daaronder begrepen de 
voortdrijvingslading (bruto-gewicht 5 kg) . 

V1,urpijl en, Ro11ieinsche kaarsen, fo nteinen, 
wielen, enz., met vullingen van ten hoogste 
500 gr per stuk ; 

b. Kl eine moordslagen, bestaande uit een 
met touw omwoelde en gelijmde papieren huls, · 
welke ten hoogste 75 gr · gekorreld buskruit 
bevat; alsook petard,en 2, bestaande uit een 
cylindervormige, aan beide einden gesloten 
papieren huls, welke ten hoogste 20 gr gekor
reld buskruit bevat, beide soorten voorz ien 
van een lont, waarvan het uiteinde bedekt 
moet zij n en soortgelijke voorwerpen, welke 
dienen tot het voortb,·engen van een ha,·clen 
knal; 

1 H et vuurwerk bevat a ls voortdl'ijvingsla
ding gekorreld buskruit; als uitstootlading 
meelpulver, ook met mijnkruit, salpeter, zwa
vel of kool of metaal vijlsel gemengd; als licht. 
ster- of lichtkogelsas, al naar gelang van de 
klelll·, ve rschillende mengsels, welke ook chlo
raat mogen bevatten; eventueele knalsas in 
het vuunverk mag geen chloraat bevatten. 

2 Voor de knalsignalen voor stopseinen op 
de spoorwegen - vroeger ook petarden ge
noemd - zie Ib, cij fer 3. 
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Voor grootere moordslagen (sein-vuurwe1·k), 
zie 'Klasse I b, onder 3°. - randgeta l 24 -. · 

c. Kl ein•v1tur we1·k (zevenklap pel's, voetzoe
kers, gouden en zi l veren regen en ander soort
gelijk kunstvuurwerk), dat ten hoogste 1000 
gr gekorre ld buskruit per 144 stuks bernt. 
Vul kanen , staartsterren, enz., met ten hoogste 
30 g1· gekorreld buskruit per stuk; 

d. B engaalsch vuurwerk 1 (fakkels, vuu1·, 
vlammen, enz.) zonder kop. 

Yervoers,·oorwaarclen. 

A. V erpakking. 
41i 

1. Voo1· de verpakking moete n stevige, 
dichte en goed ges loten houten ki sten worden 
gebezigd. 

Voor de onder la ge'flJOemde voo1·we1-pen wor
den ook kistjes van sterk ha rdgelijmd karton 
van ten minste 2 mm dikte evena ls pakmid
delen van blik toegelaten . 

Voor de onde,· l c genoe111,d,e voorwerpen mo
gen ook sterke dichte kartonnen vaten worden 
gebezigd. De kisten met deze voorwerpen moe
ten van binnen geheel met goed taai papier 
of met dunne zinken platen worden bekleed. 

De kisten voor de onder l el en, l e geniQemde 
voorwerpen en voor B engaal, sche lucifers be
doeld onder 2c mogen van binnen met goed 
taa i papier, ook z.g. teer- of asphaltpap ier, 
of met zinken platen of blik worden bekleed. 

Bij de ki sten voor de onder lb , 2a. 2b (3, 2e 
2/ en 3 genoemde voo,·werpen moeten de planken 
ten minste 18 mm dikte hebben en gevoegd 
zij n ; de zijwanden moeten door middel van 
zwaluwstaarten o f klampen onderling verbon
den zijn; de kisten moeten van binnen geheel 
met goed taai papier worden bekleed ; in 
plaats van papier mogen dunne zinken platen 
worden gebezigd. 

B ij de onde,· 2. genoemde voorwe,·pen moe
ten de deksels van de k isten met schroeven 
worden bevestigd. 

2. Al vorens de voorwerpen in de kisten te 
pakken moeten zij stevig verpakt . zijn als 
volgt: 
50 

ei. die genoemd onde,· la, 2a en 2b cc 
in sterk pakpapier of in stevige doozen. E en 

kartonnen doos mag ten hoogste 1200 doozen 
met lucifers bevatten. 
51 

b. die genoemd onder l b: 
knal,strooken en geparaf fineerde knalstroo

ken vo01· veiligheidslampen óf zooals onder h 
is aangegeven, óf in cylindervormige blikken 
bussen, óf in sterke cylindervo rmige kartonnen 
kokers welke aan beide uiteinden met stevig 
sluitende deksels zij n voorzien. Iedere bus of 
koker mag ten hoogste 12 opgerolde banden 
met elk 50 klappers bevatten. Ten hoogste 30 
van deze bussen moeten tot een pakket ver
eenigd worden. De opgerolde knalstrooken 
moeten door kartonnen plaatjes gescheiden 
zijn , die nauwkeurig in de bus passen. 

1 Gemengd bli ksemlichtpoeder, dat door 
vermenging met brandbare en zuurstof afge
vende bestanclcleelen ontplobaar is, is niet ten 
vervoer toegelaten. 

~2 
c. d;e genoe111d onder ld : 
gezw;nde l ont in stukken van ten hoogste 

20 m moet in en keh-oudige windingen gewik
keld zijn om kartonnen banden, we lke ten 
minste vij frouclig gevouwen zij n. I n iedere 
vouw moet een strookje karton ge legd zij n, 
dat aan de beide kanten ten minste 1 cm uit
steekt. De aldus gewikkelde banden moeten in 
pakpapier verpakt en met touw stevig omwon
den worden. Iedere 10 pakken moeten met 
sterk pakpapier dubbel omwikkeld tot pak
ketten worden vernenigd, die kru isgewijze met 
een touw dichtgebonden in een houten kistj e 
van ten minste 10 mm dikke p lanken zooclani g 
n1oeten inge pakt zijn, dat tusschen de pakket
ten en de wa nclen van het kistje ten minste 
6 cm tusschenru imte vrij blijft, welke tusschen
ruimte stevig met houtmeel 1 is op te vullen. 

Een collo mag ten hoogste u it 30 van zu lke 
kistj es bestaan. 
(;3 

d. die genoe111d onde,· l e : 
bij 25 stuks in dichte bi ikken of kartonnen 

bussen, van Thennitpijpjes evenwel bij 50 of 
100 stuks in dichte doozen van karton. 

Dergelijke binnenverpakkingen (bussen of 
doozen) moeten met een onderlinge tusschen
ruimte van ten minste 1 cm in de kist onwrik
baar worden vastgelegd; de tusschenru imten 
zijn met houtmeel 1 op te vullen. E en kist 
mag niet meer dan 40 binnenverpakkingen 
bevatten. 

Deze moeten zoodanig onderverdeeld zijn , 
dat door iedere 20 stuks een groep gevormd 
wordt en dat de beide groepen behoorlij k door 
een ten minste 3 cm tusschenrnim te, die met 
houtmeel 1 moet zijn opgen1lcl, van elkander 
gescheiden zijn. 
54 

e. die genoemd onde,· 2b /3 : 
in houten kistjes of in stevige, met papier 

verpakte, kartonnen doozen, waarbij de inhoud 
van elk dezer verpakkingen ten hoogste 1000 
stuks mag bedragen; zij moeten met zaagsel 
zijn vastgelegd . 
55 

( die genoemd onder 2c: 
m doozen , welke, per 10 tot 12 doozen in 

papier verpakt, tot pakketten zijn vereenigd. 
56 

g. die genoemd onde,· 2d: 
in doozen, welke, per 10 tot 12 cloozen in 

papier verpakt, tot pakketten zijn vereenigd . 
of in papieren za kken. De zakken moeten door 
omslaan van het open uiteinde worden dicht
gemaakt. De cloozen of de zakken moeten met 
sterk papier tot stevige pakketten worden ver
eenigd, die niet meer clan 1 gros wonderkaar
sen mogen bevatten. 
57 

h. die genoemd onde,· 2e: 
Klappe,·s (Amore es) en knalst?'Oo_ken (Amor-

1 Houtmeel (niet te verwarren met zaagsel 
of spaanders) wordt verkregen door het malen 
van hout. H et is gelijkmatig en fijn van ge
steldheid, bij houtmeel uit zacht hout zelf" 

. zoodanig, dat het tot kluiten samengedrnkt 
kan worden. 
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cesst·rooken) m stevige kartonnen doozen, 
waarvan elk ten hoogste 100 klappers met 5 
mg knalsas mag bevatten. Een knalsashoeveel
heid van 7.5 mg is slechts toegelaten, wan
neer de doos ten hoogste 50 klappers bevat. 
Elke 12 doozen met klappers en knalstrooken 
moeten tot een rol , elke 12 rollen moeten door 
middel van sterk papier tot stevige pakketten 
worden vereenigd, 
58 

i. die geno ernd onde·r 2/ : 
,x. Knalku,·ken, welke een phospho1·-chlo-

1·aat-knalsas bevatten, tot hoogstens 50 stuks 
in een kartonnen doos, gesloten door een dek
sel met overslaande rand. De kurken moeten 
op den bodem van de doos worden vastgeplakt 
of op een andere even deugdelijke wijze wor
den vastgehouden. De tusschenruimten moeten 
met droog houtmeel 1 of kurkmeel goed zijn 
opgevuld. Op dit meel moet een laag worden 
geplaatst van voldoende dikte en béstaande uit 
watten of andere even veerkrachtige stof, ter
wijl de doos gesloten moet worden met een 
deksel met overslaanden rand. 

De aldus verpakte doozen moeten door vast
geplakte papieren strooken of door omwikke
ling met touw worden bevestigd en vereenigd 
tot pakjes, welke elk niet meer dan 100 knal 
kurken mogen bevatten. De geplakte papieren 
strooken of het touw moeten zoo stevig en zoo 
zeker zijn, dat het houtmeel in de doozen niet 
bewegen kan en niet er uit verloren kan gaan. 

Ten hoogste 5 pakjes zij n in een omslag van 
sterk papier tot stevige pakketten te vereen i
gen ; 
59 

~- Knalschijven, welke een phospho1·-clilo-
1"aat-knalsas bevatten tot ten hoogste 5 stuks 
in een kartonnen doos, gesloten door een dek
sel met overslaanden rand. Elke 5 doozen moe
ten in papier worden gerold. Elke 20 van 
zulke 1·ollen zijn tot een pakket te vereenigen 
en elke 2 pakketten zijn in een sterke karton
nen doos te verpakken, die gesloten is met 
een deksel met overslaanden rand. Het deksel 
moet op het onderste deel van de doos door 
middel van een geplakte papieren strook zijn 
bevestigd. Een kist mag ten hoogste 50 kar
tonnen doozen bevatten ; 
60 

y. Knalku,·ken. welke een knalsas bevatten, 
samengesteld uit fulminaat of een soortgelijk 
sas, zooals is vastgesteld onder ,x voor knal
kurken met een phosphor-chloraat-knalsas; 
61 

o. Kartonnen slaghoedjes (Ful,ninaat-Lili
putmunitie) tot ten hoogste 10 stuks in een 
kartonnen doos, gesloten door een deksel met 
overslaanden rand ; de tusschenruimten moe
ten met houtmeel 1 zijn opgevuld; zoowel op 
den bodem als onder tegen het deksel moet 
een bordpapieren schijf van ten minste 1 mm 
dikte geplaatst worden; het dekse l moet op 

1 Houtmeel (niet te verwarren met zaagsel 
of spaanders) wordt verkregen door het malen 
van hout. Het is gelijkmatig en fijn van ge
steldheid, bij houtmeel uit zacht hout zelfs 
zoodanig dat het tot kluiten samengedrukt 
kan worden. 

de doos bevestigd zijn door een over beide 
deelen geplakte strook van stevig papier. Elke 
10 doozen moeten in papier gerold worden; 
elke 10 roll en zijn in sterk papier tot een ste
vig pakket te vereenigen. Een kist mag ten 
hoogste 25 van zulke pakketten bevatten; 

62 
e:. Ka,·tonnen slaghoedjes (Liliputmunitie), 

welke een phospho1·chl01·aat-knalsas bevatten 
of zooals is aangegeven onder o, of tot te1' 
hoogste 50 in karton~en dooz~n 1n~t deksels 
met overslaanden rnnd en wel zoodanig, dat 
de voorwerpen in de openingen van doorboor
de kartonnen platen bevestigd zitten en alle 
tusschenruimten met houtmeel 1 zijn opgevuld. 

63 
k. die gen{)e1nd onder 3a, 3c en 3d: 
in stevige kartonnen doozen of houten kistjes; 

voor de onder 3d genoemde voorwerpen is ver
pakking in papieren zakken ook toegelaten; 
yrootere stukken vuurwe,·k moeten in papier 
verpakt zijn, wanneer hun ontstekingseinde 
niet met een papieren kapje is bedekt - in 
beide gevallen moet het doorziften van de sas 
verhinderd zijn. 

64 
l . dfie genoemd onde,· 3b: 
in stevige doozen, Moo,·dslagen moeten vast

gezet zij n ; de verschillende stukken moeten 
door een laag houtmeel 1 van voldoende dikte 
of een andere soortgelij ke, tot dat doel ge
sch ikte, stof van elkander gescheiden worden 
gehouden. 
65 

3. De pakketten mogen in de pakmiddelen 
niet kunnen verschuiven. Bij de voorwerpen 
genoemd onder lb, 2a, 2b ~ , 2e, 2/ en 3. 
moeten de tusschenruimten in de buitenste 
kist met geschikt droog opvulsel (houtwol 1), 
papier, enz. - bij knalkurken, knalschijven, 
enz. houtmeel of zaagsel -) stevig opgevuld 
zijn. Vochtig hooi , met olie of vet doortrok
ken poetskatoen of andere soortgelijke stoffen, 
die gevaar voor zelfontbranding opleveren, 
mogen niet worden gebruikt. Voor grootere 
vuurwerkstukken (Transparanten) is het vol
doende ze onwrikbaar in de pakmiddelen f.e 
bevestigen. 
66 

4. Op de buitenste verpakkingsmiddelen 
moet hun inhoud en bij de vo01·we,-pen, ge
noemd onder lb, 2a, 2b ~, 2e, 2/ en 3. moet 
bovendien het juiste adres van den afzender 
op een duidelijke en duurzam!l wijze aangege
ven zijn. 
67 

5. Het bruto-gewicht van een pakmiddel 
met voorwerpen, genoemd onile,· lb, l e, 2a, 2°. 
b ~, 2 e, 2 / en 3 mag niet meer bedragen 
dan 100 kg. Bovendien mag in een houder het 
totaal gewicht aan ontplofbare stof (drijfl a
ding, uitstootlading en lichtgevend sas) bij de 

1 Houtmeel (niet te verwarren met zaagsel 
of spaanders) wordt verkregen door het malen 
van hout. Het is gelijkmatig en fijn van ge
steldheid, bij houtmeel uit zacht hout zel fa 
zoodanig dat het rot kluiten samengedrukt 
kan worden. 
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voorwerpen r1cnoc111d onde,· l e en bij de vuur
werkstukken, gen,()emd onder 3a niet meer be
dragen dan 20 kg en bij klein vuurwerk, ge
noenid onder 3c niet meer dan 25 kg; het 
totaal gewicht aan gekorreld buskruit bij 
vuurwe.-1.:stukken, r1cnoe11id onder 3 a en bij 
kl ein vuurwe,·k, genoemd onder 3 c mag niet 
meer bedragen clan 2.5 kg. 
68 

6. Elk coll o moet van een atiket volgens 
model n°. 1 yoorzien zijn. Dit voorschrift 
geldt n iet voor colli met voorwerpen, genoemd 
onder 1. 

B. Overi ge voo·rschrift en. 
69 

1. Lucifers genoemd onder la in hoeveel
heden van ten hoogste 5 kg, welke verpakt 
zijn overeenkomstig de bepalingen van hoofd
stuk A - randgetal 49 - mogen met andere 
voorwerpen tot één collo worden vereenigd. 
Hiervan zijn uitgezonderd de stoffen genoemd 
in de kl assen l a tot Ic, II en III van deze 
Bijlagen. 

Op de kartonnen kistjes met lucifers l a mo
gen geen colli geplaatst worden, d ie zwaarder 
zijn dan de kartonnen kistjes met inhoud. 

Kartonnen vaten met voorwerpen, genoemd 
onder l c moeten zoodanig geladen worden, dat 
zij niet door andere voorwerpen beschadigd 
kunnen worden. 

Van de volgens de bepalingen van hoofd
stuk A 2 c - randgetal 52 - verpakte kistjes 
met gezwinde lont mogen hoogsten 5 stuks 
met andere vuurwerkstukken tot één collo 
worden ve reenigd. 
iO 

2. Klappers en knalstrooken 2e, mogen 
evenals K nalschijvcn 2f ~ met kinder pistool
tjes worden samengepakt en wel : 

a. per pistool of een rol klappers ( A ,nor
ces) óf een rol knalst,·ooken (Amorcesstroo
ken) [volgens A 2 h - rand getal 57 - ] , óf 
2 roll en knalschijven [volgens A 2 i ~ -
randgetal 59 - ]. 

De verpakking moet geschieden in stevige 
kartonnen doozen, welke door een tusschen
wand zoodanig verdeeld zijn, dat de pistolen 
van de andere stoffen gescheiden zij n. De doo
zen mogen of a ll een of met andere pakketten, 
die uitsluitend andere stoffen bevatten, in de 
verzendingskisten verpakt worden. 

b. in door een tusschenwand verdeelde kis
ten en wel zoodanig, dat in het eene deel de 
pi stol en, in het andere deel de volgens de ver
pakkingsvoorschriften onder A verpa kte klap
pen, knalst,·ooken of knalschijven geplaatst 
worden. 

Het brnto-gewicht van een k ist bedoeld on
der a of b mag niet meer bedragen clan 
100 kg. 
71 

3. Het vervoer moet in gesloten wagens 
gesch ieden. 
72 

4. Bij de 11oorwc1·pen , r1e,we 1nd onder lb , 
id, l e, 2a, 2b ~, 2e, 2f en 3 moet in de vracht
brieven door den afzender verklaard worden, 
dat aard der zending en verpakking voldoen 
aan de voorschriften, genoemd onder klasse Ic 

' van de Bijl age I tot de Inte rnationale Over
eenkomst. 
73 

5. Bij het verder vervoer Yan Colli door 
een anderen afzender cl an de oorspronkelijke 
fabr ieken , is deze verklaring niet nooclig mits 
de afzender in den vrachtbrief verklaart, dat 
de colli afkomstig zij n van een zending, waar
bij gevoegd was een verklaring volgens de 
voorschriften van Bijlage I tot de Internatio
na le Overeenkom t en dat de oorspronkelij ke 
verpakking in geen enkel opzicht gewijzigd is. 
H et bewij hiervan kan worden verlangd; wat 
betreft de buitenste verpakking moet op den 
vrachtbl'ief verk laard worden, dat zij voldoet 
aan de bepalingen van klasse I c van de Bij 
lage I tot de Internationale Overeenkomst. 

C. V e,·voe,·. 
74 

Bij vuurwerkstukken 3 is het vervoer als ijl 
goed verboden. 

Id. Sameng·e1>erste, vloeibaar g·emaakte 
en onder druk 01>geloste g·assen. 

Ten vervoer worden toegelaten de hierna ge
noemde samengeperste, vloeibaar gemaakte en 
onder druk Ópgelo te gassen: 

a. Samengeperste gassen: 
i(i 

1. K. oolzuur; 
2. wate,·gas, lichtgas, mengga.s (oliegas , 

met ten hoogste 30 pct. acetyleen) ; 
3. Oliegas (vetgas) ; 
4. Z uurstof, watentof, stikstof , kooloxyde, 

m ijngas (meth aan), samengeperste lucht, de 
edel e gassen (argon, neon, helium, xenon, 
crypton of mengsels daarvan). 

b. Vloeibaar gemaakte gassen: 
76 

5. ex. A ethyleen, koolzuur, vloeibaar olie
gas, stikstofo xydiul e, aethaan: 

~ - Z .-gas (vloeibaar oliegas, waarvan bij 
50° C. de hoogste werkdruk niet meer cla n 26 
atmospheren bedraagt) ; 

6. P ropyleen, a1nmoniak, chloo1·kooloxyde 
( phosgeen) ; 

7. Ghloo,·, zwaveligzuur, stikstoft·et,·oxyde; 
8. C hloormethyl, chlooraethyl , het laatste 

ook geparfumeerd (Lanceparfum), methyl
aether, methylamine, aethylamine, aethyleen
oxyde, butadieen; 

9. Vl oeibare lucllt, vloeibare zuu,·stof, vloei
bare stikstof. 

c. Onder druk opgelaste gassen : 1 
77 

10. in water opgel ost ammoniak, in oplos
singen van meer dan 30 pct. tot ten hoogste 
50 pct. ; 

11. in aceton opgelost en in poreuze massa 
opgezogen acetyleen. 

1 Ammoniakwater met ten hoogste 30 ge
wichtsprocenten ammoniak en koolzuur hou
dende dranken zijn niet als ontplofbaar te 
beschouwen en worden onvoorwaardel ijk ver
voerd . 
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Ven·oers,·oorwaarden. 
A. Aard van de houders . 

78 
a. Voor zoover deze Bijlage geen voorschrif

ten omtrent den aard en het materiaal als
mede omtrent de constructie van de metalen 
houders voor samengeperste, vloeibaar ge
maakte en onder druk opgeloste gassen bevat, 
gelden hieromtrent de desbetreffende voor
schriften van het land van afzending. 
rn 

b. Voo,· vloeiba,·e lucht , vloeibare zuurstof 
en vloeiba,·e stikstof mogen worden gebezigd: 

,x. glazen flesschen met dubbele, luchtle
dige wanden. Zij moeten met vilt zijn be
kleed en met een vilten stop zijn gesloten 
zoodanig, dat de verdampende gassen, zonder 
inwendig een te hoogen dn1k te veroorzaken, 
wel kunnen ontsnappen, doch de vloeistof niet 
kan wegvloeien. Deze vilten stop moet zoo
danig zijn bevestigd, dat zij niet kan los
rn ken, wanneer de flesch kantelt of omvalt. 
Elke fl esch a fzonderlijk of meerdere flesschen 
te zamen moeten tegen schokken beveiligd zijn 
door plaatsing in een korf van ijzerdraad of 
in een soortgelijken stevig staanden houder. 
Deze draadkorven of andere houders moeten 
geplaatst zijn in metalen of in van binnen 
met plaatijzer bekleede houten kisten , welke 
van boven open zijn, of slechts afgesloten zijn 
door middel van gevlochten ijzerdraad , van 
een geperforeerd deksel of op soortgelijke 
wijze. De metal en of houten kisten moeten in 
het benedengedeelte volkomen dicht zijn en 
wel tot zoodanige hoogte, dat bij eventueel 
breken der flesschen de vloeistof niet kan weg
vloeien. In de metalen of houten kisten mogen 
zich geen licht ontvlambare verpakkingsmid
delen bevinden ; stoffen, zooals vilt en wol , 
zijn toegestaan. 

(3. Houders, vervaardigd uit andere stoffen. 
Deze mogen slechts dan gebezigd worden, 

wanneer zij zoodanig tegen het doorl aten van 
warmte beschut zijn, dat zij noch met water
damp, noch met ijs kunnen beslaan. Verdere 
verpa kking van deze houders is niet noodig. 
De onder ,x gegeven voorschriften omtrent de 
slu it ing der glazen flesschen gelden op over
eenkomstige wijze ook voor deze houders. 
80 

c. De houders van in aceton opgelost ace
tyl een 11 moeten vervaardigd zijn van zach t 
vloeiijzer, zacht staal of van ander even vast, 
veerkmchtig en rekbaar materiaal (doch niet 
van koper). Zij moeten geheel gevuld zijn met 
een poreuze, gelijkmatig verdeel de stof, welke: 

1. de ijzeren houders niet aantast en noch 
met het oplosmiddel voor acetyleen (aceton), 
noch met acetyleen zel f schadel ijke verbindin
gen vormt ; 

2. ook bij langdurig gebruik en bij schok
ken , zelfs bij temperaturen van 50° C., n(et 
in elkander zakt of gevaarlijke holle ruimten 
vormt· 

3. ~p afdoende wijze belet, dat zelfs bij 
groote warmte of door hevige stooten ontle
dingen van ontplofbaren aard van het acety- 1 

leen optreden of zich door de massa voortplan
ten. 

Metaaldeelcn , welke in onmiddell ijke aan-

raking komen met acetyleen, mogen niet van 
koper zijn vervaardigd of van een legeering, 
welke meer clan 70 pct. koper bevat. 

In de houders mag de nonna.Ie hoeveelheid 
van het oplosmiddel slechts zooveel bedragen, 
dat de vergrooting van het volume, welke plaat& 
vindt door de opneming van het acetyleen bij 
de vulling onder druk in het inwendige van 
de poreuze massa een ruimte vrij laat, welke 
overeenkomt met ten minste 15 pct. van de 
hoeveeJheid w ater, welke de houde rs kunnen 
bevatten ; de vulling met acetyleen moet zoo
danig zijn, dat bij een temperatuur van 15° C. 
de einclclruk niet meer dan 15 kg/cm 2 be
draagt. 

Zie ook onder D 3 a - ranclgetal 91 -. 

B. 
81 

0 f jicieele beproeving van de houde,·s. 

1. Houders van vloeiijzer, vloeistaal of ko
per moeten vóór het gebruik door een van 
overheidswege gemachtigden deskundige aan 
een waterclrukproef worden onderworpen. Hou
ders voor acetyleen-oplossingen moeten boven
dien vóór het gebmik, ten aanzien van de 
hoedanigheid der poreuze massa en de toe te 
laten vulling met het oplosmiddel (zie A c -
ranclgeta l 80 - ) worden beproefd. 
82 

2. De bij de waterdrukproef te bezigen in
wend ige druk moet bedragen: 

a. voor de samengepe,·ste gassen a nderhalf 
maal den vullingsdruk, welke niet grooter 
mag zijn, clan onder D is aangegeven. De 
clrnkproef moet den vullingsclruk met ten 
minste 5 kg/cm2 te boven gaan. 

b. voor de vlo eiba,·e gassen onde,· N os. 5, 
6, 7 en 8: 

voo r Koolzuur 
" Vloeibaar Oliegas 
,, Stikstofoxyclule .. .... .. ........ . 
" Aethyleen 

Aethaan .. .... .. .. .. .. .... .. 
" Z-gas 
,, Propyleen en Ammoniak . 
,, Chloorkooloxyde (Phosgeen) 

Chloor ...... 
,, Zwaveli gzuur .................. . 
,, Stikstoftetroxyde ... .. ........ . 
,, Chloormethyl .................. .. 
" Methylaether 
,. Methyl amine .. ....... . 
,. Aethylamine, aethyleenoxy

cle, butaclieen en chloor-
aethyl ...................... .. 

250 kg/cm2 
250 
250 
225 
120 

40 
35 
15 
30 
15 
30 
20 
20 
14 

10 
c. roor de onde,· d,·uk opgeloste gassen: 
voor in aceton opgeloste acetyleen 60 

,, in water onder d ruk opge
loste ammoniak, bevattende meer 
dan 30 tot ten hoogste 40 ge-
wichtsprocenten ammoniak .. . 8 
bevattende meer clan 40 tot ten 
hoogste 50 gew ichtsprocenten am-
mon iak 12 
83 

3. De drukproef moet worden herhaald: 
a . om de 2 jaar voor houders van cl,loor, 

.<tiJ.stoftetroxyde, zwaveligzuur, chloo,·kool
oxyde; 

b. om de 5 jaa r YOOr houders van de ove-
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rige sa,nenyeperste o / vloeibaa,· ge1naaktc 
gassen,; 

c. om de 5 jaar voor houders van onde1· 
d1'1.,k opgelo8te a1nmonia!c. 
84 

4. De houders, dienende voor het vervoer 
van opgeloste acetyleen, moeten om de 10 
jaar aan een onderzoek worden onderworpen. 
Dit onderzoek moet zich ten minste uitstrek
ken tot den uiterlijken toestand van de hou
ders (invreten door roest, vervormingen) en 
tot den toestand van de poreuze massa (het 
ontstaan van holle ruimte; in elkander zak
ken). Bovendien moeten steekproeven worden 
genomen met een redelijk aantal opengesneden 
houders, welke aan een nauwgezet onderzoek 
moeten worden onderworpen omtrent de in
wendige roestvorming, alsmede omtrent de 
verandering van het materiaal van den houder 
en van de poreuze massa. 

Bij het vervoer van houders met opgeloste 
acetyleen moet aan den vrachtbrief een ver
klaring zijn toegevoegd van het officieele con
trolebureau van het land van afzending waar
uit blijkt, dat de houders tot het verv~r per 
spoorweg in dat la nd zijn toegelaten. 
85 

5. Bij het verrichten van drukproeven moe
ten inrichtingen aanwezig zijn welke het mo
gelijk maken den druk zonde'r stooten op te 
voeren. De houders moeten de drukproef door
staan zonder blijvende vormverandering te on
dergaan of lek te worden. 

c. 

86 

Uitrusting der houders (ventielen, 
opschriften). 

1. Houders voor samengeperste, vloeibaar 
gemaakte of onder druk opgeloste gassen (met 
uitzondering van die voor vloeibare lucht, 
vloeibare zuurstof of vloeibare stikstof) moe
ten ten minste van één ventiel voor het vullen 
en ledigen zijn voorzien. Bij acetyleenoplossin
gen 11 mogen de metalen deelen van het ven
tiel, welke met het gas in aanraking komen, 
niet meer dan 70 pct. koper bevatten. 

De ventielen van houders, welke bestemd 
zijn voor zuurstof en zuurstof afgevende gas
sen, mogen slechts van messing, brons of roest. 
vrij staal zijn vervaardigd; voor dergelijke 
houders mogen geen vet- of oliehoudende dich
tingsmaterialen of smeermiddelen worden ge
bezigd. 

Voor houders voor ammoniak zijn slechts 
ventielen van staal toegelaten. • 

Voor vetgas en menggas, zoomede voor in 
water opgelost a1nmoniak mogen, in de plaats 
van ventielen, opgeschroefde metalen stoppen 
gebruikt worden; deze moeten zoo nauw slui
ten, dat de inhoud van den houder niet door 
den reuk merkbaar is. 

Voor houders met opgeloste acetyl een zijn 
afsluit-ventielen met beugelsluiting geoorloofd. 
87 

2. Op de houders moeten duurzaam en 
duidelijk de volgende opschriften zijn aange
geven: 

a. bij alle gassen, behalve bij die, genoemd 
onder 9: 

ex. de aanduiding van het gas, de naam 

van den vervaardiger ·of van den eigenaar, 
alsmede het volgnummer van den houder , 

(3. het gewicht van den ledigen bouder, met 
inbegrip van de onderdeelen (ventiel, metalen 
stop e.d. met uitzondering van de beschutten
de kap), 

y. de hoogte van den beproevingsdruk, 
/;. de datum der laatste beproeving en de 

stempel van den deskundige, die haar heeft 
verricht ; 

b. bij de samengepe,·ste gassen en bij het in 
aceton opgeloste acetyleen: 

de hoogte van den toegestanen vullingsdruk 
(zie D lid 1 - randgetal 89 -) ; verder voor 
houders met in aceton opgelost acetyleen het 
gezamenlijk gewicht van den ledigen houder 
{zooals hiervoren onder a (3 bedoeld), van de 
poreuze massa en van de in de houders toe
laatbare hoeveelhe id aceton; 

c. bij vloeibaar gemaakte gassen, behalve 
bij de onder 9 genoemde gassen, en bij het in 
water op{feloste ammoniak: 

het toelaatbare maximumgewicht der vul
ling. 
88 

3. De voorgeschreven aanduidingen mogen 
bij nieuwe houders slechts worden aangebracht 
op een versterkt gedeelte van den wand ; bij 
flesschen moeten de a fmetingen voor die aan
duidingen zoodanig genomen worden, dat zij 
op den versterkten hals van de flesch kunnen 
worden geplaatst. 

A anduidingen, die zich reeds op de houders 
bevinden, doch niet meer geldig zijn, mogen 
niet verwijderd worden, indien daardoor de 
wanddikte beneden het voorgeschreven mini
mum zou dalen. Het verwijderen of verande
ren van aanduidingen mag slechts plaats heb
ben, indien de houders volkomen ledig en 
gereinigd zijn en slechts na verkregen toe
stemm ing van een van overheidswege gemach
t igden deskundige. Deze moet dusdanige hou
ders vóór hun weder-ingebruikstelling aan een 
hernieuwde drukproef onderwerpen. 

Indien de aanduiding van het gas op de 
houders alleen door middel van chemische for
mules gesch iedt, moet bovendien de volledige 
naam van het gas op een op den houder op
geplakt etiket in duidelijk en duurzaam schrift 
~ijn vermeld. 

D . Vull ing van de houders. 
89 

1. De toelaatbare hoogste vullingsdruk der 
houders voor samengeperste gassen bedraagt 
bij een temperatuur van 15° C. : 

voor gasvormig koolzuu1· ......... 20 kg/cm2 

90 

" menggas (oliega met ten 
hoogste 30 pct. acetyleen) 
en watergas . .. . . .. . .... .... ..... 10 

" oliegas (vetgas) ..... .......... 125 
,, zuurstof, waterstof, licht

gas, kooloxyde, stikstof, 
mijngas (methaan), samen
geperste I ucht en de edele 
gassen ...... ..... ................... 200 

2. Het hoogste gewicht der vulling, toege
laten voor houders, welke dienen tot het ver
voer der onder 5, 6, 7 en 8 genoemde vloei
baar gemaakte gassen bedraagt: 
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inhoud van den houder. 
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3. Voor de onder druk in vloeistoffen op-
9eloste gassen geldt het volgende: 

a. De toelaatbare hoogste vullingseinddruk 
bedraagt bij 15° C.: 

voor in aceton opgeloste acetyleen 15 kg/cm2. 
b. Voor de toelaatbare hoogste vulling der 

houders gelden de volgende voorschriften: 
bij het in aceton opgel oste acetyleen moet 

de normale hoeveelheid van het oplosmiddel 
zooveel bedragen, dat de vergrooting, welke 
het volume daarvan door opneming van het 
acetyleen bij den vullingsdruk ondergaat, in 
het inwendige van de poreuze massa een 
mimte vrijl aat, welke, bij 15° C. ten minste 
gelijkstaat met 15 pct. van de ruimte, welke 
de houder aan water bevatten kan; 

voor in water onàe,· d1·uk opgeloste an,mo
niak: 

bij meer dan 30 tot ten hoogste 40 gewichts
procenten ammoniak 1 kg vloeistof per 1,25 1 
inhoud van den houder, 

bij meer dan 40 tot ten hoogste 50 gewichts
procenten ammoniak 1 kg vloeistof per 1,30 1 
inhoud van den houder. 
92 

4. De houders moeten voor iedere vulling 
door een deskundige van de fabriek, welke 
zich met de vulling belast, worden onderzocht. 
Eventueel overgebleven resten moeten venvij 
derd worden. Het schoonmaken is vooral dan 1 

nood ig, indien bij het schudden der ledige 
houders wordt geconstateerd, dat zich daarin 
losse, hard geworden bestanddeelen. bevinden. 
De houders, waarvan de controle-opschriften 
gebrekkig of onvolledig zijn of waarvan niet 
ontwij felbaar vaststaat, dat zij onderzocht zijn 
(Hoofdstuk B - randgetallen 81- 85 -), mo
gen zonder voorafgaand onderzoek niet gevuld 
,Yorden. 

93 
5. De houders voor· vloeibaar gemaakte of 

onder druk opgeloste gassen moeten gedurende 
hun vulling worden gewogen en moeten boven
dien aan een naweging worden onderworpen 
om eventueel e'en te sterke vulling te )mnnen 
vastste l I en . 

JjJ. Overige voor.schrift e». 
94 

1. Worden de houders 1net de onder 5, 6, 
7 {met uitzondering van chloor en stikstof
tetroxyde) en 8 genoemde gassen in kisten 
verpakt, dan is samenpakking met andere 
voorwerpen geoorloofd. 

9ii 
2. Niet in kisten verpakte houders met de 

onder l tot 8, 10 en 11 genoemde gassen 
moeten, voor zoover zulks door de voorschrif
ten van het land van afzending wordt ver
e ischt, aan den buitenkant van een inrichting 
zijn voorzien, welke het rollen verhindert. 
Deze inrichtingen mogen niet met de beschut
tende kappen zijn verbonden. De inrichting, 
welke het rollen verhindert, is niet noodig 
voor groote houders, welke niet gedragen, 
maar gerold worden en die tot dit doel van 
speciale rolbanden zijn voorzien. Deze houders 
worden slechts toegelaten voor de gassen, ge
noemd onde,• 6, 7, 8 en 10. De inh6ud daar
van mag niet minder dan 100 1 en niet grooter 
dan 500 1 zijn. 

De overeenkomstig het bepaalde onder C. 1 
voorgeschreven ventielen moeten voorzien zijn 
van beschuttende kappen van ijzer met één of 
meer openingen; op koperen houders mogen 
zich koperen kappen bevinden. Aan ventielen, 
welke aan de binnenzijde van den hals van 
den houder zijn aangebrncht, en door een op
geschroefde, goed bevestigde metalen stop be
schut zijn, mag de kap ontbreken. 

De houders met koolzimr, oliegas of stikstof
oxydule moeten, indien ze niet verpakt zijn, 
wit zijn geverfd. 
96 

3. Op de kisten, waarin houders met de 
onde1· l tot 8, 10 en 11 genoemde gassen zijn 
verpakt, alsook op de houders zelf moet de 
inhoud duidelijk en op duurzame wijze aan
gegeven zijn (zie onder C. 2, a oc - randgetal 
87 -). De in kisten verpakte houders moeten 
zoo'danig geplaatst zijn, dat de beproevings
stempels gemakkelijk zijn waar te nemen. 

Houten en metalen kisten, dienende tot het 
vervoer van vloeiba,·e lucht, vloeibare stikstof 
of vloeibare zuuntof 9 moeten op duidelijke 
wijze de opschriften "Vloeibare lucht", ,;Vloei
bare stikstof" of " Vloeibare zuurstof" dragen 
en met etiketten volgens model n°. 6 en mo
del n° . 7 zijn voorzien. 
97 

4. Samengeperste zuurstof mag ten hoogste 
4 volumeprocent waterstof en sa1nengeperste 
waterstof ten hoogste 2 volumeprocent zuur
stof bevatten. De sterkte van het mengsel moet 
bij het vullen analytisch worden onderzocht. 
Het resultaat van het onderzoek moet op ver
langen worden getoond. 

De houders voor vloeiba,·e gassen, genoemd 
onde1· 7 en voor chloo1·kooloxyd 6 moeten 
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droog zijn. Na lediging moeten zij dadelijk 
worden gesloten. Houdel'S, welke mét gassen 
genoemd onder 2 en 3, met ,n;jngas of met 
scime11gepe1·ste waterstof 4 gevuld zijn geweest. 
moeten na lediging eveneens onmiddellijk wor
den ges I oten. 

Als ledige houders worden ook die be
schouwd, waa rin, na lediging van de onder 5 
tot 8 genonnde vloeibare gassen nog geringe 
hoeveel heden dezer gassen in samen gepersten 
toestand zijn achtergebleven. Ook deze hou
ders moeten na lediging direct worden ge
sloten. 

Bij iedere zending sam enr1eperste gassen 
(1- 4) moet de afzender op verlangen de in 
de hourlel's. a,\nwezige spanning door middel 
van een manometer aantoonen. Voor vetgas of 
rnen ggas in zeeboeien of soortgelijke vool'wer
pen geldt deze bepaling niet. 

98 
5. De colli mogen niet gegooid wol'den of 

schokken ondel'gaan; ook mogen zij niet aan 
de inwël'king der zonnestralen of aan kachel
wa rmte worden blootgesteld. 
99 

6. Vool' het vel'voer moeten gebezigd wor
den : 

l. Voo,• de onde,· 1- 4 genoe,nde gassen : 
gesloten wagens. Indien de aanbieding ten 

vet·voer plaats heeft in voor het vervoer langs 
de gewone straatwegen bijzonder ingerichte 
wagens, welke met dekkleeden of met een 
houten kast vol komen zijn afgedekt, moeten 
open wagens worden gebez igd. 

Voor wcitergas, m enggas 2, oliegas (ve tgas) 
3 en mijngas 4 mogen ook open wagens wor
den gebezigd. Deze wagens moeten evenwel 
ged urende de maanden April tot en met Octo
ber met dekkleeden volkomen afgedekt zijn , 
tenzij de houdel'S in houten kisten zijn ge
plaatst. 

Voor zuurstof en waters tof 4 mogen in de 
maanden November tot en met l\1aart ook 
open wagens worden gebezigd. 

2. V 001· de 011de1· 5- 7 genoe,nde gassen: 
gesloten of open wagens ; in de maanden 

Apl'il tot en met October moeten de wagens 
met dekkleeden gedekt zijn ; de dekkleeden 
moeten dicht gesloten en op houten stellages 
zoodan ig vastgemaakt zijn, dat tusschen de 
houders en de dekkl eeden een vrije ruimte 
overblijft in die!' voege, dat de lucht in de 
lengteri chting van den wagen vl'ij doorstroo
n1 en kan . 

3. Voor de onde,· 8 ge,we,nde gassen: 
open wagens ; de wagens moeten echter in 

de maanden Apl'il tot en met October met 
dekkleeden volkomen afgedekt zijn, tenzij de 
houders in houten kisten zijn verpakt. 

4. V 001· de onde,· 9 genoemde gassen : 
gesloten wagens. 
5. Voor de onde,· 10 genoemde gassen : 
open of gesloten wagens. 
6. Voor de onder 11 genoe,nde gassen : 
gesloten wagens; in de maanden November 

tot en met M aart mogen ook open wagens 
worden gebezigd. 
100 

7. De met sa,nengeperste, vloeibaar ge
maakte of sa,nengeperste onder druk opge-

loste gassen gevulde houders moeten zoodanig 
in de spoorwagens worden geladen, -dat zij 
niet kunnen vallen of omkantelen . De houders 
met vloeibare lucht en met vloeibare zuu,·stof 
of vloeibare stikstof moeten rechtop staan en 
tegen elke beschadiging door andel'e col li ge
vrijwaard zijn. De houders met vloeibare lucht 
of vloeibare zuurstof mogen ook niet geladen 
wol'den in de onmiddell ijke nabijheid van licht 
ontvlambare stoffen van ger inge afmetingen 
of li ch t ontvlambare vloeistoffen. 
101 

8. a. Voor de toelating van de houders van 
ketelwagens, bestemd voor het vervoel' van 
sam.engeperste of vl oeibaar gemaakte of onder 
dn,k opgeloste gassen, gelden ten aanzien 
van den aard van het materiaal de officieele 
beproeving, de uitrusting en de vu lling, de 
voorschriften onder A , B , C en D, terwijl ten 
aanzien van de ventielen de voorschriften 
onder E , lid 2, alsook onder H , van toepas
sing zijn. 

Het vervoer van chloorkooloxyde (phosgeen) 
6 in ketelwagens is evenwel niet geoorloofd. 

De houders moeten stev ig en tegen ver
schuiving gevrijwaard in de wagens inge
bouwd zijn en zonder bijzondere hulpmiddelen 
niet er a f genomen kunnen worden ; 
102 

b. wanneer ketelwagens, welke bestemd zijn 
voo r het vervoer van vloeibaar gemaakte gas
sen, over de geheele lengte een cyl indervorm 
hebben, moeten zij voorzien zijn van dwars
schotten met openingen of van andere midde
len, welke de beweging de l' vloeistof matigen, 
ingeval een plotse linge verandering in de 
vaart van den ketelwagen optreeçlt; 
103 

c. ketelwagens, bestemd voor het ve rvoer 
van de onde,· 5, 6 en 7 genoe1nde vloeibaar 
ge,naakte gassen, moeten met een houten kast 
of met andere door de bevoegde autoriteiten 
goedgekeurde isolatiemiddelen bedekt zijn. Bij 
het isoleeren i's rekening t,e houden met de 
afmetingen van de keteldoorsnede, de soort 
van het gas, waarvoor de ketelwagen gebru ikt 
zal worden, a lsmede met de absorptie- en uit
stral ings-coëfficienten, en wel in dier voege, 
dat de temperatuur van het gas in de ketel
wagens onder geen voorwaarde hooger kan 
worden dan 50° C. ; 
104 

d. de houders van ketelwagens, welke be
stemd zijn voor het vervoer van sa,nengepe,·ste 
of vloeibaa,· ge,naakte gassen, behoeven niet 
elk afzonderl ijk van een ventiel voor het 
vullen en ledigen voorzien te zijn. Voldoende 
is, dat alle houders aan beide uite inden van 
den wagen aan een gemeenschappelijke buis 
zijn aangesloten, waarop een afslui tventiel bin
nen de wagenkast is geplaatst. Deze ventielen 
behoeven n iet van beschermende kappen te 
zijn voorzien. 

F. Vitzonde,·ingen op de voorschriften 
onder A tot E. 

105 
1. De onde1· -5, 6 en 7 genoernde vloeibaa,· 

gemaakte gassen mogen ook in kleinere hoe
veelheden in sterke, luchtdicht gesloten glazen 
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buizen worden vervoerd, te weten: 
koolzuur, cietl,aan en stikstofoxydJul·e tot 3 

gr, ammoniak, chloo,· en stikstoftetroxyde tot 
20 gr, ,wate1'Vrij zwaveligzuu,· en chloorkool
oxyde (phosgeen) tot 100 gr onder de volgende 
voorwaarden : 

de glazen bu izen mogen slechts tot op de 
helft gevu ld zij n voor wat betreft koolzuur, 
<iethaan en stikstofoxydule, tot op twee/derde 
voor wat betreft a,n,noniak, chloor en stikstof
tetroxyde en tot op drie/vierde voor wat be
treft zwaveligzu,,,· en chloo,·kooloxyde (phos
geen). Elke g]a"en buis moet verpakt zijn in 
een dicht gesoldeerden met infusoriënaarde ge
vulden blikken koker, welke op zijn beurt ge
plaatst is in een sterke houten ki t. Het is 
geoorloofd meerdere blikken kokers in een 
kist te plaatsen, doch de buizen met chloor 
mogen niet in 'één kist worden verpakt met 
buizen, welke ammoniak of zwaveligzuur be
vatten. Eveneens is het geoorloofd andere 
voorwerpen te pakken in de kisten, welke blik
ken kokers met vloeibaar ge,naakte gassen -
beha! ve chloor - bevatten . 
106 

2. De onder 8 ge,we,nde stoffen mogen bij 
hoeveelheden tot 150 gram in glazen of me
talen buizen, waarvan het bruto-gewicht niet 
meer mag bedragen dan 5 kg, alleen of met 
andere voorwerpen te zamen in sterke kisten 
verpakt worden onder voorwaarde, dat de bui
zen daarin goed vastgelegd zijn. 

De kisten moeten van een etiket volgens 
model n°. 3 zijn voorzien. Kisten, die niet 
meer dan 150 gr dezer stoffen bevatten, mo
gen in gesloten wagens worden vervoerd. 
107 

3. ilf etalen kokers ,net koolzuu,· (sodor, 
spar klets), welke ten hoogste 25 gr vloeibaar 
koolzuu,· en ten hoogste 1 gr vloeistof op 
1,34 cm2 inhoud bevatten, worden onbeperkt 
ten vervoer aangenomen, indien het koolzuur 
niet ·meer dan ½ pct. lucht bevat. 
108 

4. De tot 0,3 kg/cm2 samengepe,·ste zuu1'8to f 
in zakjes van caoutchouc, van geïmpregneerde 
weefsels of dergelijke stoffen, wordt onvoor
waardelijk ten vervoer toegelaten. 
109 

5. De houders aan ijsmachines, welke voort
durend een voor het bedrijf benoodigde hoe
veelheid vloeibaar zwaveligzuur of vloeibaar 
ammoniak tot ten hoogste 20 liter inhoud be
vatten, worden onvoorwaardel ijk ten vervoe1· 
toegelaten. 
110 

6. Vaatwerk met gamengeperste zuursto f , 
dat in v,schhouders bevestigd is , wordt ook 
toegelaten, wanneer het niet volkomen geslo
ten, doch voorzien is van een inrichting, welke 
de zuurstof I angzaam afgeeft. 

0. V e,·voer. 
111 

De onder 8 genoemde vloeibaar gemaakte 
_gassen worden slechts bij hoeveelheden van 
ten hoogste 150 gr ten vervoer a ls ij lstukgoed 
aangenomen, mits verpakt overeenkomstig de 
voorschriften van hoofdstuk F , lid 2 - rand
getal 106 

H . Overgangsb epalingen. 
Jl2 

Houders van samen geperste, vloeibaar ge-
1naakte en onder dn,k opgeloste gassen, welke 
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen 
van B ijl age I tot de vorige . Internationale 
Overnenkomst omtrent het goederenvervoer 
op de spoorwegen in dienst zijn geste ld, wor
den ook verder ten vervoer toegelaten. 

Voor zooveel bett-e[t de term ij nen voor de 
d rukproeven zijn de voorwaarden, vastgesteld 
onder B, - rnndgetall en 83 en 84 -, van 
toepassing. 

I e. Stoffen, welke l1lj aanrakin g· met 
water ontYlambare or de ,·erbrandln g 

bevorderende gassen ontwikkelen. 1 

113 
Ten vervoer worden toege laten: 
l. Alkali7netalen en de aardalkalimetalen 

zooals natriu1n, kalium, ralcimn, enz., alsook 
d e l egeeringen van deze ·rnetalen onderling. 

2. Calciumcarbid en calcimnhydrimr. 
3. Nat1·i1,msuperoxyd, ook in mengsels , 

wel ke niet gevaarl ijker zij n dan natriumsupe,·
oxyd . 

Vervoersvoorwaard en. 

A. Verpakking. 
114 

1. Voor de verpakking moeten ste,·ige, 
dichte, goed gesloten ijzeren (ook verloode) 
o[ blikken pakmiddelen worden gebezigd. 

De onde,· l genoe,nde stoffen mogen tot een 
hoeveelheid van 5 kg ook vervoerd worden in 
sterke glazen flesschen, met een stevige dichte 
sluiting. De pakmiddelen moeten volkomen 
droog, of, voor zooveel de onde,· l genoemde 
sto ff en betreft, met petroleum zijn gevuld. 
115 

2. De pakmiddelen van de onde,· l en 3 ge
noemde stoffen moeten in beschermende om
hulsels zijn geplaatst en wel: 

a. de ijzeren (ook verloode) of blikken pak
middelen met de onde1· l genoe,nde stoffe.n in 
houten kisten of ij zeren schutkorven; 
116 

b. de glazen fles chen met de on.de,· l ge
noe,nde sto ff en of de pakmiddelen met de 
onder 3 genoemde stoffen in houten kisten, 
wa arin een waterdichte ijzeren (ook verloode) 
of blikken bekleeding is aangebracht. In der
gel ij ke kisten verpakte glazen flesschen moe
ten goed vastgezet worden in droge infusoriën
aarde of soortgelij ke niet brandbare stoffen. 
Glazen flesschen, welke niet meer dan 250 gr 
bevatten, mogen, in plaats van in houten 
kisten, verpakt zijn in stevige, waterd icht ge
sloten ijzeren (ook verloode) of bl ikken kistjes. 

Bij vervoer als wagenlading mogen met 
natriu,n superoxyde 3. gevulde vaten van bl ik 
ook in ijzeren schutkorven geplaatst zij n. 
117 

Bescheimende omhu lsels worden niet ver
eischt: 

c,: . voor de onde,· l genoemde stoffen, in
dien deze - in gesmolten toestand ingegoten 

1 Kalkstikstof wordt onvoorwaardelijk ten 
,·ervoer toegelaten. 



1931 12 AUGUSTUS (S. 372 ) 494 

- in stevige ij zeren houders (trommels) met 
waterdichte sluiting stev ig zij n verpakt, 

f3 . voor de onder 3 genoernde sto ff en, in
dien stevige, dichte, ijzeren vaten worden ge. 
bezigd, welke tegen den wand en de bodems 
van een ten minste 2,5 cm dikke houten be
kleeding zijn voorzien, clie door hoepels en 
hoeken van bandijzer stev ig is bevest igd. 
118 

3. Op de colli moet duidelijk en op duur
zame wijze zijn vermeld, wat zij bevatten; 
bovendien moeten zij voorzien zijn van een 
etiket volgens model n°. 8. 

Bij speciaal ingerichte wagens voor het ver
voer van calciunicarbid 2 is in de plaats van 
dit opschrift, en wel aan de sluitzijde, het 
volgende opschrift aan te brengen: ,,Na vul
len en led igen goed sluiten". Bovendien moe
ten deze wagens voorzien zijn van een etiket 
volgens model n°. 9. 

B . Overige voorschriften. 
119 

1. Hoeveelheden tot 5 kg, verpakt overeen
komstig de voorschriften onder•A , mogen met 
andere voorwerpen samengepakt worden. 
120 

2. Met de colli moet zeer voorzichtig wor
den omgegaan. Zij mogen niet gegooid worden 
en moeten in de wagens zoo stevig worden 
vastgezet, dat zij tegen schuren, schokken, 
stooten, omkantelen of neervallen uit hoogere 
lagen zijn gevrijwaard. 
121 

3. H et vervoer moet in gesloten wagens 
plaats vinden. E venwel mag calciurncarbid 2 
ook op open wagens met dekkleeden worden 
vervoerd. 

l"" 
4. L ed ige houders, welke de onder 2 ge-

11oe1,ide stoffen hebben bevat, moeten van over
blijfselen dier stoffen zij n gezuiverd. In den 
vrachtbrief moet vermeld zijn , wat zij tevoren 
hebben bevat. 

KJ,ASSE II. Voor zelfontbranding vat
bare stoffen. 1 

128 
Ten Yervoer worden toegelaten: 
1 ° . Gewone (wi tte of gele) phosphor. 
2°. Verbindingen van phosphor rnet alkali

sche aardrnetalen, b.v. phosphorcalciurn, phos
phorst,·ontimn . 

3°. M engsels van a1norphe phospho1· 1net 
harsen en vetten, welkeif smeltpunt boven 35° 
C. ligt, oplossingen van gewone phosphor in 
zwavelkoolstof. 

4° . Zinkaethyl , zinkmethyl, a lsook de op
loss ing dezer stoffen irr aether . 

5°. Versch gegloeid roet. 
6°. a. V ersch gegloeid houtskool , gernalen , 

in korrels of in stukken. 
b. V ersch gezwollen kurk, gemalen of in 

1 Amorphe (roode) phosphor, phosphorses
quisulfide, verbindingen van phosphor met me
talen zooals phosphorijzer en phosphorkoper, 
zijn niet te beschouwen a ls voor zei fontbran
ding vatbarn stoffen en worden onvoorwaar
de lij k ten vervoer aangenomen. 

ko1'1·el s, ook onder toevoeging van pek of 
dergelijke stoffen, 1 die niet onderhevig zij n 
aan spontane oxydatie. 

7° . Sterk bezwangerde zijde (cordorrnet-, 
souple-, bourre de so ie- en chappezijde) in 
strengen. 

8°. a. Volgende stoffen, m et vet, vernis 
of olie doortrokken: 

.wol , haar, kunstwol, katoen, kunstkatoen, 
zijd e, vlas, hennep en jute - in 1·uwen toe
stand, in den vorm van afval van spin- of 
wee/ werk, als lompen of poetslappen. 

b. Van bovengenoernde sto ffen vervaardig
de, rnet vet, vernis of olie doortrokken voor
werpen. b.v. dekkleeden, touwwerk, drij fr ie
men van katoen of hennep, weverslussen, har
naslussen, garens, netwerk (getaande visch-
netten, enz.) . . 

9°. M engsels van korrelige of poreuze 
brandbare stoffen rnet lijnolie, vernis , ha,·s, 
hanolie, petroleurnresidu en dergelijke, in zoo
ve,·re laatstgenoe1nde bes tanddeel en nog aan 
spontane oxydatie onderhevig zijn (b .v. kurk
vulsel, lupuline), alsmede oliehoudende resten 
van de bleeking van soja-ol ie afkornstig. 

10°. Caoutchouc ( gumrni) gernalen, caout
chouc- (gurn1ni-) stof. 

11 °. Sinds korten tijd opgeslagen, rnet vet 
of olie doo1·trokl.:en ijzer. of staalafval (van 
draai-, boor- of a ndere machines). 

12°. De volgende 1net ve t, vernis of olie 
gedrenkte voorwerpen : papie1·, papieren ko
kers en ringen van karton. 

13°. Pyrophore rnetalen . 2 
14°. Sto f en poeder van alu1niniurn of zink, 

ook ve t en olieachtig; stof, gefiltreerd, uit 
hoogovens . 

15°. Gebruikte gistzakken, ongereinigd. 
16°. Stoffen, die tot zuive,·ing van lichtgas 

hebben gediend. 
17°. Niet gedenil:reerde dm,den nitrocellu

lose voo1· de ve1·vaardiging van kunstzijde en 
k,tnstwol . 

18°. V ersche chloorkalk. 
19°. Voor stoken geschikt l.:ol enpoeder. 3 

VerYoersvoorwaarden. 

A.. V erpakking. 
124 

l. De onder l 0
• en 2°. genoe1nde stoffen 

moeten in sterke, dichte, goed gesoldeerde blik-

1 Omhulsels en platen, door persen van ge
zwollen kurk al dan n iet onder toevoeging 
van pek of soortgelijke stoffen vervaardigd, 
worden onvoorwaardelijk ten vervoer aange
nomen. 

2 Tot de pyrophore metalen van punt 13 
behooren de uiterst fijn verdeelde metaalpoe
ders, b.v. van gereduceerd ijzer; daarentegen 
behooren tot deze metalen n iet (ondanks de 
handelsbenaming "pyrophoor metaal") de le
geeringen, die in hoofdzaak bestaan uit ijzer 
en cer ium en de daaruit vervaard igde z.g.n. 
vuui·steentjes. 

3 Voor stoken gesch ikt kolenpoeder is kool 
(steenkool, bruinkool , turf), welke zoo fij n 
verdeeld is (gemalen, enz.) dat het in kolen
stofstookinstal laties zonder verdere behande
ling gebezigd (gebl azen) kan worden. 
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ken pakmiddelen verpakt worden, welke in 
eene sterke, goed gesloten houten kist stevig 
moeten worden vastgezet. 

Gewone phosphor 1 °. mag ook in sterke, 
dichte en goed gesloten vaten van sterk plaat
ijzer worden verpakt. De inhoud van een der
gel ijk vat mag ten hoogste 300 kg bedragen. 
Vaten met een grooter inhoud clan 100 kg 
moeten voorzien zijn van hoepels om de bo
dems en van een inr ichting om het vat te 
kunnen doen roll en. 

Gewone phosphor moet door water omgeven 
zijn. Op de kisten moet de inhoud duidelijk 
en op duurzame wijze zijn aangegeven. Colli 
bevattende gewone phosphor moeten voorzien 
zijn van een etiket volgens model n° . 6. 

Ongezuiverde ge,wone phosphor 1 °. mag 
slechts, onder water verpakt, in ketelwagens, 
\\·elke van een verwarmingsinstallatie zijn 
voorzien, worden vervoerd. Kleine hoeveelhe
den mogen ook in sterke hermetisch gesloten 
ijzeren vaten worden verpakt. 

Voor de onder 2° . genoemde stoffen mogen, 
bij hoeveelheden van ten hoogste 2 kg, in 
pi aats van ijzeren vaten, ook glazen vaatwerk 
of kruiken worden gebezigd, welke eveneens 
in stevige, goed gesloten houten pakmiddelen 
,•erpakt moeten zijn. 

125 
2. De onde,· 3°. genoemde sto ff en moeten 

verpakt zijn in kisten, waar zij niet kunnen 
cloorzi ften, of ingegoten zijn in ongeladen pro
jectielen. 
126 

3. De onde,· 4°. genoemde stof fen, alsook 
de oplossingen dezer stoffen in aether, moeten 
verpakt zijn in dikke, sterke paloniclclelen van 
glas, aardewerk (steengoed e. cl.) of metaal, 
welke dichtgesmolten of op eene even afdoen
de wijze luchtdicht gesloten zijn. 

De glazen of steenen vaten moeten, hetzij 
elk afzonderlijk, hetzij meerdere te zamen, 
verpakt zijn in stevige blikken pakmiddelen, 
welke met asch of droge infusoriënaarde ge
vuld en luchtdicht dichtgesoldeerd zijn. 

Metalen vaten moeten afzonderlijk, of bij 
meerdere te gelijk, met doelmatige emballage. 
sto ffen vast verpakt worden in sterke andere 
pakmiddelen (teenen manden of korven van 
metaal, kuipen of kisten) . De buitenste pak
midclelen, welke open zijn, moeten van een 
beschuttende afdekking zijn voorzien, die, wan
neer deze uit stroo, riet, biezen of soortgelijke 
licht brandbare stoffen bestaat, gedrenkt moet 
zijn in klei , kalkmelk en dergelijke, onder 
toevoeging van waterglas. 

De buitenste paloniddelen, welke glazen bal
lons bevatten, moeten bovendien van een eti
ket volgens model n°. 7 voorz ien zijn. Zij 
mogen niet vervoerd worden op steekwagens, 
,.och op de schouders of op den 1·ug gedragen 
worden. 
127 

4. De onder 5°. en 6°. a en b geno e,nde 
slo ffen moeten in dichte goed slui tende pak
middelen verpakt zijn . Houten pakmiddelen 
moeten inwendig van een waterdichte beklee
cl ing zijn voorzien; zij moeten in andere ste
vige pakmicldel en (manden, kuipen, kisten) 
,eplaa tst zijn. 

128 
5. De onde,· 7°. genoemde stoffen moeten 

in sterke kisten verpakt zijn. Bij kisten van 
meer clan 12 cm hoogte moeten de lagen 
zijde onderling gescheiden zijn door voldoende 
ledige mimten, door middel van houten roos
ters; in de wanden moeten gaten zijn, welke 
op deze ledige ruimten uitkomen , zooclat de 
1 ucht er vrij doorheen kan stroom en. Aan den 
buitenkant moeten latten bevestigd zijn , welke 
verhinderen, dat de gaten bedekt zonden kun
nen worden. 

12!) 
6. Van de onder 8°. a genoemde sto ffen 

moeten poetswol en niet gedroogde poetslap
pen (poe tsdoe ken) sterk geperst en in stevige, 
dichte, goed gesloten pakmicldelen ve rpakt 
zijn. 

130 
7. De onder 9° . genoemde sto ff en moeten, 

indien zij in vo,·1nen geperst zijn, verpakt zijn 
in sterke, dichte, blikken pakmidclelen of in 
ste rke houten kisten met eene inwendige, 
dichte blikbekleeding ; indien niet in vormen 
geperst, moeten sterke, dichte, goed gesloten 
pakmidclelen gebezigd worden. 

131 
8. De onder 10°. genoemde stoffen moeten 

in terke, dichte, goed gesloten pakmiddelen 
verpakt zijn . 

182 
9. De onde,· 11° . genoemde sto ffen moeten 

in ste1·ke, di chte, goed gesloten, metalen pak
middelen verpakt zijn. De verpakking is niet 
noodig, wanneer het vervoer plaats vindt in 
ij zeren wagens met deksels, of in open, met 
dekkl eeden afgedekte ijzeren wagens. 

133 
10. De onder 13°. genoemde sto ff en moeten 

in glazen buizen gegoten en deze in gesoldeer
de blikken cloozen, welke met infusoriënaarde 
of andere geschikte droge aardsoorten ge
Yuld zijn, verpakt zijn . 

184 
11. De onder 14°. genoemde sto ff en moeten 

in dichte, goed gesloten houten of metalen 
pakmicldelen verpakt zijn . 

Omti·ent het vervoer van onverpakt stof ge
filt1·ee1·d uit hoogovens in wagenlaaingen zie 
onder B, lid 7, d - ranclgetal 147 - . 

135 
12. De onder 15°. genoemde sto ff en moeten 

in goed gesloten pakmicldelen verpakt zijn. 

136 
13. De onder 16°. genoenide stoffen worden 

slechts in ijzeren wagens ten vervoer aange
nomen. tenzij zij in dichte, ijzeren kisten ver
pakt zijn. In geval die wagens niet van goed 
si uitende ijzeren deksels voorzien zijn, moet de 
lading _geheel afgedekt zijn met clekkleeden, 
welke zooclanig geprepareerd zijn, dat zij bij 
rechtstreeksche aanraking met vlammen, niet 
ontbrnnclen. De afzender en de geadresseerde 
moeten voor het Ia den en lossen zorgen ; bo
vendien moet de afzender, op verlangen van 
de spoorwegonderneming, zelf de de kkl eeden 
verstl'ekken. 
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lll7 
14. De onder 17°. (J enoe,nde sto ffen moeten 

verpakt zijn in luchtd icht gesloten metalen of 
houten pakmiddelen ; in het laatste geval moet 
tevens zooveel wate,· bijgevoegd zijn, dat men 
zulks do0t· bewegen van het vat kan waarne
men. Bij verpakking in metalen pakmiddelen 
kan volstaan worden met het winden van een 
natten doek om elke spoel ; in den vrachtbrief 
moet worden vermeld, dat deze bepaling is na
ge leefd. 
188 

15. De onde,· 18°. (Jenoe111de sto ffen moeten 
in stev ige, dichte en goed gesloten houten of 
ijze ren vaten worde n ve t·pakt. 

139 
16°. De onder 19°. genoemde stoffen moe

ten in dichte ketelwagens worden vervoerd, of 
in dichte metalen pakmiddelen (b.v. ijzeren 
vaten) of in sterke zakken worden verpakt, 
welke door behandeling met rubber of op 
andere wijze I uchtdicht zijn gemaakt en boven
dien luchtdicht zijn afgesloten. 
140 

1 7. Al Ie col ) i moeten voorzien zijn van een 
etiket vo lgens model n°. 3. 

B. Ouei·ige voo1·sc"1-ift en. 
141 

1. De hierna te noemen stoffen mogen, met 
inachtnem ing van de onder A vermelde voor
schriften betreffende de palnniddelen, met an
dere voorwerpen in eene stevige, dichte en 
"'Oed gesloten houten kist verpakt worden: 

a. (J ewone phosph01· 1 °. bij hoeveelheden 
van ten hoogste 250 gr; deze kleine hoeveel
heden mogen ook verpakt worden onder water 
in sterk, luchtdicht gesloten, glazen vaatwerk, 
hetwelk met geschikt verpakkingsmateriaal 
goed vastgezet is in dichte ijzeren pakmidde
len; de pakmiddelen met phosphor moeten 
onbeweeglijk vast staan in de houten buiten
bedekking; 

b. de onde,· 2°. {J enoemde sto ffen in hoe
veelheden van ten hoogste 5 kg ; 

c. zinkaethyl en zink-methyl 4°. bij hoeveel
heden van ten hoogste 2 kg, op voorwaarde, 
dat het vaatwerk stevig in het pakmiddel ver
pakt is; het is evenwel verboden deze stoffen 
samen te pakken met andere voor zelfontbran
ding vatbare stoffen, alsook met ontplofbare 
stoffen I a, munitie I b, ontvlammingsmidde
len en vuurwerk I c en met de in klasse III a 
en b genoemde ontvlambare stoffen; 

d. de 01ule1· 12°. en 13°. genoemde sto ffen 
bij elke hoeveelheid ; 

e. stof en poeder van aluminium of z-ink 
bij hoeveelheden van ten hoogste 1 kg -
maar niet te zamen met zuren, a lkaliloogen 
of waterhoudende vloeistoffen -, mits verpakt 
in goed sluitend glazen vaatwerk of blikken 
bussen. H et glazen vaatwerk moe·t bovendien 
goed vastgezet worden in gesloten bussen van 
blik of karton, waarin de tusschemuimten met 
infusoriënaarde zijn opgevuld. 

142 
2. Indien in de vrachtbrieven eene verkla

ring voorkomt, behelzende dat: 
a. de artikelen ,·oet 5°., houtskool, gerna

l en, in kon·els of in stukken 6° . a, en versch 

gezwollen kurk 6°. b, zoolang afgekoeld en 
gelucht zijn , dat zelfontbfand ing niet meer 
mogelij k is ; 

b. de zijde in stren{Jen 7°. niet zoodanig 
sterk bezwangerd is, dat zei fontbranding kan 
plaats hebben ; 

c. de onder 8°. bedoelde sto ffen - met uit
zondering van gebl'Uikt poetskatoen en poets
doeken (zie lid 3 - randgeta l 143 - ) - a ls
mede dat ijze,•. en staaldmaisel 11 °. niet meer 
aan zei fontbranding onderhevig zijn ; 

d . m engsel s van de 011de1· 9°. bedoelde stof
fen, zoolang en zoodanig aan de lucht zijn 
blootgesteld geweest, dat zei fontbranding niet 
n1eer mogelijk is ; 

__ e. de {J ebruikte gistzakken 15°. gereinigd 
ZlJn ; 

f . de stof, welke tot gaszuivering gediend 
heeft 16°., volkomen geoxydeerd is, 

dan worden deze stoffen onvoorwaardelijk 
vervoerd. 
1-13 

3. De onder 8°. genoemde stoffen - ,net 
uitzondering ·van gebruikt poets katoen en ·van 
poetslappen ( poetsdoeken), verpakt volgens de 
voorschriften van hoofdstuk A , Jid 6 - rand
getal 129 - moeten droog zijn. 
lH 

4. Ten aanzien van de onder 12°. genoem
de sto ff en moet in den vrachtbrief door den 
afzender worden verklaard, dat: 

a. papieren kokers, nadat zij in olie of vet 
zijn gedrenkt, zoolang en zoodanig zijn verhit 
en vervolgens zoodanig zijn afgekoeld, dat 
zelfontbranding niet meer mogelijk is; 

b. papie,· en 1·in{Jen van ka,·ton d1·oog zijn 
en zoolang en zoodanig aan de lucht zijn bloot
gesteld , dat zelfontbranding niet meer moge
lijk is. 
145 

5. Ten aanzien van ve,·sche chloorkalk 18°. 
in houten vaten moet in de maanden Maart 
tim September in de vrachtbrieven worden 
verklaard, dat de goederen, vóór de aanbie
ding ten vervoer, zich reeds zoolang in de 
vaten hebben bevonden, dat zelfontbranding 
niet meer mogelijk is . 
146 

6. Ten aanzien van vo01· stoken geschikt 
kol enpoeder 19°. , hetwelk in door gummi of 
op andere wijze voor lucht ondoordringbaar 
gemaakte zakken is verpakt, moet in den 
vrachtbrief worden verklaard, dat het arti kei 
bij het verpakken in de pakmiddelen tot 40° 
C. of daar beneden was afgekoeld. 

147 
7. Te bezigen zijn voor het vervoer van: 
a. zinkaeth11l en zinkrnethyl 4°. open wa

gens; kleine hoeveelheden tot 10 kg mogen 
ook afwnderlijk of (in hoeveelheden van ten 
hoogste 2 kg) met andere voorwerpen in ge
sloten wagens geladen worden onder de in lid 
1 c - randgetal 141 - vermelde voorwaarden; 

b. de onder 7°., 8°. en 12°. genoernde stof• 
fen, gesloten wagens of open wagens met dek
kleeden. P oetswol en poetslappen (poetsdoe
ken) , welke overeenkomstig de voorwaarden 
van hoofdstuk A, lid 6 randgetal 129 -
verpakt zij n, mogen ook op open wagens rnr
voerd worden; 
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c. de oncle1· 17°. genoe,nde sto ffen gesloten 
wagens waarvan de openingen dicht gemaa kt 
zijn ; 

d, sto f , gefiltreerd, uit hoogovens, in on
veL"pakten toestand, ij zeren wagens met dek
sels of open ijzeren wagens met dekkleeden. 
148 

8. Voor zinkaethyl en zink,nethyl moeten 
bovendien de voorschL"iften onder IIIa B, lid 
4 - randgeta l 165 - in acht genomen worden. 
149 

9. Ledige ketelwagens, waarin ongezuiver
de, gewone phosphor 1 °. is vervoerd, moeten 
goed gesloten zijn . In den vL"achtbrief moet 
worden verklaard, dat aan · deze voorwaal'den 
is vo ldaan. 

C. V e,·voe,·. 
150 

Zinkaethyl en zinkmethyl, alsook de oplos
singen dezer· stoffen in aethei·, worden slechts 
in kleine hoeveelheden tot 10 kg afzonderl ijk, 
of in hoeveelheden van ten hoogste 2 kg met 
andere voorwerpen samengepakt, als ijlgoed 
vervoerd. 1 

D. Laden. 
151 

De in klasse Il genoemde stoffen mogen 
niet in denzelfden wagen worden geladen met 
de stoffen genoemd in klasse I b onder 3° . en 

' 5°. A. 

J(LASSE III. - On t,·Iambare stoffen. 

Hl a. Ontvlambare Yloelstofre u. 

De onderstaande vloeistoffen en daarmede 
vervaardigde kunstmatige mengsels, hetzij 
vloeibaal', hetzij bij een temperatuur beneden 
15° C. nog zalfachtig van aard zijn aan bij 
zondere voonvaarden onderworpen. 
152 

A. Ontvlambare vloeis tof/en van de yevaar
gro epen A 1, 2 en 3, waaronder gerangschikt 
\\·orden de stoffen, welke zelf, of waarvan de 
ontvlambare, vloeibare bestanddeelen niet met 
water kunnen worden gemengd: 
153 

1. Ontvlambare vloeisto f/en van gevaa1·
g1 oep A 1, waaronder gerangschi kt worden de 
stoffen, waarvan het ontvlammingspunt be
ueden 21 ° C. 1 ligt. Hiertoe behooren b.v.: 
petroleumaether, de voorloop uit de distillatie 
van teer en van gasoliën, zwavelkoolstof , 1 

aethylaether, collodium en andere aethylaethe'r 
bevattende oploss ingen; ruwe aardolie .en an
dere ruwe ol iën, a lsmede vluchtige distillaten 
daaru it , zooals petroleumbenzine, lichte en 
zware benzine, benzinenaphta, ligro ine en ver
sch illende distillaten uit steenkolenteer, zoo
als l ichte olie,. benzol , toluol. 
154 

2. Ontvlambare vloeistof/en van gevaa,·
fll'O ep A 2, waa ronder gerangschikt worden., 1 

die, waarvan het ontvlammingspunt tusschen 1 

21 ° C. en 55° C. 1 1 igt en welke niet meer 1 

bevatten dan 30 pct. vaste, in de vloeistoffen 

1 H et ontv lammingspunt wordt met het toe
ste l van •Abel -Pensky bepaald bij een baro
mete l'stand van 760 mm. , 

L. & S. 1931. 

opgeloste of gesuspendeerde stoffen. 2 Hiertoe 
behooL"en b.v.: brand petroleum, testpetrolet\m, 

. ruwe of geraffineerde "Standard White", ke
rosine, verschi llende I ichte distillaten uit 
hout-, turf-, bruinkolen- en steenkolentee r, zoo
als b.v. solventnaphta, xylol , terpentijnol ie
surrogaat (White spiri t) , verder plantaardige 
terpentijnolie en sommige mengsels van alco
holen en benzolen. 
155 

3. Ontvlanibare vloeistoffen van gevaa,·
groep A 3, waaronder gerangsch ikt worden 
die, waa rvan het ontvlammingspunt hooger 
dan 55° C. en niet hooger dan 100° C. 1 ligt 

· en welke niet meer bevatten dan 30 pct. vaste, 
in de vloeistoffen opgeloste of gesuspendeerde 
stoffen. 2 Hiertoe behooren b, v. gedistilleerde 
steenkolenteer , ruwe teer, solorolie, sommige 
oliën voor verbrandingsmotoren, hout-, turf-, 
brninkolen- en steenkolenteeroliën, le isteen
oliën , poet~oliën, gasol iën en paraffinoliën. 
156 

B. Ontvlaml>are vloeistof/en van gevaa,·
(l'l'O ep B, waaronder gerangschikt worden de 
stoffen, welke zelf, of waarvan de ontvlam
bare, vloeibal'e bestanddeelen, met water in 
elke verhouding gemengd kunnen worden en 
waarvan het ontvlammingspunt beneden 21 ° 
C. 1 ligt en welke n iet meer bevatten dan 30 
pct. vaste, in de vloeistoffen opgeloste of ge
suspendeerde stoffen 2 _ Hiertoe behooren b.v. 
houtgeest (methanol) , ruwe en gerectificeerde, 
alsmede mengsels daarmede, aethylalcohol en 
mengsels daarmede, gedenatureerde spiritus en 
het gewone denatureeringsmiddel voor spiritus 
[met pyridine vermengde houtgeest (metha
uol) ], aceton en mengsels daarmede, aceetalde
hyde en mengsels daarmede. 

Yer Yoers Yoorwaar1l e11. 

A. V erpakking. 
157 

1. Tot verpakking mag slechts sterk, dicht, 
goed slui tend vaatwerk worden gebezigd van 

.materiaal (pl aten van ijzer of ander metaal, 
glas, steen, hout), dat door de daarin aan
wezige vloe istoffen niet aangetast wordt. Het 
gebruik van houten vaatwerk is voor de onder 
A 1 genoemde vloeisto f/en, en verder voor 
xylol en cw,ylcicetaat niet geoorloofd . 
158 

2. Het br utogew icht van een co llo, waarvan 
het vaatwerk u it glas of steen bestaat, mag 
75 kg niet te boven gaan. De inhoud van 
bi ikken vaatwerk, dat niet verpakt is in an
dere pakmiddelen, mag niet meer bedragen 
dan 20 kg; ind ien wel bui tenste pakmiddelen 
zijn gebezigd, mag het brntogewicht niet meer 
dan ·75 kg bedragen. Vaatwerk van bl ik met 
een inhoud van meer dan 5 kg moet gefelsde 
en geso ldeeL"de naden hebben, 

Vaatwerk van glas, steen of bi ik - in laatst
bedoelde ve1·pakk ing voor zoover de inhoud 

1 Zie noot vol' ige kolom . 
2 Met de vaste stoffen worden siccatiernn, 

standoliën, (ingedikte lijnoliën) of derge lijke 
stoffen met een ontvlammingspunt van meer 
dan 100° C. gelijkgesteld. 

32 



1931 12 AUGUSTUS (S.372) 498 

meer dan 20 kg bedruagt - moet afzonderlijk 
of bij meerdere tegelijk met doelmatige em
ballage-stoffen vast verpakt worden in sterke 
andere pakm iddelen (teenen manden of korven 
van metaal, kuipen of kisten) . Deze buitensre 
pakmiddelen, uitgezonderd kisten, moeten van 
goede, stevige handvatsels zijn voorzien. De 
buitenste pakmiddelen, welke open zijn, moe. 
ten van een beschuttende afdekking voorzien 
zijn, welke, wanneer deze uit stroo, riet, bie
zen of soortgelijke, gemakkelijk brandbare 
stoffen bestaat, gedrenkt moet zijn in klei, 
kalkmelk en dergelijke, onder toevoeging van 
waterglas. IJzeren vaatwerk, dat aethylaether 
of zw,welkoolstof bevat, is aan dezelfde voor
waarden onderworpen, doch zonder eenige be
perking wat het gewicht betreft. Buitenste 
pakmiddelen zijn niet noodig, indien de vloei
stoffen in gelascht, dicht en goed sluitend 
vaatwerk van sterk plaatijzer zijn verpakt. 

159 
3. IJzeren en ander metalen vaatwerk mag 

met de onder A 1 bedoelde vloeistoffen slechts 
tot 90 pct. van hun inhoud zijn gevuld , ge
meten bij een temperatuur van 16° C. 
160 

4. Ieder collo met de onder A 1 bedoelde 
vloeistoffen, of met aceton of mengsels daar
mede, moet voorzien zijn van een etiket vol
gens model n°. 3. Manden en kuipen moeten 
bovendien van een etiket volgens model n°. 7 
zijn voorzien. Zij mogen niet op de schouders 
of op den rug worden gedrngen. Rijdende 
mogen zij sl echts op z.g.n. steekkarren worden 
vervoerd. 

B. Overige voorsch1·iften. 
161 

1. Met inachtneming van de onder hoofd
stuk A. Verpakking gegeven voorschriften 
omtrent het vaatwerk, mogen in sterke, dichte, 
goed sluitende houten kisten , met andere voor. 
werpen worden samengepakt : 

a. de vloeistoffen onde,· A 1 tot een ge
zamenlijk gewicht van 60 kg, echter zwavel
koolstof tot een gewicht van 6 kg, petroleum
aether, aethylaether, collodium en andere op
lossingen, die aethylaether bevatten, tot een 
gewicht van 20 kg. 

b. de vloeutoffen onder A 2, A 3 en B , 
zonder eenige beperking. 

Automobielen mogen met gevulde tanks 
worden vervoerd zoowel in gesloten als op 
open wagens, mits de leiding van de brand
stof naar den carburator gesloten is of mits 
de ove1·druk in de tank opgeheven is, met dien 
verstande dat in beide gevallen de carburator 
door het laten uitdraaien van den motor ge
ledigd is. Hulptanks, die vast met de voer
tuigen zijn ve1·bonden, mogen eveneens met 
brandstof zijn gevuld, mits de tank·s goed ge. 
sloren zijn. 
162 

2. In de vrachtbrieven moet onder de be
naming van den inhoud in de ta rieven of . in 
den handel gebruikelijk de volgende aandui
ding worden opgenomen: 

,,Goederen van klasse IIIa, gevaargroep ... ", 
overeenkomstig het gestelde i11 de inleiàings
bepalingen aangegeven. 

Deze aanduidingen zijn rood of rood onder
streept te vermelden. 

Ontbreekt de vermelding van de gevaar
groep, dan wordt de zending volgens de voor
schriften Yoor de gevaargroep A 1 behandeld. 

16:l 
3. Voor het ve rvoer moeten open wagens 

worden gebezigd . 
Echter mogen: 
vloeistoffen, genoe,nd onder A 1 in pakmid

clelen met een brutogewicht van ten hoogste 
60 kg - zwavelkoolstof tot een brutogewicht 
van ten hoogste 12 kg, petroleum-aether, 
aethylaethe1·, collodium en ande1·e oplossingen, 
die aethylaether bevatten tot een brutogewicht 
van ten hoogste 20 kg ; 

vloeistoffen , genoemd onder A 2, A 3 en B, 
in pakmiddel en met een brutogewicht van ten 
hoogste 80 kg - afzonderlijk of overeenkom
stig punt 1, a en b met andere goederen sa
mengepakt, ook in gesloten wagens worden 
vervoerd, en wel ongeacht het aantal col! i, 
welke in een wagen worden geladen. De na
den van blikken vaatwerk moeten dan bij
zonder zorgvuldig gefelsd en gesoldeerd zijn. 
Vaatwerk van glas of steen moet in dit geval 
in ande1·e, uit volkomen aaneenslu itendè wan
den bestaa nde, stevige, gesloten pakmiddelen 
(geen manden), verpakt worden. Meerdere der 
ten vervoer in gesloten wagens toegel aten 
colli mogen ook gezamenlijk in een ander pak
middel verpakt zijn , waarvan het bruto-gewicht 
evenwel ten hoogste 100 kg mag bedragen. 
In het gemeenschappelijke pakmiddel moeten 
de colli zoodanig geplaatst zijn, dat verschui
ving daarin niet mogelijk is. 

Spiritus in glazen flesschen , welke geplaatst 
zijn in kist.en met vakwerk, mag bij vervoer 
als wagenlading in gesloten wagens worden 
vervoerd ; in dit geval mag de voor open 
buitenste verpakkingsmiddt:1len voorgeschreven 
beschutrencle bedekking, bedoeld onder A 2, 
alinea 2 - ranclgetal 158 - achterwege blij. 
ven. indien elke flesch geen grooter inhoud 
heeft clan 1 liter en indien de kisten met vak
werk zoodanig in cTen wagen zijn geladen , dat 
zij niet kunnen omvallen noch neerstorten uit, 
de opgestapelde lagen. 
164 

A..etl1ylacther in glazen flesschen van ten 
hoogste 260 gram inhoud, zorg,Tuldig verpakt 
in duurzame, goed gesloten houten pakkisten 
tot een bruto gewicht van ten hoogste 50 kg., 
mag eveneens in gesloten wagens worden ver 
voércl . 
16ó 

4. Voor de vloeistoffen onder A 1, alsmede 
voor aceton en mengsels daarvan zijn voorts. 
de volgende voorschriften in acht te nemen: 

a. vóór het begin van het laden moeten 
de wagens aan beide zijden van etiketten 
volgens model n°. 3 en n°. 11 worden voor
zien ; 

b. de colli moeten in den wagen goed vast 
staan. Open manden en kuipen moeten aan 
den wagen zijn vastgemaakt ; zij mogen niet 
op elkander worden geplaatst; 

c. vaatwerk, dat tijdens het vervoer is be
schadigd , moet onmiddell ijk w01·d~n gelost en 
mag, wanneer het niet zeer spoedig kan wor-
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den hersteld , met den aanwezigen inhoud, 
zonder eenige fo1maliteit, voor rekening van 
rlen afzender worden verkocht; 

cl. ledig vaatwerk mag slechts vei·voerd 
worden, indien het goed gesloten is. Dergelijk 
ledig vaatwerk van ijzer of ander metaal mag · 
in gesloten wagens worden vervoerd. Ander 
led ig vaatwerk moet op open wa gens worden 
vervoe l'd. In den vrachtbrief is er melding 
van te maken, waa11nede het vaatwe1·k te 
voren gevu l cl is geweest. 
166 

5. Vo01· het vervoer van a lle tot klasse 
ll l a behoon nde vloeisto ff en in ketelwagens 
gel den de voorschriften onder A (verpakking), 
1 - randgetal 157 - en B (overige voor
schriften) 2 - randgetal 162 -. "Verder gel
den voor de vloeistof fen oncler A 1 en A 2 de 
voorschriften onder A (verpakking) 3 - rand
getal 159 - en B (overige· voorschriften), 4 a 
- randgetal 165 -. H et voorsch r ift onder A 
(,·erpakking) 3 - randgetal 159 - geldt ech
ter n iet .voor ketel wagens met benzine of pe
troleum , indien deze van inrichtingen zijn 
voorzien, di e het optreden van inwendige 
spanning en het uitbreken van br and in de 
ketelwagens voorkomen . 
167 

De ketels van ketelwagens moeten van ij ze
ren of andere m eta.Jen platen worden vervaar
digd. De ketels en aftapkranen van de ketel
wagens, bestemd voor het vervoer van benzine, 
benzol, aethylaether, aetheralcohol , spiritus, 
aceetaldehyde, a.ceta l , zwavelkoolstof, ortho
chloortoluol en parachloortoluol moeten ge
aard zijn. 

C. V erv ~e1·. 
168 

Ontvla,nbare vloeistoffen en l edig vaatwerk, 
dat deze vloeistoffen bevat heeft, worden n iet 
ten vervoer als ijlstukgoecl aangenomen. Hier
van uitgezonderd zijn echter, en wel ongeacht 
het aantal van de in één wagen geladen colli 
en mits de voorschriften van punt B 3 - rand. 
getal 163 - zijn nagekomen : 

l. Vlo eistoffen, bedoeld onde,· 
A 1 

in pakmiddelen van ten hoog
ste 60 kg bruto-gewicht, zwavel
lroolsto f echter in pakmiddelen 
van ten hoogste 12 kg bruto
gewicht, petrol eum -aether, 
aethylaether, collodium en an
dere oplossingen, die aethyl
aether bevatten in pakmiddelen 
van ten hoogste 20 kg bruto
gewich t . 

2. vl oeistoffen, bedoeld onder 
.4. 2 en A 3 a lsm ede onder B , 
in pakmidclelen van ten hoogste 
80 kg bruto-gewicht. 

3. aetliylciether in glazen flesschen van ten 
hoogste 250 gr inhoud, zorgvuldig verpakt in 
d uurzame, goed gesloten houten pakmiddelen 
tot een bruto-gewicht van ten hoogste 50 kg . 

4. goed gesloten ledige '[)O,kmiddelen van 
ijzer of ander metaal. 

D. Laden. 
16!) 

De onder l ll a bedo elde ontvla,nbal'e vloe;. 
sto ffen mogen niet in denzelfden wagen wor
den gela den met de stoffen , genoemd in Kl asse 
I b onder 3 en 5 A . 

III h. Ontvlambare vaste stoffen. 
170 

De volgende stoffen worden onder bepaalde 
voorwaarden ten vervoer toegelaten: 

l. Sto ff en, wel ke cloor vonken uit de lo
comotief ge,nakkelijk vuur kunnen vatten, zoo
als hooi, houtskool in stukken , zaagsel , hout. 
spa.a nders, houtstof, papiersn ippers, riet (be
halve Spaansch riet), pl antaardige spi11stoffen 
en afval daarvan, stroo (ook mais- r ijst- en 
vlasstroo) , kurk, tot poeder gemalen, en af
val van kurk in kleine stukjes, voorts zwavel; 

2. Celloidine, een door on vol komen verdam
p ing van den in collodium aanwezigen a lcohol 
verkregen preparaat, dat het aanzien heeft 
van zeep en in hoofdzaak uit collodiumwol be. 
staat ; 

3. Celluloid in platen , bladen, staven en 
buizen; celluloidwaren; celluloid voor fil,ns 
in roll en ; belichte en ontwikkelde fil,ns uit 
celluloid; afval van celluloid en ei/val van 
film s van celluloid; 

4. B enzoylperoxyde of benzoylsupe,·oxyde 
met minder clan 25 pct. doch minstens met 5 
pct. water. 1 

Vervoersvoorwaarden. 

A . V e1-pakking. 
171 

1. De onde,· l genoe,nde sto ffen moeten, in
dien zij onverpakt zijn, in gesloten wagens of 
in open wagens met dekkleeden vervoerd wn,·
den. Op verlangen van den Spoorweg moet de 
a fzender de dekkleeden leveren. 

Schors wordt in onverpakten toestand gedu
rende het geheele jaar, ,·iet en biezen, vrij 
van bladeren en pluimen, mi ts dich t op el
kander liggend, worden in het tijdvak van 1 
November tot 3i Maart ook op open wagens 
zonder dekkl eeclen vervoerd. 
172 

2. Celloidinerl,aten moeten zoodanig ver
pakt zijn , dat zij tegen verdroging volkomen 
gev rijwaard zijn . 
173 

3. a. Celluloid in platen en bladen, in 
staven of b·uizen moet in stevige, dichte, goed 
gesloten houten pa.kmiddelen (kisten, kuipen, 
vaten) verpakt worden of in sterk, taai pak
papier (zooa ls Hercules-pakpapier) . De ver
pakkingen in papier moeten: 

a; . óf omgeven zijn door kratten, bestaande 
uit vier smalle pl anken in de lengte en twee 

1 stevige p lanken aan de kope inclen, waarop de 
planken, welke aan de lengtezijden zijn aan

·gebracht, vastgespijkerd zijn; 
[3. of be,"estigd zijn tusschen twee ramen 

van hout , welke .door band ijzer sterk samen-

1 Benzoylperoxycle of benzoylsuperoxyde met 
minder clan 5 pct. water is van het vervoer 
u itgesloten ; met meer dan 25 pct. water wordt 
het onvoorwaa·rdel ijk ten vervoer toe gel aten. 
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gedrukt worden gehouden. De kanten van de 
ramen moeten in voldoende mate over de pa
p ieren verpakking uitsteken; 

y . óf genaaid worden in een stevig weef
sel, aan de beide einden samengebonden tot 
een z.g. n. krop; 

1,. óf genaaid worden in een stevig jute
weefsel, zooals gebruikelij k is voor zakken 
voor Kaapsche wol. 

A lle naden moeten ste-vig dichtgenaaid zijn. 
174 

b. Celluloicl-ware,i, celluloid voo1· f ilms in 
,·otlcn a lsmede belicht~ en ontwikkelde films 
uit celluloid moeten in stevige, dichte , goed 
gesloten houten pakmiddelen (kisten, kuipen 
of vaten) of in sterke kartonnen doozen ver
pakt worden. 
l i ii 

c. Jl-jvallln van celluloid en van f ilrns moe
ten verpakt worden: 

ex . óf in stevige, dichte, goed gesloten hou
ten pakmiddelen (kisten, kuipen, vaten); 

(3. óf in stev ige, dichte omhulsels van mw 
linnen, welke aan beide zijden stevig tot een 
krop samengebonden moeten zijn; 

y . óf in stevige, dichte zakken van ruw 
linnen, welke aan den onderkant van stevige 
handvatsels zijn voorzien ; 

Ï>. óf in stevige, dichte zakken van jute
weefsels, zooals gebruikelijk is voor zakken 
voor Kaapsche wol. 

A lle naden moeten stevig dichtgenaaid zijn. 
d. _Het gewicht van een collo mag niet hoo

ger Zijn: 
176 

1.. bij verpakking volgens a, ex en /3 voor 
buizen 30 kg, voor staven 50 kg ; 

2. bij verpakking volgens a, y: 
ex . in enkelvoudige papierverpakking van 

de met weefsel omhulde voohverpen: 
voor platen en bladen ......... 100 kg 

buizen 40 
staven . ... .......... ...... ..... 50 " 

(3 . rn dubbele papierverpakking van de met 
weefsel omhulde \'Oorwerpen: 

voor buizen 
,, staven . .. ........... . 

60 kg 
100 
voor buizen 3. bij verpakking volgens a. Ï> 

60 kg, voor staven 100 kg; 
4. bij verpakking volgens c, (3, y en Ï> 

40 kilogram en bij verpakking volgens c, o 
in een dubbele omhulling 80 kg. 

177 
4. Benzoyl pemxyde en benzoylsuperoxyde 

met minder dan 25 pct., doch minstens met 
5 pct. water 4. moet in kartonnen doozen van 
ten hoogste 2 kg inhoud verpakt worden. Deze 
doozen moeten op hun beurt tot een ·aantal 
van ten hoogste 12 stuks in een stevige, dichte , 
goed gesloten' houten kist verpakt zijn . 

B . l' e-rvoer. 
178 

De voorwe,·pen, genoemd onder 1, - be
halve zwavel, verpakt in gesloten pakmidde
len - alsmede de afvallen van celluloid en 
van films, worden niet als ijlstukgoed ten ver
voer aangenomen. 

De voorwe1·pen, genoemd onde,· 3, mogen 
slechts in gesloten wagens worden vervoerd; 

de ,·entilatieopeningen der wagens moeten 
gesloten zijn. De voorwerpe n mogen niet in 
de nabijhe id van stoombuizen of -leidingen, 
noch van brandende kachels geplaatst wol'den . 

C. Overige voorschriften. 
l i9 

De volgens handelsgebmik verpakte cellu
loidwa,·cn, celluloid voor filrn s in rollen als
mede belichte en ontwikkelde /ilrns i,it cellu
loid 3., mogen bij gebruik van stevige, ge
sloten, houten buitenste pakmiddelen of van 
gesloten, sterke kartonnen doozen met andere 
vool'werpen worden samengepakt. 

J(LASSE IY. - YergHtlg·c s to fte n. 
180 

De volgende stoffen wol'den, onder bepaa lde 
Toorwaarden, ten vervoer toegelaten : 

1. Niet vloeibctre anenikpraeparaten, t.w. 
ct1'senigzullr (ovencondensaat, rattekruid, ar
seentreoxyde), gel e a1'Senik (operment, auri
pigment), 1·oode a1·senik (realgar), gede gen 
arsenik (scherfkobal t of vliegensteen ), enz. ; 

Vaste arsenik-p1·aeparaten ter besche,·ming 
van plw,ten. 1 

2. J?e,·rosilicium en 1nangaansiliciu1n; langs 
elektriscben weg Yerkregen. welke meer dan 
30 pct. , doch minde ,· dan 70 pct. silicium be
vatten. 2 

Verclel' op dezelfde wijze verkregen legee-
. ringen van ferrosilicimn die toevoegingen be
vatten, hetzij van aluminium , hetzij van 
n1angaan, hetzij van calciun1, hetzij van ·Yer
sch illende dezer metalen, van welke legeel'in
gen het gezamenlijke gehalte di e r elementen, 
met inbegr ip van het silicium (doch met uit
sluiting van het ijzer) meer dan 30 pct. en 
minder dan 70 pct. bedraagt. 

3. Zouten van blauwzuur (voorzoover niet 
genoemd onder 5 en 6 c), zooals kalimncyan·ide 
( cyaankaliu,n), natriU1ncyanide ( cyaanna,
trimn), calciwncyanide, enkelvoudige- en dub
belcyaniden, cyaanfloor-dubbelzout en natrium
cyaan namide; 

4. Vloeiba,·e arsenikp,·aeparatcn, in het bij
zonder (1,rse e nzuur; 

5. Oplossin gen i-cm cyaankaliu,n en van 
ryaannatriuw, ; 

wate,·ige oplossingen vcin blauwzuur met een 
ge hal te van ten hoogste 20 gewichtsproccnten 
blauwzuür; · 

6. V er·giftige m etaalpreparaten: 
a. sublirnàat, wit praecipitaat (amido-kwik

chlol'ide), ,·ood praecip_itaat (rood kwikoxyde) , 
koperkleurstoffen, in het bijzonder kope1·g1·oen, 
groene en blauwe koperpigrnenten; azij,l.zuur-

1 Vergiftige middelen in vasten ·vonn, ter 
bescherming van planten, welke in den vorm 
van een tot onmiddellijk gebruik geschikt 
mengsel ten vervoer worden aangeboden in 
papieren zakken, die op hun beurt in stevige, 
gesloten cartons zijn verpakt, waarop duide
lijk is vel'meld, dat zij verg ift ige middelen ter 
bescherming van planten bevatten, worden 
tot een gewicht van 5 kg. onvoorwaardelijk 
ten ve.l'voer toegelaten. 

2 Ferrnsjlicium_ en mangaansilicium-briket
ten worden, ongeacl1t hun siliciumgehalte , on
vool'waa l'de lijk ten vervoer toegelaten. 

------ ------ --
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lood (loodsuiker), vaste kwikpraeparaten tot 
besch1•1w,ing van planten. 

b,' andere loodpraepamten, in het hijzonder 
loodglit (massikot), menie, loodwit en ande1·e 
loodve1·ven, 

' mantel is verbonden. Het bruto-gewicht van 
al deze trommels mag niet hooger zijn dan 
150 kg; of 

loodbezinkel,, en ande,·e .soortgelijke lood
resid ,us, 

c. zo1.1,ten, v an cyaankope1· en cyaanzink, 
dubbelcyaniden van tin, kope1·, zilver en goud, 
;11, co1nbinatie 1net alkaliën, cyaankope1· en 
cyaauzink. 

7. Koper sulfaat (blauwe vitriool). koper
nit1·aat, beide stoffen ook in waterige oplos
singen, en m engsels van kopersulfaat met 
kalk, w da of soortgelijke stoff en {poeder voor 
het maken van Bordeausche pap en derg. 1 , 
zuringz'llur en zu1·ingzout in vasten toestand, 
zouten van kiezelfluo11wate1·stofzu1t1·. 

8. Chloorznre zottten, barium siiperoxyde, 
nat riumazide. 

<9, A niline (a niline-olie), 
10, Bm·iet, ba1·iethydraat, baryttmzottten 

{uitgezonderd baryumsul faat), alsmede bm·iet 
bevattende residtts, overblijvende bij d e ve1·
vaardigi11g van ba.ryumsttperoxyde. 

11. a. Baryumazide, droog, 
b. Ba,·y,wwzide, met een toevoeging van 

ten minste 10 pct. water en oplossi11gcn in 
water ·van ba1·yumazide. 

12. Dymethyls ulfaat. 

Vervoersvoorwaa.rtlen. 

A. V e1·pakkin g. 
181 

1. D e verpakkingsmiddelen voor de ond er 
1 en 3 t/11i 12 genoemde stof f en moeten sterk, 
dicht en zoodanig gesloten zijn, dat geene ver
_stuiv ing of uitstrooiing of uitloopen van den 
inhoud mogelijk is. 
182 

2, De onde1· 1 en 3 genoemde stoffen moe
ten a ls volgt verpakt zijn: 

a. in ste rke ijzeren vaten, met opgeschroefd 
deksel en vom•zien van rolbanden, of 

b. in trommels van ten minste 0,6 mm dik 
plaatijzer m et ingesoldeerd, of met opge- 1 

schroefd van een afsluitenden ring van gum
mi of andere stof voorzien deksel, en met 
rolbanden. D e bodem van de trommels moet 
m et den trommelwand door middel van een 
ronde naad verbonden zijn, welke besch ermd 
moet worden door• een sterken rolband. 

In p laats van deze trommels mogen ook 
sterke tl'Ommels van gegolfd plaatijzer van 
dezelfde dikte of van blik met ingewalste ver
sterk ingsringen, worden gebezigd. In dit ge
val kunnen de rolbanden achterwege blijven, 
iridi en de bodem van de trommels door een 
gesoldeerden , dubbel gefelsten ra nd met den 

1 V e rgiftige middelen in vasten vorm , ter 
bescherming van planten, welke in den vorm 
van een tot onmiddellijk gebruik geschikt 
mengsel ten vervoer worden aangeboden in 
papieren zakken, die op hun beurt in stevige, 
gesioten cartons zijn verpakt, waarop duide-
1 ijk is vermeld, dat zij vergiftige middelen ter 
beschermi ng va n planten bevatten , worden 
tot een gewicht van 5 kg . onvoorwaardelijk ten 
vervoer toege laten. 

c. in dubbele, van sterk en drnog hout ver
vaarrligde en met hoepels versterkte vaten of 
in a ldus vervaardigde dubbele kisten, omge
ven door banden, terwijl de binnenste pakmid
clelen met een dicht geweven stof zijn bekleed. 
In pl aats van de binnenste houten pakmidde
len met stofbekleeding mogen ook gesoldeerde 
of door middel van een ring van gummi of 
andern stof goed afgesloten ijzeren pakmidde
len of wel glazen of steenen vaatwerk gebe
zigd wot·den. H et gla zen of steenen vaatwerk 
moet met doelmatig verpakkingsmateriaal in 
de bnitenste pakmiddelen vast gepakt zijn. 
Niet inachtneming dezer voorwaarden mogen 
meerdere pakmiddelen tot één col lo vereenigd 
worden; 

d. de onder 1 genoemde stoffen mogen ook 
verpakt zijn in geteerde, linnen zakken, welke 
in gewo11e vaten van stev ig, goed gedroogd 
hout verpakt zijn. 

Ten vervoer aangeboden als wagenlading is 
een e nkelvoudige verpakking in gewone, sterke 
ijzeren vaten voldoende, 
183 

3. De ond.er 2 bedoelde sto ff en moeten in 
sterke pakmiddelen van hout of metaal zijn 
verpakt, welke de zich ontwikkelende gassen 
hrnnen uitlaten; voor de stoffen in poeder
of in korrel vorm is ook verpakking in zakken 
van duurzame d icht geweven stof toegelaten, 
welke het gas rloorlaat. Voor zend ingen, diP 
van den spoorweg op een schip, of omgekeerd, 
worden overgeladen, mogen ook voldoend 
sterke, waterdichte pakmiddelen van hout of 
metaal worden gebezigd. 

Bij vervoer als wagenlading kan de verpak
king evenwel achterwege blijven. 

184 
4. De onde1· 4 geno emde sto ffen moeten als 

volgt verpakt zijn: 
a. in pakmiddelen van metaal , hout of 

caoutchouc, voorzien van goede sluitingen, of 
b. in vaatwerk van glas of steen, hetwelk 

met daartoe geschikt verpakkingsmateriaal 
zorgvuldig in andere sterke pakmiddelen (tee
nen manden of korven van metaal , kuipen of 
kisten) vastgelegd is ; deze omhulsels {met 
uitzondering van de kisten) moeten van goede 
handvatsels voorz ien zijn, 
185 

5. D e onde1· 5 bedoelde stof f en moeten vet·
pakt worden als volgt: 

a. Cyaankalittm- en Cyaannat1·iu1nloog in 
goed gesloten ijzeren vaatwerk, dat omgeven 
door infusoriënaarde, zaagmeel of andere ab
sorbeerende stoffen, stevig opgesloten is in 
sterke houten of metalen pakmiddelen ; oplos
singen van blav.wzitur in water in dichtge
smolten glazen ampul len van ten hoogste 50 
gr inhoud of in goed gesloten glazen stop
flessch en van ten hoogste 250 gr inhoud, welke 
a fzonderlijk of bij meerdere tegelijk in dicht 
gesoldeerde blikken doozen of in kisten met 
dicht gesoldeerde metalen binnenvoering ver
pakt moeten zijn. D e in de blikken doozen of 
kisten voorkomende t usschenruimten moeten 
met infusoriënaarde, zaagmeel of an dere ab-
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sol'beerende stoffen, vol komen opgevuld zijn. 
Een blikken doos mag ten hoogste 15 kg 
brutogewicht (3 kg nettogewicht), een kist ten 
hoogste 60 . kg bruto-gewicht hebben. 

b. of wèl , het vervoer moet in ketelwagem 
plaats hebben (zie onder B, lid 6 - randgetal 
199 -). 

186 
6. De ondc,· 6 genoemde stoffen moeten als 

vo lgt verpakt zijn: 
r,. in ijzeren vaten of in dichte, van sterk 

en droog hout vervaardigde en met hoepels 
versterkte vaten of in met banden versterkte 
kisten, of 

b. in ijzeren kisten (z.g. Hobbocks) , of 
c. in glazen of steenen vaten of - bij hoe

veelheden tot 10 kg - in dubbele omslagen 
van sterk papier (buidels); de glazen of stee
nen vaten en de buidel s moeten, met gesch ikt 
verpakkingsmateriaal omgeven, zorgvuldig 
vei·pakt zijn in van sterk hout vervaardigde, 
di chte, goed gesloten pakmiddel en ; 

d. het is ook geoorloofd om lood11e1·ven van 
elk soo1·t in blikken of plaatijzeren pakmidde-
1 en te verpakken; 

e. eveneens mogen oplossingen in water 
van alle lood- en kope1·verbindingen vervoerd 
worden in ketelwagens, welke vervaardigd zijn 
van stoffen, die niet door die verbindingen 
kunnen worden aangetast. 

187 
7. De onde ,· 7 geiwemde stoffen in vasten 

toestand moeten verpakt zij n in sterke, dichte 
en goed gesloten houten pakmiddelen (vaten 
of kisten) of in sterke, dichte en goed ge
s loten zakken . 

De oplossingen in wate,· van deze sto ffen 
moeten in goed gesloten glazen of steenen 
'vaten worden verpakt, die op hun beurt door 
middel van stroo of dergelijk materiaal stevig 
verpakt zijn in andere pakmiddelen (manden, 
kuipen of kisten). De bui tenste pakmiddelen 
moeten van stevige handvatsels zijn voorzien. 

188 
8. De under 8 genoemde stoffen, met uit

zondering van natriu,nazide, moeten verpakt 
zijn in sterke, dichte en goed gesloten pak
middelen van hout of van gegolfd plaatijzer. 
Worden houten pakmiddelen (vaten of kisten) 
gebezigd, dan moeten deze inwendig met soe
pel papier, dat elke uitstrooiing belet, onafge
broken gevoerd zijn. 

Natriu,nazide moet verpakt zijn in sterke, 
dichte en goed gesloten ij zeren (of blikken) 
pa kmiddelen. 

189 
9. Aniline (aniline-olie) moet verpakt wor

den in ijzernn vaten of in sterke, volkomen 
dichte, houten tonnen (b.v. petroleumvaten) . 
190 

10. De onder 10 bedoelde sto ff en, met uit
zonde1·ing van de bariet bevattende ,·esidus 
overblijvende bij de vervaa1·diging van bary
urnsuperoxyde, moeten worden verpakt in 
dichte houten pakmiddelen (vaten of kisten) 
of in dichte ij zeren vaten, of in dichte zakken 
van jute of papier. 

De ba,·iet bevattende ,·esidus, ove1·blijvende 
bij de ·vervaardiging van baryumsuperoxyde, 

rnogen onverpakt op open wagens worden ver
voerd ; deze moeten na het lossen door den 
geadresseerde zorgvuldig worden schoonge
maakt. 

191 
11. Droog baryumazide 11 a moet bij hoe

veelheden van ten hoogste 500 gr in kokers 
van ten minste 1 mm dik carton worden ver
pakt. Om den inhoud in den koker stevig op 
te slu iten, moet hij met cellulosewatten of een 
soortgelijk elastische stof, die door het deksel 
naar beneden wordt gedrukt, afgesloten wor
den. H et deksel moet door middel van een 
daarom geplakten isolatieband beschermd zijn 
tegen het indr ingen van water. 

De kokers moeten in duurzame goed geslo
ten houten pakmiddelen, voorzien van sterke 
houten tusschenschotten, waarin a lle ledige 
ruimten met houtwol zijn opgevuld, zoo'danig 
ve rpakt worden, dat zij niet kunnen bewegen. 
Een houten pakmidde! mag ten hoogste 1 kg 
baryumazide bevatten. · 

Oplossingen ,·an ba1-ytirnazide llb bij hoeveel
heden van ten hoogste 20 1 en ba,-y,u,nazide 
met een toevoeging van ten ,ninste 10 pct. wa
te,• llb, bij hoeveel heden van ten hoogste 10 
kg, moeten in sterke goed gesloten glazen fles
schen verpakt worden, die op hun beurt in 
sterke andel'e pakmiddelen (ijzeren schutkor
ven, die den inhoud geheel omgeven of kisten) 
zijn verpakt, waarin de flesschen door een ten 
minste met den inhoud der flesschen overeen-

1 komende hoeveelheid infusoriënaarde of een 
andere soortgel ijke onbrandbare absorbeerende 
stof omgeven zijn. 

192 
12. Di,nethylsulfaat 12 moet è,f in sterke. 

dichte ijzeren vaten (ook verlood) met rol
banden óf in sterke, dichte bussen van plaat
ijzer (ook verlood), óf, bij kleine hoeveelheden 
(tot ten hoogste 6 kg brutogewicht) in vaat
werk van blik àf (tot ten hoogste 3 kg bruto
gewwht) in vaatwerk van glas (fl esschen of 
ampullen) worden verpakt. De vaten en bus
sen moeten van een schroefsluiting worden 
voorzien, die goed beschermd is door een af
slui ting van zacht lood. Glazen fl esschen moe
ten hermetisch gesloten zijn door ingeslepen 
stoppen. De bussen en flesschen mogen ook 
gesloten zijn door een kurk, welke aan den 
onderkant is afgerond en die goed geparaffi
neerd en overtrokken is met perkament of cel
lophaan. De glazen ampullen moeten toege
smolten zijn . De afslui ting van de · bussen en 
flesschen met glazen stoppen of met kurken 
is te overtrekken met een beschuttende kap 
van sterk perkament of varkensblaas, welke 
nog bedekt kan worden met een omhulsel van 
zaklinnen, dat om den hals dichtgebonden 
moet zijn. Blikken bussen moeten, onder ge
bruikmaking van doelmatig verpakkingsmate
riaal , in sterke andere pakmiddelen (teenen 
manden of chutkorven van metaal, kuipen 
of ki sten) stevig verpakt worden. Laatstbe
doelde palnniddelen (met uitzondering van 
kisten ) moeten rnn goede handvatsels zijn 
voorzien. Glazen flesschen moeten in papier 
gewikkeld en daarna in blikken bussen met 
houtmeel of influsor iënaarde stevig verpakt 
worden. 
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193 
13. Indien de colli onder 1, 3, 4, 5, 6a, 6c 

en 10 genoemde sto ff en bevatten, moeten zij 
van een etiket volgens model n°. 4 voorzien 
zijn. 

Bij het ten vervoer aanbieden als stukgoed 
moeten de colli, welke onde,· 2 gervoenuie stof
fen bevatten, voorzien zijn van etiketten vol
gens model n•. 8 en volgens model n°. 10. 

B. Overige voonchri ft en. 
194 

1. Met inachtneming der voorschriften be
treffende de pakmiddelen, voorkomende in 
hoofdstuk A, mogen in sterke, dichte en goed 
gesloten houten pakmiddelen met andere voor
werpen samengepakt worden : 

a. de onder 4 genoemde stoffen, bij hoeveel
heden tot 1 kg ; zij moeten verpakt zijn in 
glazen vaten, welke met droge infusoriënaarde 
stevig geplaatst zijn in een dicht blikken pak
middel; 

b. de onde,· 1, 3 en 8 genoemde sto ff en, bij 
hoeveelheden tot 5 kg ; het is echter verboden 
om de onder 3 genoemde stoffen a lsmede 
chloorzure zouten, bariumsuperoxyde en na
triumazide 8 met zuren of zure zouten samen 
te pakken; bovendien is het verpakken van 
chloorzure zouten 8 met de in klasse IIIa, A 1, 
2 en 3 en klasse IV, sub 9, bedoelde stoffen 
niet toegelaten; 

c. de onde,· 2, 6, 7, 9, 10, 11 en 12 ge
noemde stoff en, bij elke hoeveelheid ; evenwel 
is het samenpakken van de onde,· 6 c genoem
de stoffen met zuren of zure zouten niet toe
gelaten. 

Indien de colli stoffen, geno emd onder 1, 3, 
4, 5, 6 a, 6 c of 10 bevatten, moeten zij met 
een etiket volgens model n°. 4 zijn voorzien. 
196 

2. Ketelwagens met de onde,· 5 genoemde 
sto ffen moeten in den trein wodanig worden 
geplaatst, dat zij van ketelwagens met vloei
bare zuren (klasse V , 1 en 13) ten minste door 
één wagen zijn gescheiden. 
196 

3. De onder 5 ge,~oemde sto ff en mogen 
slechts in ketelwagens of op open wagens ver
voerd worden. 
197 

4. De onder 2 genoe,nde stoffen moeten 
voljmmen droog en in volkomen droge pak
middelen ten vervoer worden aangeboden. In
dien ze in waterdichte pakmiddelen ten ver
voer worden aangeboden en deze op open wa
gens worden geladen, dan moeten deze met 
waterdichte dekkleeden gedekt zijn. Indien ze 
ten vervoer worden aangeboden in pakmidde
len waaruit gassen kunnen ontsnappen, dan 
moeten ze óf op open wagens zonder dekklee
den óf in gesloten wagens worden geladen. 
Bovendien moeten deze gesloten wagens · voor
zien zijn van etiketten volgens model n•. 9 en 
model n•. 10. Indien de goederen los in den 
wagen worden geladen, mogen open wagens 
zonder dekkleeden worden gebezigd, 
198 . 

5. De ledige pakmiddelen, zakken en ketel
wagens, welke gediend hebben voor het ver
voer van de onder 1, 3, 4, 5, 6 a, 6 c en 10 

genoemde vergiftige stoffen, alsmede van zu
ringzuu,· en zuringzout in vasten toestand moe
ten volkomen gesloten zijn. De ledige zakken, 
welke gediend hebben voor het vervoer van 
de ve,·giftige stoffsn, genoemd onder 1, moe
ten verpakt zij n in kisten of in goed gesloten, 
geteerde zakken, welke voorzien zijn van een 
etiket volgens model n°. _ 4. Op de kisten of 
zakke~ en op den vrachtbrief moet zijn aange
geven wat zij te voren bevatten. 

De ledige pakmiddelen, welke gediend heb
ben voor het vervoer van de stoffen, genoemd 
onder 8, moeten van een etiket volgens model 
11°. 3, zijn voorzien. 
199 

6. Op de reservoirs van ketelwagens, welke 
dienen voor het vervoer van ve,·giftige stoffen 
of hunne oplossingen in water, zijn de voor
schriften, vermeld onder A, lid 1 - randgetal 
181 - en 13 ~ randgetal 193 - en B, lid 5 
- randgetal 198 -'- van toepassing. De pakmid
delen mogen slechts vervaardigd zijn van m \'
terialen welke niet door de bedoelde stoffen 
of hunn'e oplossingen in water worden aange
tast. De reservoirs der ketelwagens, welke 
dienen voor het vervoer van de onder 5 ge
noemde sto ff en, mogen geen geklonken naad 
hebben, tenzij zij dubbelwandig zijn. Boven
dien mogen zij in het benedengedeelte geene 
openingen (kranen kleppen, enz.) hebben. De 
openingen moeten 'volkomen dichtgemaakt zijn 
en door stevig opgeschroefde metalen kappen 
beschermd zijn. 

C. 'Vervoe,·. 
200 

De onilJer 1, 3, 4, 5, 6 ei, 6 c en 10 genoemde 
stoffen, alsmede ledige pakmiddelen, ook zak
ken waarin stoffen van de vorengenoemde 
punten vervoerd werden, worden niet als .ijl
stukgoed aangenomen. 

D. Laden. 
201 

1. De onder 1, 3, 4, 5, 6 a, 6 c en 10 ge
noemde sto ffen, alsmede zendingen ledige zak
k~n die tot veT'pakking van deze stoffen heb
ben' gediend, mogen niet met voedings- en ge
notmiddelen in denzelfden wagen worden ge
laden. 

2. D e onder 3, 5, 6 c en 8 genoe,nde sto ff en 
mogen niet met zu1·en, genoemd in klasse V 
onder 1 en de onde,· 5 genqemde stoffen mogen 
ook niet met zure zouten in denzelfden wagen 
wmden geladen. 

E. Uitzonde,·ingen op de onde,· A , B , C en D 
ve,·melde voorsch,·iften. 

202 
Deze voorschriften zijn niet van toepassing 

op de in klasse IV genoemde stoffen, welke 
bestemd zijn voor wetenschappelij ke onderzoe-, 
kingen of pharmaceutische doeleinden en ver
zonden worden bij hoeveelheden tot ten hoog
ste 1 kg van elke stof, mits zij verpakt zijn in 
luchtdicht gesloten glazen of steenen pakmid
delen , welke op hun beurt zorgvuldig zijn ver
pakt in stevige, dichte, goed gesloten houten 
pakmiddelen. 

Dergelijke zendingen worden ook al s ijl stuk
goed ten vervoer aangenomen. 
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KLASSE 'V . Bijtende stoffen. 
203 

De volgende stoffen worden, onder bepaalde 
voorwaarden, ten vervoer toegelaten. 

1. zwavelzuur, rookend zwavelzuu1·, (zwa
velzuur bevattende anhydride, oleum, vitriool
olie, zwavelzuur van Nordhausen), salpeter
z1mr (sterk water) en zijne 111cnr1sels , zoutzuur. 
fluo,·waientofzuur; 

zwavel zuu,· houdend loodsl ib, a fkomstig van 
accumulatoren en loodkamers, zure resten van 
ik z1.ti ,ve·ri11g van rnine1·al,e oliën; 

2. chloorzwavel, alsook salpeterzuur- en 
zwacelz-uur-ijzeroxyd (Ferrinitraat en Ferri
sul faat, ijzerbeitsen) ; 

3. bijtende loog (natron- of kaliloog enz., 
ook in mengsels b.v. bijtende loog bevattende 
pasta ), bezinksels uit ol-iemf f i1uule1ij en; 

4. brom,iu1n; 
5. zuavel zuur anhydride; 
6. acetyl chlo1·ide, a»ti,noonpentachloride, 

cl, rom ylchloride, phosphoroxychloride, phos
phorpentachlo,ide, ( phosphorsuperchloride), 
phosP_ho1·t1·ichloride, sulfurylchloride, thionyl
chlonde en chloorsul/011zuur: 

7. watfl'ige oplossingen van wale1·stofsupe1·
oxyde: 

a. met meer dan 6 en ten hoogste 35 ge
wichtsdeel en waterstofsuperoxyde op 100 ge
wichtsdeelen van de oplossing; 

b . met meer dan 35 en ten hoogste 45 ge
wichtsdeelen waterstofsuperoxyde op 100 ge
wichtsdeelen van de oplossing; 

c. met meer dan 45 en ten hoogste 60 ge
w ichtsdeel en waterstofsuperoxyde op 100 ge
w ichtsdeele n van de oplossing. (Oplossingen 
met hooge t· concentrntie worden niet toege
la ten ). 

8. zwavel natrium.; 
9. d-ubbel z,oavel zu,-eso da (natriumbisulfaat) ; 
10. gemal en ongebluschte kalk (calcium -

oxyde); 
11. ruwe, los geladen naphtaline, waarbij 

de ,no gelijkheid bestaat dat ze vocht afscheidt ; 
12. 1·adiu111zouten; 
13. dil oorazijnzuu1·. 

VerYoersvoorwaard en. 

A . V erpakking. 
204 
' l. De 1Jnder l tot 4 en onder 13 genoen,de 

sloffen moeten in sterke, dichte, goed gesloten 
pakmiddelen, welke niet door den inhoud kun
nen worden aangetast, zijn verpakt. Z ie voor 
fluor waterstofzuur l het bepaalde onder lid 5 
- randgetal 208 -. 

D e si uiting moet zoodanig zijn, dat zij noch 
doot· schokken, noch door den inhoud bescha
digd kan worden. 13ij gebruik van glazen of 
sternen pakmiddelen zijn deze aan de volgen
de voorschriften onderworpen : 

a. pakrniddelen, dienende tot het vervoer 
van de onder l tot 3 en onder 13 genoemdJe 
stoffen moeten stev ig geplaatst zijn in andere 
sterke en met voldoend verpakkingsmateriaal 
gevulde pakrniddelen (teenen manden of kor
ven van metaal, kuipen of kisten). D e bui
tenste pakmiddelen (met uitwndering van kis
ten) moeten van , tevige handvatten voorzien 
zijn; 

b. voor 11rconcu1l rard .salpp/erzuur mPt een 

specifiek gewicht van ten minste 1. 48 bij 15° 
Celsius (46.8° Baumé) en rood rookcnd sal
peterzu-ur, alsook rookend zwavelz-uur (oleum) 
met een gehal te van 20 pct. v rij e a nhydride en 
meer moet het g lazen of steenen vaatwerk in 
de buitenste pakmiddelen omgeven zij n door 
infusoriënaarde of andere, daarvoor geschikte, 
droge poederacht ige stof tot een hoeveelhe id, 
welke t.en minste gel ij k staat met hun inhoud ; 

c. het onder a en b bedoelde verpakking -
materiaal wordt niet vere ischt, wanneer het 
g lazen vaatwerk geplaatst wordt in ij zeren 
omhulsels, die het geheel omslu iten, en door 
stev ige m et asbest voorziene veeren zoodan ig 
vastgezet is, dat het daarin niet bewegen kan; 

d. voor br01niu,n 4 moet het glazen of stee-
11en vaatwerk geplaatst zij n in sterke houten 
of metalen pakmiddelen en tot aan den ha ls 

1 
met asch, zand, infusoriënaarde of de rgelij ke 
niet brnndbare toffen omgeven zijn. 

c . . de voorschriften onder a-d gel den niet 
voor pottenwagens. 
205 

2. 1Jmndblusch11,iddelen, welke de onder 1 
genoemde zuren bevatten, moeten zóó vervaar
digd zij n, dat het zuur niet uit kan vloe ien. 
206 

3. M et zwavelzuu,· l gevulde electrische ac
cu111ulal01·en moeten zoodanig in eene batterij 
kast geplaatst zijn, dat de losse cellen daarin 
niet bewegen kunnen. De batterijkast moet 
met absorbeerend verpakkingsmateriaal stevig 
in eene kist verpakt zij n. Op de deksels der 
kisten moet in het oog loopencl het opschrift 
,,Electr ische accumulatoren" zij n aangebracht. 
Verde,· moeten zij van een etiket volgens mo
de l n°. 6 zij n voorzien. Indien de accumula
toren geladen zijn, moeten de pol en tegen 
kortsluiting verzekerd zijn. 

Wanneer de cell en vervaardigd zijn uit weer
stand biedende stoffen, zooals hout met lood
bekleeding of verhard caoutchouc, en hun bo
vengedeelte zoodanig is ingericht, dat het zuur 

1 niet op gevaarlijke wijze uit kan spuiten, dan 
kan de verpakking der cell en of der accumu
latorenbatterijen achterwege bl ij ven, mits zij 
door doeltreffende voorz ieningen, zooals ramen, 
kratten , versterkingen, tegen omvallen of ver
schuive n en tegen beschadiging, doordat an
dere co l! i op de batterijen mochten vallen, 
beschermd zijn . Cellen of batterij en, welke in 

1 YOertuigen zijn ingebouwd, behoeven geene 
bijzondere verpakking, wanneer die voertuigen 
op de spoorwagens stevig bevestigd of vastge
sjo,·d zijn" 
20 7 

4. Voor zuarelzuurhoudend loorlslib, af
komstig va n accumulato re n en loodkamers 1, 
mogen alleen dan houten pakmiddelen gebe
zigd worden, wanneer geen doorsijpelen van 
het zuur kan plaats hebben. 

Voor zure resten van de zuivering van minc-
1·ale oliën l , welke zwavelzuur bevatten, dat 
zich in vloeibarnn toestand kan a fscheiden, 
mogen dichte ijzeren vaten en houten vaten 
zonder verdere Yerpakking worden gebezigd, 
indien geen doo ,·sijpelen van het zuu r kan 
pi aat hebben. 
:?OS 

5. Pakmiddelen met jlu1Jrwater.stojzu11r l in 
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verdunden toestand moeten van lood of gutta
pe1·cha zijn; houten pakrniddelen, welke in
wendig sterk met paraffine bestreken zijn , zijn 
eveneens geoorloofd. Voor tot op ten minste 
70 pct. geconcentreerd fluorwaterstofzuur mo
gen ook ijzeren pakmiddelen, met dichte, op
geschroefde stop, gebezigd worden. Deze ijzeren 
palnniddelen mogen, hetzij gevuld of ledig, 
a lleen dan ten vervoer worden aangeboden, 
wanneer elk spoor van het zuur aan de buiten
zijde daarva n verwijderd is. Op pakmiddelen 
voo,· geconcent1·ee1·d fluorwatersto fzuur, hetzij 
gevuld of ledig, moet op duurzame wijze een 
goed leesbaar etiket of opsch1·ift met de ver
melding " Tot op 70 pct. geconcentreerd fluor
waterstofzuur" · zijn aangebracht. 
209 

6. Z wavel zuur anhydtride 5 moet verpakt 
zijn: 

a. in ste rk, gesoldeerd pl aatijzeren of blik
ken vaatwerk, of 

b. in sterke, ijzeren, blikken, of koperen 
flesschen, met stevige luchtdichte sluiting, of 

c. in vaatwerk van glas of steen. 
Het vaatwerk en de flesschen moeten met 

infusoriënaarde of dergelijke onbrandbare stof
fen stevig verpakt zijn in sterke houten, ijzeren 
of blikken pakmiddelen. 
210 

7. De onder 6 genoe,nme stof fen moeten 
verpakt ·zijn: 

a. in pakmiddelen van welijzer, vloeiijzer, 
staal , lood of koper , welke volkomen dich t en 
van eene goede sluiting voorzien zijn , of 

b. in glazen pakmiddelen.. In dit geval 
moeten de volgende voo1·schriften in acht wor
den genomen: 

et.· de glazen pakmiddelen moeten dikke 
wanden hebben en luchtdicht gesloten zijn met 
ingeslepen g lazen stoppen, welke er zoodanig 
op bevestigd zijn, dat zij n iet kunnen losraken; 

~- wanneer de glazen pakmiddelen meer 
dan 5 kg bevatten, moeten zij in metalen om
hulsels geplaatst zijn. Fl esschen van kleineren 
inhoud mogen in sterke houten kisten verpakt 
worden, welke van binnen in zooveel vakken 
ve,·deeld zijn , als er fl esschen te verzenden 
zijn. Elke kist mag niet meer dan vier vakken 
hebben; 

y. glazen pakmiddelen moeten zoodan ig in 
de buitenste pakmiddelen geplaatst zijn, dat 
zij ten minste 30 mm van de wanden afstaan. 
De ledige ruimten moeten zorgvuldig opgevuld 
zijn met infusOl'iënaarde of dergelijke niet 
brandbare stoffen; voor acetylchloride mag 
ook zaagsel gebezigd worden ; 

3. op het deksel der buitenste pakmiddelen 
moet een aanwijzing betreffende den inhoud, 
als ook een etiket volgens model n°. 7 voor
komen . 
211 

8. a. Voor wate1·ige oplossingen van wate1·
stofsupe1·oxyde niet mee,· dan 6 pct . en ten 
hoogste 35 pct . watersto fsuperoxyde 7 a moet 
worden gebezigd sterk glazen clan wel steenen 
vaatwe1·k of vaatwerk van ander, door de be
voegde autoriteiten goedgekeurd materiaal , 
welke het waterstofsuperoxyde niet ontleden 
en welke niet volkomen luchtdicht gesloten 
zijn, of welke op andere wijze het ontstaan 

van een te grnote inwendige spanning ver
hinderen. De ballons, flesschen en kruiken 
moeten verpakt zijn i_n sterke, van handvatsels 
voorziene, ki sten of, ronder verdere embal
lage, in manden, di e goed afgesloten zijn met 
een deksel. 
212 

b. waterige oplossingen van watei-sto fsuper
oxyd,e ,net ,neer dan 35 pct. en ten hoogste 
45 pct. wabei·stofsuperoxyde 7 b moeten wor
den verpakt: 

c,.. bij hoeveel heden tot ten hoogste 200 gr 
in sterke glazen fl esschen met een inhoud van 
ten minste 300 cm3, welke op hun beurt in 
di chte blikken bussen, gevuld met infusori ën
aarde, zijn geplaatst. De blikken bussen moe
ten in sterke houten kisten vast worden ver
pakt; 

~- bij hoeveelheden van meer dan 200 g r in 
glazen ballons. Deze moeten van een inrich
ting (ventiel) voorzien zijn , die drukvereffe
ning mogelijk maakt. Elke ballon afzonderlijk 
moet door stevig vlechtwerk volkomen om
geven zijn en in sterke, goed passende teenen 
manden of ij zeren schutkorven, voorzien van 
een deksel , zijn geplaatst. IJzeren schutkorven 
moeten van een beschuttende laag lak zijn 
voorzien. Stroo en houtwol mogen niet als Yer
pakkingsmateriaal worden gebezigd. 

I n plaats van vorenbedoelde verpakking 
ma.g ook vaatwerk van ander materiaal, dat 
het waterstofsuperoxyde niet ontleedt en daar
door ook niet aangetast wordt, worden gebe
zigd , voorzoover deze verpakking door de be
voegde autoriteiten toelaatbaar wordt geacht. 
T en aanzien van de sluiting geldt het be
paal de onder c Cl. - ranclgetal 213 -:- ; 
213 

c. waterige oplossingen van wate1·sto fsi,per
oxyde ,net mee,· dan 45 pct. en ten hoogste 60 
pct. watersto fsuperoxyde 7 c moeten worden 
verpakt : 

et.. in glazen vaatwerk. I edere fl esch moet 
in een waterdicht, geteerd , ijzeren omhulsel 
worden geplaatst, dat de fl esch geheel omsluit. 
De ru imte tusschen de flesch en het ijzeren 
omhulse l moet met onbrandbaar verpakkings
materiaal zijn opgevuld, dat bovendien ge
schikt is om de vloeistof te absorbeeren. H et 
ijzeren omhul sel zelf moet in een k ist met 
scheefafloopend deksel zijn geplaatst. De slui
t ing van het glazen vaatwerk moet zooclanig 
uitgevoerd zijn, dat drukvereffening mogelijk 
wordt gemaakt, maar die tegelijkertijd waar
borgen biedt tegen uitvloeien van de vloe istof; 

~- in vaatwerk uit ander doo r de bevoegde 
autorite iten goedgekeurd materiaal, dat de 
waterstofsuperoxyde niet ontleedt en daardoor 
ook zelf niet aangetast wordt. T en aanz ien 
van de sluiting geldt het bepaalde onder c et.. 

Voor de verzending van waterige oplossingen 
van waterstofsupe1·oxyde (7 a-c) in ketelwa
gens (pottenwagens) gelden de onder A. voor
komende verpakkingsvoorschriften niet, met 
uitzondering va n de voorschriften omtrent de 
inrichting, di e het ontstaan van een te hoogen 
druk in de houders verhinderen. 
214 

9. Voor geraffineerd en, gek,·istalliseerd 
zwavelncit,·iwn 8 moeten waterd ichte pakmid-
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delen, voor r1tw n iet gekristalliseerd zwavel
natrium, volkomen dichte ijzeren pakmiddelen 
gebezigd worden. 
21ó 

10. Dubbelzwavelzu1·e soda (natriumbisul
faat) 9 moet verpakt worden in volkomen 
dichte pakmiddelen, welke door den inhoud 
niet kunnen worden aangetast. Bij vervoer als 
wagenlading mag deze stof ook onverpakt ver
voerd worden in wagens, welke inwendig met 
lood of geteerd dan wel geparaffineerd karton 
bekleed zijn tot ten minste de hoogte van de 
lading ; bij bekleeding van de wagens met 
karton echter alleen dan, indien de dubbel
zwavelzure soda volkomen droog is en dit in 
den vrachtbrief is ve,·meld. Bij vervoer op 
open wagens moeten deze zoodanig met een 
dekkleed zijn afgedekt, dat de aanraking van 
het dekkleed met de dubbelzwavelzure soda 
door een doelmatige inrichting wordt belet. 
216 

ll. Gemalen, ongebluschte kalk 10 moet in 
sterke, volkomen dichte zakken verpakt zijn. 
Zaken van sterk papier (zg. Herculespapier) 
zijn ook toegelaten. 
217 

12. Bij het vervoer van naphtaline, bedoeld 
onil.e,· 11, moet de bodem van den wagen dooi' 
den afzender op zijn kosten met een dicht ge
weven kleed bedekt worden, om de naphtaline 
daarvan te scheiden. 
218 

13. Ieder collo, inhoudende stoffen, ge
noemd onder 1-6, moet van een etiket vol
gens model n°. 5 zijn voorzien. Colli met rood 
rookend salpeterzuur 1 moeten bovendien met 
etiketten volgens model n°. 3 worden voorzien. 
219 

14. Radiumzouten 12 moeten, overeenkom
stig de voorschriften van de bevoegde autori
teiten van het land van afzending, verpakt 
worden in pakmiddelen van lood, waarvan de 
wanddikte, bij hoeveelheden van ten hoogste 
100 mg, 1 cm moet bedragen ; bij hoeveel
heden tot 300 mg moet de wanddikte 2 cm 
bedragen. 

De hoeveelheden van meer dan 300 mg tot 
ten hoogste 1 gr moeten, verdeeld over meer
dere pakmiddelen van lood, worden verpakt_ 
Elk pakmiddel mag ten hoogste 300 mg radi
umzout bevatten. De wanddikte der pakmid
delen moet 2 cm bedragen. 

De hoeveelheden van meer dan 1 gr radium
zout moeten verpakt worden in pakmiddelen 
van lood, waarvan de wanddikte 10 cm be
draagt. 

De looden pakmiddelen moeten op hun beurt 
in sterke kisten worden verpakt. 

220 
B. Overige voorschriften. 

l. Met inachtneming der voorschriften be
treffende de pakmiddelen, voorkomende in 
hoofdstuk A, mogen in sterke, dichte en goed 
gesloten houten pakmiddelen met andere voor
werpen worden samengepakt: 

a. bromium 4 tot eene hoeveelheid van 
500 gr.; 

b. de onde,· 6 genoe,nde stoffen tot 5 kg; 
c. de onde1· 1, 2, 3, 5 en 13 genoemde stof-

fen tot 10 kg ; zwavelzuu·r anhydride 5 mag 
zich ook bevinden in sterke, dichtgesmolten 
glazen buizen, die goed vast moeten liggen in 
sterke, goed gesloten en met infusoriënaarde 
gevulde blikken pakmiddelen; ook de overige 
bijgepakte stoffen moeten in de pakmiddelen 
stevig verpakt zijn. 

De pakmiddelen, welke deze stoffen· bevat
ten, moeten stevig zijn verpakt in andere hou
ten pakmiddelen. 
221 

2. De ·vrachtbrieven moeten de volgende 
aanduidingen bevatten: 

a. voor salpeterzuur 1 in glazen vaatwerk, 
het soortelijk gewicht bij 15° C.; 

bij rookend zwavelzuur (oleum) 1 in glazen 
vaatwerk, het percentage van de vrije anhy
dride. Bij gebreke van deze aanduidingen 
wordt het zuur als geconcentreerd aangemerkt 
(A. 1 b en c - randgetal 204 -) ; 

b. voor zwavelzuurhoudend loodslib, afkom
stig van accumulatoren en loodkamers, moet 
de verklaring gegeven worden, dat het zwa
velzuur niet kan doorsijpelen; 

c. voor afval van zwavelzuur, afkomstig van 
nitrnglycerinefabricatie, moet de verklaring 
gegeven worden, dat dit volkomen gedeni
treerd is, bij gebreke waarvan dit afval niet 
ten vervoer wordt toegelaten. 

Deze verklaring is niet noodig voor afval 
van zuren, afkomstig van nitrocellulosefab rie
ken ; met een klein gehalte nitrocellulose 
wordt geen rekening gehouden. 
222 

3. De onder 1 tot 5, 9, 11 en 13 genoemde 
stoffen moeten op open wagens worden ver
voe1·d. 

E chter mogen ook gesloten wagens gebezigd 
worden: 

a . voor de onder 3 genoemde stoffen, wan
neer deze verpakt zijn in sterke, dichte ijzeren 
vaten, welke slechts tot 95 pct. van hun in
houd zijn gevuld; 

voor bijtende loogbevattende pasta 3 boven
dien ook dan, indien deze verpakt zijn in 
sterke, dichte, goed gesloten blikken doozen, 
welke op hun beurt in kartons, manden, krat
ten of kisten zijn verpakt, of ingeval sterke, 
dichte en goed gesloten blikken bussen met 
een inhoud van ten hoogste 30 kg zijn gebe- · 
zigd ; 

b. voor bromium 4 bij hoeveelheden van 
ten hoogste 1 kg· en de onder 1, 2, 3, 5 en 13 
genoemde stoffen bij hoeveelheden van ten 
hoogste 10 kg, hetzij afzonderlijk dan wel met 
andere voorwerpen samengepakt, onder voor
waarde, dat de pakmiddelen zorgvuldig in een 
sterk houten omhulsel vastgezet zijn, of met 
andere voorwerpen verpakt zij n overeenkom
stig de voorschriften onder B, lid 1 - rand
getal 220 - ; 

c. voor dubb elzwavelzu,·e soda (natrium
bisulfaat 9, indien deze in volkomen drogen 
toestand ten vervoer wordt aangeboden. In 
den vrachtbrief moet worden verklaard dat 
aan deze voonvaarde voldaan is. 
223 

4. De waterige oplossingen van waterstof
superoxyde met een gehalte van mee,· dan 
45 %, doch niet m eer dan 60 % gewichtsdeelen 
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watcrstofs-uperoxycle 7c, moeten op open wa
gens worden vervoerd '; 
224 

Zwavelnatrimn 8 moet in gesloten of op 
open wagens met dekkleeden worden vervoerd. 
22ó 

5. Ledige pak?n-ièlilelen, welke de onde,· 1 
tot 6 en 13 genoe·mde stoffen bevat hebben, 
moeten, indien zij a ls stukgoed ten vervoer 
w0t·den aangeboden , goed gesloten o f volko
men gereinigd zijn. Op den vrachtbrief moet 
zijn aangegeven, wat zij te voren hebben be
vat. 
226 

6. De onder 3 en 5 gegeven voorschriften 
zijn niet van toepassing op brandblusch,nid
llelcn noch op electrische acc,trnulato,·en (A, 
lid 2 en 3 - randgetall en 205 en 206 -). 
22; 

7. Zure 'resten van de z1tive1·ing van 1nine
rale oliën, 1 welke slechts geringe hoeveel
heden zwavelzuur bevatten, dat zich in vloei
baren toestand kan. afscheiden, mag onverpakt 
bij wagenlading worden verwnden. Vóór het 
laden echter moet op den bodem van den 
wagen een voldoende laag gemalen of gebro
ken kalksteen of gebluschte kalk worden ge
stort, teneinde de nog uitdruipende zwavelzuur 
onschadelijk te maken en op te zuigen. 
228 

8. Pakrniddelen ,net fluorwat erstofzuur 1 
moeten met den siuitdop naar boven geplaatst 
zijn. 
229 

9. Op reservoirs van ketelwagens, dienende 
tot het vervoer van bijtende stoffen, zijn de 
bepalingen, voorkomende onder A , lid 1, met 
uitzondering van die onder a tot d - rand
getal 204 - van toepassing. 
230 

10. Ge,nalen ongebluschte kalk 10 in zak
ken mag slechts in gesloten wagens vervoerd 
worden. 
231 

ll. I s in den vrachtbrief vermeld, dat de 
ruwe naphtaline 11 door behandeling in hy
draulische persen of centrifuges van zijn olie
houdende bestanddeelen zoodanig bevrijd is, 
dat geen vochtafscheiding meer mogelij k is, 
dan wordt ,·uwe naphtaline onvoorwaardel ijk 
ten vervoer toegelaten. 
232 

12. Pakmiddelen met radiurnzouten 12 mo
gen niet in de onmiddellij ke nabijheid worden 
geladen van zendingen films, gevoelige platen, 
gevoelig papier en soortgelijke voorwerpen. 

C. Vervoer. 
233 

1. lVaterige oplossinr;en van waterstof,upe,·
oxyde met rn ee,· dan 45 % waterstofsuperoxycle 
7 c worden niet a ls ijl stukgoed ten vervoer 
toegelaten. 

2. De onde,· 3 genoernde · stoffen worden 
s lechts als ijlstukgoed ten vervoer toegelaten. 
\\"anneer zij overeenkomstig de voorschriften, 
gegeven onder B, lid 3, a - randgetal 222 -
verpakt zijn. De onder 1, 2, 3, 5 en 13 ge
noemde stoffen bij hoeveelheden van ten hoog-

ste 10 kg en bro,niwn tot 1 kg worden in de 
onder B, l id 3, b - randgetal 222 - voorge
schreven verpakking a ls ijlstukgoed ten ver
voer toegelaten. 
234 

Deze beperking geldt niet voor brandblusch
·middelen gevuld rnet de onder 1 genoernde 
zuren en voor elect,·ische accurnulatoren ge
vuld met zwavelzuur noch voor 1·adiumzouten 
12 (A, li d 2, 3 en 14 - randgetal 205, 206 
en 219 -). 

235 
3. Ketelwagens met zuren van de punten 

1 en 13 moeten in den trein zoodanig worden 
geplaatst, dat zij van ketelwagens met de in 
klasse IV, onde,· 5, bedoelde sto f fen ten min
ste door één wagen zijn gescheiden. 

D . Laden. 
236 

De onder 1 genoemde stoffen mogen niet 
met stoffen van klasse I V, onder 3, 5, 6 c en 
8, in denzelfden wagen worden geladen. 

E. Uitzonderingen op de voo,·schriften oncle,· 
A, B , C en D . 

237 
Aan deze voorwaarden zij n niet ondel'worpen 

de stoffen van klasse V, welke voor weten
schappelijk ondel'zoek- of voor pharmaceutisch 
gebruik in hoeveelheden van niet meer dan 
1 kg (van elke stof) worden verzonden, mits 
zij verpakt zijn in d icht sluitend, glazen of 
steenen vaatwei·k, hetwelk wederom wrgvul
dig in sterke, dichte en goed si uitende houten 
kisten is geplaatst. 
238 

Dergelijke zendingen worden ook als ijlstuk
goed ten vervoer aangenomen. 

J{LASSE VI. - W alglngverwekkende en 
kwalijk riekende stoffen. 

239 
Ten vervoer wol'den toegelaten: 
1. Ve,·sche peezen, niet gekalkt versch lijrn

leme,· 1 alsook afval van deze beide soorten 
stoffen, de niet van beenderen en weeke deelen 
ontdane versche hoornen en hoeven ; verder 
lle niet van vl eesch en ande,·e weeke deelen 
ontdane v•ersche beende,·en, alsook andere kwa,. 
lijk ,·iekende en 1valging ve,·wekkende dier
lijke stoffen, voor zoover zij niet hieronder 
genoemd zijn_; 

2. Versche huiden. 2 
3. Ge,·einigde of droge beenderen, ge'T'é.i

nigde of droge hoo,·nen en hoeven; 
4. Versche kalve,·rnagen, welke van alle 

overblij fselen van voedsel ontdaan zijn. 3 

1 Vel'sch gekalkt nat lijmleder wordt on
voorwaardelijk ten vervoel' toegelaten. 

2 Als versche huiden worden beschouwd alle 
ongezouten en zoodanig gezouten huiden, welke 
een hinderlij ke hoeveelheid met bloed ge
mengde pekel laten afdruipen. Goed gezouten 
huiden, die geen hooger vochtgehalte bezitten 
dan voor het zouten noodig is, worden om·oor
waal'delij k ten vel'voer aangenomen. 

3 Gedroogde kalvermagen, welke geen oµ
aangename reuk rnrsiJ1·eiden, wol'den onYoor
waardelijk ten vervoel' toegelaten. 
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5. Uitgepe·l's t e bezinksels u-it de ketels der 
lij,nfabrieken (kalkaardige bezinkse ls, ove r
blij fsels van het kalken van lijmleder of afval 
voor bemesting) ; 

6. Overblijfsel en als onde·r 5 genoemd, i n 
nie t uitgepersten toestand; 

7. M et stroo ve1'1n engde stalm,est; 
8. Ander e jaecale ,to/fen, met inbegri p van 

latrinesto f f en . 

YerYoersYoorwaardeu. 

A . r erpak kin g. 
240 

1. D e hi e rna genoem de stoffen m oeten , 
wanneer zij a ls stuk goed worden aangeboden, 
a ls vo lg t verpakt zijn: 

a. de oncle,· 1, 5 en 6 genoemde : . 
in sterke, dich te, goed gesloten houten pak

middelen (vaten, kuipen of kisten ); de inhoud 
mag niet op hinderl ij ke wij ze door den reuk 
merkbaar zijn. 

Dro ge, onbewerkte varkensharen mogen ge
durende het geheele jaar , versch e niet dro ge 
varkensharen mogen van 1 November tot 15 
Apr il in gewone za kken wo rden ve rpakt; 
241 

b. de onif.,e,· 2 genoemde : 
iu sterke, volkom en dich te, goed gesloten hou

ten pa kmiddelen (vaten, kuipen o f k isten) , of 
in sterke, volkomen dich te en goed gesloten 
za kken, welke met doelt reffende des infectie
middelen, zooal s carbolzuur, ly ol, op zooda
nige wijze gedrenkt zijn, dat de kwalijk rie
kende lucht van den inhoud niet merkbaar is; 
het gebruik dezer zakken is evenwel beperkt 
tot de maa nden November, December, J anu
ari en Februari ; 
242 

c. de onde,· 3 genoe,nde : 
in di chte pakmiddelen (va ten of kuipen ) of 

in ste rke zakken ; 
243 

d. kal vennagen 4: 
in sterke, volkomen d ich te en goedgesloten 

houten pakmiddelen (vaten of kuipen) ; in de 
maanden A pril tot en met September moeten 
de ka lvermagen zóó gezouten zijn, dat per 
m aag 15 tot 20 gram keukenzout gebruikt is; 
bovendi en moet op den bodem van het pa k
middel en op de m agen, die de bovenste laag 
vorm en, eene ten minste 1 cM . dikke laag 
zout gestroo id worden ; de vrach tbrief moet 
eene verkl ar ing bevatten, behelzende, dat deze 
voorschri ften zijn nageleefd; 
2H 

c. hond,en ,:•uil 8 : 
in sterke, volkomen d ichte en goed gesloten 

houten of metalen pak-m iddelen ; 
245 

f. vogelm est 8: 
in sterk, dich t, goed gesloten houten vaa t

werk (vaten of kui pen); droge vogelmest mag 
ook iu ste rke, volkomen dichte zakken ver
pak t zij n. 

A an de buitenzij de der pakmi ddelen mag 
geen spoor van den inhoud kleven. 

2. Voor wc,genladingen gelden de vol gende 
voorschr iften: 

246 
a . Stoffen yenoe md oude,· 1 en 2: 
1°. bij gebruik van geslot en, speciaal inge

richte, met goed werkende luchtververschings
toestell en uitgeruste wagens is verpa kking niet 
noodig. De stoffen moeten met carbolzuur van 
ten minste 5 pct. of met andere doeltreffende 
ontsmettingsm iddelen zoodan ig doortrokken 
zijn , dat de kwalijk rie kende lucht van den 
inhoud niet merkbaar is; 

2°. bij gebruik van gewone npen goederen
wagens geld t het volgende 1: 

ex. van 1 Ma art tot 31 OctobeT moeten de 
sto ffen in sterke volkomen dichte zakken ver
pak t zijn; deze zakken moeten met de onder 
1°. genoem de ontsmêtt ingsmiddelen zoodani g 
doort rnkken zijn , dat de kwalijk ri ekende luch t 
van den inhoud niet merkbaar is. Elke zen
ding van deze soort moet afgedekt zij n met een 
dekkl eed van ste rk weefsel (hop] innen) , het
welk met eene oplossing van een der voren
genoemde ontsmetti ngsmiddelen gedrenkt is; 
di t dekkl eed moet weder geheel overdekt zijn 
met een groot, waterdicht, ongeteerd dekk leed; 

[3. van den l sten N ovembe r tot einde F e
bruari wordt geene verpa kking in zakken ge
vorderd . Evenwel moeten de zendi ngen even
eens afgedekt zij'n met een hop] innen 'dekkl eed 
en di t weder volkomen overdekt zijn met een 
g root, wate rdicht, ongeteerd dekkl eed . H et 
eerste dekkl eed moet, indien noodig, met een 
der onder 1°. genoemde ontsmett ingsmiddelen 
gedrenkt zijn , zoodat geen kwalijk r iekende 
luch t merkbaar is· 

y . wa nneer de ' ontsmet t ingsmiddelen niet 
vermogen de kwalij k ri ekende lucht weg te 
nemen, dan moeten de zendingen zoodanig 
verpakt zij n in sterke, volkomen d ich te , goed 
gesloten vaten of ku ipen, dat de lucht va11 den 
inhoud niet merkbaar is. 
247 

b. De onde,· 3 geno emde stoff en vere ischen 
geene bij zondere verpakking; wanneer zij on
verpakt worden aangeboden o p open wagens, 
moet de lading ech ter geheel met waterdich te 
dekkleeden zij n a fgedekt. 
248 

De dekkleeden zijn niet noodi g, indien de 
stoffen met doelmat ige desinfectiemiddelen 
zoodanig begoten zij n, dat zij geen kwalij k 
r iekende I uch t verspreiden. 

c. K al ·ve rmagen 4 moeten op de in lid 1 d 
aangewezen wijze verpakt zijn . 
249 

d . De onder 5 genoe,nde stoffen moeten 
volkomen afgedekt zijn door twee op elkaa r 
liggende groote, waterdichte en ongeteerde 
dekkl eeden. H et onderste dekkleed moet zoo
dani g met doel treffende on tsmet t ingsmiddelen 
{carbolzuur, lysol , enz. ) door trokken zijn, dat 
geene h rn lij k riekende luch t merkbaar is . 

1 Versche hoeven , hoornen en beenderen 
mogen, in afwij k ing van de bepalingert onder 
ex en f3 , onverpakt worden vervoerd, indien 
zij na begiet ing met doelm atige des infect ie
middelen, geen stank verspre iden en met een 
dekkleed of met asphaltpapier volkomen afge
dekt zij n. H et dekkleed of het asphal tpapier 
mogen niet kunnen verschuiven. 
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Tusschen de dekkleeden moet eene laag droge , 
gebluschte kalk, turfmolm of gebruikte run 
zijn uitgespreid . 
2;;0 

e. De onde,· 6 genoe,nde stoffen moeten 
overeenkomstig de in lid 1 a - randgetal 240 
- gegeven voorschriften verpakt zijn . 
2ól 

f. De met stroo ver,wengde stahnest 7 be
hoeft niet vel'pakt te zij n, doch moet, wanneet' 
hij onverpakt is, met waterdichte dekkleeden 
volkomen afgedekt zijn. 
2ü2 

g. De onde,· 8 genoemde stoffen moeten in 
sterke, vo lkomen dichte, goed gesloten houders 
verpakt zijn. D,·oog hondenvuil en droge vo
gel?west mogen ook verpakt zijn in sterke, vol
komen dichte zakken. 

B. Overige voorsch1'iften. 
2ii3 

1. De Spoonveg kan het vervoer tot be
paalde treinen beperken, vooruitbetaling der 
vracht vorderen, alsmede bijwndere maatre
gelen treffen omtrent den tijd en den termijn 
van laden en lossen, alsook omtrent het aan
en wegvoeren. 

De Spoorweg kan verlangen, dat de dekklee
den door den afzender verstrekt worden. 
2G4 

2. De onder 7 en 8 genoe,nde stoffen (met 
uitzondering van hondenvuil en vogel11iest) 
worden niet als stukgoed aangenomen. 
2ó5 

3. De met hondenvuil gevulde pakmiddelen 
mogen niet gerold worden en moeten overeind 
staande vervoerd worden. 
256 

4. Indien het vervoer als wagenlading 
plaats vindt, heeft de Spoorweg de bevoegd
heid om te verlangen, dat de afzender en de 

· geadresseerde de laad. en losplaats doen rei-
111gen . 
2ó7 

5. De Spoorweg, waarop het vervoer is be
e indigd, moet de spoorwagens, welke gediend 
hebben tot het vervoer van losgestorte zendin
gen der onde,· 1, 2, 3 en 7 genoemde sto ff en 
of van ladingen der onder 8 genoemde stoffen. 
telkenmale nadat zij gebezigd zijn , ondenver
pen aan maatregelen ter reiniging en ontsmet
t ing, overeenkomstig de wettelijke voorschrif
ten van het land, waartoe het station van be
stemming behoort. De kosten van reiniging en 
ontsmetting komen ten laste van de zending. 
2;;s 

6. Mocht eene kwalijk riekende lucht be
Epeurd worden, dan kan de Spoorweg, ten 
einde die lucht weg te nemen, de stoffen te 
a ll en tijde met doeltreffende ontsmettingsmid
del en doen behandelen; de kosten komen ten 
laste van de zending. 
2ii9 

7. De onder 1 genoe1nde stoffen in metalen 
pakmiddelen, voorzien van een veiligheids
sluiting, die, om het barsten van het pnkmid
del te voorkomen, geen weerstand biedt aan 
den drnk van de zich ontwikkelende gassen, 
alsmede de onde,· 3 en 4 genoemde stoffen, 

mogen in gesloten wagens vervoerd worden. 
De onde,· l genoemde stoffen in metalen 

pakmiddelen, zonder veiligheidssluiting, als
mede de oni/Je,· 2, 5, 6, 7 en 8 genoe,nde stof
fen, moeten op open wagens vervoerd worden 
(zie ook A 2, a l - randgetal 246 - ). Het 
vervoer van d1·oog hondenv·ttil moet, wanneer 
dit verpakt is overeenkomst ig de voorschrif
ten, voorkomende onder A 2 g - randgetal 
252 - laatsten zin, in ges loten wagens of op 
open ·wagens rnet goed s i u itende dekkleeden 
plaats hebben. 
260 

8. Het ledige vaatwerk en de dekkleeden, 
welke gediend hebben voor het vervoer van 
de stoffen der klasse VI, moeten vo l komen ge
reinigd en wodanig met doeltreffende ontsmet
tingsmiddelen behandeld worden, dat zij geene 
kwal ijk riekende lucht verspreiden. Uit den 
vrachtbrief moet blijken, waartoe zij gediend 
hebben. H et vervoer · moet op open wagens 
geschieden. 
261 

9. De zendingen zijn verder aan de in de 
betreffende Staten bestaande politie-voorschrif
ten onderworpen. 

C. Ve,·voer. 
262 

De in klasse VI genoemde stoffen, de ledige 
pakmiddelen, welke deze stoffen bevat hebben, 
en de teruggaande dekkleeden, die bij dat 
vervoer gediend hebben, worden niet als ijl
stukgoed vervoerd. 

D . Laden. 
263 

De in klasse VI genoe,nde stoffen, alsmede 
ledige zakken en d!ekkleeden, die tot ve rpak
king of bedekking van die stoffen hebben ge
diend, mogen niet met voedings- en genotmid
delen in denzelfden wagen worden geladen. 

264 

.Aan hang·sel. 

\"ervoer ln wag·e ns met elcctrlsche 
lnstallatles . 

1. De ontplofbare stoffen, genoemd onder 
Ia ert Ib, onder 3 en 5 A, en de ontvlambare 
stoffen (IJia en IIIb) mogen slechts in wa
gens worden vervoerd, waarvan de electrische 
gele idingen in buiten of in kabelkanalen zijn 
gele_g_d. 
265 

2. Voor de verlichting mogen slechts gloei
lampen worden gebezigd, welke beschermd zijn 
door sterke, goed afgesloten glazen ballons of 
door stevig, dicht metalen vlechtwerk, of welke 
zijn aangebracht in stevige, goed afgesl"oten, 
doorzichtige kastjes, bevestigd aan den bin
nenwand van den wagen. 

De schakelaars, veiligheden, regelaars en 
dergelijke inrichtingen mogen a lleen dan in 
het inwendige van den wagen zijn aange
bracht, indien zij werken met spanningen van 
ten hoogste 40 volt en mits zij in de ruimte, 
voor de lading bestemd, beschermd zijn. 
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266 
3. Electrische machines, bliksemafleiders, 

weerstanden en kooktoestellen, regel-, schakel-, 
veiligheidsinrichtingen en dergelijke, waarin 
de stroom tijdens het bedrijf kan worden on
derbroken, mogen slechts dan in het inwen
dige van den wagen, in de ruimte voor de la
ding bestemd, zijn aangebracht, indien zij zoo
danig zijn vervaardigd, dat ze geen ontplof
fing kunnen veroorzaken en in dichte, brand
vrij afgesloten beschuttende omhulsels zij n on
dergebracht: 

Slechts wanneer deze apparaten werken met 
een spanning Yan 40 volt of minder, mogen 
ze zonder bijzondere beveiliging binnen den 
wagen zijn aangebracht

1 
echter niet in de 

ruimte, welke voor de lacting is bestemd. 
267 

4. De in alinea 1 van dit aanhangsel ge
noemde stoffen mogen niet in wagens met 
electrische verwa1-ming en in het algemeen 
evenmin in wagens, voorzien van transforma
toren worden geladen. Alleen voor ontvlam

. bare stoffen (klasse Illa en Illb) is het ver
voer in wagens met luchttransformatoren toe
gel aten, indien deze transformatoren brandvrij 
zijn geconstrueerd, onder de wagenkast zijn 
aangebracht en van deze zijn gescheiden door 
een isoleerende laag van zoodanigen aard en 
omvang, dat brand in den transformator de 
wagenkast niet kan aantasten. 

Wagens, Yoo1·zien van transformatoren, moe
ten, indien zij niet reeds zonder meer als zoo
danig zijn te herkennen, van duidelijke ken
teekens zijn voorzien. 

268 
Oprne,·king: \Vagens, welke niet of slechts 

gedeeltelijk voldoen aan de hierboven gegeven 
voorschriften omtrent de inrichtingen, kunnen 
desniettegenstaande voor het vervoer der be
doel de artikelen worden gebezigd, indien er 
op afdoende wijze voor wordt zorg gedragen, 
dat de inrichtingen, welke niet aan de voor
schriften voldoen, tijdens den geheelen duur 
van het vervoer niet onder spanning kunnen 
worden gebracht. 

Beteekenls ,·an (le modellen der etiketten. 

269 
De modellen 1 der etiketten, voorgeschreven 

voor de goederen Yan klasse I tot V , zijn op 
de volgende bladzijden opgenomen en betee
kenen: 

No. 1 (bom, rood) : 

No. 2 (bom, zwart): 

No. 3 (fakkel, rood): 

No. 4 ( doodshoofd, 
zwart): 

No. 5 (mandflesch , 
rood): 

N°. 6 (twee pijlen op 
een horinzon
taal vlak, 
zwart): 

N°. 7 (glas, rood) : 

0 8 (geopende pa
rapluie, zwart) : 

N °. 9 (lantaarn, 
waarover een 
kruis is ge
drukt. zwart) : 

N°. 10 (ventilator, 
zwart): 

N°. 11 (driehoekig 
rood etiket met 
zwart op
schrift) : 

270 

} Ontplofbaa 1·. 

Brandgevaarlijk. 

Vergiftig. 

Bijtend. 

Boven. 

Voorzichtig behande
len of niet kantelen . 

Oppassen voor vocht . 

Geen lantaarn met 
open vlam gebruiken. 

Alvorens met lossen 
te beginnen goed 
luchten. 

Voorzichtig rangeeren. 

Voor stukgoedzendingen mogen de etiketten, 
mits ze overigens met het voorgeschreven mo
del overeenstemmen, verkleind zijn tot een 
derde der voorgeschreven lengte en breedte. 

1 Tot nader order mogen nog de etiketten 
voorzien van het merk (J} worden gebezigd. 



Motlel van etiket n °. 1. Motlel ,·an etiket n°. 2. 

Model van etiket n °. 3. .i\Iotlel ,·au etiket 11 °. <l. 

/ 

Model ,·an etiket. n°. ó. Mo1lel van etiket 11 °. 6. 



1Codel van etiket n°, ,. Model van etiket n°. 8. 

J\Ioclel van etiket 11 °. 9, Model van etiket n °, 10. 

Model van etiket n°. 11. 

,,Voorzichtig rangeeren!" 
(Schaal 1 op 3) 

A maoreuvrer avec précautioa ! 
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13 .4. ugustus 1931. BESLUIT tot aanwijzing ' 

overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de Socialistische ver
eeniging tot bevordering van de studie van 
maatschappelijke vraagstukken, geve tigd 
t-e Amsterdam, als bevoegd om bij de fa. 
c11l te it der rechtsgeleerdheid aan de Rijks
universite it te Utrecht een bijwnde ren 
lee rstoel te vestigen. S. 373. 

Wij WILHELM:CNA, e nz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen va n 14 
Ju_li 1931, n° . 27753, afdeeling Hooger Onder-
WlJ S; . . 

Gel~t op de arti kelen 170- 172 der hooger
onderwij wet ; · 

Den .Raad va n State gehoord (advies van 
4 Aug ustus 1931, n° . 18) ; 

Gelet op het nader rapport va n Onzen voor
noemden :Minister van 8 Augustus 1931, n°. 
3140, afdeeling H ooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de ocial isti sche vereeniging tot bevordering 

va n de studie van maatschappelijke vraagstuk
ken, gevesti gd te A mste1·da1n, aan te wijzen 
a ls bevoegd om bij de faculteit der rechtsge
leerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
een bijzonderen leerstoel te vestigen, opda t 
door den daarvoor te benoemen hoogleeraar 
onderwij wordt gegeven in de sociolog ie. 

Onze Ministe r van Onderwijs, Kunsten en 
·w etenschappen is belast met de uitvoering van 
di t beslu it, dat in het Staatsblad za l worden 
gepl aa t t en waarvan a fschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van S tate. 

H et Loo, den 13den Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen. 

J. Te r p s t r a. 
(Ui tgeg. 1 ·s.ept . 1931.) 

17 A ugustiis 1931. BESLUIT tot , wij ziging 
van het Koninklijk besluit van den 18den 
Juli 1930 (Staatsblad n°. 282), houdende: 

1°. intrekking van het Koninklijk be
slu it van 16 September 1895 (Staatsblad 
n°. 161) ·be t reffende het krankzinigenge
sticht " Endegeest" te Oegstgeest ; 

2°. vergunning aan het bestuu r der ge-
1ueente L eiden om de gebouwen van "En
degee t" te Oegstgeest, voor een gedeelte 

in te ri chten a ls krankzinnigengestich t; 
3° . aaµ wijzing va n twee paviljoenen ge

-,.amenlijk met den naam " Voorgeest", be-
hoorende tot "Endegeest" , al s eene inrich
ting. welke niet a ls krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daa rin meer 
da n t wee krankzinnigen worden verpl eegd. 
::l . 374. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw va n 12 Augustus 1931, n°. 3746, 
a [deel i ng Arm wezen ; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (S tcwts
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
v an 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
L. & S. 1931. 

A,rt. I. Artikel 4 va n Ons bes! ui t ,•an 18 
Juli 1930 (Staatsb_lad n°. 282) , wordt gelezen 
als volgt: . 

"In het gesticht voor lo:ankzinni gen mogen 
niet meer dan 491 krankzinnigen, 225 mannen 
en 266 vi:ouwen verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het .tijdvak, 
eindigende 31 December 1936, nog · 15 mannen 
en 19 vrouwen verp leegd worden." 

Art. II. In het 2e lid van artike l 5 van Ons 
besluit van 18 Juli i930 (Staatsblad n°. 282), 
wordt in. de plaats van " 1931" gelezen " 1936". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van · dit 
besluit, dat in het Staatsblad za l worden ge
plaa tst. 

H et Loo, den 17den Aug ustus 1931. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staat, 
M inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruy s d e Be e r e nbr o u c k. 

(Ui tgeg. 10 Sept. 1931.) 

17 Augustus 1931._ BESLUIT tot toepassing 
van artikel 14 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581) op eieren. S . 375 . 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 11 J uni 
1931, n°. 480 D. , Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 14 der Warenwet (Staats-
blad 1919, n°. 581) ; 

Gezien het advies van de Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
n° .581) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 4 
Augustus 1931, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
11 Augustus 1931, n° . 771 D ., Afdeeling Volks. 
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. Eieren, waaronder in dit besluit 

worden verstaan kippen- en eendeneieren, mo
gen uitsluitend en moeten worden aangeduid 
met een der navolgende aanduidingen: 

a. Versche eieren . 
b. Koelhuiseieren. 
c. Geconserveerde e ieren of kalkeieren. 
d. Eieren 2e soort. 
e. Buitenlandsche eieren. 
Het is geoorloofd in plaats van "buiten

la ndsche" een duidelijke aanduiding van het 
1 and van herkomst te bezigen. 

/. Een aanduiding, waarvoor - zoo noodig 
onder door Ons gestelde voorwaarden - Onze 
toestemming is verkregen. 

2. Zijn de eieren uit Nederland afkomstig 
dan mag in de aanduiding het woord "Ne
derlandsche" of " Hollandsche" worden opge
nomen. 

3. In plaats van het woord "eieren" mag 
in deze aanduidingen worden gebezigd een 
samenstelling van dit woord met den naam 
van de diersoort, waarvan de eieren afkomstig 
zijn, b.v. ,. Versche eendeneieren", ,,Geconser
veerde kippeneieren". 

4. Behoudens het bepaalde in het eerste I id 
33 
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mogen, indien krachtens het in de volgende 
artikelen bepaalde meer woorden noodig zijn, 
deze aan de aanduiding worden toegevoegd, 
met dien rnrstande, dat zij tot één aanduiding 
worden vereenigd, b.v. ,,buitenlandsche koel
huiseieren" . . 

2. 1. De aanduiding "versche eieren" moet 
worden gebezigd voor eieren, welke geen be
waring in een koelinrichting of andere behan
deling tot wering van bederf hebben onder
gaan en bovendien, voor zooveel eieren van 
Nederlandschen oorsprong betreft, aan dA 
eischen in artikel 7 gesteld en voor zooveel 
eieren van buitenlandschen oorsprong betreft 
aan den e isch in artikel 7 , lid 1, onder e, ge
steld, voldoen. 

2. In dit besluit wordt verstaan onder 
,,koelinrichting" of "koelhuis" een ruimte, 
welke is ingericht om op kunstmatige wijze te 
kunnen worden afgekoeld. 

3. De in het eerste lid bedoelde eieren mo
gen voorz ien zijn van een duidelijken en duur
zamen stempel, zooals door Onzen Minister, 
met de uitvoering van dit besluit belast, is 
bepaald. 

3. 1. De aanduiding "koelhuiseieren" moet 
worden gebezigd voor e i~ren, welke in een 
koelinrichting aanwezig zijn of aanwezig ge
weest zijn, ongeacht den duur dier aanwezig
heid. 

2. De in het eerste lid bedoelde eieren moe
ten zijn voorzien van een of meer duidelijke ,3n 
duurzame stempels, zooals door Onzen Mi
nister, met de uitvoering van dit be,,luii; be
last, is bepaald, en mogen niet voorzien zijn 
van andere stempels, behalve die, wAlke noo
dig zijn op grond van de bepalingen in artikol 
4, 5 of 6. 

4. 1. De aanduiding "geconserveerde e ie
ren", onderscheidenlijk "kalkeieren", moet 
worden gebezigd voor e ieren, welke door in
leggen in een vloeistof (b.v. kalkwater of wa
terglas) of op eenige andere wijze, anders dan 
door afkoeling, ter wering van bederf worden 
of zijn bewaard. 

2. De in het eerste lid bedoelde eieren 
moeten zijn voorzien van een of meer duide
lijke en duurzame stempels, zooals door Onzen 
Minister, met de uitvoering van dit besluit 
belast, is bepaald, en mogen niet voorzien zijn 
van andere stempels, behalve die, welke noo
dig zijn op grond van de bepalingen in artikel 
3, 5 of 6. ,, 

5. 1. De aanduiding "buitenlandsche eie
ren", onderscheidenlijk een daarvoor krachtens 
artikel 1, sub e toegelaten aanduiding, moet 
worden gebezigd voor eieren, welke uit het 
buitenland zijn of worden ingevoerd. 

2. T en aanzien van de stempeling der in 
het eerste lid bedoelde eieren gelden de be
palingen van de wet van den 31sten Mei 1929, 
Staatsblad n°. 276, houdende bepalingen be
treffende den in- en doorvoer van kippen- en 
eendeneieren, zooals deze wet nader is gewij
zigd. Buitenlandsche eieren mogen niet voor
zien zijn van andere stempels, behalve die, 
welke mogen worden aangebracht, onderschei
denlijk noodig zijn op grond van de bepalin
gen van artikel 2, lid 3 en van de artikelen 3 
en 4 of van wettelijke bepalingen van het 
land van herkomst. 

6. 1. De aanduiding "eieren-tweede soort" 

moet worden gebezigd voor alle andere eieren, 
dan die, bedoeld bij de artikelen 2, 3, 4 en 5. 

2. De in het het eerste lid bedoelde eieren 
moeten zijn voorzien van een of meer duide
lijke en duurzame stempels, zooals door Onzen 
Minister, met de uitvoering van dit besluit 
belast, is bepaald, en mogen niet voorzien 
zijn van andere stempels, behalve die, welke 
noodig zijn op grond van de bepalingen in 
artikel 3 of 4. 

7. 1. De e ieren, in artikel 2 bedoeld, moe
ten voldoen aan de volgende e i chen: 

a. zij moeten bij schouwing doorschijnend 
zijn, een onduidelijk zichtbaren dooier, stevig
wit en een luchtkamer van niet meer dan 6 
mm diepte bevatten. De Minister, met de ui t
voering van dit besluit belast, is bevoegd, een 
andere diepte van deze luchtkamer vast te stel
len, mits niet kleiner dan 4 mm en niet groo
ter dan 7 mm diepte; 

b. hun inhoud moet bij schouwing vrij zijn 
van duidelijk zichtbare vlekken of stippen, 
rnn donkeren rand op de scheiding van lucht
kamer en eiwi t, alsmede van aanwijzingen , 
die du iden op ontwikkeling van een kuiken; 

c. zij mogen niet vuilschalig zijn; 
d. zij mogen - voor zoover het kippen

e ieren betreft - niet anders gereinigd zijn dan 
door plaatselijk afvegen met een vochtige 
doek; 

e. zij mogen geen behandeling hebben on
dergaan, waardoor zij ongeschikt zij n om als 
versch te kunnen gelden ; 

f. hun inhoud mag geen afwijkenden smaak 
of geur bezitten en moet in deugdelijken toe-
stand verkeeren. 

2. De bepaling onder b in het eerste Jid be-. 
doeld, betreffende bij schouwing zichtbare 
vlekken of stippen, is niet van toepassing op 
eieren met vlekken of stippen door bloed ver
oorzaakt, welke pluimveehouders aan anderen 
dan verbruikers verkoopen of afleveren. 

3. Onder de diepte van de luchtkamer, in 
het eerste lid onder a bedoeld, wordt ver
staan de lengte van de loodlijn, opgericht ge
dacht in en gemeten van af het middelpunt 
van het vlak van den cirkel, welke door de 
luchtkamer bij het schouwen op de eischaal 
wordt afgeteekend, tot aan den bovenkant van 
het gedeelte dier schaal , dat de luchtkamer 
a fsluit. 

8. 1. De eieren, bedoeld in de artikelen 3. 
4, 5 en 6 moeten voldoen aan de volgende 
eischen: 

a. hun inhoud mag geen afwijkenden geu1· 
of smaak bezitten en moet in deugdelijken 
toestand verkeeren; 

b. hun inhoud moet bij schouwen vrij zijn 
van duidelijk zichtbare vlekken of stippen . 

2. Voor de eieren, bedoeld in de artikelen 
5 en 6, geldt de onder b genoemde e isch niet, 
indien de vlekken of stippen door bloed z_ijn 
veroorzaakt. · 

9. 1. De voorwerpen, waarin eieren worden 
vervoerd, of op markten, in winkels of op 
andere voor het publiek toegankelijke plaatsen 
ten verkoop of ter aflevering aanwezig zijn , 
moeten aan de buitenzijde zijn voorzien van 
een op chrift, vermeldende de aanduiding, 
waarmede de e ieren volgens de bepalingen 
van artikel 1 yan dit besluit moeten worden 
aangeduid. 
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2. De bepaliug van het eerste lid is niet 
,·an toepassing: 

a. op de voorwerpen , waarin zich versche 
eieren bevinden; 

b. op voorwerpen, waarin ,.buitenlandsche 
eieren" zich bevinden tijdens het vervoer of 
tijdens het verblijf in de koelhuizen, bedoeld 
in het 3de lid van artikel 3 van de wet van 
den 31sten Me i 1929, Staatsblad n° . 276, hou
dende bepalingen betreffende den in- en door
voer van kippen- en eendeneieren, zooals deze 
wet nader is gewijzigd. 

3. H et opschrift, in het eerste lid bedoeld, 
mag niet door vegen zijn uit te wissch~n, 
moet duidelijk lee baar en voor het P_1;1bltek 
zichtbaar zijn aangebrach t met lat1Jnsche 
hoofddrukl etters ter hoogte van ten minste 10 
mm bij een lijndikte van ten minste 2 mm en 
wel bij niet deelbare kisten op één kopstu½? 
bij deelbare kisten op beide kopstukken , b1J 
andere voorwerpen dan kisten, op deze voor
werpen zelf of op een bord onmiddellijk .l?<>v~n 
rle e ieren aangebracht. Evenwel mag b1J k_1_s• 
ten voor meermali g gebruik met kennell)k 
,·oor ui tvoer bestemde e ieren het opschrift met 
latij nsche hoofddrukletters van ten minste 5 
mm en een lijndikte van ten minste 0.5 mm 
zijn aangebracht op een aan de kist vastge
hechte label , zoodanig aangebracht, dat bij 
o peni ng van de kist het label geschonden 
wordt. 

4. Op de voorwerpen, bedoeld in het eers~ 
lid of op de e ieren zelf, mogen geen m1sle1-
dende of onjuiste aanduidingen voorkomen. 

5. Het pakmateriaal voor eieren moet 
droog, reukeloos en zindelijk zijn . . 

10. Het bewaren van eieren onder wenng 
van bederf door koeling, inlegging in eenige 
vloei stof of op eenige andere wijze, anders 
dan voor gebruik in het bedrijf van hem, die 
de eieren bewaart, mag slechts geschieden na 
chriftelijke kennisgeving aan den burgemees• 

ter der gemeente, waarin de inrich ting voor 
bewaring is gelegen. 

De schriftel ijke kennisgeving wordt door den 
burgemeester in afschrift medegedeeld aan den 
directeur van den keuringsdienst van het keu
r ingsgebied , waartoe de gemeente behoort en 
aan den Rijkspluimveeconsulent. 

ll. Dit besluit treedt in werking met in 
gang van den eersten September 1931. 

De bepalingen van de tweede leden van de 
artikelen 3 en 4 van dit besluit gelden tot 1 
?.!aart 1932 niet voor eieren, die bij het in 
werking treden van dit besluit in een koel
huis zijn opgeslagen of ter wering van bederf 
zich bevinden in een vloeistof. 

12. Dit besluit ka n worden aangehaald on
der den titel " Eierenbesluit" met vermelding 
van den jaargang en het nummer van het 
, taatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

H et Loo, den 17den Augustus 19-31 . 
WILHELMINA. 

D e M inis te1· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r s c hu u r. 

(Uitge g. 28 Augustus 1931.) 

19 A ugustu.s 1931. BESL IT tot schors ing, 
va n het door den Raad der gemeentP. 
H eesch genomen besluit van 24 Juli 1931 , 
betreffende aanwijzing van het terrein voor 
de jaarlijks te houden ke,mis in die ge• 
meente. S . 376. 

Geschor,it ·voo,· één jaar. 

22 A ur1ustus 1931. BE LUIT tot vaststelling 
van voorschriften betreffende den rechts
toestand van het mi l itair personeel der 
zeemacht. S . 377. 

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

Defensie van 18 Juli 1931 , Geheim Litt. C81 ; 
Gezien art ikel 125 van de Ambtenarenwet 

1929 ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

4 Augustus 1931, n°. 19) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

Mi11ister van Defensie van 21 Augustus 1931, 
Geheim Litt. G96; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgende voorschriften vast te stell en 

betreffende den rechtstoe tand van het mili -
1-air pe rsoneel der zeemacht. 

HOOFDSTUK L 

Algem eene be-pal,ingen. 

Art. 1. Militaire ambtenaren in den zin 
van dit besluit zijn zij , die zijn aangesteld in 
mi lita iren openbaren dienst om bij de zee
macht werkzaam te zijn , daaronder mede be
g repen het personeel de r K oninklijke Marine
rese t·ve . 

2. l. De bepalingen van dit besluit vinden 
slechts toepassing voor zoove r niet bij of krach
tens eene wet anders is o f wordt bepaald. 

2. 'l'en aanzien van milita iren in eerste op
le iding kunnen door Ons of, na Onze machti
ging door Onzen Ministe,· van De fensie bij
zonde1·e van di t beslui t a fwijkende bepalingen 
worden vastgesteld. 

3. In t ijd van oodog, in den zin van het 
Wetboek van Mil itiar Strafrecht, mag bij be
paa lde noodzakelijkheid door of op last van 
Onzen Minister van Defensie tijdelijk van de 
bepal ingen van di t beslui t worden afgeweken. 

3. In dit besluit wordt verstaan onder: 
.,Onze i'1iniste1J ': Onze Min ister van De

fensie; 
,.Militairen": mili ta ire ambtenaren in den 

zin van dit besluit; 
Commandant": de bevelvoerend officier 

v;~ een oorlogsschip of van eene milita ire in
ri ch t ing der zeemacht, daaronder mede be
grepen de chef van het marinehospitaal; 

Officie ren": all e m ilitairen der zeemacht 
di ~ een rang bekleeden gelijk aan dien van 
lu ite11ant ter zee der 3e kl asse of hooger ; 

Onderoffi cieren": a ll e mi li tairen de r zee
m:{ch t di e een rang bekleeden beneden dien 
van lui te nant ter zee der 3e klasse; 

,,:Manschappen" : a ll e militairen der zee-
macht beneden den rang van korporaal ; 

,, chepelingen": al le militairen der zee
macht beneden den rang van luitenant ter zee 
der 3e ki asse. 
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HOOFDSTUK II. 

· Aanstelling en bevordering. 

4. 1. Aanstelling als militair geschiedt voor 
vast of op proef (,•oorwaardelijk). 

2. De voor vast aan te stellen militairen 
moeten zich bij of na indiensttreding verbin
den om als zoodanig den Staat ten minste 
gedmende een door Ons vast te stellen tijds
duur te dienen. 

5. 1. Aanstelling op proef geschiedt in de 
dooi' Ons bepaalde gevallen, waarin gewenscht 

is gelegenheid te hebben om te onderzoeken 
of hij die als vrijwilliger bij de zeemacht is 
aangenomen, voor den dienst, waarvoor hij is 
bestemd, geschikt is. 

2. D e proeftijd duurt ten hoogste één jaar. 
3. Blijkt de op proef aangestelde militair 

geschikt voor den dienst, waarvoor hij be
stemd is, dan wordt hij daarna geacht voor 
vast te zijn aangesteld. 

6. 1. De officieren worden benoemd uit 
hen, die hebben voldaan aan door Ons te 
stellen eischen van bekwaamheid en geschikt-
heid. . 

2. Zoo spoedig mogelijk na hunne aanstel
ling leggen zij in handen van hun comman
dant of van den vlootvoogd, op plechtige wijze, 
den volgenden eed (belofte) af: 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin, 
gehoorzaamheid aan de wetten en onderwer
ping aan de krijgstucht. Zoo waarlijk helpe 
mij God Almachtig ( dat beloof ik)". 

3. In bijzondere gevallen kan de eed (be
lofte) schriftelijk worden afgelegd. 

7. 1. Zij die als onderofficier in den zee
dienst treden, worden aangesteld door Onzen 
Minister na te hebben voldaan aan door Ons 
te stellen eischen van bekwaamheid en ge
schiktheid. 

2. Zij cnderteekenen een verbintenisbiljet, 
waarop bepaaldel ijk ook het volgende moet 
voorkomen: 

,, Ik beloof trnuw aan de Koningin en onder
werping aan de krijgstucht. 

Ik verklaar mij te onderwerpen aan alle 
dienstvoorschriften voor den Rijkszeedienst ge
maakt of nog te maken, hieronder die betref
fende inenting en herinenting tegen de pok
ziekte. 

lk verklaar niet aangesloten te zijn en ver
bind mij, mij niet te zullen aansluiten bij of 
op eenigerlei wijze steun te verleenen aan 
groepen of vereenigingen van personen, wel
ker doel of handelingen in strijd zijn met de 
plichten van den milita ir. , 

Voor het geval dat bij eindiging van mijn 
dienstverband de omstandigheden, naar het 
oordeel van den Minister van Defensie, niet 
toelaten om mij uit den dienst te ontslaan, 
verbind ik mij in den Rijkszeedienst te blijven 
tot het tijdstip, waarop mij de ontslagbrief 
kan worden uitgereikt". . 

8. 1. D e in den zeedienst .tredende man
schappen worden aangesteld door den -officier 
of ambtenaar die door Onzen Minister met de 
aanneming is belast. Zij moeten voldoen aan 
den door Ons of dom· Onzen Minister te stellen 
eischen van bekwaamheid en geschiktheid. 

2. Zij onderteekenen een V!lrbintenisbiljet 
waarop moeten voorkomen de belofte en ver-

klat·ing als in artike l 7 voor de onderofficieren 
is bepaald . 

9. Ten blijke Yan zijne aanstelli ng ontvangt 
de militair kosteloos een afschrift van de be
treffende akte, welke moet vermelden: 
, a. den naam, de voornamen, alsmede de 
plaats en den datum van geboorte van den 
militai, .. 

b. of' hij voor vast of op proef • is aange
steld; 

c. den datum waarop zijn dienstverband een 
aanvang ueemt en den tijd waarvoor hij zich 
bij cle zeemacht heeft verbonden; 

d. het onderdeel waarbij hij in ingedeeld 
en de kwaliteit waarin hij aangesteld is; 

c . de bezoldiging welke hem bij zijne in
di ensttreding toekomt. 

10. 1. T er bestrijding van de kosten van 
eerste uitrnsting ontvangen officieren na hunne 
aanstelling een geldelijke tegemoetkoming 
waarvan het bedrag door Ons wordt vastge
steld . 

2. , Onderofficieren en manschappen ontvan
gen na hunne eerste indiensttreding hetzij kos
teloos eene door Onzen Minister vast te stellen 
eerste uitrusting in natura, hetzij ter bestrij
ding van de ko ten daarvan, eene geldelijke 
tegemoetkoming, waarvan het bedrag door 
Ons wordt bepaald. 

11. Onze Minister is bevoegd naar behoefte 
aan in dienst tredende onderofficieren en man
schappen eene premie toe te kennen tot een 
maximum van. f 50 per jaar dienstverband, 
waarvan de uitbetaling hetzij terstond, hetzij 
in termijnen kan bepaald worden. 

12. Aan in dienst tredende schepel ingen kan 
op hun verzoek in tijd van vrede een verlof 
van ten hoogste 8 aagen worden ,·!lrleend. 

13. Personen die zich voor dienstneming 
aanmelden moeten overleggen de bescheiden, 
welke door Ons worden voorgeschreven . Deze 
bescheiden zijn vrij van zegelrecht. 

14. 1. Bij gelijktijdige aanstelling van sche
pelingen in eene kwaliteit waarvoor een rang
lijst bestaat. worden, behoudens het bepaalde 
in het tweede lid, de ouderen in leeftijd in de 
ranglijst geplaatst boven de jongeren. 

2. Bij aanstell ing van schepelingen in eene 
kwaliteit, waarvoor een ranglijst bestaat, :s 
Onze Minister bevoegd om de rangschikking 
op te schorten en deze later te doen plaats 
hebben naar den uitslag van een af te legge n 
proef of examen. 

15. Hij die bij de zeemacht in dienst 
wenscht te treden, doch na keuring door den 
daartoe aangewezen officier van gezondheid, 
geneeskundig ongeschikt is bevonden, kan in 
de door Ons aangewezen gevallen verzoeken 
om aan een nieuw geneeskundig onderzoek te 
worden onderworpen, in te stellen door een 
of twee andere deskundigen. 

16. De bevordering van onderofficieren tot 
een hongeren rang en van manschappen tot 
een hoogere klasse of tot een rang geschiedt 
overeenkomstig de dienaangaande door Ons 
vast te stellen regelen. 

HOOFDSTUK III. 

Schorsing. 

17. 1. Onverminderd het bepaalde in de 
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W et o p de· Krijgstuch t en bij de R egtspleging 
bij de Zeem agt , kan een mili ta ir in zijne be
t rekking geschorst worden, wanneer dit door 
het di enstbelang wordt gevorderd, in het bij
wnder wa nneer hij ernstig wordt verdach t zich 
te hebben schuldi g gemaa kt aan gedragingen, 
ha ndelingen of tekortkomingen d ie aa nl eiding 
kunnen geven tot ontslag ui t den di enst. 

2. D e schorsing ka n geschieden hetzij in-
gevol ge opdracht vn n Onzen Minister, h e tzij o p 
last van den vlootvoogd of van den comman
dant van den betrnkke ne. S taat de comman
da nt di e de schorsing heeft gelast, onder de 
bevele n van een vlootvoogd, cla n vraagt .h ij on
m irldellijk d iens goedke ur ing op rlen getrof
fen maa tregel. 

3. l\lfanscha p pen voo rgedragen om wegens 
herhaa ld wa nged rag of li ederlijkhe id , inge
volge artikel 69 cler W et op de K r ijgstuch t, 
u it den dienst te worden weggejaagd, worden 
met den datum cler voordrach t in hunne be
trekking geschorst. 

18. 1. Gedurende de op grond va n ·artikel 
17 toegepaste schors ing blijft de mili tair in 
het genot zijner inkomsten , beha lve wanneer 
de schorsing het gevolg is van het bepaalde 
in het rlerde lid van dat art ikel , in welk ge
val di e inkomsten sti lstaan vanaf den datum 
der voordrach t . 

2. Ingeval de voorgedragene niet of n iet 
met toepass ing van artikel 69 der W et op de 
K 1·ijgstuch t wordt ontslagen , wo1·den de niet 
berekende inkomsten a lsnog toegekend. 

HOOFDSTU K IV. 

20. B ehal ve op e igen verzoe k kan een sche
peling niet uit den zeedienst worden ontsla
gen, da n: 

a . ter zake van één de r gevallen, bedoeld 
in artikel 2, onde r 1 °. tot en met 4°, a, der 
gewijz igde P ensioenwet voor de zeemacht 
(Staatsblad 1922, nr: 65) ; 

b. te ,· zake van onbekwaamheid of onge
schik thei d om in de verkregen kwa lite it te 
di e ne n, wa t de ongeschikthe id -betreft, voor 
zoover niet toepasse lijk is het bepaalde in 
artikel 2, onder 2°. 3° en 4°, a. der gewijzigde 
P ensioenwet ·voor de zeemach t (S taatsblad 
1922 , n°. 65) ; 

c. wegens de ophe ffing va n zijn betrekking 
o f wegens verandering in de organisatie van 
clen tak van di enst , waa rtoe hij behoort ; 

d. wegens ve,·wijdering van eene opl e iding 
tot onderoffi cier als gevol g van het ni et vol
doen aan de bij di e ople iding gestelde e-ischen, 
m its Onze Minister zich , vol gens de voor die 
o pl e iding geldende regelen , het recht tot ont
slag te dier zake heeft voorbeho uden ; 

e. wegens misleiding bij indi ensttreding; 
/ . wegens stra frech terlijke ve rnordeeling, in

di en het fe it ter zake waar van de vernordee
ling gevolgd is, va n dien aard is, dat, in ver-

1 ba n cl met het al gemeen gedrag in den d ienst , 
ontslag noodzakelijk wor dt geach t; 

(! . wegens verregaande plich tsverza king a ls 
mi li tair; 

h . wegens liederlijkhe id of wa nged rng; 
i. bij eindig ing van het di enstverba nd, in

d ien de schepeling niet geschikt wordt geoor 
deeld voor reëngagemen t of behoort tot eene 
categorie van schepelingen ten aanzien van 

Ontslag. I w ie door Ons is bepaald, dat zij niet voor 
19 . 1. Aan den voo r vast aangeste lden ~ reëngagem en t in aanmerking komen ; 

schepeling, wiens dienst tijd is verstreken , 1 j. wegens het begaan van een eenigszins 
wordt op zijn verzoek ontslag verleend. ernstig vergrijp gedu rende den proeftijd , waar-

2. Onze M inister is bevoegd ook aan den , voor den schepeling reëngagem ent ver gund is; 
schepeling, wiens d iensttijd nog n iet geheel is k . wegens verl ag ing van een onderoffi cier, 
verstreken, op diens verzoek ontslag te ver- tenzij hem vergund wordt in den sta nd waar-
leenen, indi en het dienstbel a n g daartegen geen toe hij verlaagd is, in di enst te blijven of het; 
bezwaar oplevert. noodi g wordt geacht, da t de verl aagde alsnog 

3. H et verzoek om ontslag kan worden af- zijn loopend dienstverba nd vervul t. 
gewezen, indien t ijd van oorlog, in den zin 21. H et on tslag gegeven aan een schepe-
van het W etboek van Mi li tair Strafrecht, aan- ling, d ie zich in dienstbetrekking bui ten gaats 
wezig is. bevi ndt, gaat , behalve op zijn ver zoek , niet 

4. D e besli ss ing op een verzoek om ontslag in vóór zijn aan komst in één der h avens va n 
kan worden aangehouden : het Rijk in Europa. 

a. indien tegen den mi li tair eene straf-ver- 22. 1 . Ontsl ag ter zake van onbekwaamheid 
volging aanhangig of vermoedelij k aanstaan- of ongeschiktheid a ls bedoeld in artikel 20, 
de is of overwogen wordt hem krijgstuchtelijk sub b, of op grond van één der re-denen ge-
te straffen; noemd· sub e, f , g of h, wordt, tenzij het moch t 

b. indien overwogen wordt hem in aanmer- betreffen een schepel ing in eerste opleiding, 
king te brengen voor ontslag op grnnd van n iet gegeven dan na adv ies van eene door den 
één der redenen genoemd in artikel 20, sub vlootvoogd, c.q. door den commandant, te be-
e, f. g of h ; noemen comm iss ie van on derzoek, bestaande 

r. ind ien de schepeling zich bu itengaats uit een hoofdofficier, twee suba lter ne officie-· 
bevindt, gedurende den tijd die onvermij del ij k ren en twee onderofficieren van hoogeren rang 
nooclig is om in zijne vervanging te- voorzien. o[ van meerderen ouderdom in rang dan de 

5. In de gevallen in het v ierde l id sub a betrnkken schepeling, met dien verstande, rlat 
en c bedoeld, wordt de besl issing op het ver- deze onderoff icieren, behoudens het bepaalde 
zoek genomen zoo spoedig mogelij k nadat van in den volgenden volzin, ten m inste den rang 
strafvervolging of krijgstuchte-lij ke strafopleg- van sergeant moeten bekleeden en dat, zoo 
ging is afgezien, of nadat de u itspraak van mogelijk, één der onderoff icieren tot het dienst-
den strafrechter of de besl issing in zake de vak van den betrokken schepeling moet be- · 
krijgstuchtel ij ke bestraffing onherroepel ij k is hooren. Is de schepeling korporaal, dan zal 
geworden, of nadat in de vervanging is voor- één der onderofficieren den ko1·por aalsrang 
zien. kunnen bekleeden; dient h ij in den stand van 
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matroos, dan zal iu plaats van één der onder
officieren een schepeling met den stand van 
matroos der l ste klasse kunnen worden aange
wezen. Indien in bijzondere gevallen niet over 
een hoofdofficier kan worden beschikt. wordt 
in di ens plaats een subaltern officier, zoo mo
gel ijk met den rang van .luitenant ter zee der 
lste klasse, benoemd. 

2. Personen, d ie het voorstel tot ontslag 
aanhangig hebben gemaakt of di e betrokken 
zij n bij de zaak, welke daartoe aanleiding gaf, 
mogen in de commissie geen zitting hebben. 

3. Van het advies van de commissie mag 
niet worden afgeweken dan ten gu nste van den 
betrokken schepeling. 

23 . Schepelingen, die in aanmerk ing komen 
voor ontslag wegens opheffing van hunne be
trekking of wegens verandering in de organi
satie van den tak van dienst, waartoe zij be
hoornn, zullen niet eerder worden ontslagen 
dan drie maanden na den datum waarop hun 
zoodanig ontslag is aangezegd. tenzij zij het 
hier bepaalde niet op zich wenschen te zien 
toegepast. 

24. De schepelingen worden door Onzen 
Minister of , na van dezen verkregen machti 
ging, door den bij die machtiging aangewe
zen vlootvoogd of comma ndant ontslagen. 

25. 1. Aan de schepelingen wordt bij hun 
ontslag uit den dienst - ook al gaan zij over 
naar de Koninklijke Marinereserve - een 
ontslagbrief u itgereikt. De rnden en het tijd
stip van ingang van het ont lag wo1·rlen 
in den ontslagbrief vermeld. 

2. Ontslag op verzoek wordt ve rl eend met 
den tenn "eervol" . 

3. Ontslag niet op verzoek wordt eveneen$ 
gegeven met den term "eervol", behalve: 

a. in de gevallen genoemd in artikel 20 
van dit besluit, sub e, /, g, h en k; 

b. in de gevallen genoemd in artikel 20 , 
sub b, indien Onze Minister in overeenstem
m ing met het advies van de commissie van 
onderzoek, bedoeld in artikel 22, de onbe
kwaamheid of ongeschiktheid van den sche
peling om in de verkregen kwaliteit te die
nen, heeft aangenomen op grond van hande-
1 i ngen of gedragingen in strijd met de waar
digheid van den militairen stand. 

4. Bij den ontslagbrief wordt een door of 
namens Onzen Minister onde1·teekend certifi
caat van aanbeveling uitgereikt aan schepe-
1 ingen die zich in een langdurig t ijdvak (als 
regel ongeveer acht jaren) onmiddell ijk voor
afgaande aan hun ontslag, onafgebroken heb
ben onderscheiden door gedrag, bruikbaarheid 
en plichtsbetrachting, waaronder wordt ver
staan het in dat tijdvak op genoemde punten 
in- het algemeen hebben verkregen vau uit
muntende of zeer goede beoordeelingen. 

5. Worden manschappen met toepassing 
van artikel 69 der Wet op de Krijgstucht, 
wegens herhaald wangedrag of wegens lieder-
1 ijkhe id uit den dienst weggejaagd, dan wordt 
hun een bijzonder gemerkte ontslagbrief uit
gereikt . namelijk voorzien van de volgende 
meclecleeliug in roode lette rs : .. De in deze 
·bedoelde persoon wordt onwaardig geacht den 
Lande verder in eenige militaire betrekking 
te dienen." 

26 . Aan schepelingen die wegens met door 

den dienst ontsta11e gebreken 011geschikt ziji, 
verklaard voor den dienst zonder aanspraak 
te hebben op pensioen en die zich naar het 
oordeel van Onzen lYiinister door hun gedrng 
deze gunst waardig hebben getoond, kan bij 
hun ontslag eene gratificatie worden toege
kend , bij cle vaststelling waal'van rekening 
moet w01·den gehouden met hun inva liditeits
percentage. 

27. 1. Schepelingen rlie geneeskundi g onge
schikt zijn vel'klaard, zoomede zij , die zich 
door hun gedrag eene gunst waardig hebben 
getooncl of voor wie dit om andere reden naar 
het OOl'deel van Onzen Ministe1· wenschelijk 
blijkt. kunnen op hun ve1·zoek in aarunerking 
komen voor ven·roegrl of verlaat ontslag. 

2. Verlaat ontslag wordt slechts toegestaan 
aan schepelingen die tusschen ultimo October 
en 1 l\'laart daaJ'aanvolgend in aanmerking 
komen voor een ee rvol ontslag. Het onts lag 
kan worden uitgesteld tot tLÎte rlijk 1 Maart. 

28. Voor zoover daaromtrent bijzondere 
voorschriften n iet bestaan, wordt door Ons 
bepaald welke ee1·eteekenen, medailles of certi
ficaten aan niet eei-vol ontslagen worrlende 
militail'en ontnomen moeten worden. 

29. Bij uiet eervol ontslag van schepel in
gen worden vóór hun vertrek van boord of 
uit de inrichting der zeemacht de unifol'm
knoopen en onderscheidingsteekenen verwij 
derd van de kleedingstukken die in het bezit 
van de betrokkenen blijven. De uniformknoo
pen worden kosteloos vervangen door zwarte 
beenen knoopen. 

30. 1. Voor zoover 1iiet bij afzonderlijke 
reg lementen betreffende eerste opleiding an
ders is bepaald. moeten bij ontslag binnen 
één jaar na indiensttredi ng de gratis ver
strekte kleeclingstukken, enz., welke de ont
slagen wordende chepel i ng niet bepaal cl noo
dig heeft om behoorlijk gekleed zijns weegs 
te gaan. worden teruggegeven, voor zoover de 
aard van de goederen dit toelaat. In bijzon
dere geva ll en kan Onze Minister gehee l of 
gedeeltel ijk vrij telling verleenen van de ver
plichting tot teruggave dier goederen. 

2. Bij niet eervol ontslag van schepelingen 
of bij ontslag van schepelingen die onmiddel
lijk vóór hun ontslag kol'ter clan zes maanden 
gediend hebben en " ·ier rekening een nadeelig 
saldo aanwijst, moeten tot geheele of gedeelte
lijke aanzu ivering van hunne chuld aan den 
Lande, de op rekening hunner soldij verstrekte 
kleedingstukken, enz., welke zij niet bepaald 
noodig hebben om behoorlijk gekleed huns 
weegs te gaan, vo01· zoover de aard der goe
deren dit toelaat, tegen taxatie worden terug-
gegeven. 

HOOFDSTUK V. 

B (zoldiging . 

31. De militairen worden bezoldigd over
een komstig de daan-oor door Ons vastgestelde 
regelen , met inachtneming van het bepaalde 
in de rnlgende artikelen. Bij die regeling wor
den tevens voorsch1·iften gegeven omtrent tijd 
en "·ijze dei· uitbeta ling van de bezoldiging. 

32. De bezoldiging wordt vastgesteld: 
A. ten aanzien va11 all e militairen voor: 
a. plaatsing aan boord buiten de keerkrin

gen; 
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b. plaatsing aan boord binne n de .kee rkrin
gen. eventueel in Ned.-Indi ë, Suriname en 
Curaçao; 

r . plaatsing aan wal bui ten de keerkringen : 
d . plaatsing aan wa l binnen de keerkrin

gen. eventuee l in N ed .-Indië, Suriname en 
Curaçao; 

B. ten aanz ien van militairen di e tot door
loopenden we rkel ijken dienst verplicht zijn , 
voor: 

e. te rbesch ikkingstelling; 
/. non-activiteit . 
C. ten aanz ie n van militairen die niet tot 

doorloopende n werkelijken dienst verplicht 
zij n voor · 

r/ de,;tijd wel ken zij geene bezoldiging ge
nieten a ls sub A genoemd, in de door Ons 
aangewezen gevall en . 

33. 1. De militair di e geplaatst is aan den 
wal in of bij eene inrichting der zeemacht en 
aldaar huisvesting en voeding geniet, wordt, 
wat zijne bezo ldiging betreft, geach t gepl aab,t 
te zijn aan boord. 

2. De militair die gep laatst is aan boord 
Yan een oorlogssch ip, doch a ldaar geen huis
vesting en voeding geniet, wordt, wat zijne 
bezoldi ging betref t, geach t geplaatst te zijn 
aa n den wal. 

3. Gedurende den tijd, dat een militair di e 
de bezol di g ing voor plaatsing aa n wa l geniet, 
eene disc iplinaire vrijhe idsstraf aan boo,·d of 
bij eene inrichting der zeemacht ondergaat, 
" ·ordt h ij , wat zijne bezoldiging betreft, ge
ncht geplaatst te zijn aan boord. 

4. B ij pl aats ing aan wal met gebruik van 
eene am btswoning geniet de militair de be
zoldi g ing voor pl aatsing aan wal verminderd 
met een door Onzen Minister voor el k geval 
afzonderlijk vast te stellen bedrag, dat ten 
hoogste 15 percent van die bezoldiging mag 
bedragen. 

5. Aan sche pelingen die behalve genot van 
woning ook vrij water, vuur en licht gen ieten , 
wordt daarvoor bovendien een door Ons vast 
te stell en bedrag op de soldij gekort. 

6. D oor Ons kunnen gevallen worden aan
gewezen, waar in de bezoldig ing bij plaatsing 
aan boord binnen de keerkringen ook genoten 
wordt door de bemanning van een oorlogs
schi p, dat zich buiten de keerkringen bevindt. 

34 . 1. Voor eiken r ang en voor el ke klasse 
wordt de laagste en de hoogste bezoldiging 
nstgesteld en de opklimming van de bezold i
g ing geregeld. Volgens deze regeling gaat ver
hooging in rang of klasse, behoudens uitzonde
r ingsgevallen, met verhooging van bezoldiging 
gepaard. 

2. Voorts worde n, voor zoover noodig, rege
len gesteld om trent den invloed van leeftijd 
en vakkennis bij aanstelling, a lsmede van 
dienstjaren in andere mi l itaire betrekkingen 
doorgebracht. op de opklimmi ng van de be
zo ldi g ing. 

35. 1. De bezoldigi ng van den militair die 
tot doorloopenden werkelijken dienst verplich t 
is, gaat in met den dag, waarop zij n dienst
Yerbancl aanvangt. 

2. Behouden bij de wet of bij di t besluit 
gemaakte uitzonderingen heeft de militair die 
tot doorloopenden werkel ijken dienst verplicht 
is aanspraak _op zij ne inkomsten tot den dag, 

waarop zijn ontslag ingaat of tot en met den 
dag van overl ijden of vermissen. 

3. I n komsten worde n niet genoten geduren
de den t ijd , dat de militair a nders dan wegens 
ziekte op non-activiteit is gesteld of hem de 
ve rgunning is verleend om onder stil stand 
van a ll e inkomsten bij de zeemacht, eene 
lands- of particulie,·e betrekking bui ten het 
zeewezen waar te nemen. 

36. D e mil itai,· die niet tot doorloope nrlen 
we rkelijken dienst ver plicht is, heeft aan
spraak hetzij op bezoldiging, genoemd in ar
tikel 32, onder A, voor eiken dag, we lken hij 
gehee l of gedeeltelijk in werkelijken di e nst 
heeft doorgebracht, hetzij op de bezoldiging, 
genoemd in dat artikel , onder C, over het 
t ijdvak, waarin een der daar bedoelde geval
l en aanwez ig is. 

37. 1. Inkomsten worden niet genoten over 
den t ijd gedurende welken de milita ir in strijd 
met zijne verplichtingen nalaat zij n gewo nen 
dienst te verrich ten, noch over den tijd, ge
durende welken hij zich in arrest zonder waar
neming va n dienst bev ind t, behalve indien in 
de Wet op de Krij gstucht a nders is bepaald ·or 
indie n de milita ir zich in a rrest bevindt krach
tens artike l 17 of arti ke l 20 dier wet. 

2. D e niet bere ke nde inkomsten wo ,·den 
a lsnog toegekend indien te ,· zake van een feit, 
waa rvoor voorloopig ai-rest werd opge legd, 
d isciplina ire bestraffing of strafrechter lijke 
veroordeel ing niet volgt. 

38. 1. Door Ons kunnen toelagen worden 
ingesteld te verl eenen , hetzij in het be la ng 
va n een goede die nstve ,·vulling, hetzij op grond 
van grootere behoefte, da n wel wegens het 
verwerve n van bijzondere bekwaamheden. 

2. Daarnevens kunnen toeslagen, ve rgoe
dingen, tegemoetkomingen, rnpresentatiege l
den, grati ficatiën e n premiën worden vastge
steld in de gevallen, dat dit in het belang 
van den dienst door Ons wordt noodig geacht. 

39. 1. Na overl ijden van een militaü·, die 
tot doodoopenden werkelijken di enst is ver
plicht, wordt aan zijne weduwe een bedrag uit
gekee rd gelijkstaande met zes weken bezoldi
g ing voo,· p laats ing aan wal buiten de keer
kringe n, waa1:op de betrokkene op den datum 
van overlijden recht heeft of zou hebbe n ge
had bij eene plaatsing als evenbecloelcl . 

2. L aat de overl edene geen weduwe na, 
clan geschiedt de uitkeering ten behoeve van 
de minde rj a rige wettige of erkende natuur
lijke kinde ren van den militair. Ontbreke n ook 
zoodani ge kinde ren , clan geschiedt de uitkee
ring, indie n de overl edene kostwinner was van 

' ouders, broeders, zusters of meerderjar ige wet
tige of erkende natuurlijke kinderen , ten be
hoeve van deze betrekkingen. 

3. Indien een overleden milita ir geene be
trekkinge n, a ls genoemd in het eerste en 
tweede lid, nalaat, kan het daarbedoelde be
drag, ter beoordeeling van Onzen l\iinister, 
gehee l of ten deele worden u itgekeerd voo r de 
betal ing van de kosten der laatste ziekte en 
der begrafenis, zoo de nalatenschap van den 

' overledene voor de beta l ing dier kosten ontoe
re ikend is. 

4 . De uitkeering wordt niet genoten: 
1 °. indien de overledene onder vermoeden 

van desertie was afgevoerd, tenzij Onze ;\lli 11is-
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ter in verband met nadel' gebleken omstandig
heden beslist, dat de afwezigheid niet als 
desertie moet worden aangemerkt; 

2°. indi en de overledene, anders dan we
gens ziekte, op non-activiteit was gesteld of 
hem vergunning was verleend om eene lands
of particuliere betrekking bui ten het zeewezen 
waar te nemen; 

3°. indien eene overeenkomstige ui tkeering 
u it hoofde van eene door de Regeering van 
N ederlandsch-Indië getroffen regeling, wordt 
toegekend. 

40. 1. Tenzij het dienstbelang zich daar
tegen verzet, mogen de achterblijvende gezins
leden van een overleden militair gedurende 
de maand van overlijden en de volgende drie 
maanden de ambtswoning welke zij met den 
militair gebruikten, blijven bewonen. Bij ge
dwongen vroegere ontruiming wordt naar bil
lijkheid eene schadevergoeding gegeven. 

2. Indien de militair voor het gebruik van 
de ambtswoning eene vergoeding verschuldigd 
was. zijn de achtergebleven gezinsleden ver
p i icht deze over den tijd gedurende welken 
zij het gebruik van die woning behouden, te 
voldoen. 

3. Bij vrijwillig verlaten van de ambtswo
ning binnen den te,mijn, gedurende welken 
de woning nog mag worden gebruikt, kan 
Onze Minister, te zijner beoordeeling eene ver
goeding geven. 

41. 1. De betaling van de in geld vastge
stelde inkomsten geschiedt binnen het Rijk in 
Eurnpa in wettig betaalmiddel van het Rijk, 
in Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao 
in het a ldaar geldige wettige betaalmiddel. 

2. Buiten het Koninkrijk der Nederlanden 
gesch iedt de betaling in wettig betaalmiddel 
van het Rijk, Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao of in ter plaatse gebruikelijk be
taalmiddel. volgens door Onzen Minister ge
stelde regelen en, zoo mogelijk, overeenkom
stig de wenschen van de betrokken milita iren. 

42. 1. Aan de buiten het Rijk in Europa 
nan boord van een oorlogsschip of bij eene 
inrichting der zeemacht dienende militairen 
wordt gelegenheid gegeven om, volgens de 
door Onzen 'linister gestelde regelen, eenmaal 
per maand een gedeelte hunner bezoldiging, 
bij wijze van delegatie, door bemiddeling van 
het depa ,·tement van defensie, elders betaal 
baa" te doen stellen. 

2. Onze Minister is bevoegd om, indien bij
zondere redenen daartoe aanleiding geven, een 
reeds gemaakte delegatie te verminderen of 
buiten werking te stellen of eeh in uitzicht ge
stelde delegatie niet of tot een verminderd 
becll'ag te doen ingaan. 

3. De commandant is bevoegd om indien 
de rekening van een milita ir een zeer groot 
nadeelig sa ldo aanwijst, dan wel in geval van 
beslag of korting op, dan wel cess ie der in
komsten , de gevraagde delegatie te weigeren 
of de bestaande in te trekken of te vermin
deren. 

43. 1. aar door Onzen Minister gestelde 
regelen wordt aan de buiten het Rijk in 
Europa aan boord van een oorlogsschip of bij 
eene inrichting der zeemacht dienende m.ili
tairen gelegenheid gegeven om door tusschen
komst van het departement van defensie, gel-

den te beleggen in de Rijk postspaarbank en 
terugbetalingen te erlangen. 

2. Overschrijvingen op een Staatsschuld
boekje wordt daarbij mede mogelijk gemaakt. 

44. Naar door Ons gestel de regelen wordt 
aan den militair, desgewenscht, van Rijkswege 
een voorschot op zijne bezoldiging verleend in 
de bij die regeling aan te wijzen gevall en, 
waarin hij in verband met den d ienst uitgaven 
heeft te doen, waa i-van · algeheele betaling uit 
zijne bezoldiging voor het oogenblik te druk
kend zou zijn. 

HOOFDSTUK Vl. 

Diensttijden. W erktijden. 

45. 1. De dienst- en werktijden aan boord 
der oorlogsschepen en bij de inrichtingen der 
.11eemacht worden door Ons geregeld, in ge
wone omstandigheden met inachtneming van 
het in dit Hoofdstuk bepaalde. 

2. Onder werktijd wordt mede begrepen de 
tijd aan exercitiën gewijd. 

3. Bij de regeling van den werktijd wordt 
in acht genomen, dat deze in verband met 
den aard der werkzaamheden niet overmatig 
zij en behoorlijk door rusttijd wordt onderbro
ken. 

46 . 1. Voor de ochtend- en avondmaal tijden 
kan een half uur, voor den middagmaaltijd 
drie kwartier besteed worden. Indien boven
dien een tweede ontbijt wordt genuttigd, kan 
daan·oor een kwartier worden toegestaan. 

2. Buiten noodzaak wordt niet afgeweken 
van de voor de maaltijden vastgestelde uren 
en worden die maaltijden niet onderbroken. 

47. 1. De Zondag is ru tdag. aast dek-
spoelen, poetsen en baksgewijs-inspectie over 
de schepelingen, mogen all een werkzaamhe
den , die geen uitstel toelaten, worden opge
-dragen . 

2. Aan een muziekkorps kturnen ook op 
Zondag diensten worden opgedragen. 

3. Met den Zondag worden gel ijkgesteld de 
Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2de P aasch
dag, H emelvaartsdag, 2de Pinksterdag, lste 
en 2de K erstdag, alsmede de dag waarop 
Onze verjaardag wordt gevierd. 

4. Op de dagen waarop de verjaardagen 
van H are Majesteit de Koningin-Moeder en de 
leden van Ons Huis worden gevierd, wordt 
a lleen in den namiddag dienst als op Zondag · 
gehouden. 

5. Het bepaalde in het eerste lid is mede 
van toepassing op den Zaterdagnamiddag en 
op de door Onzen Minister bepaalde fee t
dagen. 

48. Aan de militairen wordt op Zondagen 
(Zevend~-dags-Adventisten op den Zevendedag, 
I sraëlieten op den Sabbath) en op de kerke
lijke feestdagen hunner gezindten gelegenheid 
gegeven hunne godsdienstplichten aan den 
wal te vervullen en die kerkelijke feestdagen 
als Zondag te vieren, tenzij hiertegen met het 
oog op de belangen van den dienst overwe
gend bezwaar bestaat. 

49 . 1. Indien het belang van den dienst dit 
vordert, mogen den mi lita iren ook buiten de 
gewone di ensturen werkzaamheden worden op
gedragen. 

2. Aan de militairen die tot meer dan ge-
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wone werkzaamheden of tot werkzaamheden 1 
buiten de gewone diensturen verplicht zijn 
geweest. wordt een billijke rusttijd toegekend, 

. indien en zoodra daartoe gelegenheid bestaat. 

HOOFDSTUK VII. 

• Verlof, vacantie en bewegingsvrijheid. 

50 . i.. Tenzij de belangen van den dienst 
zich rlaartegen verzetten, wordt den militair, 
overeenkomstig de dienaangaande door den 
Commandant der Marine in N ederland gege
ven bevelen, twee malen per jaar een vacan
tie-verlo f verleend en wel. hetzij een zomer
en een winter-verlof, hetzij een voorjaars- en 
een. najaars-verlof. H et wmer- (najaars)verlof 
zal' niet l anger dan 14, het winter- (voorjaars)
verlof niet langer dan 10 dagen duren. Op 
hun verzoek kan aan mi]jtairen, bijzondere 
betrekkingen bekl eedende, vergund worden 
deze verloven op een anderen tijd door te 
brengen of kan hun één verlof van ten hoogste 
24 dagen worden verleend. 

2. H eeft een militair, ter beoordeeling van 
den ,,Jootvoogd, buiten zijn schuld niet in de 
voor het vacantie-verlof bepaalde tijdvakken 
van dat vel'lof kunnen genieten , dan kan , in
dien het dienstbelang d it toelaat, worden be
paal rl , dat dit verlof hem alsnog zal worden 
verleend. 

3. Ten aanz ien van het personeel werkzaam 
bij onderwijsinrichtingen en opleidingen kan , 
volgens door Ons of door Onzen Minister te 
stellen regelen, het verl of worden bepaald 
zooals de belangen van het ondenvijs dit wen
schelijk doen zijn. 

51 . 1. Tenzij de belangen van den d ienst 
zich daartegen verzetten, wordt verlof verleend 
aan : 

a. militairen, aangewezen voor vertrek naar 
de overzee che gewesten , met bestemming om 
aldaar ten minste zes achtereenvolgende maan
den te verblijven en aan hen, die a ls reserve 
voor die bestemming zijn aangewezen ; 

b. milita iren die geplaatst zijn of zullen 
worrlen aan boord van een oorlogsschip met 
buitenlandsche bestemming, indien te ver
wachten is, dat de afwezigheid u it Nederl and 
langer dan zes maanden zal duren. 

2. De Commanda nt der M a rine bepaal t in 
elk voorkomend geval den duur dezer verlo
ven, tenzij daaromtrent door Onzen Minister 
voorschriften worden gegeven. 

3. Maakt een militair, die een in dit arti
kel bedoeld verlof heeft genoten , door zijne 
schuld de reis niet mede, dan mag dit verlof, 
geheel of ten deele, in mindering worden ge
bracht op den duur van het vacantie-verlof, 
waarop hij eventueel aanspraak wu kunnen 
maken in het loopende of (en) in het eerst
,·olgende kalenderjaar. 

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
terbeschikkingstelling gelijk gesteld met ver
lof. 

52. 1. Tenzij de belangen van den dienst 
zich daartegen verzetten , wordt aan militairen 
na terugkeer in N ederland uit de overzeesche 
gewesten of uit het buitenland, een verlof ver
leend van 14 dagen voor elk jaar dat door 
hen buiten ederland is doorgebracht. Bij af
wezigheid, langer dan één jaar, wordt een 

gedeelte van een jaar dat zes maanden of meer 
bedraagt, voor een vol jaar gerekend; een 
termijn van. minder clan zes maanden komt 
niet in aanmerking . 

2. Wordt door omsta ndigheden. onafhanke
lijk van den wil van den betrokkene, het in 
het eerste lid bedoelde verlof tusschentijds on
derbroken, cl an wordt de aanspraa k op het 
niet genoten gedeel te behouden gedurende één 
jaa,· na den datum van terugkeer. In bijzon
dere geva ll en ka n verlof voor den duur van 
dit n iet genoten gedeelte ook na een jaa r a ls, 
nog worden verl eend. 

3. Voor de toepass ing van dit arti kel wordt 
terbeschikkingstelling gel ijk gesteld met ver
lof. 

53. 1. Tenzij de belangen van den dienst 
zich daartegen verzetten , wordt in de volgen
de gevallen, c. q. voor den daarbij vermelden 
t ijdsduur binnenslands door den commandant 
buitengewoon verlof verleend: 

a. voor de uitoefening va n kiesrech t, voor 
zooveel dat niet in den vrijen tijd kan geschie
rl en · 

b. ' voor het voldoen aan een wettelijke ver
p lich t ing, tenzij deze is ontstaan door schuld 
of nalatigheid van den militair en voor zoo
veel dit niet in den vrijen tijd kan geschieden; 

o. voor het voldoen aa n een oproeping om 
te verschijnen a ls bekl aagde of verdachte in 
een mil itaire of bnrgerlijke strafzaak ; 

d. voor het bijwonen van vergaderingen of 
zittingen van of het verr ichten van werkzaam
heden voor publiekrechtelijke coll eges, waar in 
de militair is benoemd of verkozen. voor zoo
veel dit niet in den vrijen tijd kan geschie
den · 

r. 
1 

voor het bijwonen van: 
1°.de jaarlijksche a lgemeene vergadering, 
2°. eene buitengewone algemeene vergade-

r ing, 
3°. ten hoogste zes hoofdbestuursvergade

r ingen per jaar, van de vereenigi ng van 
militairen, waarvan de betrokkene l id is ; 

voor het bijwonen van de vergader ingen be
doeld sub 2°, wordt het verlof als regel a ll een 
verleend aan leden van het hoofdbestuu r en 
aan afgevaard igden van eene afdeeling of van 
een correspondentschap; van die bedoeld sub 
3° u itsluitend aan de leden van het hoofdbe
stuul'; 

het verlof wordt slechts verleend, wanneer 
voormelde vergaderingen zijn uitgeschreven 
door het hoofdbestuur eener vereenig ing, aan 
wel ker leden bovenbedoeld voorrecht door 
Onzen Minister op schriftel ijk verzoek van 
het hoofdbestuur tot wederintrekking is toe-
gestaan; · 

/. voor het jaarlijks bijwonen van één a l
gemeene vergadering van de centrale organi
satie, waarbij de vereeniging van militairen, 
waarvan de betrokkene lid is, is aangesloten, 
indien hij als vertegenwoordiger van zijne ver
eeniging aan die vergadering deelneemt; 

g. voor het bijwonen van vergaderingen 
van commissiën voor georgan iseerd overleg, 
waartoe het verzoek om verlof behoort te wor
den gedaan door den voorzitter dier commis
siën; 

h . voor gehuwden of voor hen die een eigen 
huishouding hebben, bij verhuiz ing in geval 
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van verplaatsing voor twee dagen, zoo noodig 
te ve rl engen tot d ri e en in zeer bijzondern ge
vallen tot vie1· dagen en bij verhu izing binnen 
de stand plaats éénmaal per jaar voor één dag; 

i. voo r ongeh uwden n iet vall ende onder h 
bij verhu izing in geval van verplaatsing voor 
één dag; 

j . bij verplaatsing voor het zoeken van eene 
woning voor ten hoogste twee dagen; 

k. bij ondertrouw van den m il ita ir voor 
een ha lven dag en bij zijn huwel ij k voor vier 
dagen, indien dit huwelij k wordt gesloten in 
en voor zeven dagen ind ien het huwelijk wordt 
gesloten buiten de standplaats van den mili
ta i r; 

l. bij huwel ijk van bloed. en aanverwanten 
in den eersten en den tweeden graad voor één 
dag, ind ien dit huwelijk wordt gesloten in en 
voor ten hoogste twee dagen, indien h·et huwe-
1 ij k wordt gesloten buiten de standplaats van 
den milita ir; 

1n. bij ernstige ziekte van echtgenoote, 
ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, 
stief_ en aanbehuwdkinderen; 

n. bij overlijden van echtgenoote, ouders of 
kinderen als bedoeld onder 1n, voor vier da
gen, en van overige bloed- en aanverwanten 
tot den vierden graad ingesloten, voor ten 
hoogste één dag; is de mi li tair bij overlij den 
van bloed- of aanverwanten tot den vierden 
graad ingesloten, belast met de regeling der 
begrafenis of ( en) nalatenschap, voor ten 
hoogste vier dagen; 

o. bij bevall ing van de echtgenoote voor ten 
hoogste twee dagen: 

p. bij 25- en 40-jarig ambts- of huwelijks
jubi le!-'!Il van den militair of van zijne ouders 
voor een dag; 

q. bij kerkelij ke bevestiging of bij eerste 
he ili ge communie van den mi l itair, d iens kin
deren of stiefkinderen voor één dag; 

,.. aan mi l itairen die wegens langdul'igen 
d ienst of wegens ongesch iktheid voor de waar
neming van den dienst tengevolge van ge
breken zu llen worden ontslagen, voor ten 
hoogste veertien dagen; indien laatstbedoel de 
mil itairen voor geenerlei dienst meer te ge
bruiken zijn, kan hun verlof worden verleend 
zoodra zij tot ontslag zij n voorgedragen tot 
den datum van ontslag; 

s. voor het weken van een werkkring aan 
schepelingen, die wegens diensteindiging zul
! en worden ontslagen, voor ten hoogste vier 
dagen. 

2. Een buitengewoon verlof van acht dagen 
of korter wordt niet in mindering gebrach t 
van het vacantieverlof. Wordt een buitenge
woon verlof gedurende langer dan acht dagen 
genoten, dan wordt het eerstvolgende vacantie
verlof verminderd met zooveel dagen als het 
eerstbedoelde verlof een tijdvak van acht da
gen overschrijdt. 

54. Aan Roomsch-Katholieke militairen, die 
daartoe den wensch te kennen geven, wordt, 
tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet, 
binnenslands door den commandant verlof 
verl eend om eens per jaar een vierdaagsche 
geestelijke afzondering te houden. Van dit 
verlof worden twee dagen njet in mindering 
gebracht van het vacantieverlof. 

55 . 1. Aan Israëlietische militairen, die 

' daart.oe den wensch te kennen °geven, wordt, 
tenzij het d ienstbelang zich daartegen verzet, 
binnenslands door den commandant verlof 
verleend om het Paaschfeest, het Wekenfeest, 
het ieuwjaarsfeest, den Verzoendag, het 
Loofhuttenfeest en het onmiddellijk daarop 
volgende Slotfeest te hunnent te vieren. H et 
verlof wordt zoodanig verleend, dat zij n iet 
nà het invallen of vóór het eind igen der feest
dagen behoeven te reizen en dat , a ls cl ie 
feestdagen met een tusschentijd van enkele 
dagen op elkaar volgen, het verlof buiten de 
standplaats, afhankelij k van den afstand, zoo 
nood ig ook strekt voor de tusschendagen. 

2. Aan Isrnëlietische militairen, d ie onder 
overlegging van een bewijs van overlijden van 
echtgenoote, ouders, kinderen, broeders of zus. 
ters den wensch te kennen geven om, overeen
ko1~stig de bepalingen van hun godsdienst
codex gedurende zeven treurdagen rouwcere
moniën te verrichten, wordt, tenzij het d ienst
belang zich daartegen verzet, binnenslands 
door den commandant verlof ve rleend. D it 
verlof wordt in mindering gebrach t van het 
vacantieverlof. 

56. Buiten de gevallen in de voorgaande 
artikelen van dit Hoofdstuk vermeld, kan, in
dien daartoe in het persoonlijk belang van 
den betrokkene eene bijzondere aanle id ing be
staat en het dienstbelang zich daartegen ruet 
verzet, door den commandant binnenslands 
aan militairen verlof worden verleend voor ten 
hoogste veertien dagen ; voor het verleenen 
van verloven van langeren duur is machtiging 
noodig van den vlootvoogd. Dit verlof wordt 
in mindering gebracht van het vacant,everlof. 

57. Aan in een hospitaal of ziekeninrichting 
verpleegd wordende militairen wordt slechts 
verlof verleend voor dringende aangelegen
heden en indien daartegen dan, in verband 
met hun gezondheidstoestand, bij het hoofd 
der inrichting geen bezwaar bestaat. 

58. T ijdens vedof verleend naar aanleiding 
van het bepaalde in de artikelen 51 en 52, 
kan aan schepelingen die dat verlof niet bij 
hunne betrekkingen kunnen doorbrengen, naar 
door den vlootvoogd te stellen regelen, voe
ding en huisvesting worden verleend aan 
boord van oorlogsschepen of bij inrichtingen 
der zeemacht, welke daartoe gelegenheid bie
den. 

59. Buitengewone gevallen u itgezonderd , 
kan een militair buiten het R ijk in Europa en 
buiten Nederlandsch-Indië, Suriname of Cu
raçao geen aanspraak maken op verlof. 

60 . Tenzij de belangen van den dienst zich 
daartegen verzetten. wordt naar door Ons te 
stellen regelen, aan den militair vergund zij n 
verloftijd geheel of ten deele buitens lands 
door te brengen. 

61. 1. Een verleend verlof kan worden in
getrokken, wanneer dringende redenen van 
dienstbelang zulks noodzakelijk maken. In 
zoodanig geval komt een dag, waarop de mi
litair dientengevolge slechts gedeeltelij k ver
lof genoot, niet in aanmerking bij het bere
kenen van het aantal genoten verlofdagen. 

2. Indien de militair tengevolge van de 
intrekking van het verlof gel del ij ke schade 
lijdt, kan hem, ter beoordeeling van Onzen 
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~linister , deswege eene billijke ve1·goeding 
worden toegekend. 

62. 1. N aar dooi· Ons te stell en regelen 
wordt, voo ,· zoover het dienstbe lang zich daar
tegen niet ve rzet, aan den militair. dienende 
aan boord van een oorlogsschip in eene haven 
of ter reede of bij eene inr ichting der zee
macht vergund zijn vrijen t ijd geheel of ge
deeltelijk aan den wal of buiten de inrichting 
door te b 1·engen, zu lks. met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 47, 

a. des Zondags en op de met den Zondag 
ge lijkgeste lde dagen ; 

b. op de dagen waarop de verjaardagen 
Yan Hare M a jeste it de K on ing in-Moeder en 
de leden van Ons Huis worden gevierd, als
mede op de door Onzen Minister bepaalde 
feestdagen; 

c. des Zaterdags en op de gewone werkda
gen nrnaf het door den Vlootvoogd c. q. den 
commandant te bepalen tijdstip, na afloop van 
den dagelijkschen d ienst. 

2. Het gezag bevoegd tot het verleenen 
van deze vergunning, 1nag daaraan voorwaar
den verbinden zoowel van a lgemeenen als van 
pcrsoonlijken aard; deze voorwaa rden mogen 
ook bevatten het verbod om zich buiten een 
bepaald aangewezen geb ied te begeven of be
paalde buurten of huizen te bezoeken. 

HOOFDSTUK VIII. 

Aanspraken in geval van ziekte . • 

63. 1. aar door Ons te stellen regelen 
worden in geval van ziekte, verwonding of 
gebrek, genees- en heelkundige hulp, alsmede 
genees- en verbandmiddelen voor rekening 
,·an het R ijk verstrekt aan de militairen die 
tot dool'loopenden werkelijken dienst verpl icht 
zijn . met uitwndering van hen, 

a. die zich, ande1·s dan wegens ziekte op 
non-activiteit bevinden of zich in het buiten
land ter beschi kking of wegens ziekte op non
act iviteit bevinden; 

b. aan wie verlof buiten bezwaar van den 
lande vedeend is; 

r. die zich in het buitenland met verlof be
vinden · 

d . die ongeoorloofd afwez ig zij n. 
2. Aan de in het eerste lid genoemde mi

lita iren wordt bovendien op door Onzen Mi
nister aan te wijzen plaatsen binnenslands voor 
Rijksrekening in beperkte mate tanclheelkun
dige hulp verstrekt; de omvang daarvan wordt 
door Onzen Minister bepaald. 

3. De gez insleden der in het eerste lid be
doelde militairen hebben in de door Ons be
paa lde gevallen eveneens voo r Rijksrekening 
aansprnak op de daar omschreven verstrek
king. 

64 . Onze M inister, gehoord de dooi· dezen 
aangewezen au tori tei t, is bevoegd de aan
spraak van den mili tair op kostelooze genees
en heelkundige hul p en op kostelooze ver
strekk ing van genee - en verbandmiddelen ten 
behoeve van dien gezin voor bepaalden of 
Yoor een onbepaalden tijd in te trekken, in
dien ec11 lid van diens gez in zich niet naar 
behooren heeft onderworpen aan de door den 
aangewezen geneesheer noodig geachte behan
deling ( uitgezonderd eene heel km,dige kunst-

bewerking) of de ten aanzien van de ve rple
ging gegeven voorschri ften, dan wel di en 
geneesheer onbehoorlijk heeft be jegend. 

65. De m ilitair geplaatst aan boord van 
een oorlogssch ip of bij eene inrichting der zee
macht. is ve1·pl icht zich te onderwerpen aan 
gezondheidsmaatregelen door den commandant 
op medisch advies bevolen in het belang van 
de gezondheid de ,· bemanning of in het alge
n1een be la ng ter voo1·ko1ni 11 g van de versprei
diug va n besmettelijke ziekten, ook dau wan
neer di e maatregelen een geneeskundig licha
melijk onderzoek betreffen. 

66. 1. Mili ta iren kunnen. naar door Ons te 
ste ll en regelen, op machtiging van Onzen .Mi
niste r in aanmerking worden gebrach t voor 
verpl eging en behandeling: 

a . in eene door Onzen :Minister aan te 
wijzen bijzondere verplegings inrichting in e·
derl and: 

b. in het buitenland, op de wij ze a ls voor 
e lk geval door Onzen :Minister za l worden 
bepaa ld . 

2. De kosten Yan de sub a bedoelde ver
pleging en behandeling komen voor rekening 
van het Rijk ; di e voor ve rpl eging en behande
ling in het bui ten la nd voor rekening van den 
betrokkene, met di en verstande, dat, indien 
daartoe, naar het oordeel van Onzen :Minister, 
termen aanwezig zijn , hem t ijdens deze ver
p leging en behandeling eene dagel ijksche toe-
1 age te r tegemoetkoming in de bijzondere kos• 
ten k,lll worden toegekend . 

67 . Naar door Ons te stellen regelen kan 
Onze Min ister aan een m ili tair machtiging 
vorl eenen om zich. voor rekening va.n het Rijk 
onde 1.· behandeli ng te stell en van een specialist, 
voor zoover di e noodig geoordeelde specialis
t ische hulp niet door een van Rijkswege aan
geste lden geneeskund ige-spec ia list kan worden 
verl eend . 

68. 1. Naar door Ons te ste llen regelen kan 
aan gezinsleden van mi li ta iren voor 1'0kening 
van het Rijk specialistische hulp worden ver
leend. 

2. Op gelijke wijze kunnen regelen worden 
gegeven krachtens welke bij verp leging in 
eene ziekeninrichting van gez insleden van mi
litairen eene tegemoetkoming in de kosten 
daa ,·van wordt verleend. 

69 . 1. Voor zoove,· niet anders is bepaald. 
bl ijft de mil itair, die wegens ziekte, verwon
d ing o[ gebrek verh inderd is zijn dienst te 
rn rri chten , in het genot zij ne,· bezoldiging-. 

2. Tijdens verp leging in een hospitaal of 
ziekenimichting of in eene bijzondere verp]e. 
gingsinrichting in Iederland en tijdens de in 
arti kel 66 bedoelde behandeli ng of verpleging 
in het bui tenl and, word t , te nzij ui tdrnkkelijk 
anders is bepaald , de bezoldi ging genoten a ls 
hiernnder is aangegeven: 

a. Bij ve i·pleging in e, n hospitaal o / zie ken
i11ric hting : 

1°. Officieren blijven gernngschikt in de 
bezoldigingscategorie (traktement aan boord 
of aan wal), waarnnder zij vóór de opname 
in de vérplegings inr ichting v ielen, terwijl zij 
die ter beschikking of op non-activ iteit geste ld 
waren, in het genot komen van trnktemen t 
voor plaatsing aan boord; 
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2°. Officiet'en in speciale betrekking, voor 
•wier bezold ig ing eene afzonderlijke regel ing is 
getroffen: 

De voor hen vastgestelde bezoldiging ; 
3° . Onderofficieren en manschappen: 
Blijven gerangschikt in de bezoldigingscate

gorie (soldij aan boord of aan wal), waar
onder zij vóór de opname in de Yerplegings
inr icht ing v ielen. 

b. B ij •verpleyü,g in een bijzonde1'e verple
yin r,sin,-ichtiny fn N ederland: 

1 °. Off icieren genoemd sub a, l O
: 

Gedurende de eerste zes maanden traktement 
voor plaatsing aan boord en daarna 2/3 ge
deel te daarvan ; 

2°. Offic ieren genoemd sub a, 2°: 
Gtid urende de eerste . zes maanden de voor 

hen vastgestelde bezoldiging, verminderd met 
het verschil tusschen wal- en boordtraktement 
der officieren bedoeld sub b, 1 ° van gelijken 
rang en van gelijken ouderdom in rang; daar-
11a 2/3 gedeelte daarvan ; 

3°. Onderofficieren en manschappen: 
Gedurende de eerste zes maanden soldij voor 

plaats ing aan boord en daarna 2/3 gedeelte 
clnarvan. 

c. B ij ve1·vleying in het buitenland als be
doel(l in artikel 66, l e lid, sub b: 

1 °. Officieren genoemd sub a, l O
: 

'rraktement voor plaatsing aan wal, even
tueel vermeerderd met een in elk voorkomend 
geval afzonderl ij k vast te tellen toel age per 
dag; 

2°. Officieren genoemd sub a, 2° : 
De voor hen vastgestelde bezoldiging, even

tueel vermee l'!]erd met een in elk voorkomend 
gcm! afzonderlijk vast te stellen toelage per 
dag; 

3°. O11dero[ficieren en manschappen: 
, vordt in elk voorkomend eva! afzonderl ijk 

door Ons bepaald. 
3: Onder traktement en soldij in dit artikel 

ge11oemd zijn eventueel mede begrepen de ge
.huwden- en de overgangstoeslag. 

70 . In de door Ons aan te wijzen gevallen 
kan worden bepaald. dat bij verpleging voor 
Rijksrekening in een hospitaal of ziekeninrich
t ing de ve,·pleegkosten geheel of ten deele op 
den militair zullen J..,.mnen worden verhaald 
en, binnen de grenzen door de W et bepaald, 
op zijne inkomsten zullen worden ingehouden. 

71. 1. Wanneer tijdens verpleging in een 
hospitaal of ziekeninrichting: 

a. de betrokkenen uit 's lands dienst wor
den ontslagen; 

b. personen, behoorende tot het personeel 
11iet verplich t tot doorloopenden werkelijken 
dienst, ontheven worden van den werkelijken 
-dienst, 

kan aan hen, indien hun toestand dit wen
schelijk maakt, desverlangd worden vergund 
om voor R ij ksrekening in verpleging te blij
ven; voor hen die worden verpleegd wegens 
ziekten, verwondingen of gebreken niet te 
wijten aan oorzaken, in verband staand!\ met 
den dienst, a ls regel voor ten hoogste drie 
maanden. 

2. V an hen, dîe in het genot van pensioen 
worden gesteld en die niet worden verpleegd 

wegens ziekten, verwondingen of gebreken, te 
wijten aan oorzaken in ve,·band staande met 
den dienst, worden van af den vijft ienden dag 
na dien van bun ontslag, over den t ijd hunner 
verdere verpleging de kosten dier verpleging 
tot een maximum van de helft van het pen
s ioen in rekening gebracht. 

72 . Met inachtneming van het in de voor
gaande artikelen bepaalde, zijn de voorsch rif
tei1 van dit Hoofdstuk op mili tai ren die niet 
tot doorloopenden werkel ijken dienst verplicht 
zijn, alleen van toepassing gedurenden den 
t ijd , dat zij zich in werkelij ken dienst bevin
den en met dien ve rstande, dat de gez insleden 
dezer militairen alsdan slechts aanspraak heb
ben op de verstrekking omschreven in artikel 
63, derde lid , wanne.er zij wonen ter stand
plaats van het gez inshoofd. 

HOOFDSTUK IX. 

0 -re,·ige ,·echten en verplichtingen d e,· 
militairen. 

73. De rechten en plichten der militairen 
\\'Orden , voorzoover dat niet bij dit Reglement 
is geschied en onverminderd het bepaalde in 
de Wet op de K,;jgstucht en het Reglement 
betreffende de Krijgstucht, door Ons of naar 
door Ons te geven voorschriften geregel d. 

74. Ter zake van niet naleving van bepa
lingen welke redelijkerwijs niet kunnen wor
den geacht den militair bekend te zijn, worden 
hem geen voordeelen onthouden of nadeelen 
toegebracht. 

75 . 1. In strijd met eene regeling door het 
bevoegd gezag getroffen, worden den militair 
geen voordeelen onthouden of nadeel en toege
bracht. 

2. Het gezag, dat een algemeene regeling 
vaststel de, is niet bevoegd voor een bepaald 
geval ten nadeele van den militair daarvan 
af te wijken, tenzij de regeling afwijking voor
behoudt. 

76 . 1. De niet aan boord van een oorlogs
schip of bij eene inrichting der zeemacht huis
vesting hebbende militair die tot doorloopen
den werkelijken dienst is verpl icht, is gehou
den te wonen in de gemeente, die hem als 
standplaats is aangewezen; hem kan de ver
pl ichting worden opgelegd in een bepaald deel 
van eene gemeente te wonen. 

2. In zeer bijrondere gevallen kan hem 
echter, indien het dienstbelang zich daartegen 
niet verzet, door Onzen Minister worden ver
gund om buiten de in het eerste lid bedoelde 
plaats te wonen. Een verleende vergunning 
kan, met inachtneming van een redelijken 
overgangstijd, worden ingetrokken, wanneer 
het dienstbelang het wonen buiten de in het 
eerste lid bedoelde p laats niet of niet langer 
bl ijkt te gedoogen . R echt op vergoeding ter 
zake van verhuiz ing bestaat in dat geval niet, 
tenzij de vergunning ter zake van woningnood 
was ve rl eend. 

77 . De militair in werkelijken dienst is ver
plicht, zoo noodig, andere dan de uit zijn ge
wonen we1·kkring voortvloeiende werkzaamhe
den te verrichten, wanneer het belang van den 
dienst of het a lgemeen belang zulks vordert. 
Hij kan echter niet worden verplicht in plaats 
van stakers of uitgeslotenen, in particulieren 
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dienst werk te verrichten; tenzij het betreft 
werkzaamheden, welke in het belang van den 
dienst of in het . algemeen belang tijdens de 
· taking of a ls onm iddellijk gevolg daarvan, 
1·edelijkerwijs dadel.ijk noodzakelijk zijn te 
achten. 

78 . Ingeval een militair door het bevoegd 
g-ezag gesteld wordt onder de leiding, het toe
-z icht of de orders van een niet-militair, is hij 
verplicht diens daarmede verband houdende 
heve le n en a.anwijzlngen op te. vol gen. 

79, 1. H et is den militair verboden naar 
aan leiding van dienstaangelegenheden geschen
ken aan te nemen, 

2. r iettemin is het aannemen van geschen
ken in door Onzen Minister aangewezen ge
vallen toegestaan na verkregen toestemming 
van den commandant, 

80. Het is den militair, die tot doorloopen
den werkelijken dienst verplicht is, verboden 
middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan 
aannemingen of leveranties, tenzij hem daar
toe schriftelijk vergunning is verleend door 
Onzen Minister of door eene door dezen aan
gewezen militaire autoriteit. 

81. 1. Het is den militair, die -tot doorloo
penden werkelijken dienst verplicht is, verbo
den eene nevenbetrekking te bekleeden. een 
bedrijf uit te oefenen of nevenwerkzaamheden 
te verrichten indien zulks: 

a. schadelijk kan zijn voor de dienstbela n
gen; 

b, niet in overeenstemming is met het aan
,: ien van den milita iren stand in het algemeen 
of met den door hem bekleeden rang in het 
b ijzonder. 

2. Onze Minister is bevoegd, met inachtne
ming van het bepaalde in het eerste lid, voor
schriften te geven ten aanzien van het beklee
den van nevenbetrekkingen, het uitoefenen 
van bedrijven en het verrichten van neven
werkzaamheden. 

82. 1. H et is verboden nering of handel te 
d1·ijven: 

ei . voor den militair aan boord van een 
oorlogsschip of in eene inrichting , der zee- of 
l andmacht, 

b. voor een militair die tot doorloopenden 
werkelijken dienst' verplicht is, ook daarbuiten. 

2, Onze Minister is bevoegd in het belang 
van het aanzien van den militairen stand 
regelen te stellen omtrent het drijven van 
nering of handel door leden van het gezin 
van militairen, die tot doorloopenden werke
lijken dienst verplicht zijn, met dien verstan
de, dat de verkoop van alooholhoudenden 
drank in elk geval verboden is. Deze mili
tairen zijn verplicht te zorgen, dat die rege
len en dat verbod door de leden van hun 
gezin worden nageleefd. 

83, 1. De m ili tair is verplicht, indien hem 
eene ambts_ of dienstwoning ter bewoning is 
aangewezen, deze te betrekken en zich ter zake 
,·an de bewoning en het gebruik te gedragen 
naar de voorschriften, die daaromtrent zijn 
gesteld. 

2 . . Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselijk gebruik ge
meenlijk voor rekening van den huurder zijn, 
tenzij door het bevoegd gezag ter zake eene 
a fwijkende regeling is vastgesteld. 

84. 1. De militair is verplicht de uniform
kleeding te d ragen, zooa ls deze door Ons voo,· 
de verschillende korpsen , rangen en klassen 
wordt voorgeschreven, 

2, Hij is verplicht voorzien te zijn van de 
soort en de hoeveelheid uniformkleeding 011 
militaire uitrustingsgoederen, daaronder mede 
begrepen instrumenten, door Ons of door On
zen Minister vast te stell en . 

3. Volgens <loot· Ons te stel Jen regelen kan 
het dragen van burgerkl eeding buiten dienst 
en, in uitzonderingsgevallen, ook in dienst 
worden toegestaan. 

4. In door Ons te bepalen gevallen kan in 
de kosten, vallende op noodzakelijke un iform
verandering, eene tegemoetkoming toegekend 
worden. 

85. 1. Aan den milita ir, die in het be lang 
van den dienst naa,· .eene andere gemeente 
wordt overgeplaatst, kan door of namens On
zen Minister eene door of namens hem vast te 
stellen tegemoetkoming worden vel'leend, zulks 
met inachtneming van de daaromtrent vast
gestelde regelen. 

2, Bij tewerkstelling in het buitenland bin
nen Europa is het bepaalde in het vorige lid 
van overeenkomstige toepassing. 

86. 1. Overeenkomstig de dienaangaande te 
stellen regelen geniet de militair vergoeding 
van de kosten van reis en verblijf, in geval bij 
in het belang van den dienst tijdelijk bui ten 
zijne stand- of woonplaats verblijven moet. 

2. Naar door Ons of door Onzen Minister 
te stellen regelen kan aan militairen in wer
ke lijken dienst in hun persoonlijk belang voor 
Rijksrekening vervoer per spoor of ander open
baar middel • worden toegestaan, 

3. In zeer bijzondere gevall en, ter beoor
deel ing van Onzen Minister, kan bij ernstige 
ziekte van een mi li tair vrij vervoer eveneens 
verleend worden aan diens echtgenoote, of 
naaste familieleden. 

87. Naar door Ons te stellen regelen kan 
aan officieren en onderofficieren, bestemd naar 
of dienende in Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao, vergund worden de leden van hun 
gez in voor rekening van den lande van Ne
derland naar die overzeesche gewesten en om
gekeerd te doen overvoeren, 

88. 1. Indien een persoon die hetzelfde per
ceel bewoont als een militair, of ten hoogste 
14 dagen te voren bewoond heeft, lijdende is 
aan pest, cholera, gele koorts, vlektyphus, 
febris recunens of variola major, is het den 
aan wal geplaatsten mil itair verboden aan den 
dienst deel te nemen. Den aan boord van een 
oorlogsschip of bij eene inrichting der zee
m·acht gehuisvesten militair, die tevens eene 
woning heeft betrokken, is het in die gevallen 
verboden die woning zonder bijzondere ve1·
gunning van zijn commandant te betreden. 

2. De bepaling van het eerste lid geldt 
eveneens in gevallen van_ andere besmettelijke 
ziekten in den zin der Besmettelijke Ziekten
wet, Staatsblad 1928, n° . 265, indien het ziek
tegeval zich heeft voorgedaan in het gezin, 
waarvan de betrokken militair deel uitmaakt, 
totdàt uit eene geneeskundige verklaring 
blijkt, dat gevaar voor besmetting niet te 
duchten is. 

3. De militair is verplicht bij het optreden 
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van eene ziekte als in dit artikel bedoeld, 
hiervan ten spoed igste kennis te geven aan 
zijn cmn1na.ndant. 

89. 1. Naar door Onzen Minister te stellen 
regelen worden periodiek conduite-beoordeel in
gen over den militair uitgebracht. 

2. Is eene beoordeeling van dien aard, dat 
zij van ongunstigen invloed kan zijn op de 
bevorderi ngskànsen van den beoordeel de of op 
het toekennen van periodieke bezol digingsver
hoogingen, dan w01·dt die beoordeeling, voor 
wove r zij niet zijne physieke gesteldheid be
treft. hem medegedeeld. Hij is bevoegd daa r
na zijne bezwaren tegen de beoordeeling in te 
brengen. 

90. Verplichting tot zekerhe idsstelling wordt 
den militair niet opgelegd. 

91. 1. Schepelingen van wie blijkt, dat zij 
ongeschikt zijn voor de kwaliteit, waartoe zij 
zijn bevorderd of waarin zij zijn overgegaan, 
worden bij adm inistratieven maatregel terug
gesteld tot hunne vorige kwaliteit, tenzij er 
aanle idi.ng bestaat hen uit den zeedienst te 
onts laan. Zij di e bl ij ken ongeschikt te zijn 
voor de kwalite it, waarin zij zijn aangenomen , 
worden bij adm inistratieven maatregel temg
geste ld tot de kwaliteit, waarvoor zij gesch ikt 
zijn, tenzij er aanl e iding bestaat hen uit den 
zeed ienst te ontslaan. 

2. De in het vorige lid bedoelde terngstel-
1 ing heeft niet plaats dan na ingewonnen ad
vies van een door den vlootvoogd, c.q. door 
den commandant te benoemen commissie van 
onderzoek, bestaande uit één hoofdofficier, twee 
subalterne officieren en twee onderofficiernn 
van hoogeren rang of van meerderen ouder
dom in rang dan de betrokken schepeling, 
met dien verstande, dat deze onderofficieren 
ten minste den rang van sergeant moeten be
kleerlen en dat zoo mogelijk één hunner tot 
het. dienstvak van den betrokken schepeling 
moet bebooren . Indien in bijzondere gevallen 
niet over een hoofdofficier kan worden be
sch ikt, wordt in diens plaats een subaltern 
officier, zoo mogelijk met den rang van luite
nant, ter zee de r l e klasse, benoemd. 

3. Personen , die het voorstel tot terugstel
ling aanhangig hebben gemaakt of die betrok
ken zijn bij de zaak, welke daartoe aanleiding 
gaf, mogen in de commissie geen zitting heb
ben. 

4. De terugstelling gesch iedt door den 
vlootvoogd op voorstel van den commandant. 
Indien deze niet onder de bevelen van een 
vlootvoogd staat, beslist Onze Minister. 

5. Schepelingen, die geen bijzondere oplei
ding voor hunne kwaliteit hebben gevolgd, 
ktmnen op hun verzoek bij administratieven 
maatregel worden teruggesteld tot hunne vo
ri ge kwaliteit. Benoeming van eene commissie 
van onderzoek heeft in dit geval niet plaats. 
De terugstelling geschiedt door den vloot
voogd. Staat de commandant van den be
trokken schepel ing niet ondei· de bevelen van 
een vlootvoogd, dan beslist hij zelfstandig op 
het verzoek. 

92. Onderofficiel'en , tot hoogeren rang be
vorderd zonde!' het daarvoor vereischte exa
men te hebben afgelegd, die zonder geldige 
reden , naar het oordeel van Onzen Minister , 
daa;.na het exa men niet alsnog binnen den 

door Ons vastgestelden termijn hebben afge
legd, worden tot hun vorige kwalite it terng
gesteld, zonder toepassing van het bepaalde 
in het tweede lid van artikel 91. 

93. In geval van schade, bij ongeval of 
scheepsramp toegebracht aan uitrustingsgoede
ren en andere e igendommen, toebehoorende 
aan militairen die zich in werkelijken dienst 
bevinden, kan va n Rijkswege vergoeding wo,·
den toegekend volgens daaromtrent door On
zen Minister vast te stellen voorschriften. 

94. 1. Naar door Ons te stellen regelen 
wo,·dt aan de aan boord van een oorlogsschip 
ingescheepte of bij eene inrichting der zee
macht dienende en gehuisveste militairen ,·an 
Rijkswege voeding verstrekt. 

2. Bovendien worden tafelge lden en tege
moetkomingen aan de tafel toegekend, waar
van de bedragen door Ons worden vastgesteld. 

3. Aan den militair die aanspraak he.eft 
op voeding van Rijkswege , doch als gevolg 
van eene hem bevolen dienstverrichting niet of 
slechts ten deele van die voeding. kan gebruik 
maken, worpt wegens dat gemis eene vergoe
ding toegekend. 

95 . Gehuwde milita iren, geplaatst op niet 
varende schepen of bij inrichtingen der zee
macht en die als regel geen wacht doen, kun
nen , zoo zij dit wenschen, door den vlootvoogd 
worden geplaatst aan den wal. Zij blijven in 
die positie tot de eerstvolgende overplaatsing. 
tenzij bijzondere omstandigheden aanl eiding 
geven in die plaatsing wijziging te brengen. 

96. 1. Elk militair is bevoegd langs den 
hiërarchieken weg zijn wensch te kennen te 
geven om zij n belangen mondeling bij den 
chef zijner divisi e, bij den eersten officier of 
bij zijn commandant voor te dragen. 

2. Tenzij het betreft particuliere belangen, 
di e den dienst niet raken, is de verzoeker ver
pi icht bij het indienen van zijn verzoek de re
den daarvan op te geven. 

HOOFDSTUK X. 

A d,ninistra.tieve instanties, als bedo eld in h el 
t weede lid van artikel 3 der Arnbtena,·en 

wet 1929 .. 

97. 1. Indien een besluit, handeling of ,rei
gering (om te besluiten of te handelen) ten 
aanzien van een militair door een militaire 
autoriteit genomen, verricht of uitgesproken , 
feitelijk of rechtens met .de toepassel ij ke alge
meen verbindende voorschriften strijdt of in
dien bij het nemen, verrichten of uitspreken 
daarvan de militaire autoriteit van hare be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, · waarvoor di e 
l;,evoegdheid is gegeven, kan daartegen w.l
ministratief beroep worden ingesteld. 

2. Dit beroep wordt, naar door Ons te ste l
len regelen, gehoord eene commissie van on
derzoek en advies, behandeld door den mili 
tairen meerdere onder wiens bevel de in het 
eerste lid bedoelde autoriteit is gesteld, of, bij 
gebreke van zoodanigen meerdere, dooi· de 
autoriteit door Onzen Minister aan te wijzen. 

3. Niet ontvankelijk is het beroep, in zoo
verre het gericht is tegen algemeen verbinden
de voorschriften. 
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4. Blèt in het eerste lid bepaalde geldt niet 
met betrekking tot beslissingen ingevolge de 
bij of krachtens de Wet op de Krijgstucht ge
geven rege len. 

HOOFDSTUK XI. 

Uïjze, waarop aan vereenigingen van w.ili
tairen gelegen h eid wo,·dt gegeven ten aanzien 
van de dez en betreffende algemeen verbind.en -

de •1Joorsch.riften haar yevo elen te doen 
kennen. (Ge01·ganiseerd overl eg .) 

98 . 1. Er is eene commissie voor georgani
seerd overleg in zaken van belang voor den 
rechtstoestand van het militair personeel der 
zeemacht. 

2. De comm issie behandelt in bespreking 
met door Onzen Minister aangewezen deskun
dige personen, alvorens de beslissing door het 
bevoegd gezag wordt genomen, de aangelegen
heden van algemeen belang voor den rechts
toestand van het militaire personeel der zee
macht, welke bij haar aanhangig zijn gemaakt 
op de wijze, als in artikel 103 bedoeld. 

99. 1. De commissie bestaat uit de twee
tallen van leden, aangewezen door de in ar
tikel 100 te noemen organisaties. Onze Mi
nister kan aan twee of meer organ isaties ver
g1mnen - zoo noodig op door Onzen Minister 
vast te stellen voorwaarden - om gezamenlijk 
één tweetal leden aan te wijzen. Voor elk 
tweetal leden wijst de betrokken organisatie 
of wijzen de betrokken organisaties een tweetal 
plaatsvervangende Jeaen aan. 

2. De ingevolge artikel 98 in de comm issie 
te voeren besprekingen staan onder leiding 
van een voorzitter of bij ontstentenis van de
zen van een plaatsvervangend voorzitter, bei
den ui t de in artikel 98 bedoelde personen 
door Onzen Minister aangewezen. 

3. • De commissie wordt bijgestaan door een 
secretaris, en zoo noodig, door één of meer 
adjunct-secretarissen, door Onzen Minister te 
benoemen. 

4. Bij de behandeling van bepaalde aange
legenheden kan op uitnoodiging of met toe
stemming van den voorz itter ook door an
deren aan de besprekingen worden deelge
nomen . 

100. 1. Tot aanwijzing van twee leden en 
twee plaatsvervangende leden is - behoudens 
het bepaalde in het eerste lid van artikel 99 -
bevoegd elk der organisaties: 

a. de Algemeene vereeniging van Marine
officieren; 

b. de Bond van Marine-onderofficieren; 
c. de Bond van Korporaals der Koninklijke 

marine; 
rl. de Bond voor Minder Marinepersoneel ; 
e. de Bond van Christelijk Marinepersoneel 

beneden den rang van officier; 
f. de Nederlandsche Roomsch-Katholieke 

vereen ig ing van Marinepersoneel St. Christo
phorus, en 

//· de Federatie van bonden en vereenigin
gen van militair personeel der zeemacht. 

2. Van de in het eerste lid bedoelde leden 
en plaatsvervangende leden moeten één lid en 
één plaatsvervangend lid militair in actieven 
dienst zijn, het andere lid en plaatsvervan
gend lid kunnen oud-militair zijn . De leden 

en plaatsvervangende leden moeten , indien zij 
militair zijn, behoornn tot de zeemacht in Ne-
derland. • 

3. De organisaties doen van de aanwijzing 
meclecleeling aan Onzen Minister, di e bevoegd 
is een bepaald persoon als l iel of als plaats
vervangend lid te wraken. In zoodanig geval 
wordt door de betrokken organisatie of orga
nisaties een ander aangewezen. 

4. Indi en door één of meer der in het eer
ste I id genoemde organisaties van de in be
doeld lid gegeven bevoegdheid binnen een 
door Onzen Minister te bepalen termijn geen 
gebruik is gemaakt, komt die bevoegdheid 
voor de betrokken organisatie of organisaties 
te vervallen. 

5. Eene organisatie, die niet langer wenscht 
deel te nemen aa n het georganiseerd overleg, 
zendt daarvan bericht aan Onzen Minister. 

6. Eene organisatie, die zonder kennisge
ving op twee, en met kennisgeving op drie 
vergaderingen - hetzij achtereenvolgens, het
zij in hetzelfde kal enclerjaar - niet is verte
genwoordigd geweest, wordt geacht het in het 
vijfde I id bedoelde bericht te hebben ingezon
den. De voorzitter geeft daarvan kennis aan 
Onzen Minister. 

101. De in artikel 100 bedoelde organisa
ties, die van de bevoegdheid tot aanwijzing 
hebben gebruik gemaakt, doen aan Onzen 
Minister mededeeling van hare statuten en 
van de daarin aangebrachte wijzigingen, zoo
mede van de samenstelling van haai· bestuur. 
Wijzigingen in die samenstelling worden even
eens ter kennis van den Minister gebracht. 
Zij geven voorts in den aanvang van ieder 
kalenderjaar aan Onzen Minister kennis van 
het aantal leden, die in actieven dienst zijn, 
met vermelding van -kwaliteit en van het aan
tal dezer leden, dat vrijwillig dient en van 
dat hetwelk di enstplichtig is . 

102 . Indien een lid of plaatsvervangend lid 
uitvalt, wordt door de betrokken organisatie 
of organisaties een nieuw lid of nieuw plaats
vervangend lid aangewezen. Het bepaalde in 
artikel 100, derde en vierde lid, is van over
eenkomstige toepassing. 

103. 1. De commiss ie behandelt op den voet 
Yan het bepaalde in artikel 98 de aangele
genheden aan haar door de in dat artikel be
doelde personen voorgelegd of welke, na over
leg tusschen die personen en de commissie, 
door Onzen Minister voor behandeling vat
baar worden geach t. 

2. Een verslag van de gehouden besprekin
gen wordt Onzen Minister aangeboden. 

104. Van de in zake de in de commissie 
behandelde aangelegenheden door de Regee
ring genomen beslissing wordt aan de com
missie mededeeling gedaan. 

105 . 1. De commissie vergadert op plaats, 
dag en uur door den voorz itter te bepalen. 

2. De ve rgaderingen worden in den regel 
te 's-Gravenhage gehouden . 

3. De voorzitter is verplicht de commissie 
bijeen te roepen, indien twee tweetallen van 
leden, onder medecleeling van redenen, het 
verlangen daartoe te kennen geven. De bij
eenroeping geschiedt binnen een maand na 
ontvangst der kennisgeving. 

106. 1. De comm issie stelt in overleg met. 
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de in artikel 98 bedoelde pe rsonen zoo noodig 
een reglement,_ va n orde vast. Bij gemis van 
overeenstemmmg tusschen deze personen en de 
commissie beslist Onze Minister. 

2. De voorzitter doet door den secretaris 
een kort verslag opmaken, bevattende een be
knopte samenvatting van het in de vergade-
1·inge11 verhandelde, voor zoover dat voor 
openbaarmaking geschikt kan worden geacht. 
Overigens is het verhandelde in de commissie 
geheim, behoudens de besprekingen, waarin de 
in artikel 96 bedoelde personen met Onzen 
'Minister en de door de organisaties aangewe
zen leden en plaatsvervangende leden met 
d e organisatie, die he n aanwees, treden. 

HOOFDSTUK XII. 
. Slot- en overgangsbepalingen. 

107. Met ingang van den dag van inwer
kingtreding van dit besluit vervalt: 

het Koninklijk besluit van 23 Maart 1925 
(Staats blad n°. 105), houdende voorloopige 
voorzieningen omtrent het georganiseerd over
leg voor het militair personeel der zeemacht, 
zooals dit besluit sedert is gewijzigd, laatste
lijk bij Koninklijk besluit van 4 September 
1930 (Staatsblad n°. 384). 

108. De wachtgeldregeling voor het mili
taire personeel der zeemacht, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 30 Maart 1927 (Staats
Uad n°. 64), gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 4 Februari 1931 (Staatsblad n° . 46) , 
blijft van kracht. 

109. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1931. 

110. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Reglement rechtstoestand militairen zee
macht". 

Onze Minister van Defensie i s belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 22sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Def emie, L. N . Dec k e r s, 
( Tlitgeg. 28 Augustus 1931.) 

INDEELING VAN HET REGLEMENT. 
Artt. 

Hoofdst . I. Algemeene bepal ingen 1 t/m 
,, ... 

II. Aanstelling en bevor-
<lering .... .. .. ....... .. .... .. 4 

" 
16 

III. Schorsing ..... ............ . 17 
" 

18 
IV. Ontslag ..................... . 19 

" 
30 

v. Bezoldiging .. .. ... ....... . 31 
" 

44 
VI. Diensttijden. Werktij -

den .............. 45 49 
VII. Verlof, vacantie en be-

wegingsvrijheid .......... 50 62 
VIII. Aansprnken in geval 

van ziekte ·· ·· ······ ·· ··· ·· 63 72 
IX. Overige rechten en 

verplichtingen der mi-
litairen ..... .............. .. 73 

" 
96 

X. Administratieve instan-
ties ·· ··· ··· ··· ·· ····· ········· 97 

XL Georganiseerd overleg 98 106 
XII. Slot- en overgangsbe-

palingen ·· ······· ··· ·· ··· ·· 107 " 
110 

22 Augustus 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van voorschriften betreffende den rechts
toestand van het militair personee l der 
landmacht. S. 378. 

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

Defensie van 18 Juli 1931 , Geheim Litt. CSl; 
Gezien artikel 125 van de Ambtenarenwet 

1929; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

4 Augustus 1931, n°. 19); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Defensie van 21 Augustus 1931. , 
Geheim Litt. G96; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de volgende voorschriften vast te ste ll en be

treffende den rechtstoestand van het militair 
personeel der landmacht. 

HOOFDSTUK I. 

A I gem e e n e b e p a I i n ge n. 

Art. 1. 1. Militaire ambtenaren in den zin 
_van dit beslui t zijn: 

a. zij die zijn aangesteld in militairen open
baren dienst om bij de landmacht hier te laude 
werkzaam te zijn; 

b. zij die, aangesteld in militairen open
baren dienst om bij de l·andmacht in de over
zeesche gebiedsdeelen werkzaam te zijn, tij de
lijk dienst verrichten bij de landmacht hier 
te lande, voor zoover de a lgemeen verbindende 
voorschriften, geldende v~r die landmapht, 
op hen van toepassing zijn. 

2. Onder militaire ambtenaren in den zin 
van dit besluit is mede begrepen het reserve
personeel der Koninklijke landmacht, hetwelk 
n iet valt onder het voorgaande lid. 

2. Ten aanzien van militairen, die· leerling 
zijn van eene inrichting van militair onder
wijs, dan wel die in opleiding zijn tot ofîicier 
bij het reserve-personeel der Koninklijke land
macht, kunnen door Ons, of na Onze machti
ging door Onzen Minister, bijzondere, afwij
kende of aanvullende bepalingen worden ge-
steld. · 

3. In tijd van oorlog in den zin van het 
Wetboek van Militair Strafrecht, mag, bij 
bepaalde noodzakel ijkheid, door of op last van 
Onzen Minister tijdelij'k van de bepalingen van 
dit besluit worden a fgeweken. 

4. 1. In dit besluit wordt verstaan onde1·: 
a . ,,Onze Minister" , Onze :Minister van De

fensie; 
b. ,,militairen", militaire ambtenaren in 

den zin van artikel 1 van dit besluit; 
c. ,,officieren", militaire ambtenaren, die 

den rang van tweede-luitenant of een hooge
i·en rang bekleeden ; 

d. ,,onderofficieren", militaire ambtenaren 
beneden den rang van tweede-luitenant met 
den rang van sergeant (wachtmeester) of hoo
geren rang; 

e. ,,gehuwden", militairen, die volgens de 
Nederlandsche wet als gehuwd worden be
schouwd, zoomede militairen, die gehuwd zij n 
geweest in den zin dier wet ; 

/. ,,beroepsmilitairen" en "beroepsperso
neel" , militaire ambtenaren in den zin van 
artikel 1 van dit besluit, met uitwndering 
van : 
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1 ° .. de militairen, die zich hebben verbon
den met de bedoeling vrijstelling te verkrijgen 
van het volbrengen der eerste-oefening, waar
toe zij bij vestiging in Nederlandsch-Indië 
krachtens het Dienstplichtbesluit voor Neder
landsch-Indië (Nederlandsch Staatsblail 1923, 
n°. 223), verplicht zouden kunnen worden; 

2°. de militairen, die vrijwillig de verplich
tingen van een gewoon dienstplichtige op zich 
hebben genomen; 

3°. de militairen, die zich bij den vrijwil 
ligen landstorm hebben verbonden, en 

4°. de militairen, die behooren tot het re
serve-personeel der Koninklijke landmacht, als 
bedoeld in de Wet voor het resene-personeel 
der landmacht 1905. 

2. De bepalingen van dit besluit, welke 
gelden voor het reserve-personeel der Ko
ninklijke landmacht, zullen van overeenkom
stige toepassing zijn ten aanzien van de mili
tairen, genoemd in het vorige lid onder /, 
sub 1°., 2°. en 3°. ' 

3. Wij behouden Ons voor, wowel ten aan
zien van het beroepspersoneel als ten aanzien 
van het reserve-personeel der Koninklijke land
macht, te bepalen, wat voor de toepassing van 
dit besluit onder "standplaats" moet worden 
verstaan. 

5. Onder " militaire werkzaamheden" wor
den verstaan de arbeid en de verrichtingen, 
welke zijn verbonden aan de vorming, de in
standhouding en het gebruik van de weer
macht. 

HOOFDSTUK II. 

A a n s te 1 1 i n g e n b e v o r de r i n g. 

Eerste Afdeeling. 

0 f ficie,·en. 

6. 1. De officieren worden benoemd en 
a angesteld na te hebben voldaan aan bij de 
wet of door Ons gestelde of nader te stellen 
e ischen van bekwaamheid en geschiktheid. 

2. Geen officier wordt als zoodanig tot de 
uitoefening van den militairen dienst toege
laten dan na in handen van de bevoegde 
.autori teit . den eed (de belofte) als officier te 
hebben afgelegd. · 

7. De benoeming en aanstelling van den 
o fficier tot een hoogeren rang of eene hoo
gere klasse (bevmdering) geschiedt door Ons 
met inachtneming van de regelen, daarvoor 
gesteld in de Bevorderingswet voor de land
macht 1902, dan wel in de Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905. 

8. Als akte van aanstelling geldt voor den 
officier een uittreksel uit Ons desbetreffend 
besluit. 

Tweede Afdeeling. 

Militairen beneden den rang 
van tweede-luitenant. 

9. 1. Als eerste aanstelling als zoodanig 
wordt voor den militair beneden den rang van 
tweede-luitenant aangemerkt hetzij de gesloten 
e n bekrachtigde militaire verbintenis, hetzij 
de indeel ing bij het reserve-personeel der Ko
niQ.klij ke landmacht krachtens het bepaalde in 
het derde lid van artikel 45 der Dienstplicht
,vet. 

2. Het sluiten en bekrachtigen van eene 

L. & S. 1931. 

vrijwillige militaire verbintenis, als in het eer
ste lid bedoeld, geschiedt volgens door Ons 
gestelde of nader te stellen regelen. 

10. 1. Bij eerste indiensttreding verbindt de 
beroepsmilitair beneden den rang van tweede
luitenant zich voor een tijdvak van zes jaren. 

2. Na het volb1·engen van bedoelde eerste 
ve1·bintenis zal de belanghebbende, aan wien 
vergund wordt in dienst te blijven, ongeacht 
zijn rang, stand of betrekking, eene verbin
tenis moeten sluiten voo"r onbepaalden tijd. 

3. Het eerste jaar eener vrijwillige mili
taire verbintenis, als in het ee1-ste lid bedoeld, 
wordt als proefjaar beschouwd, gedurende het
welk die verbintenis drie maanden na opzeg
g ing hetzij door de autoriteit, die de verbin
tenis heeft bekrachtigd, hetzij door den be
langh~bbende, een einde zal nemen. 

ll. 1. De aanstelling tot een hoogeren rang 
of eene hoogere klasse (bevordering) geschiedt 
door of vanwege Onzen Minister volgens de 
daarvoor door dien Minister gestelde of nader 
te stellen regelen. 

2. Bij die regelen zal worden in acht ge
nomen, dat de bevordering van elk der ver
schi ll ende categorieën van militairen beneden 
den rang van tweede-luitenant zal dienen te 
geschieden op een der onderstaande wijzen, 
t.w. onde1'8Cheidenlijk: 

a. in volgorde van ouderdom in rang; 
b. in volgorde van den datum, waarop de 

geschiktheid voor den hoogeren rang (de hoo
gere klasse) is behaald ; 

c. in volgorde van het rangnummer, dat bij 
een desbetreffend examen is behaald, 

in dier voege, dat in de gevallen sub a, resp. 
sub b en sub t, het ee1-st in aanmerking komt 
degene, die: 

den hoogsten oude rdom in rang heeft; 
het ee1-st de geschiktheid voor den hoogeren 

rang (de hoogere klasse) heeft behaald; 
het hoogste rnngnumrner bij een examen 

heeft verworven. 
3. Den hoogsten ouderdom in eenigen rang 

heeft hij , die het eerst in dien rang is aange
steld (den grootsten diensttijd in dien rang 
heeft). Is de ouderdom in denzelfden rang van 
twee militairen gelijk, dan is hij de oudste, 
die in den voorgaanden rang den grootsten 
diensttijd heeft. Is voor beiden ook deze dienst
tijd gelijk, dan wordt de ouderdom in raug 
bepaald naar den diensttijd in den vóórvoor-

. gaanden rang enz. Mocht in eiken rang de 
diensttijd gelijk ziju, dan is de 'oudste hij, die 
in totaal den grootsten werkelijken diensttijd 
als militair bij de Koninklijke landmacht 
heeft, en is ook deze dezelfde, dan is de oud
ste hij, die in leeftijd de oudste is. 

4. I s in het geval, onder b van het tweede 
lid omschreven, door twee of meei· mil itairen 
de geschiktheid voor den hoogeren rang (de 
hoogere klasse) op denzelfden datum behaald, 
dan komt het eerst voor bevordering in aan
merking hij , die daarvoor het gunstigst wordt 
beoordeeld. 

5. Door Onzen Ministe r zullen - voor zoo
veel noodig in afwijking van het hiervoren 
bepaalde - regelen ·worden gesteld met be
t rekking tot den ouderdom in rnng van mili
tairen, als in dit artikel· bedoeld, die zijn 
gedegradeerd (verlaagd) geweest, die bij ad-

34 
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-ministratieven -.maatregel zijn teruggesteld, of 
die te voren in een hoogei-en of in denzelfden 
rang hebben gediend, hetzij als beroepsmil i
tai r, hetzij bij het reserve-personeel der Ko
ninklijke landmacht, hetzij bij het Korps ma
riniers, dan wel bij het Leger in Nederlandsch-
Indië. . 

6. Onze Minister is bevoegd om ten aan
zien van bijwndere groepen van militairen, 
voor wat de bevorderin!l: betreft, van voren
staande regelen af te wiJken. 

7. Onze Minister is bevoegd een militair 
a ls in dit artikel bedoeld, wi ens naam voor
komt op de candidatenlij st voor eenigen rang, 
tot dien rang te bevorde1·en 1net voorbijgang 
van anderen, wier namen op die candidaten
lijst op eene hoogere plaats voorkomen, mits 
de belanghebbende voor die bevordering zeer 
bijzonile,·e geschiktheid bezit en het legerbe
lang die bevordering met voorbijgang van 
anderen (bevordering bij keuze) e ischt. 

12. 1. Als akte van aanstelling bij indienst
tl'0ding geldt: 

a. voor den militair, die eene verbintenis 
heeft aangegaan, het tweede exem pl aa l' van 

. de door de bevoegde autorite it bekrachtigde 
verbandakte; 

b. voor den militail', die niet eene verb in
tenis heeft gesloten, de beschikking, waarin 
aan hem mededeel ing wordt gedaan van zijne 
verhouding tot de Koninklijke landmacht. 

2. Voor den militair beneden den rang van 
tweede-! ui tenant, die wordt aangesteld tot een 
hoogeren rang of eene hoogere kla se, geldt 
als akte van aanstelling een door of vanwege 
Onzen Minister afgegeven schriftelijke mede
deeling dier aanstelling volgens een daarvoor 
vast te stellen model. 

3. In de verbandakte, bedoeld in het eerste 
lid , onder a, wordt onder de voorwaarden der 
verb in tenis onder meer opgenomen, dat de 
belanghebbende: 

a. trouw belooft aan de Koningin en onder
werpiug aan de krijgstucht; 

b. verklaart zich te onderwerpen aan alle 
dienstvoorschriften voor de Koninklijke land
macht gemaakt of nog te maken, voor wover 
die te zijnen aanz ien van toepassing zullen 
zijn: 

c. verklaart niet aangesloten te zijn en zich 
niet te zullen aansluiten bij of op een igerle i 
wijze teun te zullen verleenen aan groepen 
o f vereenigingen van personen, welker doel of 
h a ndelingen in strijd zijn met de pi ichten van 
den militair. 

HOOFDSTUK III. 

Schorsing. 

13. 1. Onvenninderd overige te nemen 
maatregelen, kan een militair in de uitoefe
ning van zijne dienstbetrekking worden ge
schorst, wanneer dit door het dienstbelang of 
het belang van de krijgstucht bepaaldelij k 
wordt gevorderd , in het bijwnder wa nneer hij 
wordt verdacht zich te hebben schuldig ge
maakt aan gedragingen, handelingen of te
kortkomingen, welke aanleiding kunnen geven 
tot ontslag uit den dienst. 

2. Hij wordt in-de uitoefening van zijne be
trekking geschorst: 

a. met ingang ,•an den dag waarop het 
vonnis in kracht -o-a,n gewijsde is -gegaan, in
dien bij is veroordeeld tot eene straf gepaard 
gaande met ontslag uit den militairen dienst, 
of met verlaging; 

b. van ~n met den dag, waarop de desbe
treffende vo01·dracht aan Onzen Minister is 
ingediend, indien hij in aanmerking wordt 
gebracht om op grond van artikel ll9 der W et 
op de Krijgstuch t uit den dienst te .worden 
weggejaag d. 

3. Voor zoover door Ons niet anders .wordt 
bepaald, blijft de militair, die geschorst is, 
gedurende den tijd dier schorsing in he t genot 
van de volle of van gedeeltelijke bewldiging. 

14 . D e schorsing bedoeld in het vorige arti
kel geschiedt: 

a. van den tot een korps of inrichting be
hoorenden militair door den commandant van 
dat korps of die inrichting; 
. b. van de overige militairen - voor zoo
veel zij tot het Veldleger . behooren - door 
den Commandant van het V eldleger, en, voor 
zooveel zij da artoe niet behooren, door den 
inspecteur of den chef van het wapen of 
dienstvak , waartoe de betrokkene behoort ; 

een en ander, vöor wat betreft de gevallen 
bedoeld in het eerste lid van het vorig artikel, 
onder nadere goedkeuring of op last van On
zen Minister. 

15. 1. D e autoriteit, die de schorsing krach
tens het bepaalde bij het ee1·ste lid, of bij het 
tweede lid , sub a, van artikel 13 heeft gelast, 
heft deze weder op wodra de redenen zijn 
vervallen, welke tot de schorsing aanleiding 
hebben gegeven. 

2. Van deze opheffing doet hij onverwijld 
mededeeling aan den belanghebbende en aan 
Onzen Minister. 

16. Indien de nadere goedkeuring tot schor
sing niet wordt verleend, zoomede wa nnee r de 
voordracht tot het wegj agen uit den dienst is 
afgewezen, wordt de schorsing geacht niet te 
hebben plaats gehad. Aan belanghe bbende 
word t hiervan mededeel ing gedaan door do 
autoriteit cloo,· wie , de schorsing is geschied. 

HOOFDSTUK IV. 

0 n t s Ia g. 

Eer te Afdeeling. 

Ontsla(! van Off icieren. 1 

17. Het ontslag van een officier geschiedt 
door Ons met inachtneming van de daarvoor 
in de B evorderingswet voor de landmacht 
1902, dan wel in de Wet voor het reserve
personeel de,· 1 andmacht 1905 gestelde regelen . 

Tweede Afdeeling. 

Ontslar, van ,nilitaii-en beneden den rang vcm 
tweede-luitenant . 

18 . 1. De militair · beneden den rang van 
tweede-! ui tenant verliest zijn rang of stand 
door ontslag uit den militairen dienst. 

2: Is hij na dit ontslag nog dienstplichtig, 
dan kan hij voor den duur van zij n dienst
pl icht als dienstplichtige in zijn rang gehand
haafd blijven. 

19. 1. De militair beneden .den rang -van 
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tweede-! ui tenant, di e niet b'ehoort tot het re
serve-personeel der Koninkl ijke landmacht, 
wordt, als zoodanig door of namens Onzen Mi
nister eervol uit den militairen dienst ont
slagen: 

rL. bij overgang in een bet,rekking in di enst 
van' het Rijk als ambtenaar in den zin van de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) ; 

b. bij het bereiken van den leeftijd rnn 60 
jaar; 

c. zoodra hij, nog geen 60 jaar oud zijnde, 
een werkelijken dienst van 40 jaren kan doen 
gelden in den zin van de Pensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) ; 

d. wanneer hij den leeftijd van 50 jaar 
heeft bereikt of overschreden en hij ge
acht wordt in verband met zij n leeftijd voor 
de waarneming van den militairen dienst niet 
meer ten volle geschikt te zijn; 

e. wanneer uit een commissoriaal genees
kundig onderwek blijkt, dat hij voor de waar
neming van den militairen dienst ongesch ik t 
IS' 

/. wanneer hij bij het eindigen van den 
termijn, waarvoor hij zich had verbonden, geen 
ni-euwe verbintenis wenscht aan te gaan, dan 
wel geen toestemming verkrijgt tot het aan
gaan van eene nieuwe verbintenis. 

2. De militair, als in het eerste I id be
doeld, kan door Onzen Minister a ls zoodani g 
eervol worden ontslagen : 

a. op eigen verzoek, eventueel op voor elk 
' geval afzonderlijk door Onzen Minister te 
stelJen voorwaarden; 

b. niet op eigen verzoek, indien bij een 
voor pensioen geldigen diensttijd heeft van ten 

·minste 30 jaren in den zin der Pensioenwet 
,-oor de landmacht (Staatsblad 1922, n° . 66) ; 

c. met toekenning van wachtgeld wegens 
· opheffing van zijn betrekking of wegens ver
andering in de samenstelling van het wapen 
of dienstvak, waartoe hij behoort. 

20. 1. Bij ontslag wegens verandering in de 
samenstelling van een wapen of dienstvak, als 
bedoeld in het tweede lid, sub r, van artikel 
19, geschiedt het ontslag der militairen, be
houdens het bepaalde in het rnlgend lid, in 
de volgende rangorde: 

a. zij, die zulks wenschen ; 
b. zij, die 35 of meer voor pensioen geldige 

. dienstjaren hebben, waarbij ongehuwden, die 
geen kostwinner van een gezin zijn, vóór de 
overigen en in beide groepen ouderen in leef
tijd vóór jongeren gaan; 

c. zij, die den leeftijd van 35 jaren nog niet 
hebben overschreden en niet 6 maanden of 
langer hetzij gehuwd, hetzij kostwinner van 
een gezin zijn, te beginnen met hen , die de 
minste dienstjaren hebben; · 

d . zij, die de minste dienstjaren hebben. 
2. Wanneer het dienstbelang zulks vordert, 

kan bij de verleening van ontslag van de 
rangorde, bedoeld in het vorige lid, worden 
a fgeweken, met dien verstande dat, indien de 
omvang van de voorgenomen afvloeiing daar
toe aanleiding geeft, deze geschiedt naar een 
bepaald, vooraf vastgesteld en aan de betrok
kenen kenbaar gemaakt plan. 

21. De militair, in het eerste 'Jid van arti
kel 19 aangeduid, wordt als zoodanig door 
Onzen Mi nis ter nie-l-eervol ontslagen: 

a. ter zake van misleiding bij zijne aanmel
ding voor dienstneming door het opzettelijk 
doen van onware opgaven of het opzettelijk 
verzwijgen van omstandigheden ten aanzien 
van voor zijne dienstneming gestelde eischen, 
indien juiste OJ?gave of het niet verzwij gen 
van die omstandigheden de aanneming wu 
hebben belet; 

b . wanneer blijkt, dat hij reeds in over
heidsdienst is geweest en deze omstandigheid 
door hem bij het aangaan der verbintenis is 
verzwegen; 

c. wanneer blijkt, dat hij bij zijne aanne
ming heeft verklaard ongehuwd te zijn en op 
dat tijdstip wel gehuwd was ; 

d. na een rechterlijk gewijsde, dat, het ont-
, si ag uit den militairen dienst niet ten gi.
volge hebbende, nochtans is gewezen wegens 
een ha ndeling, welke den veroordeelde on
waardig maakt om in den milita iren dienst 
te blijven; 

c. indien hij naar het oordeel van Onzen 
Minister zich heeft schuldig gemaakt aan han
delingen of gedragingen, welke de tucht on
dermijnen, aan onzedelijkheid of aan verre
gaande nalatigheid in de vervulling der 
dienstplichten. 

22. 1. De militair, in het eerste lid van 
artikel 19 bedoeld, kan door Onzen Minister 
als zooda.nig worden ontslagen: · 

a. ter zake van karaktereigenschappen, ge
drag of wijze van dienen, waardoor hij o'nge
sch ikt of onbebvaam is om in den verkregen 
rnng of stand of in de bekleede betrekking 
bij een ig onderdeel van de landmacht te die
nen, voor zooveel die ongeschiktheid niet valt 
ouder punt e van het eerste lid van artikel 19 ; 

b. ter zake van het verlies van den staat 
van Nederlander; 

c. indien hij onder curateele is gesteld; 
d. na dienstonderbreking ter zake van de

sertie of ongeoorloofde afwezigheid; 
e. in gevallen, in de a rtikelen 19 en 21 niet 

genoemd, wanneer slechts door ontslag het be
lang v,m den dienst of dat van den militair 
te behartigen is. 

2. Een milita.ir, als in het eerste lid van 
a rtike l 19 bedoeld, di e een huwelijk aangaat 
gedurende den tijd , dat hij soldij geniet, dan 
wel - in het genot van jaarwedde zijnde -
huwt vóór hij . het 23ste lev~psjaar heeft vol 
bracht, of - bijaldién' hij behoort tot het wa
pen der Koninklijke marechaussee - huwt 
vóó,· hij een van 1·ijkswege beschikbaar gestel
de of een van rijkswege goedgekeurde woning 
kan betrekken, wordt door Onzen Minister in 
het belang van den dienst a ls zoodanig ont
slagen. 

3. 111 de gevall en, in de beide vor ige leden 
genoemd, i ,a11 tevens worden ve11neld, dat het 
ontslag eervol , da11 wel niet-eervol heeft plaats 
gehad. 

23. 1. Aan den militair, die door of na
mens Onzen :Minister wordt ontslagen, wordt 
een ontslagbrief uitgereikt, waarin de reden 
van het ontslag is vermeld. 

2. Een ontslag, a ls in de artt. 19 ee rste 
lid , sub ll en /, en tweede lid, sub b ~n c, en 
22, eerste lid, sub a en e, aangeduid, gaat niet 
eerder in dan dri e maanden na den datum 
van aanzeggi ng van het ontslag, tenzij de be-
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langhebbende zei[ Yerzoekt zij u ontslag op een 
vroegeren datum te doen ingaan. 

24. 1. Op den militair, die anders dan 
krach tens het gestelde in artikel 45 , derde 1 id, 
der Dienstpl ichtwet tot het reserve-personeel 
der Koninklijke landmacht behoort, zijn van 
overeenkomstige toepass ing · de bepalingen, , 
vervat in de artikelen 19, eerste lid, sub e en 
/, en tweede lid , sub a, 21, sub d en e. 22, 
eerste I id, sub u, b en c, en derde lid, en 23 , 
eerste lid. 

2. Op hem, die krachtens evenaangehaa lde 
wetsbepaling tot het reserve-personeel der Ko
ninklij ke l 'andmacht behoort, is van overeen- , 
komstige toepassing het gestelde in de arti
kelen 19, eerste lid , onder e, 21 , sub d en e, 
~n 22 , eerste lid, sub a, b en c, en derde lid. 

25 . 1. De toekenning van pensioen aan mi
litairen, zoomede aan hunne weduwen en wee
zen, geschiedt volgens bij de wet gestelde of 
nader te stellen regelen. 

2 . Wachtgeld wor<lt aan een beroepsm ili
tair toegekend in de geva ll en en tot de be
dragen, a ls daartoe door Ons bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur is of nader zal worden 
bepaald. 

HOOFDSTUK V. 

zijnde, zonder wettige reden achterb lijft; 
t . zonder wettige reden niet ,·ol doet · aan 

het bevel om van verfof of nonactiv ite it terug 
te keeren , zich naar een aangewezen plaats of 
korps te begeven of zich bij een hem aange
wezen autoriteit te mel den; 

tl. zich in preventieve hechten is bevind t; 
c. veroordeeld zijnde tot gevangenisstraf, 

militaire detenti e of hechtenis, zijne straf on
de rgaat; 

/. in een straf. of tuchtklasse is geplaatst. 
30 . De bezoldigi 11g wo rdt niet . l anger ge

noten: 
ei. bij het ved iezen van den rang of van 

de betrnkking, dan wel bij terugstelling in 
klasse, dan tot en met den dag. voorafgaande 
aan dien, wa a rop dat verlies of die terugstel-
]ino- inc"aat · · 

t bij ontslag uit den dienst, dan tot en· 1net 
den dag, ,·oorafgaande aan dien, waatop het 
ontslag ingaat ; 

c. bij ovei·lijden, dan tot en met den dag 
van overlijden ; 

d . bij vertrek met groot verlof, dan tot en 
met den dag vau vertrek. 

B e zo I cl i g i n g. 

E erste Afdeeling. 

Algenieen. 

31. Bij verlaging, dan wel terugstelling bij 
adm inistratieven maatregel van een militair 
wordt de bezold ig ing, verbonden aan den hoo-

' geren rang (de hoogere betrekking of klasse) 
niet langer genoten dan tot en met den dag 
vóór dien , waarop de verlaging of terugstel
ling ingaat. 

26 . De bezoldiging van de militairen, be- 32. Aan een bij een leger te velde dienend 
hoorende tot het beroepspersoneel , dan wel tot militair, zoomede aan eeT) militair , dienende 
het reserve-personeel der Koninklijke land- bij een tot de Koninklij ke landmacht behoo-
macht, wordt door Ons geregeld met inacht- rend gedeel te der krijgsmacht, waaraan de 
neming van het bepaalde bij de volgende ar- ; bekendmaking is gedaan, bedoeld in artikel 
tikelen. · 71 van het Wetboek van Militair Strafrecht, 

27. 1. De bezoldiging van hem , d ie word t wordt gelegenheid gegeYen, naar door Onzen 
benoemd, aangesteld of bevorderd tot een Minister gestelde regelen, eenmaal per maand 
rang, dan wel wordt aangenomen in eene be- een gedeelte zijner bezoldiging, bij wijze van 
trekking, waaraan bezold iging verbonden is, d'elegatie, aan zij ne echtgenoote of aan een 
gaat, behoudens het bepaalde in het tweede door hem aan te wijzen persoon of instelling 
lid van dit artike l, in met den .datum van het betaalbaar te doen stellen. 
Koninklijk besluit, de beschikking of order, 33. Naar door Ons gestel'de of nader te 
waarbij de benoeming. aanstel ling, bevorcle- stellen regel en kan aan een militair een voor-
r ing of aanneming is gerege ld , tenzij daa ri n schot op zijne bezoldiging of op andere door 
een ingangsdatum is genoemd. 

1 
hem als militair te ontvangen baten worden 

2. Voor hem, di e bij zij n in dienst treden verleend. 
eene verbintenis sluit, gaat de bezoldig ing in 
met den datum, waarop de verbandakte doo,· 
cie . bevoegde a utor iteit is bekrachtigd. 

3. l\1et afwij king in zooverre van het be
paalde bij de voorgaande leden, geniet een 
militair , behoorende tot het reserve-personeel 
der Koninklijke landmacht, niet eerder bezol
diging dan met ingang van den datum van 
de eerstvolg·ende opkomst in werkelijken 
dienst. 

28 . B ehoudens de bij de wet of bij dit be
s luit gemaakte uitzonder ingen heeft de m ili 
tair aanspra ak op de volle voor hem vastge
stelde bezoldiging. 

29 . Naar regelen, door Ons gesteld of nader 
te stellen, en onverminderd het bepaalde bij 
artikel 76, kan bezoldiging geheel of gedeel
tel ij k worden ingehouden gedurende den tijd , 
dat de m il itair: . 

a. zich zonder wettig,e reden van zij n korps 
of standplaats verwijdert; · 

b. voor dienstzaken of met verlof a fwez ii;r 

Tweede Afdeeling. 

B eroeps11iilitafren. 

34. 1. Bij de in artikel 26 bedoelde regeling 
kun11en periodieke verhoogingen der bezoldi
g ing worden vastgesteld. Indien zulks het ge
val is, worden voor de desbetreffende rangen 
en klassen de laagste en de hoogste bezoldi
ging bepaald en de opklimming van de eerste 
tot de laatste geregeld. Volgens deze. regeling 
gaat met rangsverhooging, behoudens in uit
zonderingsgevall en, steeds eene verhooging van 
bezoldiging gepaard. 
. 2. Voorts worden in die regeqng bep.1,tli n
gen opgenomen nopens de berekening .en de 
toekenning van den voor periodieke verhoo
gingen tellenden diensttijd, womede van den 
invloed, dien vakkennis en/of leeftijd' bij aan
stelling op die verhoogingen kunnen u itoefe
nen . . 

35. 1. D e wedden van de ,1]iilitairen, V(!Or 
zoo·veel daarbij p!!riodieke vei"hoogii;tgen, zijn 
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voorûen, worden bij YOlrloende bekwaamhe id. 
geschiktheid en vo ldoe1iden dienstijver perio
diek verhoogd op de wijze, a ls iu de desbe
treffende bezoldigingsschalen is aangegeven. 
Komt een belanghebbende voor eene perio
dieke verhooging niet in aanmerking uit hoof
rle van onvoldoende bekwaamheid , onvoldoen
de geschi ktheid of onvol doenden dienstij ver, 
dan wordt aan Onzen :Mi nister ter zake eene 
heslissing gevraagd. Het uitstellen van eene 
periodieke verhooging heeft echter n iet het 
evenredig later toekennen van de daaropvol
gende verhoogingen ten gevolge, tenzij Onze 
:Minister anders bepaalt. 

2. Periodieke verhoogingen vau de jaar
wedden en periodieke rangsverhoogingen ge
sch ieden met ingang Yan den eersten der 
maand, waarin het recht op zoocl an ige ver 
hooging ontstaat. 

3. H eeft belanghebbende evenwel in eenige 
maand recht verkregen op eene jaarwecldever 
hooging als vol'0nbedoeld ten gevolge van be
vordering of overgang in eene andere positie 
in diezelfde maand, clan w01,dt hij in het genot 
van die jaanvedde-verhooging gestel d met in
gang van den datum dier bevordering of van 
dien overgang. 

36. 1. Voor jaarwedde-genietende militai
ren, di e niet gehuwd of niet gehuwd geweest 
zijn, wo1•den de in de voor hen vastgestelde of 
vast te stellen bezoldigingsschalen vermelde 
bedragen met 3 ten honderd verminderd. 

2. H et bepaalde in het eerste l id wordt ten 
aanzien van een milita ir, die in het huwelij k 
is getreden, niet langer toegepast dan tot den 
lsten da g der marmel, waarin het huwelijk is 
voltrokken. 

37. 1. ,vij behouden Ons YOOr te regelen 
de toekenning van toelagen aan milita iren of 
groepen van militairen, aan wie zoodanige 
eischen gesteld worden, dat hunne positie en 
taak een bijzonder karakter dragen, hetwelk 
hen onderscheidt van de overige in denzelfden 
rang of dezelfde klasse dienende mi li ta iren. 

2. Daarnaast kunnen door Ons regelen wor
den vastgesteld voor de toekenning van ver
goedingen en tegemoetkomingen in de geval
len, dat dit in het belang van den dienst of 
om redenen van bill ij khei rl wordt nood ig ge
oordeeld. 

de evenwel , dat de sou, va11 jaarwedde en de 
hiel'becloelde toelage niet mag stijgen boven 
een bedra.g van f 2000, noch boven het maxi
mum der· voo l' zijn ra ng· geldende bezold ig ings
sch aa l. indi en dat max imum minder dan f 2000 
bedra agt. 

2. Eene toelage, a ls bedoeld in het eerste 
lid, wordt toegekend gerekend van den eer
sten de r maand, waa ri n het huwelijk vol trok
ken is. Ontstaat. echter recht op zoodanige - toe
lage a ls gevolg van bevordering of van over
gang in eene andere positie, dan treedt de 
belanghebbende in het genot die r toelage op 
den datum van die bevordering of van dien 
overgang. 

39 . 1. Boven en behalve de wedden en toe
lagen, volgens de bij di t besluit voorziene 
regeli ngen toe te kennen, geniet een militair 
bij wij ze van tijdelij ke toelage, voor zijne wet
t ige of wettelij k erkende, zoomede uit een 
vroeger huwelijk van zij ne echtgenoote ge
sproten kinderen beneden den leeftijd van 18 
jaar, die h ij op den l sten J anuar i van het 
jaar bezit, eene kindertoe lage, bedragen de per 
kind 3 ten honderd van de wedde en toelagen, 
als bedoel d in de artikelen 37, ee rste lid , en 
38, eerste lid, alsmede die, aangeduid in arti
kel 43, we lke hij op dien datum, of, bij latere 
indiensttrediug, op den datum va n indienst
treding geniet, met dien verstande , dat de 
toelruge ten minst,e f 60 en ten hoogste f 240 
per kind en per jaar bedraagt. 

2. Met kinderen , al bedoeld in het voor
gaande li d, worden gelijkgesteld p leegk inde
ren, di e deel uitmaken van het gezin van den 
militair en geheel a ls e igen kinderen door 
hem worden onderhouden en opgevoed en voor 
wie de aftrek van het belastbaar inkomen 
voor de Rijksinkomstenbelasting is toegestaan. 

3. Voor eenzelfde k ind mag nimmer aan 
meer dan één persoon kindertoelage worden 
toegekend. 

40. 1. Voor huisvesting en wa terverbruik 
in een r ijksgebouw of in eene van rijkswege 
beschikbaar gestelde woning wordt van jaar
wedde-genietenden op hunne jaarwedde, even
tueel vermeerderd met de toelagen, genoemd 
in de artikelen 37, eerste lid, en 38, a lsmede 
met die, aangeduid in artikel 43, dan wel 
verm inderd als aangegeven in artikel 36 , in
gehouden: 

van ongch·1twrlcn : 
voor zoover zij behooren tot het \,Vapen de,· 

Koninklijke marechaussee of tot de Pol iti e
troepen, twee ten honde,·d; 

indien zij niet behooren tot het Wapen der 
Koninklijke marechaussee of tot de Politi e
troepen, vijf ten honderd ; 

van gehuwden : 

3. De toelagen, in het eerste lid bedoeld , 
worden, met inachtneming van het bepaalde 
in het volgende lid, genoten van en met den 
datwn van het Koninklijk besluit, de besch ik
king of order, waarbij de benoeming, aanstel 
ling of plaatsing in de betrekking, waaraan 
aanspraak op toelage is verbonden, is gere
geld, tenzij daarin een bepaalde datum van 
ingang is genoemd, tot en met dien van ont
heffing uit die betrekking of van overlijden. 

4. In de gevallen, waarin niet de volle 
jaarwedde wordt genoten, dan wel het recht 
daarop ophoudt te bestaan, worden ook de 
toelagen slechts naar evenredigheid genoten 
of vervalt het recht hierop. 

voor hen, die behooren tot het ,v a pen der 
Koninklijke marechaussee, een door Onzen 

. Minister te bepalen percentage, bedragendc 
1 ten minste drie en ten hoogste vijf ten ho,1-

derd; 

38. 1. Zoolang een militair eene jaarwedde 1 

geniet van minder dan f 2000, wordt hij bij 
of nà het volbrengen van het 23ste levens
jaar, indien hij gehuwd is of gehuwd geweest 
is, in het genot gesteld van eene toelage ten 
bedrage van f 200 per jaar, met dien verstan-

voor de overigen, niet uitzondering van hen , 
die behooren tot het Korps politietroepen , 
vijftien te n hundei-d, en voor hen, di e behoo
ren tot het Korps politietroepen, achttien tu, 
hond,erd, doch niet meer dan de getaxeerde 
huurwaarde van het bewoonde perceel of per
ceelsgedeelte volgens artikel 10 der Wet op 
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de personeele belasting 1896, indien die lage!' 
is dan vij ftien , resp. achttien ten honderd van 
het in den aanhef dezes aangeduide bedrag 
en ·- tenzij in bijzondere gevallen door Ons 
a11de 1·s mocht worden bepaald - niet minder 
rian ze·ven ten honde,·d van evenbedoeld be
drag, 

een en ander voor gehuwden eventueel Yer
hoogd met de door Onzen Minister te bepalen 
vergoeding voor watervel'bruik , voo1· zooveel 
betaling daal'van l'echtstreeks door de bewo
ners aan de leveranciers niet wel mogelijk is. 

2. Deze bepaling wordt niet toegepast ten 
aanzi en van den gouverneur van en den eerste
officier bij de Koninklijke militai re academie, 
en evenmin ten aanzien van 1nilitairen, dle 
- hoell'el ovel'igens niet gehuisvest zijnde in 
een rijksgebouw of een van rijkswege beschik
baa,· gestelde woning - in hunne vaste stand
plaats in verband met oefeningen of met an
dere bijzondere omstandigheden t ijdelijk nacht
verblij f houden in eene kazerne , i11 barakken, 
in een tentenkamp, enz. 

3. Aan de gehuwde onderofficieren en min
deren Yan het Korps politietroepen wordt eene 
tegemoetkoming in de woninghuul' toegekend 
ten bedrage van drie ten hon'derd van het iu 
het eerste lid bedoelde bedrag. 

4. · Naai' regelen, dooi· Onzen ~f inister te 
ste ll en, kan deze tegemoetkoming i11 bijwn
dere gevallen ll'Ol'den verhoogd tot een be
drag- van ten hoogste f 150 per jaal'. 

5. De ongehuwde jaarwedde-genietende mi
litairen, niet behoorende tot het Wapen del' 
Koninklijke marechaussee of tot het Korps 
pol itietroepen, di e in eigen huisvesting voor
zien of toe temming hebben Yerhegen tot het 
overnachten buiten de kazerne, zullen b ij het 
deelnemen aan een bestaande menage worden 
onderworpen aan eene inhouding wegens huis
vesting in een rijksgebouw of in eene van 
rijkswege b_eschikbaar gestelde woning ten be
drage van twee ten honderd van het in het 
eerste lid bedoelde bedrag, met een maximum 
van f 40 per jaar , een en ander OYel" den tijd, 
gedurende welken zij aan eene bestaande me
nage deelnemen. 

6. Onze Minister is gemachtigd om eene 
regeling te treffen ten opzichte Yan ongehuw
de jaarwedde-genietende militairen, die in 
hunne vaste standplaats niet onderworpen zij n
de aan eene inhouding, a ls genoemd in het 
eerste lid , tijdens eene detacheering op eeni
gerlei wijze van rijkswege worden gehuisrnst. 

7. Onze Minister is gemachtigd om, nadat 
krachtens artikel 34 der Diensplichtwet bui
tengewone oproeping van dienstplichtigen heeft 
plaats gehad, voor alle ongehuwden, die van 
ájkswege zijn gehuisvest, dan wel voor een 
deel hunner, de deswege op hunne bezoldiging 
toegepaste inhouding tijdelijk op te heffen. 

8. Voor den gehuwden militair, die door· 
of vanwege Onzen Minister is aangewezen tot 
het verrichten van de functie Yan huisbewaar
der in het perceel, waarin h ij is gehui vest, 
of optreedt als wachter del' genie, dan wel 
belast is met de bewaking van een of meer 
magazijnen, wordt de inhouding wegens huis
vesting van r ijkswege verminderd met een be
drag van f 150 's jaars, dan wel opgeheven, 
indien het bedrag der inhouding lager is dan 

f 150 's jaars. 
9. Inge,·al een gchuud milit,dl' be,nèdë i1 

den rang van officier van het \Vapen de·r ' 
Koninklijke mar€chaussee zelf . in zijne h,uîs- ' 
,·est i11g moet voorz ien, ontvangt hij deswêge ' 
eene tegemoetkoming ten bedrage van tien' 
ten honderd van het in het eerste lid bedoeld'e ' 
bedrag. 

10 . Voor de toepassing van dit artike l wol'
den - in afwijking in zo0Ye1-re van het ):>e- ' 
paalde in artikel 4 - niet als gehuwden aan
gemerkt : 

{lehuwdui, die, gescheiden van hun gezin, 
anrlers dan wegens woningnood , gehuisvest' 
zijn in de kazerne , ba rak, enz. ; 

1.c Pduw,u1ar .~ en (Jesr h eiden 1nan.11en, die it1 
de kazerne, barak. enz. gehuisvest zijn als een 
ongehuwde, 

een en ander voor elk geva l nader te rege
len door Onzen Minister. 

41. Indien een jaanrndde-gen ietend mili
tail' op rijkskosten - anders dan ten gevolge 
van een naar het oordeel van Onzen Ministel' 
in ve rband met de uitoefening van den dienst 
ontstane ziekte of ongeYa l - verpleegd ·wordt 
in een ziekeninri hting, in een gesticht YOOr 
krankzinnigen of in een sanatorium , dan wordt 
naar dool' Ons gestelde of te stellen regelen 
deswege eene inhouding op zijne jaarwedde 
toegepast. 

42. Indien een jaarwedde-gen ietend mil i
tair - a nders dan in het voorgaand artike l 
bedoeld - voeding van Rijkswege ontvangt 
(inkwa1·tieri ng met voeding daaronder begre
pen), dan wordt naar door Ons gestelde of tl;' 
stellen regelen deswege eene inhouding op 
zijne jaarwedde toegepast. 

43 . Wij behouden Ons voor, de toekenn ing 
te regelen van eene persoonlijke toelage ten . 
behoeYe van militairen, die ten gevolge van 
het vaststellen van nieuwe bepalingen omtrent 
hunne bezoldiging in inkomsten zouden ach
teruitgaan . 

44. 1. Indien dat naar het oor-deel van On
zen Ministel' wenschelijk wordt geacht, kan 
afrond ing tot een Yollen gulden plaats v inden 
zoowel van het op grond van dit besluit be
rekende totaa l bedrag aan wedde, toelagen 
en toe te passen aftrek daarop, a ls van welk 
a fzonderlijk of gezamenlijk bedrng van deze 
factoren ook. 

2. Ind ien afronding plaats hee ft, geschiedt 
deze naar boven rnn het in het eerste lid be
doelde totaal of gezamenlijk bedrag, van het 
bedrag der wedde of toelage, en naar beneden 
van het bedrag Yao den a ftrek. 

45. 1. Zoo spoedig mogelijk na het OYer
lijden van een militair wordt, indien hij voor 
het overlijden bezoldiging genoot, aan zijne 
weduwe een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande 
aan zijne bezoldiging oYer een t ijdvak van zes 
weken. 

2. Laat de ornrledene geen weduwe aa,. 
dan gesch iedt de uitkeering ten behoeve van 
de minderjarige wettige of erkende natuurlijke 
kindel'en Ya n den militair . 

3. Ontbreken ook zoodan ige kinderen, clan 
geschiedt de uitkeering, indien de overledene 
kostwinner was van ouders, broeders of zusters 
of meerderjarige kinderen, ten behoeYe van 
rleze betrekki ngen. 
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4: Indien de overh,den m il itaii· geen be
trekki ngen als hiervoren bedoeld nalaat, kan 
het bedoelde bedrag door of namens Onzen 
Minister geheel of ten deele worden uitge
keerd voor de betaling van <le kosten der laat
ste ziekte en der begrafenis, zoo de nalaten
schap van den overledene voor de betaling 
dier kosten ontoere'ikend is. 

Derde Afdeeling. 
illilitaircn, beho01·ende tot het rese,·ve-pe·rso

neel der Iioninklijke landnmcht. 
46. De regeling der bezoldiging, bedoeld in 

artikel 26, kan voor het reserve-personeel der 
Koninklijke landmacht verschillend zijn naar 
gelang het in werkelijken dienst is krachtens 
punt 6° , van het tweede lid van artikel 5 van 
de Wet voor het reserve-personeel der land
macht 1905, dan wel krachtens een der andere 
bep'alingen '.van dat 'artike l. 

47. 1. Voor het geval van verblijf in wer
kelijken dienst anders dan op grond van arti 
kel 5, tweede lid, onder 6°., van de in het 
vorig artikel genoemde wet zal voor de daar
voor in aanmerking komende rangen en be
trekkingen de jaarwedde worden bepaald op 
een vast bedrag, dat als regel niet lager za l 
zijn dan de aanvangsweelde voor de overeen
komstige rnngen en betrekkingen bij het be
roepspersoneel. 

2. In daartoe dienend geval kunnen - in
dien zulks door Ons noodig wordt geoordeeld 
- de in het eerste lid bedoelde jaarwedden 
worden verhoogd met eene toelage, als aange
duid in artikel 37, eerste lid. Het derde en 
viei·de lid var: dat artikel zijn in zoodanig 
geval van overeenkomstige toepassing. 

3. Wij behouden Ons voot· om ten aanzien 
van militairen, behoorende tot het reserve
personeel der Koninklijke landmacht, die ge
durende geruimen tijd onafgebroken in wer
kelij ken dienst zijn, ten gunste van belang
hebenden van het bepaalde in het eerste lid 
af te wijken. · 

4. Het bepaalde bij de artikelen 41 en 42 
is in voorkomend geval van toepassing ten 
aanzien van de militairen, voor wie het ge
stelde in de vorige leden geldt, en voor de 
militairen, bedoeld in het derde lid, even
tueel ook het bepaalde in de artikelen 36, 38 
en 39. 

48. 1. Gedurende den tijd, dat het reserve
personeel der Koninklijke landmacht in wer
kelijken dienst is krachtens het bepaalde bij 
artikel 5, tweede lid, onder 6°., van de Wet 
voor het 1·eserve-personeel der landmacht 1905, 
zullen voor de daarvoor in aanmerking ko
mende rangen en betrekkingen bij dat per
soneel gelden de laagste en hoogste bewldi
gingen, welke voor die rangen en betrekkin
gen bij het beroepspersoneel op grond van 
artikel 34 zijn vastgesteld, terwijl de in dat 
artikel aangeduide opklimming zal geschieden 
met inachtneming van de tijdvakken geduren
de welke de belanghebbenden als officier (on
derofficier, enz.) in dienstverhouding tot het 
Rijk hebben gestaan bij de Koninklijke land
macht, de zeemacht ( de Koninklijke marine
reserve en het Korps mariniers daaronder be- · 
grepen) , dan wel bij het leger in Nederlandsch
Indi ë. 

2. In daartoe dienend ·geval ·kunne11 - · in
dien zulks door Ons noodig wordt geoordeeld 
- de in het eerste lid bedoelde jimrwedden 
worden verhoogd met eene toelage, als aan-. 
geduid in artikel 37, eerste lid. Het derde en 
vierde lid van dat artikel zijn in zoodanig 
geval van overeenkomstige toepassing. 

3. Tijdens het verblijf in werkelijken dienst, 
in het ee1·ste lid bedoeld, geldt ten aanzien 
van het reserve-personeel dei· Koninklijke · 
land.macht

1 
dat jaarwedde geniet, tevens het 

bepaalde in de artikelen 35, 36, 38, 39, 41 
en 42 . 

49. Tijdens het vel'blijf in werkelijken dienst, 
bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 
voor het reserve-personeel der landmacht 1905, 
wordt ten aanz ien van een militair, tot dit 
personeel behoorende, die op eenigerlei wijze 
huisvesting van rijkswege (in een kazerne, 
barak, tentenkamp enz.) geniet, op de jaar
wedde (eventueel verhoogd met eene toelage 
als bedoeld in de artikelen 37, eerste lid, en 
38, dan wel verminderd als aangegeven in 
artikel 36) eene inhouding toegepast van 5 
ten honderd daarvan. 

50. Wij behouden Ons voor, ten behoeve 
van reserve-officieren eri -ondel'Officieren jaar
lijksche toelagen in te stellen en regelen te 
treffen nopens de toekenning en de uitbetaling 
daarvan. 

HOOFDSTUK VI. 

Dien s ttijd e u. 

51. De beroepsmilitair, zoowel als de mili
tair behoorende tot het reserve-personeel der 
Ko1~inklijke landmacht, die in werkelijken 
dienst is, is steeds ter beschikking van de bo
ven hem gestelde autoriteiten .. 

52. 1. De tijdsduur, gedurende welken aan 
een militair militaire werkzaamheden kunnen 
worden opgedragen, wordt voor zooveel mo
gelijk geregeld bij door Ons, dan wel door of 
namens Onzen Minister, ter zake vastgestelde 
of nader vast te stellen reglementen en voor
schriften. 

2. Bij de regeling van den werktijd moet 
worden in acht genomen, dat deze in verband 
met den aard der werkzaamheden behoorlijk 
door rusttijd wordt onderbroken, alsmede, dat 
op Zondagen de werkzaam~ede_r:i w?.rden be
perkt tot die, welke onverm1JdehJk z1Jn. Daar
bij wordt er naar gestreefd, dat, behoud~~s 
noodzakelijke kleine diensten, van den mili
tair althans op 26 Zondagen per jaar geen 
militaire we1·kzaamheden worden geëischt, en 
dat hij voorts de gelegenheid zal hebben om 
op de overige Zondagen en de voor hem gel
dende kerkelijke feestdagen de godsdienst
oefening van de gezindte of instelling, waar
toe hij behoort of waarbij hij is aangesloten, 
bij te wonen, voor zoover althans gedurende 
zijne afwezigheid in zijn dienst tijdelijk kan 
worden voorzien en het dienstbelang daardoor 
niet wordt geschaad. · 

3. Hetgeen in dit artikel voor het verrich
ten van militaire werkzaamheden op Zondag 
is bepaald, geldt mede voor de diensten op 
den Nieuwjaarsdag, den tweeden Paaschdag, 
den Hemelvaartsdag, den tweeden Pinkster
dag, de beide Kerstdagen en den dag wa a rop 
Onze verjaardag wordt gevierd, behoudens de 
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verplichting tot het deelnemen aan of het bij
wouen van de parade op laatstbedoelden dag. 

4. Door Ons wordt bepaald welke feestda
gen der e1·kenrle kerkgenootschappen voo,· 
hunne lerlen a ls Zondagen worden aange
merkt. 

5. Doo,· Onzen J\J inister zal eene 1·egeling 
van den dienst worden getroffen voor de da
gen, waarop de verjaardagen van Leden van 
Ons Huis w01·den gev ierd. 

53 . I n den t ijd, dat aau een militair geen 
militaire wer·kzaamheden zijn opgedragen, als 
bedoeld in het eei·ste lid van het vorig artikel, 
bl ij ven de hem bij wet of eenig ander voor
schrift opgelegde algemeene militaire ver
plichtingen onvermindet·d van kracht en blijft 
hij bij voorkomend geval gehouden, de daar
uit voor hem voortvloeiende dienstverrichtin
gen te volbrengen . 

HOOFDS~' K VII. 

V e 1· 1 o f e n n o n a c t i v i t e i t. 

54. In elk kalenderjaar wordt aan den mi
litair, die ten minste zes maanden in werkel ij 
ken dienst is, voor den in het volgend artikel 
bepaalden tij dsduur vacantieverlof met behoud 
van bezoldiging verleend, tenzij de belangen 
van den dienst zich daartegen verzetten, of 
tenzij naar het oordeel van de autoriteit, die 
het vedof verleent, voor dien militair geldige 
redenen van verhindering bestaan. 

55 . 1. De duur van het in het vorig artikel 
bedoelde verlof bedraagt voor: 

a. militairen beneden den rang van ser
geant. twaalf werkdagen; 

b. militairen in den rnng van sergeant, die 
den leeftijd van 40 jaar nog niet hebben vol 
brncht, twaalf werkdagen; 

c. militai1·en in den rang van sergeant, di e 
den leeftijd van 40 jaar hebben volbrncht, 
vijftirn werkdagen; 

d. onderofficieren met hoogeren rang dau 
dien van sergeant en nog geen 40 jaar oud 
zijnde, ·vij ft ien we,·kdagen-; 

e. o,·erige onderofficieren, achttien ,cerk
iut(/r n; 

f. officieren met minder dan 20 voor jaar
wedcle-ve rhooging tellende dienstja ren als of
ficier (offic iernn van den geneeskundigen, den 
militairen phannaceutischen en den militairen 
vcterinairen dienst met minder dan 15 voor 
jaarweclde-verhooging tellende dienstjaren als 
offici er), achttien werkdagen; 

g . overige officieren, .-ie,· en twinti g werk
dar1cn . 

2. Als maatstaf ter berekening van het in 
cenig kalenderjaar aankomende verlof gelden 
rnng, diensttijd en leeftijd op 1 Januari van 
dat kalenderjaar, of, bij indiensttreding in den 
Joop van eenig kal enderjaar, de rnng, dienst
tijd of leeftijd bij indiensttrecJjng. 

56. Ten aanzien van bepaalde militairen of 
bepaalde groepen van militairen kan door On
zen Minister een van het vorenstaande afwij
kende regeling worden getroffen, clan wel uit
drukkelijk worden bepaald, dat zij voor de 
toekenning Yan vacantie-ve1·lof zijn uitgezon
derd. 

57 . Voo,· den militair, die niet gedurende 
het volle kalenderjaar werkel ij k dienst zal 

hebben gedaan, wo,·dt de duur van het ,·a
ca ntie-verlof zoo mogelijk van het loopel'de 
en overigens van het volgend ka lenderj a:ir , 
naar evenred igheid verminderd, met dien ver
stande, dat het resteerend gedeelte tot heele 
dagen naar boven wordt a fgerond en dat zoo
danige vermindering in geval van afwez igheid 
wegens ziekte alleen zal worden toegepast, 
bijaldien de afwezigheid in dat kalenderjaar 
langer clan 3 maanden heeft geduu rd. 

58. Is door den milita ir in een ig kalender
jaar het vacantie-verlof niet of n iet geheel ge
noten, clan wordt hem dit nog n iet genoten 
verlof in een volgend kalenderjaar verleend, 
met dien verstande, dat de mi li tair in eenig 
kalenderjaar geen aunl!praak kan doen gelden 
op een langer verlof dan 1½ maal het hem 
volgens het bepaalde in artikel 65 toekomende 
verlof. 

59. H et vacantie-verlof kan worden genoten 
onafgebroken of bij gedeel ten, in het t ijdvak 
of de tijdvaloken, welke door den belangheb-

' bende zelf worden gekozen. De tot het ver
leenen van het verlof bevoegde autoriteit ka11 
daarin - voor zoover de belangen van den 
dienst dit eischen - verandering brengen, met 
dien verstande, dat zoo mogelij k aan den be
langhebbende desverkiezende ten minste de 
helft van het hem toekomende verlof aaneen
sluitend zal worden verleend tusschen 1 Mei 
en 1 September. 

60. 1. Verleend vedof kan worden inge
trokken, wanneer dringende redenen van 
dienstbelang zulks noodzakelij k maken. In 
zoodanig geval komt een dag, waarop de mi-
1 itair dientengevolge slechts gedeeltelij k ver
lof genoot, niet in aanmei·king bij het bere
kenen van het aantal genoten verlofdagen. 

2. Indien de militair tengevolge van de in
trekking van het verlof geldelijke schade lijdt, 
wordt hem, ter beoorcleeling van Onzen Minis
ter, deswege eene billij ke vergoeding toege
kend. 

61. 1. Tenzij de belangen van den -dienst 
zich daartegen verzetten, wordt in de volgende 
gevallen, c. q. voor den daarbij te vermelden 
tijdsduur, buitengewoon verlof met behoud 
van volle bezoldiging verleend: 

a. voor de uitoefening van het kiesrecht, 
voor zooveel di t niet in vrijen tijd kan ge
schieden; 

b. voor het voldoen aan een wettelijke ver
, plichting, tenzij deze is ontstaan door schuld 

of nalatigheid van den mi l itair en voor zoo
veel dit niet in den vrijen tijd kan geschieden; 

c. voor het voldoen aan eene oproeping om 
te ve11;chijnen voor den militairen of den bur-

l. gerlijken rechter; 
d. voor het bijwonen van vergaderingen of 

1

. zittingen van of het verrichten van werkzaam
heden voor publiekrechtelijke colleges, waarin 
de militair is benoemd of verkozen, voor zoo-

l 
veel dit niet in den vrijen tijd kan geschieden ; 

e. per kalenderjaar voor het bijwonen van: 
1 °. ten hoogste zes hoofdbestuurs-(bestuurs-) 

vergaderingen, aan leden van het hoofdbe
stuur (algemeen bestuur); 

2°. ten hoogste twee algemeene vergaderin
gen , aan leden van het hoofdbestuur en afge
vaardigden van afcleelingen; het aantal afge
vaardigden, waaraan dit verlof wordt Yer-
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!eend, mag per afdeeling niet meer dan twee 
bedragen, tenzij de afdeel ing meer dan vijftig 
leden telt, in welk geval per vijftig afdeelings
Jeden (het ledental naar boven afgerond tot 
het naaste veelvoud van 50) aan twee afge
vaardigden, tot een maximum van tien per 
a fdeelin g, buitengewoon verlof kan worden 
verleend; 

3°. ten hoogste twee algemeene vergaderin
gen, aan bestuursleden en gewone leden van 
vereenigingen, die niet ·-in afdeelingen zijn 
georganiseerd, tot een maximum van tien ver
eenigi ngsleclen per garn izoen of standplaats; 

het verlof wordt slechts verleend, wam1eer 
vermelde vergaderingen zijn uitgeschreven door 
het .; hoofdbestuur (algemeen bestuur) eener 
vereenig,ing, aan welker leden bovenbedoeld ' 
voorrecht door Onzen Minister op schriftelijk 
verzoek van het hoofdbestuur ( algemeen be
stuur) tot weclerintrekking is toegestaan ; 

/. voor het bijwonen van vergaderingen van 
commissiën voor georganiseerd overleg; 

r,. voor het deelnemen aan belangrijke wed
strijden in het buitenl and volgens telkenmale 
door Onzen Minister te stellen regelen en voor 
het ·daarbij te bepalen aantal dagen; 

h. voor gehuwden of voor hen die een e igen 
huishouding hebben, bij verhuizing in geval 
van verplaatsing voor twee dagen, zoo noodig 
te verlengen tot drie en in zeer bijzondere ge
va llen tot vier dagen , en bij verhuizing niet 
in geval van verplaatsing éénmaal per jaar 
voor één dag ; 

i . voor ongehuwden niet vallende onder h, 
bij verhuizing in geval van verplaatsing één 
dan· • 

{ ' bij verplaatsing voor het zoeken van een 
woning voor ten hoogste twee dagen; 

k. bij ondertrouw van den militai r voor één 
dag en bij zijn huwelijk voor vier dagen ; 

l. bij huwelijk van bloed- en aanverwanten 
in den eersten en den tweeden graad voor één 
dag, indien dit huwelijk wordt gesloten in, en 
voor ten hoogste twee dagen, indien het huwe
lijk wordt gesloten buiten de standpl aats van 
den militair; 

m.. bij ernstige ziekte van echtgenoote, 
ouders, stiefouders, schoonouders; kinderen, 
stief- en aanbehuwd kinderen; 

n. bij overlijden van echtgenoote, ouders of 
kinderen, als bedoeld onder m, voor vier da
gen, en van overige bloed- en aanverwanten 
tot den vierden graad ingesloten, voor ten 
hoogste één dag; is de militair bij overlijden 
van bloed- of aanverwanten tot den vierden 
graad ingesloten, belast met de regeling der 
begrafenis of ( en ) nalatenschap, dan wordt 
het buitengewoon verlof verleend voor ten 
hoogste vier dagen ; 

o. bij bevalling van de echtgenoote voor ten 
hoogste twee dagen ; 

p. bij ambts- of huwelijksjubilea van den 
militair (bijv. voor officieren 25 en 40 jaren 
dienst als wodanig, voor mi li tairen beneden 
den rang van tweede-luitenant bij de toeken
ning van de zilveren en de gouden medaille 
voor trouwen militairen dienst, alsmede voor 
beide categorieën bij 25- en 40-jarig huwelijks
feest) voor één dag; 

q. bij kerkelijke bevestiging en bij de Eer
ste Heilige Communie ,·an den militair, diens 

echtgenoote, kinderen en stiefkinderen, voo1· 
één dag. 

2. Buitengewoon verlof, al dan niet met 
behoud van bezoldiging, kan bovendien wor
den verleend in de geva llen, waarin hij, die 
tot verleening van dat verlof bevoegd is, aan 
de hand van de door Onzen Minister gestelde 
of te stellen regelen, oordeelt dat daartoe aan
le iding bestaat. 

3. Het krachtens dit artikel verleend ver
lof wordt niet in mindering gebracht van het 
vacantieverlof, behoudens in het geval, bedoeld 
in het tweede lid van dit artikel, indien zulks, 
bij het verleenen van dat verlof, is bepaald. 

4. Aan Roomsch-Katholieke militairen, die 
den ·,rens.ch te ken,nen geven ,om eene vier
claagsche geestel ijke afwndering (retraite) te 
houden, zal daartoe , mits zij ten minste zes 
maanden in werkelijken dienst zijn en het 
dienstbelang zich daartegen niet verzet, ééns 
per jaar buitengewoon verlof kunnen worden 
verleend, van welk verlof echter twee dagen 
in mindering komen van het vacantie-verlof, 
waar·op belanghebbende in dat of het volgend 
jaar aanspraak heeft. 

62. Ben 1T1il itair, aan wien verlof is ver
leend, mag zich gedurende dat verlof alleen 
met inachtneming van de deswege door Onzen 
Minister gestelde of nader te stellen regelen 
naar het buitenland begeven. 

63. Onze Minister kan, indien daartoe naar 
ûjn oordeel termen bestaan, aan een militair 
op diens verzoek, al clan niet met behoud van 
geheele of gedeeltelijke bewlcliging en al clan 
niet onder bepaal de nadere voorwaarden, ver
lof verleenen. Verloven van langer clan één 
jaar worden in elk geval buiten genot van 
bezoldiging verleend, tenzij het verlof in het 
openbaar belang gegeven wordt. 

64 . 1. Onze Minister is gemachtigd tot het 
op nonactiviteit stellen van officieren en tot 
het herplaatsen in actieven dienst van nonac
tieve officieren, een en ander voor zoover zij 
op grond van de bepalingen der Bevorderings
wet voor de landmacht l 902 daarvoor in aan
merking kunnen worden gebrach t. 

2. Telkenmal e, dat van de machtiging, be
doeld in het eerste lid van dit artikel , ge
bruik wordt gemaakt, moet daarvan door On
zen Minister aan Ons rapport worden gedaan. 

65 . Ieder milita ir, die zich met verlof be
vindt, zoomede een officier op nonactiviteit, 
is verplicht zooclanige maatregelen te nemen, 
dat mecledeelingen nopens den diens t hem 
steeds onverwijld kunnen bereiken. 

HOOFDSTUK VIII. 

A a n s p r a k e n i n g e v a I v a n z i e k t e. 

66. 1. Naar door Ons te stellen regelen en 
behoudens de daarbij te bepalen uitzonderin
gen, worden in geval van ziekte, verwonding 
of gebrek, genees- en heelkundi ge hulp, a ls
mede genees- en verbandmiddelen voor reke
ning van het Rijk verstrekt aan de militairen, 
behoorencle tot het beroepspersoneel, zoomecle 
aan hen , behoorencle tot het reserve-personeel 
der Koninklijke landmacht, die in werkelijken 
dienst zijn. 

2. Aan de in het eerste lid genoemde mili
ta irnn ,rnrdt bovendien op door Onzen Minis-
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ter aan te wijzen plaatsen bi1111èns lands voór 
R ij ksrekening in beperkte mate tandheelkun
dige hulp verstrekt; de omvang daarvan wordt 
door Onzen M inister bepaald. 

3. 111 de door Ons bepaalde gevallen heb
ben eveneens aanspraak op de in bet eerste lid 
omschreven genees- en heelkundige hulp en 
verdere verstrekkingen voor r ij ksrekening de 

· inwonende echtgenoote van de beroepsmilitai-
ren en/of zij, die deze bij ziekte of na over
lijden vervangt, alsmede hunne inwonende 
eigen en aangehuwde minderjarige kinderen 
en vaste inwonende dienstboden. 

67. Onze Minister is, gehoord den Inspec
teur van den Geneeskundigen Dienst der 
Landmacht, bevoegd de aanspraak van den 
militair op kostelooze genees- en heelkundige 
hulp ten behoeve van diens gezin of van een 
of meer leden van dat gezin voor bepaalden 
of voor onbepaalden tijd in te trekken, indien 
dat lid of die leden zich niet naar behooren 
aan de door den aangewezen geneesheer noo
dig geachte behandeling (uitgezonderd eene 
heelkundige kunstbewerking) of de ten aan
zien van de verpleging gegeven voorschriften 
heeft (hebben) onderworpen, dan wel dien 
geneesheer onbehoorlijk heeft (hebben) beje
gencl. 

68. De militair is verplich t zich te onder
werpen aan gezondheidsmaatregelen door de 
te dezer zake bevoegde militaire autoriteit op 
medisch advies bevolen, ook dan wanneer die 
maatregelen een militair geneeskundig onder
zoek betreffen. 

69 . 1. Militairen kunnen naar door Ons te 
stellen regelen, op machtiging van Onzen Mi
nister, in aanmerking worden gebracht voor 
verpleging en behandeling: 

a. in eene door Onzen Minister aan te wij
zen inrichting ïn ederland; 

b. in het buitenland, op de wijze als voor 
elk ge,·al door Onzen Minister zal worden be
paald. 

2. De kosten van de sub a van het eerste 
lid bedoelde behandeling of verpleging komen 
voor rekening van het Rijk ; die voor verple
ging of behandeling in het buitenland voor 
rekening van den betrokkene, met dien ver
stande, dat, indien daartoe naar het oordeel 
van Onzen Minister termen aanwezig zijn, hem 
ûjdens deze verpleging en behandeling eene 
dagel ijksche toelage ter tegemoetkoming in de 
bijzondere kost.ei\. kan worden toegekend. 

70. Naar door Ons te stellen regelen: 
a. kan Onze Minister machtiging verleenen 

dat een militair voor rekening van het Rijk 
door een special ist wordt behandeld, voor zoo
ver de noodig geoordeelde specialistische hulp 
niet door een van Rijkswege aangestelden ge
neeskundige-specialist kan worden verleend; 

b. kan aan gezinsleden, genoemd in het 
derde lid van artikel 66, van rijkswege spe
cjalistische hulp worden verleend; 

c. kan bij verpleging of behandeling in 
eene inrichting, anders dan in een sanatorium, 
van de onder b bedoelde gezinsleden eene te
gemoetkoming in de kost.en daarvan worden 
verleend; 

d. kunnen aan militairen door of van wege 
het Rijk brillen en orthopaedische behoeften 
worden verstrekt. 

71. 1. De beroepsmilitair, die wegens ziekte 
of ongeval verhinderd is zijn d ienst te. ver
richten, geniet gedurende de maand, waarin 
de verhindering tot het verrichten van mil i
~aire werkzaamheden is aangevangen, volle 
bezoldiging en vervolgens, behoudens het be
paalde in artikel 72, gedurende 12 maanden 
de volle bezoldiging. 

2. Het bepaalde bij het vorig lid is ten 
aanzien van een militair, behoorende tot het 
reserve-personeel der Koninklijke landmacht, 
alleen van toepassing gedurende den tijd, be
doeld in artikel 5, vóórlaatste lid, van de Wet 
voor het 1·eserve-personeel der landmacht 1905. 

72. Wanneer de ziekt.e of het ongeval naar 
het oordeel van Onzen Minister in verband 
met de uitoefening van den dienst is ontstaan, 
ontvangt de militair over den tijd, gedurende 
welken hij blijkens militair geneeskundig on
derzoek door die ziekte of dat ongeval verhin
derd is dienst te doen, totdat hij zij n dienst 
weer kan hervatt.en of zijn ontslag ingaat, de 
volle bezoldiging. 

73. 1. Ter beantwoording van de vraag of 
diensthervatting a l dan niet is uitgesloten, kan 
een geneeskundig onderzoek worden ingesteld. 
E en commissoriaal militair geneeskundig on
derzoek wordt ingesteld, zoodra de betrokkene 
langer dan een jaar onafgebroken wegens 
ziekt.e of ongeval verhinderd is zijn dienst te 
verricht.en, of zoodra de verhindering binnen 
een tijdvak van anderhalf jaar meer dan 365, 
kalenderdagen heeft geduurd. 

2. Blijkt bij het in het vorig lid bedoeld 
commissoriaal onderzoek, dat diensthervatting 
niet is uitgesloten, dan wordt de beroepsmili
tair: 

a. zoo hij officier is, op nonactiviteit ge
steld met toepassing van artikel 70, onder 5°, 
van de Bevorderingswet voor de landmacht 
1902 ; 

b. zoo hij militair is beneden den rang van 
tweede-luitenant, door Onzen Minister in het 
genot van ziekte-verlof gesteld. 

3. Op gelijken voet als bij artikel 71, derde 
lid, der in het vorig lid genoemde wet voor 
officieren is bepaald, zal de militair beneden 
dei;i. rang van tweede-luit.enant, die gedurende 
drie achtereenvolgende jaren met ziekte-ver
lof afwezig is geweest, ook geacht worden voor 
al.tijd ongeschikt te zijn voor de verdere waar
neming van den militairen dienst uit hoofde 
van ziels- of lichaamsgebreken. 

74. 1. Gedurende een ziekte-verlof, als in 
het vorig artikel bedoeld, geniet de betrok
kene, voor zoover zijne bewldiging per jaar is 
vastgesteld, twee de1·de van de voor hem gel
dende activiteits-bezoldiging. 

2. Een militair, wiens bezoldiging per dag 
is bepaald, behoudt die tijdens zoodanig ver
lof ten volle. 

75. 1. Gedurende den tijd, dat een militair 
op nonactiviteit dan wel met ziekte-verlof is, 
als bedoeld in artikel 73, wordt het commis
soriaal militair geneeskundig onderzoek tel
kens wanneer zulks door Onzen Minister noo
dig wordt geoordeeld, opnieuw ingesteld. 

2. Overigens zijn ten aanzien van een com
missoriaal geneeskundig onderzoek, als in deze 
artikelen bedoeld, de bepalingen vah Ons be
sluit van 11 l\Iei 1922 (Staatsblad n°. 279 ) 
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van overeenko1nstige toepassj11g. 
76. 1. Geen aanspraak op bezoldiging be

staat : 
a. indien de mili ta ir cle ziekte o[ het onge

va l, ten gevolge waarvan hij verhinderd is 
zijn dienst te veITich ten, met opzet heeft ver
oorzaakt· 

b. blifkens door of namens zijn comman
dant ingewonnen geneeskundig advies, de 
ziekte of het ongeva l heeft ges imuleerd, al
thans wodanig geaggraveerd , dat verhinde
ring tot dienstverricht ing niet kan " ·orden 
aangenoinen ; 

c. indien de ziekte of het ongeval het ge
volg is van een misdrijf, door den militair 
begaan, van misbruik van alcoholische dran
ken of bedwelmende middelen, of, ind ien hij 
een bekend .onzedelijk. ge.drag leidt, van zijne 
onzedelijkheid. 

2. In bijzondere omstandigheden kan Onze 
:Minister op voorstel van den commandant van 
den m ili ta ir ·gelasten, dat - met afwijking in 
zooverre van het bepaalde bij het vorig lid -
in cle gernllen, in da,t lid bedoeld, de uitbe
ta li ng van de bezoldiging van den mi li tai,· 
geheel of gedeel telijk aan anderen zal ge
sch ieden. 

HOOFDSTUK IX. 

0 v e r i g e r e c h t e n e n v e r p I i c h t i n
g e n de r m i I i t a i r e n. 

77. De mili tair is gehouden de ten aanziei1 
van de uitoefening van zijn dienst gegeven 
reglementen, voorschriften en orders te ken
nen en de pi ich ten, uit zijne functie voort
vloe iende, nauwgezet te vervullen. 

78. Ter zake van niet naleving van bepa
lingen, welke redelijkerwijs niet kunnen wor
den geacht den militair bekend te zijn, worden 
hem geen voordeelen onthouden of nadeelen 
toegebracht. 

79. 1. In st1·ijd met eene regeling door het 
bevoegd gezag getroffen, worden dén militair 
geen voordeelen onthouden of nadeelen toege
bracht. 

2. Het gezag, dat eene algemeene regeling 
vaststelde, is niet bevoegd voor een bepaald 
geval ten nadeele van den militair daarvan 
af te wijken, tenzij de regeling afwijking voor
behoudt. 

80. 1. De bel'oepsmilitair, di e zelf in zijne 
huisvesting voorziet, is gehouden te wonen in 
de gemeente, welke hem als standplaats is 
aangewezen, of daarbuiten, doch in het laat
ste geval op een afstand van niet meer da11 
8 kilometer van de kazerne, het bureel , enz. , 
waar hij zijne werkzaamheden moet verrich
ten ; hem kan de verplichting worden opge-
1 egd in een bepaa ld deel van de gemeente te 
wonen. 

2. In bij zondere gevallen kan hem echter, 
i ncl ien het dienstbelang zich daartegen niet 
verzet, door Onzen Mi nister worden vergund 
om buiten de in het eerste lid bedoelde sta,nd
plaats te wonen op grooter afstand dan 8 ki lo
meter van de kazerne, het bureel , enz. Een 
verleende vergunning kan , met inachtneming 
van een redelij ken overgangstijd, worden inge
trokken, wanneer het dienstbelang het wonen 
buiten de standplaats of op grooter afstand 
a Is hiervoren bedoel cl, niet of n iet lange; 

blijkt te gecloogen. R echt op ve1·goeding ter . 
zake van ve1·huizi ng bestaat in dat geval niet; 
tenzij de vergum,ing ter zake van woningnoo<;I , 
was verleend. 

81. 1. De beroepsmilitair is verplicht, in
di en hem eene ambts- of dienstwoning ter be.
woning is aangewezen, deze te betrekken en . 
zich ter zake van de bewoning en het gebruik · 
te geäragen naar de voorschriften, welke daar-, 
omtrent door of vanwege Onzen Minister zijn . 
of wo 1·de n geste ld. 

2. De in het eerste I id bedoelde militair . 
draagt die onderhoudskosten, welke volgens 
de wet en het plaatselijk gebrnik gemeenlijl< 
voor rekening van den huurder zijn, tenzij 
door of vanwege Onzen Minister eene af wij -. 
kende regeling· is vastgesteld. 

82. 1. De mil (tair in werkelijl,:en. dienst is 
verplicht, zoo noodi g, andere militai re werk- · 
zaamheden te verr ichteh dán die voortvloeien
rle ui t zijn g~wonen werkkring. Hij is tevens 
verplicht, in pl aats van stakers en uitgeslo- ' 
tenen arbeid te verrichten , voor zoovee l zijn 
comm anda nt dien arbeid in het belang van . 
den dienst of in het algemeen belang dadelij k 
noodzakel ijk acht. , 

2. Tngeval een mili tair door het bevoegd 
gezag gestel cl wordt onder de le iding, het toe
zicht of de orders va n een niet-militair, is hij 
verplicht diens uit hoofde va n diens functie 
gegeven bevelen en aanwijzingen op te volgen. 

83 . De militair is verplicht tot geheimhou
ding van hetgeen hem in zijne functie a ls zoo
danig is ter kennis gekomen, voor zoover die 
verplichting uit den aard der zaak volgt of 
hem uitdrukkelijk is opgelegd. 

84 . 1. H et is den militair, behoorende tot 
het beroepspersoneel, ve.rboden eene neven
betrekking te bekleeden, een bedrijf uit te 
oefenen of nevenwerkzaamheden te verrichten , 
indien zulks: 

a. scha del ij k kan zijn of blijkt te zij n voor 
de dienstbelangen; 

b. niet in overeenstemming is met het aan
zien van den militairen stand in het algemeen, 
of met den door hem bekleeden rang in het 
bij zonder. 

2. H et is den militair verboden nering of 
h andel te drijven in imichtingen van de zee-
of landmacht. · 

85 . Het is den m ili tair, behoorende tot het 
beroepspei·soneel , ve rboden middellijk of on
middellijk deel te nemen aan aannemingen of 
leveranties ten behoeve van de weermacht, 
t.enzij hem daartoe schriftelijk vergunning is 
verleend door Onzen Minister of door eene 
door dezen aangewezen militaire autoriteit. 

86. 1. Aan de militairen, behoorende tot 
het beroepspersoneel, of aan bepaalde g roep en 
van zoodanige militairen, kan door Ons of 
door Onzen M inister worden verboden com
m issaris, bestuurder, vennoot aandeelhouder 
of lid te zij n van alle of vi{n nader te om
sch1·ijven vennootschappen, stichtingen of ver
eenigingen, welke geregeld in aanraking ko
men of krachtens haar opzet kunnen komen 
met de Nederlandsche weermacht. 

2. Eveneens kan aan militairen, zoowel be
hoorende tot het beroepspersoneel als tot het 
reserve-personeel, door Onzen Minister worden 
verboden medewerking te rnrleenen aan ver-
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eenigingen of instelli ngen, welke zich , zonder 
daa rtoe geauthoriseerd te zij n, de oe fening in 
den wa penha ndel ten doel stell en o f voorne
mens zij n te stell en. 

87. 1. H et is den mili tair in zij ne functie 
als zoodan ig ve rboden, anders cl a n met goed
vinden v,111 de bevoegde mi l ita ire a utor iteit, 
ve rgoed ingen , be looningen, g ift en o[ beloften 
van derden te vo rderen, te verzoeken of aan 
te nemen. 

2. H et aannemen va n steekpenningen is on
voonvaa rclelij k en ten strengste verboden . 

88. 1. De militair is ve rplicht de uniform
kleed ing te dragen, zooals deze door Ons voor 
de ve 1·sch il lende w apens, di enstva kk en, inrich
t ingen en a ndere onclerdeelen en voor de ver
sch ill ende rangen enz. is of za l worden voo1·
gesch reven. 

2. Voor zooveel door Ons niet a nders is of 
word t bepaa ld, is de jaarwedde-genietende 
mili tai,· verplicht, zelf te voo rzien in en steeds 
in het bezit te zijn van de uni formkleedi ng en 
de mi litai re uitrusting, daaronder begrepen 
wapens en instrumenten . door Ons, cl an wel 
door of vanwege O111,en Minister vast te stel
l en. De nniform en u itrustingsgoederen moeten 
steeds in goeden en voll edig bruikbaren staat 
verkeeren. Voo1•ts is de beroepsmili ta ir, d ie 
gerech t igd is tot het houden v>111 een dienst
paa rel, ve r p i icht te zorgen, dat h ij van een 
voo r de u itoefening Yan zijn d ienst geschik t 
paa rd is voo rzien. 

3. Den mili tair, d ie zel f in de aanschaff ing 
en het onderhoud van uniformkleed ing enz. 
moet voo rzien en n iet in het bezit is van de 
in het vori ge lid bedoelde goederen, ku nnen 
deze m iddell ij k of onmi ddellijk van rijkswege 
wo rden ve rstrek t. H etze] fde geldt van het 
d ienstpaard , waarvan een heroepsmili ta ir 
krachtens het bepaa lde in het vorige lid moet 
zijn voorz ien . Alle kosten aan cle,,e verstrek
k ing verbonden zijn voo1· reken ing van den 
betrokken m ili ta ir .. 

4. Volgens door Ons of door Onzen Mi nister 
gestelde o f na der te stellen regelen ka n het 
drrugen van bm gerkl eeding buiten d ienst en 
in u itzon cler ingsge\'all en ook in d ienst worden 
toegestaan . 

5. N aar door Ons gestelde of nader te stel
len regelen kan aan mi li ta irnn voor de kos
ten, vall ende op de eerste aansch affi ng van 
kleed ing en ui t rusting en op noodzakel ij ke 
un iformverandering of verandering in de uit
ru t ing, alsmede op de eerste aansch affing 
,·a n een dienstpaard, pene tegemoetkoming 
worden verstrekt. 

89. 1. De mi l itair kan worden verpl ich t tot 
gehee le of gedeel telijke vergoed ing van schade 
aan het Rijk veroorza akt, voor zoove ,· een of 
ander aan hem is te wij ten. 

2. H et bedrag van de schadevergoeding 
wordt bepaald overeenkomstig de dienaan
gaande door Onzen Minister gegeven of te 
geven voorschriften, doch niet dan nadat de 
betrokken m ili tair in de gelegenheid i ge
steld zich schr iftelijk of mondeling te verant
woorden. 

90. Aan den militair, die in het belang van 
den di enst moet verhu izen, kan naar door Ons 
gestelde of nader te stellen regelen eene tege
moetkoming worden verleend. 

91. 1. Overeenkomstig de cli enaangaaude 
gestelde of te stellen regelen en behoudens de 
da a rbij geste lde o f te stell en uitzonderi ngen , 
hee ft de mil ita ir recht op eene vergoeding 
van de kosten van rei en verbl ij f, ingeval hij 
in het be lang van den dienst tijde lijk buiten 
zijn stand- of woonpl aat moet verblijven. 

2. In door Ons o f door Onzen M in ister aa n
gegeven of na der aan te geven gevall en en 
vo lgens daa rvoo r door Ons of doo r Onzen Mi
nister gestelde o[ te tell en 1'0gelen, kan aan 
mi l itai ren in hun persoonlij k belang voor 
r ijksre kening ve rvoe r pe1· spoor of ander open
baar middel van vervoe r worden toegesta an . 

3. I n zeer bijwndere gevall en, ter beoordee
l i 11 g ,·an O-nzen Mi n ister, kan b ij e rnst ige 
ziekte van een mi l ita ir v rij vervoer eveneens 
worden verleend aan diens echtgenoote of 
di ens naaste fa mi l ieleden. 

4. Vrij vervoer, a ls in de beide voorgaande 
leden bedoeld , heeft ui tslui te nd plaa ts binnen 
het Rij k. 

92. 1. Indien een persoon, die hetzelfde per
ceel bewoont al een m ilitair of d it ten hoogste 
14 dagen te rnren bewoond hee ft, l ijdende is 
aan pest, cholera, gele koorts, vlektyphus, 
febr is recurrens o f va rio la major , is het den 
m ili ta ir verboden aan den dienst deel te ne
men voor zoo l ang zul k do0t· den chef van 
den m ili tairen genee kundi gen d ienst ter 
p laatse wordt nooclig geoordeeld. 

·2. I nd ien een pe1'Soon, di e hetzelfde per
ceel bewoont als een m il itair o f di t ten hoog
ste 14 dagen tevoren bewoond heeft, l ij dende 
is aan eene besmettel ij ke ziek te van groep B , 
bedoeld in het tweede I iel van a rt ikel 1 van 
de Besmettelijke Ziektenwet 1928 (Staatsblad 
n°. 265 ), is het den m ili ta ir verboden aan 

1 den dienst deel te nemen, tenzij u it eene ge
neeskund ige verkl ar ing blijkt, dat gevaar voor 
overbreng ing der zie kte niet bestaat. De mil i
tair is verplich t, bij het waarnemen in het 
percee l van eene ziekte, als in di t of in het 
vor ige lid bedoeld, hiervan ten spoedigste ken
n is te geven aan zijn onm iclclellij ken chef en 
aan den che[ van den mili ta iren geneeskun
digen dienst ter plaatse. 

3. Aan den m il ita ir, bedoeld in de beide 
voorgaande leden, kan door zijn korpscom
m andant of de autorite it , d ie a ls zooclanig is 
te beschouwen, gehoord den chef van den 
mili tairen geneeskundigen dienst ter plaatse, 
de deelneming aan den dienst worden ontzegd. 

4. H et verbod tot deel neming aan den 
d ienst houdt tevens in het verbod tot het be
treden van voor m ili ta ire doele inden in ge
bruik zijnde gebouwen en bij die gebouwen 
behoorende terre inen. 

5. De mili ta ir, die, n iettegenstaande in zij n 
gez in eene besmettelijke ziekte heersch t, tot 
de ui toefening van zijn dienst is toegel aten en 
in verband daarmede gescheiden van zij n ge
zin leeft, kan - ind ien naar het oordeel van 

1 Onzen Minister daartoe termen bestaan - in 
het genot worden gesteld van de vergoeding 
als voor hem is vastgesteld bij verblijf buiten 
zij n tandplaats. 

93. Het aanhouden van beoorcleeli ngslijsten 
van officieren geschiedt volgens door On bij 
algemeenen maatregel van bestuur gestelde of 
nader te stell en regelen. 
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94 . Verplichting tot zekerheidstelling wordt 
den militai,; niet opgelegd. 

95 . 1. De rekenplichtige militair wordt van 
de verplichting tot aanzuiveriug van een te
kort geheel of gedeeltelijk ontheven, naar- , 
mate hij het beheer nauwgezet heeft gevoe1·d 
en de noodige voorzorgen heeft genomen voo,· 
de bewaring van gelden en geldswaardige pa- ' 
pieren. 

2. Vloeit de verplichting tot aanzuivering 
van een tekod vood, uit aansprakelijkheid voor 
ondergeschikten, dan wordt bovendien in aan
merking genomen, in hoeverre hij op de han
delingen van het personeel deugdelijk toezicht 
heeft gehouder:i . 

96 . 1. De rekenplichtige militair is van 
zijne verantwoordelijkheid ontheven gedmende 
den tijd, dat hij door ziekte of wettige afwe
zigheid zijn beheer niet pe1·soonlijk heeft ge
voerd indien gedurnnde d ien tijd zijne betrek
k ing ~vordt waargenomen krachtens aanwijziug 
door of namens onzen Minister. 

2. De bepalingen van dit en het vorige 
artikel vinden slechts toepassing voor zoover 
de Comptabiliteitswet 1927 (Staatsbla.d, n°. 
259) niet anders bepaalt. 

97. 1. Een militair beneden den rang van 
tweede-luitenant kan bij administratieven 
maatregel worden teruggesteld tot den naast
lageren rang (stand) of de naastlagere klasse, 
voor zooveel betreft dengene, die tot het be
roepspersoneel behoort, , echter a lleen op e igen 
verzoek en mits er niet bepaaldelijk reden be
staat om hem ui t den dienst te ontslaan. 

2. Een tot het wapen der Koninklijke ma
rechaussee behoorend militair, die daarvan 
wordt verwijderd op grnnd van de bepalingen 
z ijner verbandakte, wordt echter steeds te vo
ren bij administratieven maatregel terugge
steld tot marechaussee 3de ki asse. 

98 . 1. De militair kan wegens buitenge
wone toewijding of bijzonder loffelijke dienst
vervulling wm:den beloond. 

2. De belooningen zijn: 
a. tevredenheidsbetuiging; 
b. extra-verlof; 
c. gratificatie. 
3. Onze Minister stelt regelen 11opens de 

wijze, waarop de toekenning der belooningen 
zal geschieden. 

99 . 1. De directeur en de leden van de Ko
ninklijke m ili taire kapel en de leden van de 
militaire muziekkorpsen (de geëmployeerden 
bij die kapel en bij die korpsen daaronder be
grepen) mogen, indien hunne diensten niet 
voor militaire doele inden noodig zij n, hetzij 
individueel , hetzij gezamenlijk, dan wel als 
korps in zijn geheel, voor particulieren tegen 
betaling uitvoeringen geven of muziek maken. 

2. Door Onzen Minister worden regelen ge
teld, welke door de in het vorig lid bedoelde 

militairen bij de daar aangegeven ,rnrkzaam
heden in acht moeten worden genomen. 

3. W anneer, overeenkomstig de in het twee
de lid l:ie<loelde regelen, besloten wordt tot het 
door de Koninklijke militaire kapel of door 
een militair muziekkorps in zijn geheel geven 
va-!) · eene uitvoer ing voor particulieren, is het 
deelnemen aan die uitvoering voor de leden , 
varr ·en de geëmployeerden bij dat. muziekkorps 
verpl,icht . · 

HOOFDSTUK X. 

A d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s, a L.s 
be cl o e I cl in het tweede en der d•e 

1 i d v a n a r t i k e 1 3 d e r A m b- , 
te nare n w-e t 1 9 2 9. 

100. Bij de instell ing van eene comm'is.\ ie, 
a ls bedoeld in het tweede en derde lid van 
artike l 3 der Ambtenarenwet 1929, wordt in 
elk geva l bepaald: . _-

a. de wijze , waa ,op de rom·zitter, de leden, 
de secreta ri s en hunne pi aatsvervangers wor
den aangewezen ; 

b. om welke redenen en door wie de voor
zitter, de leden , de secretar is en hunne plaats
vervangers kunnen worden geschol'st en ont
slagen; 

c. in we lke geva llen en door wie de voor
zitter, de leden en hunne plaatsvervang,ers 
kunnen worden gewraakt en in welke. gevallen 
zij zich kunnen verschoonen; · 

d. in welke gevallen op de commissie be
'roep openstaat of het advies der commissie 
wordt ingewonnen; 

e. aan welke voorwaarden en termijnen -het 
instellen van beroep op de commissie gebqn
den is; 

/. de wijze, waarop de voorzitter, de leden, 
de secrntaris en hunne plaatsvervungers af-
treden. · 

101. 1. De commissie geeft h,are beslissing 
of brengt haai· advies uit na vei·hoor van: 

a. den klager, tenzij deze daa rnp geen prijs 
blijkt te stellen; 

b. den vei·weerdei- of van een door dezen 
daartoe aangewezen vertegenwoo1·diger, voor 
zoover verschenen, tenzij de commissie diens 
verhoor niet noodzakelijk acht, doch zulks 
a lleen bij niet verschij nen van den klager in 
het geval, bedoeld onder a; •' 

c. de personen, die zij zei ve daartoe wenscht 
op te roepen. 

2. I edere ambtenaar (hetzij militair, hetzij 
niet-militair) is verpl icht aan eene oproeping 
van de commissie gevolg te geven en de~ge
vraag<l alle verlangde inlichtingen naar wa;n·
heid en zonder voorbehoud te verstrekke,n. :r;>e 
klager en de bloed- of aanverwanten van den 
klager , tot den tweeden graad ingesloten, kun
nen zich van het geven van inlichtingen ont
houden. 

3. De kláger is bevoegd zich bij de behan
deling van zijne zaak voor de commissie door 
een raadsman te I a.t\ln bijstaan. 

4. De comm iss ie ka11 zich door de~kun<ligen 
schriftelijk van advies en verslag, doen die.,;i,en. 

5. De commissie. kan ov;erlegging vorderen 
van ter zake dienende bescheiden en.· is" bl)
voegd,. al dan niet .voltallig, een onderzoek ter 
plaatse in te stellèn. Worden aan de C!)lmnis
sie schriftelijke inlichtingen omtrent den ].da
ger voorgelegd, dan mogen die niet j;e ~ijnen 
nadeele gelden, tenzij zij vóór de uit~praal< of 
het advies der commissie door hem. voor ,,ge
zien" zijn geteekencl geworden, of blijkens 
eene daarop gestelde · verklaring, onderteekend 
door twee ambtenaren (hetzij mili taixe o( niet-
militaire), aa,:dwm ziju voorgelezen. · , 

6. De klager en zijn raa~man zijn bevoegd 
im:age te nemen van alle bescheiden, die aan 
de commissie zijn overgelegd. 
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102. 1. De comm ,ss ,e beslist bij volstt-ekte 
meerderheid van stemmen in voltallige verga
dering. Geen der leden onthoudt zich van 
deelneming aan e-eni ge stemming. 

2. Het is den voorzitter, den leden, den 
secretaris en hun plaatsvervangers verboden: 

a. hetgeen zij als zoodanig te weten zijn 
· gekomen verder bekend te maken dan voor 
de uitoefening hunnei- functie gevorderd 
wordt· 

b. de gevoelens te openbaren, welke in 
raadkan1er zijn geuit; 

c. over een voor hen aanhangige zaak of 
over een zaak, die, naa r zij weten of vermoe
den, voor h en aanhangig zul ·worden, z ich i.n 
te laten in eenig onderhoud of gesprek met 
klager of verweerder of hunne ve1·tegenwoor
digers, of van dezen eenige bijzondere onder
richting, memorie of schriftuur aan te nemen. 

103. Getuigen, deskundigen en partijen, die 
ambtshalve zijn opgeroepen of met eene op
dracht bel ast, ontvangen eene vergoeding 
overeenkomstig het ingevolge arti kel 31 der 
Ambtenarenwet 1929 vastgestelde tarief. 

104. 1. W anneer tegen een klager een straf
vervolging of krijgstuchtelijk onderzoek wordt 
ingesteld. ter zake van het feit. waaromtrent 
een onderzoek van de commissie hangende is, 
is hij verplicht daarvan onmiddell ijk aan de 
commissie kenn is te geven . 

2. Hangende die vervolging of dat onder
zoek wordt de behandeling van de zaak voor 
rle commissie geschorst. 

: HOOFDSTUK XI. 

\V ij z e, w a r. r o p a a u v e r e e n i g i II g e n 
van militairen gelegenheid 

wordt gegeven ten aanzien van 
de dezen bet1·effende algemeen 

verbindende voorschriften haar 
g e v o e I e n t e cl o e n k e n n e n. 

(Georganiseerd ove,·leg.) 
105. 1. Er zijn twee commissiën voor geor

ganiseerd overleg in zaken van belang voor 
den rechtstoestand van het militaire personeel 
der Koninklijke landmacht, te weten: 

A. een commissie voor de officieren; 
B. een commissie voor de onderofficieren. 
2. De commi~siën hebben tot taak, maatre-

gelen, welke van hoogerhand met betrekking 
tot het leger worden beraamd of zijn getroffen 
en van algemeen belang zijn voo r den rechts
toestand, onderscheidenlijk · van ·dé officieren 

· en van de onderofficieren, op de hierna om
schreven wijze te toetsen aan de wenschen en 
opvattingen van de militairen der Koninklijka 
landmacht. 

106. 1. De comm iss iën bestaan uit door de 
in ai·tikel 107 te noemen organisatiën aange
wezen tweetallen van leden. Voor elk tweetal 
leden wordt door de betrokken organisatie 
mede een tweetal plaatsvervangende leden 
aangewezen. 

2. De ingevolge artikel 105, tweede lid , en 
artikel 110, eerste lid, in de commissiën te 
voeren besprekingen staan onder leiding van 
een voorzitter, of, bij ontstentenis van dezen, 
onder leiding van een plaatsvervangenden 
voorzitter, beiden door Onzen Minister aange
wezen. 

3. De commissiën worden bijgestaan door 
een secretaris en, 7Á)Û noodig, dóor één of 
meer adjunct-secretar issen, door Onzen l\finis
ter te benoemen. 

4. Bij de behandeling van bepaalde aange-
legenheden kan, op uitnoodiging of met toe
temm ing van den voorzitter, ook door ande

ren aan de bespreking worden deelgenomen, 
met uitzondering evenwel van hen, di e o,·er
eenkomst ig het bepaald in artikel 107, derde 
lid, door Onzen Minister als lid of a ls p laats
vervangend Jid zijn gewraakt. 

107. 1. Bevoegd tot aanwijzing elk van twee 
leden en twee plaatsvervangende leden zijn: 

voor de commiss ie A: 
a. de Vereeniging van Officieren van de 

Koninklijke Landmacht ; 
b. de Algemeene Roomsch-Kathol ie ke Of

fi cieren Vereeniging; 
c. de National e Christen Officieren Ver

een.iging ; 
d. de Algemeene' Vereenigi~,g -v-an V erlofs

officieren der N ederlandsche Land- en Zee
macht· 

voor' de commissie B: 
e. de Vereeniging van Onderofficieren " On 

Belang" ; 
/. de ederland che Roomsch-Kathol ieke 

Onderoff iciersbond " Sint Martinus" ; 
g. de Nationale Christen Onderofficieren 

Vereenigi ng. 
2. Van de in het eerste lid bedoelde leden 

en plaatsvervangende leden moeten één lid 
en één plaatsvervangend lid behooren tot het 
beroepspersoneel of tot het reserve-personeel , 
het andere lid en plaatsvervangende lid kun
nen ee rvol ontslagen militair zijn. 

3. Onze Minister- is bevoegd een bepaald 
persoon a ls I id of a ls plaatsvervangend I id te 
wraken. De betrokken organisatie wijst in wo
danig geval een ander aan. 

4. Indien één der in het eerste lid genoem
de organisatiën van de in dat lid, alsmede van 
de in het slot van het derde I id gegeven be
voegdheid, binnen een maand geen gebruik 
heeft gemaakt, komt de bedoelde bevoegdheid 
te vervallen voor een door dien Minister te 
bepal en en na afloop eventueel te verlengen 
termij n. 

5. E en organisatie, welke niet lange1· 
wenscht deel te nemen aan het georganiseerd 
overleg, zendt daarvan bericht aan Onzen 
Minister. 

6. Een organ isatie, welke zonder kennis
geving op twee en met kennisgeving op drie 
achte reenvolgende, al of niet in hetzell'de ka
lenderjaar plaats gehad hebbende, vergaderin
gen niet vertegenwoord igd is geweest, -word t 
geacht het in het vijfde I id bedoelde bericht 
te hebben ingezonden. De voorz itter geeft. 
daarvan kennis aan Onzen Minister. 

7. Het staat Onzen Minister te a llen tijde 
vrij een organisatie, di e het in het vijfde en 
zesde lid van dit artikel bedoelde bericht heeft. 
ingezonden of wordt geacht te hebben inge
zonden. weder tot het georganiseerd overleg 
toe te laten. 

108. 1. De in artikel 107 genoemde organi
satiën, welke van de bevoegdheid tot aanwij 
zing gebru ik willen maken, zenden daarvan 
mededeeling aan Onzen Mini ste r, onder ge-
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lijkcijdige toezending van een exemplaàr ha
rer statuten, zooals die op dat oogenblik lui 

··den. Tegelijkertijd doen bedoelde organisatiën 
· Onzen Minister toekomen een nominatieve op
gaaf · van de door haar voor de commissiën 
aangewezen leden en plaatsvervangende leden, 
alsmede van de namen der personen, uit wie 
hare besturen bestaan, onder vermelding van 
de door dezen bekleede bestuursfuncties. Later 

· in de statuten en in de samenstelling van het 
bestuur gebrachte wijzigingen worden even
eens ter kennis van Onzen Minister gebracht. 
De organisatiën geven voorts in den aanvang 
van elk kalende1·jaar aan dien Minister kennis 
van het aantal harer leden, eventueel gesp! i tst 
in beroeps- en reserve-personeel der Konink
lijke landmacht. 

109 . Indien een lid of een plaatsvervanger 
uitvalt, wordt door de organisatie, welke de 
aanwijzing deed, een nieuw lid of nieuwe 
plaatsvervanger aangewezen. Het bepaalde in 
artikel 107, :derde en vierde ,lid , is van over
eenkomstige toepassing, 

110. 1. Elke commissie behandelt in bespre
king met door Onzen Minister aan te wijzen 
officieren en bmgerlijke ambtenaren, alvorens 
de beslissing door het bevoegd gezag wordt 

, genomen, de aangelegenheden,· welke verband 
houden met de in artikel 105, tweede lid, be
doelde maatregelen, voor zoover Onze Minis
ter de aangelegenheden aan de commissie heeft 
voorgelegd. Voorts kunnen de commissiën aan
gelegenheden, welke door haar, na overleg 
met vorenbedoelde officieren en ambtenaren, 
voor behandeling vatbaar worden geacht, in 
bespreking nemen, nadat daartoe de toestem
ming van Onzen Minister zal zijn verkregen. 

2. Een kort verslag van de gehouden be
sprekingen wordt Onzen Minister aangeboden. 

3. De voorzitter doet door den secretaris 
een kort voor openbaarmaking bestemd over
zicht opmaken, bevattende een beknopte sa
menvatting van het in de vergaderingen ver
handelde. Overigens is het in de commissie 
verhandelde geheim, met dien verstande ech
ter, dat de voorzitter, zoom ede de in het eer
ste lid van dit artikel bedoelde officieren en 
ambtenaren, met Onzen Minister en de door 
de organisatiën aangewezen leden en plaats
vervangende leden met de organisatie, welke 
hen aanwees, in vertrouwelijke bespreking 
kunnen: treden nopens het verhandeldé. 

111. ·· Van de beslissing, welke door Onzen 
Minister wordt genomen in zake de door een 
commissie behandelde aangelegenheden, wordt 
aan. de betrokken commissie mededeeling ge
daan. 

112. 1. Elke commissie vergadert op plaats, 
dag en uur, door den voorzitter te bepalen. 

2. De vergaderingen worden in den regel 
te 's Gravenhage gehouden. 

3. De voorzitter is verplicht, een commissie 
bijeen te roepen, indien door twee van de in 

. artikel 107 genoemde. organisatiën aangewezen 
leden, onder opgaaf van reclenen, het verlan
gen daartoe te kennen geven. De bijeenroeping 
geschiedt binnen een maand na ontvangst der 
kennisgeving. 
. 113. 1. Indien Onze Minister daartoe den 

wensch te kennen geeft, roept de voorzitter 
binnen een maand na de ter zake ontvangen 

mededeeling de conunissiën in geineenschap
pe1ijke vergadering bijeen. 

2. Op de gemeenschappelijke vergaderingen 
is mede van toepassing het bepaalde in artikel 
106, vierde lid, artikel 110 en artikel 112, 
eerste en tweede I id. 

114. Elke commissie stelt zoo noodig een 
reglement van orde vast, hetwelk eerst van 
kracht wordt, nadat het de goedkeuring heeft 
verkregen van Onzen Minister. 

115. Indien een organisatie of hare verre
genwoordigers inbreuk maken op de bepalin
gen van dit besluit, kan Onze Minister die 
organisatie van de bevoegdheid, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 107, uitsluiten voor een 
door hem te bepalen en na afloop eventueel 
te verlengen term.ijn. 

HOOFDSTUK XII. 

SI o t- e·n overgang s b e pa I i n ge n. 

116. Met· ingang van den da·g van inwer
kingtreding van dit besluit vervalt: 

Ons besluit van 10 October 1927 (Staatsblad 
n°. 332) , houdende voorloopige voorzieningen 
omtrent het georganiseerd overleg voor het 
militaire personeel der landmacht, en 

Ons besluit van 30 Augustus 1926, n° . . 58, 
houdende instelling van een commissie van 
beroep. 

117. Di t besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1931. 

118. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,,Reglement voor de militaire ambtenaren dei· 
Koninklijke landmacht". 

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

H et Loo, den 22sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Defensie, L . N . Deck e r s_ 
(Uitgeg. 28 Attg. 1931.) 

INHOUD. 
Artt. 

Hoofdst. I. Algemeene bepalingen 1 t,/m 5 
II. Aanstelling en bevor-

<lering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 12 
III. Schorsing ········ ······ ··· · 13 16 
IV. Ontslag ............. , ........ 17 25 
v. Bezoldiging . . . . . . . . . . . . . . . 26 50 

VI. Diensttijden . .............. 51 53 
VII. Verlof en nonactiviteit 54 65 

VIII. Aanspraken ID geval-
Jen van ziekte 66 76 

IX. Overige rechten en ver-
plichtingen van den 
militair ..................... 77 
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99 

X . Administratieve instan-
ties .. . .............. ... ....... 100 " 104 

XI. Georganiseerd overleg 105 
" 

115 
XII. Slot- en overgangsbe-

palingen . .... .. ............ 116 
" 

118 
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24 Augustus 1931. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerl ijke Rijksambtenaren 1928, Staats
blad 1929, n°. 72, gewijzigd bij de Ko
ninklij ke besluiten van 25 April 1930, 
Staatsblat:l n°. 147, 8 Mei 1930, Staatsblad 
n°. 158, 16 October 1930, Staatsblad n°. 
405, 11 Februari 1931, Staatsblad n°. 51 
en 8 Juni 1931, Staatsblad n°. 241. S. 
379. 

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

Staat, Voorzitte1· van den Raad van Ministers, 
van 21 Juli 1931, n°. 229, Kabinet M.R. ; 

Gelet op al'ti kel 63 der Grondwet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

11 Augustus 1931, n°. 13); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter voornoemd van 19 Augustus 1931, n°. 270, 
Kabinet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de na
volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen : 

I. Gerekend van 1 Januari 1931 : 
In bij lage I: 
In schaal 197 wordt onder de afdeeling 

,,Departementen van Algemeen Bestnnr" 
als eerste inschrijving opgenomen: 
Adjunct-accountant bij het Departement van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
II. Gerekend van 1 Maart 1931: 
In bij lage AI: 
In schaal 43 wordt onder de afdeeling 

"Waterstaat", na de inschrijvingen, vermeld 
onder het onderdeel " R ·ijkswaterstaat", opge
nomen: 

Zuide1·zeewe1·ken. 
Sluismeester te Den Oever. 

In bijlage BI: 
Onder groep 3 wordt onder de afdeeling 

,,1Vaterstaat", onderdeel " Zuiderzeewerken", 
als eerste inschrijving opgenomen: 
Sluisknecht te Den Oever. 

III. 
In bijlage A I: 
In schaal 1 wordt onder de afdee ling "On• 

derwijs, :J{unste'n en Wetenschappen'', na 
de inschrijving, ve1·meld onder het onderdeel 
,,Bu1·eau van de Co1n1nissie voor 's Rijks ge
schiedkundige publicatiën", opgenomen: 

Koninklijke B ibliotheek. 
Mach i naschrijver. 

In schaal 11 wordt onder de afdeeling 
,,Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen", 
na de inschrijving, vermeld onder het onder
deel " Bureau van de Commissie voor 's Rijks 
geschiedkundige publicatiën", opgenomen: 

Koninklijke Bibliotheek. 
Schrij ver 2e ki asse. 

De bij schaal 35 op blz. 59 vermelde noot *) 
wordt gelezen: *) zie noot op blz. 58. 

In schaal 53 wordt onder de afdeeling 
,,Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen", 
na de inschrijving, vermeld onder het onder
deel "Bu,·eau van de Co,n,nissie voor. ' s Rijks 
geschiedkundige publicatiën", opgenomen: 

-Koninklijke Bibliotheek. 
Schrijver le ki asse. 

In schaal 62 wordt onder de afdeel ing 
"Waterstaat", na de inschrijvingen, vermeld 
onder het onderdeel " R;j kswate,·staat", opge
nomen: 

Zuiderzeewerken. 
Sluismee ter te Kornwerderzand. 

In schaal 99 wordt onder de afdeeling 
"Defensie", na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel " RijlcJJwerven en l,farine-Etar 
blissement", opgenomen: 

Genie. 
Werkmeester bij de werkplaatsen van het R e

giment Genietroepen. 

In schaal 154 wordt onder de afdeeliug 
"Defensie", vóór het onderdeel "Koninklijke 
M ilitaire A kademie", opgenomen~ 
Centrale Magazijnen van 1nilitafre kleeding 

en uitrusting. 
Bedrijfsbookhouder. 

In schaal 162 wordt, na de afdeeling "De
fe nsie" en hetgeen daaronder is verme ld, op-
genomen: 

Waterstaat. 
Scheepvaartinspectie. 

Hoofdambtenaar van administratie. 

In schaal 252 wordt onder de afdeeling 
,1Arbeld, Handel en ijverheld", na de in
schrijving, vermeld onder het onderdeel "Rijks
bureau voor drinkwate1·voorziening", opgeno
men: 
Hoofdingenieur. 

In bijlage A II: 
Onder "f 300 vast" wordt na de inschrijving, 

vermeld onder de afdeeling "Blnnenlandsche 
Zaken en Landbouw", onderdeel "Centraal 
Stembu:reau". opgenomen: 

Arbeid, Handel en Nijverheid. 
Arbeidsinspectie en inspectie Havenarbeid. 

Onderinspecteur van den havenarbeid te Vlis
singen. 

Onder "f 400 ,,ast" wordt de inschrijving, 
vermeld onder de a fdeeling "Arbeid, Handel 
en Nijverheid", onderdeel "A,·b eidsinspectie 
en inspectie Havenarbeid" , gelezen als volgt : 
Onderinspecteur van den havenarbeid te Ter

neuzen. 

Onder "f 500 vast" wordt na de inschrijving, 
vermeld onder de afdeeling "Waterstaat", 
onderdeel "Co11i1nissie van toezicht op den 
Geologischen dienst", opgenomen: 

Arbeid, Handel en Nijverheid. 
A ,·beidsin.'lpectie en inspectie Havenarbeid. 

Onderinspecteur Yan den havenarbeid te Har
lingen. 
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In bijlage BI : 
Onder Groep 4 wordt onder de àfdeeling 
., Waterstaat", onderdeel " Zuiderzeewerken", 
na de inschrijving " kantonnier-sluiswachter", 
-Opgenomen: 
Sluisknecht te Kornwerderzand. 

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

H et Loo, den 24sten Augustus 1931. 

WILHELMINA. 
De M iniste-,• van Staat , 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 4 September 1931.) 

24 Augustus 1931. BESLUIT tot schorsing 
van de besluiten van den Gemeenteraad 
van Gorinchem van 15 Mei 1931 en 11 
Juni 1931, waarbij Burgemeester en Wet
houders o. a. worden gemachtigd het Paar
denwater in die gemeente in erfpacht aan 
te nemen en dit te laten dempen. S. 380 . 

Geschorst tot 1 Maart 1932 . 

24 Augustus 1931. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 7 Augustus 
1916 (StaatsblailJ n° . 373} waarbij worden 
aangewezen de in de koloniën en bezit
tingen afgegeven akten van bekwaamheid 
tot het geven van lager onderwijs, bedoeld 
in artikel 89 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs van 1878 ( en artikel 209 
der Lager -onderwijswet 1920) . S. 381. 

Wij WILHELMINA, ... enz.; 
0p •·de-'-v.oor.dr.aoht ~v,;m-,Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten én Wetenschappen van 19 
Juni 1931, n° . 3893, Afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

Overwegende, dat artikel 210 der Lager
onderwijswet 1920 bepaalt, dat tot het in 
werking brengen van de voorschriften o. a. der 
artikelen 134 tot en met 136 dier wet een 
termijn wordt toegestaan, welke op 31 De
cember 1935 eindigt; dat gedurende dien ter
mijn artikel 138 dezer wet buiten toepassing 
blijft; dat dus de aanwijzing, vervat in Ons 
besluit van 7 Augustus · 1916 (Staatsblad n°. 
373), gedurende dien termijn moet worden be
stendigd, voor zooveel betreft de akten, be
doeld in artikel 209 der Lager-onderwijswet 
1920; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 4 
Augustus 1931, n°. 17} ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Augustus 1.931, n°. 
5487, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

. Hebb.en goedgevonden en v~rstaan: 
te bepalen, ·dat artikel 4 van Ons besluit van 

7 Augustus 1916 (Staatsblad n° . 373) , aan
gevul d en gewijzigd bij Onze besluiten van 28 
Maart 1918 (Staatsblad n°. 225), 15 Mei 1926 

L. & S. 1931. 

(Staatsblad n° . 119) en 14 September 1929 
(Staatsblad n°. 487), waarbij worden aange
wezen de in de koloniën en bezittingen afgege
ven akten van bekwaamheid tot het geven van 
lager onderwijs, bedoeld in artikel 89 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs van 17 
Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), wordt 
aangevuld met een tweede lid, luidende als 
volgt: 

Met de akte van bekwaamheid voor huis- en 
schoolonderwijs in de beginselen der land
bouwkunde, bedoeld in artikel 86 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, wordt ge
lijkgesteld de akte van bekwaamheid in land
bouwkunde, bedoeld in de verordening der 
kolonie Suriname van 26 Mei 1917 ( Gouverne
mentsblad n°. 36), volgens het programma, 
vastgesteld bij resolutie van den Gouverneur 
van Suriname van 23 Augustus 1917, n°. 2829, 
( Gouvernementsblad n°. 61), mits de bezitter 
van de in Suriname verkregen akte tevens in 
het bezit is van de akte van bekwaamheid als 
onderwijzer of onderwijzeres, bedoeld in arti
kel 77, onder a, der wet tot regeling van het 
lager onderwijs of van eene daarmede gelijk
gestelde akte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschvift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 24sten Augustus 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

J . T er pstra. 
(Uitgeg. 7 September 1931.) 

24 Augustus 1931. BESLUIT, houdende na
dere aanwijzing van eene losplaats en kan
toor bedoeld bij artikel 4 der Suikerwet 
1924 (Staatsblad ri0

• 425). S. 382. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van den 19 Augustus 1931, n°. 45, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 4 der Suikerwet 1924 (Staats. 
blad n°. 425) en het Koninklijk besluit van 
14 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 194) ; · 
Hebben goedgevonden . en verstaan te bepalen : 

Met uitbreiding van bovengenoemd Konink
lijk besluit, wordt met ingang van de dagtee
kening van dit besluit, Venlo aangewezen als 
lospl aats en kantoor bedoeld bij artikel 4 der 
Suikerwet 1924 (Staatsblad n° . 425}, uitslui
tend voor zooveel betreft suikerhoudende vloei
stoffen. 

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

Het Loo, den 24sten Augustus 1931. 

WILHELMINA . 
De ilfiniste1· van Ji'inanciën, De Geer. 

(Uitgeg. 14 Sept. 1931.) 

35 



1931 26-27' AUGUS TUS (S. 383-385) 546 

26 .4.ugustus 1931. BESL IT tot nadère wij
ziging van het Koninklijk Besluit van 4 
Juni 1909 (Staa tsblad n°. 134) , waarbij 
aan Regenten van het krankzinnigenge
sticht te Ut1·echt vergunning is verleend 
op een terrein aan den Dolderschen weg 
te Z eist een gesticht voor krankzinnigen 
op te r ichten. S. 383. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 21 Augustus 1931, n°. 4174, 
a fdeeling A1·mwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , laatstelij k gewijzi gd bij d e Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het eerste lid van artikel 2 van Ons be

sluit van 26 Juli 1921, (Staatsblad n° . 1009), 
gelijk dat lid wordt gelezen ingevolge Ons be
slu it van 26 Juli 1921, (Staatsblad n°. 1009) , 
wordt in plaats van: ,,1931" gelezen: ,,1932". 

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

Het Loo, den 26sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B eer e n b r o u c k. 

(Citgcg. 10 S ept. 1931.) 

26 Augustus 1931. BESLUIT, houdende eene 
regeling ten aanzien van de uitbetaling 
van bezoldiging bij overlijden van Minis
ters, leden van den Raad van State en 
krachtens grondwet of wet voor hun leven 
aangestelde ambtenaren en van de tege
moetkoming, die na het overlijden van die 
ambtenaren zal worden u itgekeerd . S. 384. 

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

Justitie van den 3 Augustus 1931, n°. 940, 2e 
Afdeeling A ; . 

Overwegende dat het, gelet op de intrek
king bij art. 130 van het Algemeen Rijksamb
tenarenrnglement van Ons besluit van 1 De
cember 1923 (Staatsblad n°. 535), wenschelijk 
is dat regelen worden gesteld ten aanzien van 
de uitbetaling van be~ldiging bij overlijden 
van Ministers, leden van den Raad van State 
en krachtens grondwet of wet voor hun leven 
aangestelde ambtenaren en van· de tegemoet
koming, die na het overlijden van die amb
tenaren zal worden uitgekeerd; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 18 
Augustus 1931, n°. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 21 Augustus 1931, 2e 'Af
deeling A, n°. 950 ; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
te bepalen als vo\gt: 
Art. 1. Ten aanzien van Ministers, leden 

van den Raad van State en krachtens grond
wet of wet voor hun leven aangestelde amb
tenaren vindt het bepaalde in artikel 102 van 

het Algemeen Rij ksambtenarenreglement over
eenkomstige toepassing. 

·2 . Dit beslu it treedt in werking met ingang 
van 1 September 1931. 

Onze Ministers, hoofden van departementen 
van algemeen bestuur, zijn, ieder voor zoove'el 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk • in het Staatsblad geplaatst 
zal worden en waarvan afschrift . zal worden 
gezonden aan den R aad van State en de Al ge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 26sten Augustus 1931. 
WILHELl\~INA. 

De Ministe,· van Justitie, J . Don n er. 
( U i tge g. 28 Aug. 193 1. ) 

27 Augustus 1931. BE LUIT tot vaststelling 
van het Ambtenarenreglement Rijks hoo
gere burgerscholen . S. 335. 

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

Onderwijs , Kuu ten en Wetenschappen van 
7 Juli 1931, n°. 8305 afdeeling Voorbereidend 
Hooger en Middelbaar Onderwijs: 

Gelet op de artikelen 125 en 133, eerste lid , 
van de Ambtenarenwet. 1929 en op artikel 2, 
tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenaren
reo-lement ; 

Den Raad van State gehoo1·d (advies van 
4 Augustus 1931, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minjster 
yoornoemd van 19 Augustus 1931, n°. 10391 , 
afdeeling Voorbereidend Hooger en l\Iiddelbaar 
Onderwijs : · 

Hebben goeclgevond-en en verstaan : 
vast te stellen de navolgende bepalingen 

betreffende den recht toestand van het onder
~jzend personeel der Rijks hoogere burger
scholen: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen 

Art. 1. l. In dit besluit wordt verstaan 
onder : ,,Onze Minister": de Minister, die met 
de uitvoering van de Middelbaar-Onderwijswet 
is belast. • 

2. Waar in dit besluit van een directeur, 
van leeraren of van ambtenaren gesproken 
wordt, zijn daarmede ook eene directrice, 
leeraressen of vrouwelijke ambtenaren bedoeld, 
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

2. De bepalingen van dit besluit vinden 
slechts toepassing voor zoover niet bi.i, of krach 
tens, eene wet anders is of wordt bepaald. 

3. Ambtenàar in èlen zin van dit beshiit is hij , 
die is aangesteld als directeur van of leeraar aan 
een hier te lande gevestigde of te vestigen Rijks 
hoogere burgerschool. ' · 

HOOFDSTUK II. 

Aanstelling. 
4. 1. Aanstelling , geschiedt in vasten of 

tijdelijken dienst. 
2. Aanstelling in tijdelijken dienst kan slechts 

plaats hebben: · 
a. indien mag worden·'aangenomen, dat de 

werkzaamheden, waarmede de ambtena.ar · zal 
worden belast, van af!-ocipenden · a:ard zijn en 
niet. langer dan 11) jaren zullen duren . Wat1neer 
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werkzaamheden, als in den vorigen volzin 
bedoeld, elkaar in , eene aaneensluitende, reeks 
opvolgen, wordt de tijdelij ke aanstelling van 
den ambtenaar, .die met die werkzaamheden is 
belast. na 5 jaren door eene vaste aanstelling 
vervangen, indien mag worden aangenomen, 
dat deze werkzaamheden ten m'nste nog 5 jaren 
zullen voortduren. De tijdelijke aanstelling 
wordt in elk geval na 10 jaren dienst als zoo
danig door eene vaste aanstelling vervangen ; 

b. indien eene vaste aanstelling blijkens -de 
akte van aanstelling afhankelijk is van een 
bepaalden in die akte genoemden eisch van 
bekwaamheid; 

c. voor een proeftijd van niet langer dan 
één jaar, zoo noodig met nog één jaar te ver
lengen. Echter kunnen Wij, op verzoek van den 
ambtenaar, den proeftijd na twee jaar nog 
uiterlijk met één jaar verlengen ; 

d. van personen, in dienst genomen ter 
vervanging van afwezig personeel : 

e. in de gevallen, biJ algemeenen maatregel 
van bestuur of uit kracht daarvan gegeven 
voorschrift aangewezen. 

3. Aan de aanstelling in vasten dienst als 
leeraar gaat als regel eene aanstelling voor een 
proeftijd vooraf. 

5 . 1. Voor aanstelling tot ambtenaar kan, 
met inachtneming van de voor de bekleeding 
van het ambt vastgestelde bepalingen, slechts 
in aanmerking komen hij, die: 

a . van goed zedelijk gedrag is ; 
b. bij een geneeskundig onderzoek, ingesteld 

door één of meer door Onzen Minister aange
wezen geneeskundigen, of bij eene eventueele 
herkeuring, als bedoeld in artikel 6, lichamelijk 
geschikt is bevonden voor de waarneming van 
het ambt. 

2 Een geneeskundig onderzoek behoeft niet 
te worden ingesteld, indien de ambtenaar in 
tijdelijken dienst wordt aangesteld en zijn dienst, 
naar mag worden aangenomen niet langer 
clan t":ee jaren zal duren, tenzij Onze Minister 
anders beslist. 

3. Door Ons kan voorts in bijzondere ge
vallen aanstelling tot ambtenaar geschieden 
zonder voorafgaand geneeskundig onderzoek. 

6. 1. De uitslag van het geneeskundig 
onderzoek, bedoeld in het vorig artikel, wordt 
aan den belanghebbende zoo spoedig mogelijk 
medegedeeld. 

2. Hij, die niet geschikt is bevonden, kan 
binnen 14 dagen na ontvangst der mededeeling 
van den uitslag van het geneeskundig onderzoek 
aan Onzen Minister herkeming vragen . , 

3. Dit verzoek wordt ingewilligd, als daarbij 
wordt overgelegd eene gemotiveerde genees
kundige verklaring en bovendien door den aan
nager een bedrag van f 5 wordt gestort, welk 
bedrag aan hem wordt teruggegeven, indien hij 
bij herkeuring geschikt wordt bevonden. 

4. De herkeuring geschiedt door één of meer 
daartoe door Onzen Minister aangewezen 
geneeskundigen, welke niet aan het genees
kundig onderzoek, bedoeld in het eerste lid, 
hebben deelgenomen, eventueel bijgestaan door 
een door den belanghebbende en voor zijne 
rekening aan te wijzen geneeskundige, aaP wien 
adviseerende stem wordt· toegekend. 

5. De kosten van het geneeskundig oril.er
zoek en van de herkeuring komen, behoudens 
het bepaalde in het vorige lid en behoudens de 

eventueele reis- en verblijfkosten van den 
belanghebbende, niet te zijnen laste. 

7. In bijzondere gevallen kan hij, die bij 
keuring of eventueele herkeuring niet geschikt 
bevonden is, desniettemin in het belang van 
den dien~t tot ambtenaar worden aangesteld. 

8. Voor hen, die bij hun benoeming aan een 
school, als bedoeld in artikel 3, a ls directeur of 
leeraar verbonden z~jn aan eene andere zoo
danige school of aan Rijkskweekscholen, Rijks
normaallessen of Rijksnijverheidsscholen, b1ijft 
de keuring achterwege, tenzij Onze Minister 
deze wenschelijk acht. 

9 . 1. De ambtenaar ontvangt zoo spoedig 
mogelijk eene schriftelijke aanstelling, die het 
ambt, alsmede zijn naam, voornamen en 
geboortedatum vermeldt. 

2. Die aanstelling vermeldt voorts, onver
minderd hetgeen in de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) omtrent den pensioens
grondslag is bepaald, in elk geval : 

a. of de ambtenaar in vasten of tijdelijken 
dienst wordt aangesteld ; in het Iaatstbedoelde 
geval wordt tevens vermeld of de aanstelling 
voor een bepaalden tijd, voor een proeftijd, dan 
wel voor on bepaalden tijd geschiedt; 

b. zoo mogelijk, den dag van ingang van de 
benoeming; 

c. de bezoldiging en de andere voordeelen, 
in geld of anderszins, welke den ambtenaar 
worden toegekend ; 

d. het maximum getal lessen, tot het geven 
waarvan de ambtena.ar verplicht is. 

3. Alle wijzigingen, welke worden gebracht 
in de punten, in het tweede lid vermeld, worden 
den ambtenaar schriftelijk medegedeeld. 

10. 1. De ambtenaar ontvangt voorts zoo 
spoedig mogelijk een exemplaar van dit regle
ment, evenals van all e wijzigingen daarvan . 

2. De directeur geeft den leeraar zoo spoedig 
mogelijk kennis van de overige regelingen, 
die deze bij de vervuJling van zijn dienst heeft 
na te leven. 

HOOFDSTUK III. 
Dienst- en werktijden. 

11 . Behalve gedurende den gewon en werktijd, 
die voor ieder aangewezen is in den rooster der 
lesuren, zijn de ambtenaren verplicht de werk
zaamheden te verrichten, welke uit de voor
schriften van Hoofdstuk VI voortvloeien. 

HOOFDSTUK IV, 
Verlof en vacantie. 

12 . 1. Tijdens de voor zijne school vast
gestelde vacantiën geniet de ambtenaar, be
houdens in het geval, bedoeld in het tweede 
lid, vacantieveFlof met behoud van volle bezol
diging. 

2. Het vacantieverlof kan op kortere tijd
vakken dan de schoolvaJantiën worden vast
gesteld, indien, naar het oordeel van Onzen 
Minister, de belangen van den dienst dit nood
zakelijk maken . 

3. Voor verblijf in het buitenland tijdens het 
vacantieverlof behoeft, de directeur de ver
gunning van Onzen Minister. 

13. 1. Het ,vacantieverlof · kan door Onzen 
Minister worden ingetrokken, wanneer drin
genrle redenen van dienstbelang zulks nood
zakelijk maken. 
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2. Indien de ambtenaar ten°evolge . "" u" 
intrekking van het verlof geldelijke schade lijdt, 
wordt deze schade hem vergoed. 

14. 1. Tenzij de belangen van den dienst zich 
daartegen verzetten, wordt aan den ambtenaar 
buitengewoon verlof met behoud van volle 
bezoldiging verleend : · 

a. voor de uitoefening van kiesrecht, voor 
zoovee.1 dit niet in vrijen tijd kan geschieden of 
omzetting van dienst niet mogelijk is; 

b. voor het voldoen aan eene wettelijke ver
plichting, tenzij deze is ontstaan door schuld of 
nalatigheid van den ambtenaar en voor zooveel 
zulks niet in den vrijen tijd kan geschieden of 
omzetting van dienst niet mogelijk is; 

c. voor h et bijwonen van vergaderingen of 
zittingen van of het verrichten van werkzaam
heden voor publiekrechtelijke colleges, waarin 
de a mbtenaar is benoemd of verkozen, en voor 
zooveel zulks niet in vrijen tijd kan geschieden; 

d. voor het afleggen van eenig examen, van 
Rijkswege afgenomen of erkend; 

P. . voor de uitoefening van het lidmaatschap 
eener van Rijkswege ingestelde examen
commissie; 

f. voor het bijwonen van vergaderingen van 
commissiën voor georganiseerd overleg ; 

g. voor gehuwden of voor hen, die eene 
eigene huishouding hebben,1 bij verhuizing in 
geval van verplaatsing voor twee dagen, zoo 
noodig t e verlengen tot drie en in zeer bijzon
dere gevallen tot vier dagen, en bij verhuizing 
niet in geval van verplaatsing éénmaal per jaar 
voor één dag ; 

h. voor ongehuwden, niet vallende onder g, 
bij verhuizing in geval van verplaatsing voor 
éen dag; 

i. bij verplaatsing voor het zoeken van eene 
woning voor ten hoogste twee dagen ; 

j. bij ondertrouw van den ambtenaar voor 
één dag en bij zijn huwelijk voor vier da~t:n, 
uitgezonderd de huwende vrouwelijke amote
naar, die in verband met haar huwelijk den 
Staatsdienst moet verlaten ; 

k. bij huwelijk van bloed- en aanverwanten 
van den eersten en den tweeden graad voor één 
dag, indien dit huwelijk wordt gesloten in, en 
voor ten hoogste twee dagen, indien het huwelijk 
wordt gesloten buiten de woonplaats van den 
ambtenaar; 

l. bij ernstige ziekte van echtgenoot(e) , 
ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, 
stief- en aanbehuwdkinderen; 

m . bij overlijden van echtgenoot(e), ouders 
of kinderen vier dagen en van overige bloed- en 
aanverwanten tot den vierden graad ingesloten 
voor ten hoogste één dag, tenzij de ambtenaar 
belast is met de regeling der begrafenis of ( en) 
nalatenschap, in welk geval eveneens verlof voor 
ten hoogste vier dagen wordt verleend ; 

n . bij bevalling Vf\n de echtgenoote voor ten 
hoogste twee dagen ; 

o. bij 25-, 40- en 50-jarig ambts- of huwelijks
jubileum voor één dag; 

p. bij kerkelijke bevestiging en bij Eerste 
Communie van den ambtenaar, zijn echtgenoote, 
~nderen en stiefkinderen voor één dag. 

2. Buitengewoon verlof, al dan niet met 
behoud van bezoldiging, kan bovendien-worden 
verleend in de gevallen, waarin hij, die tot ver
leening van dat verlof bevoegd is, oordeelt, dat 
daartoe aanleiding bestaat. 

3. Indien het verleenen van buitt:ngewoon 
verlof, a ls bedoeld in het eerste lid onder c, 
voor den dienst kosten ten gevolge heeft, 
worden deze kosten voor de helft ten laste van 
den ambtenaar gebracht. 

15. Behoudens in dringende gevallen moet 
buitengewoon verlof ten minste 24 uren tevoren 
worden aangevraagd bij de autoriteit, die dat 
verlof moet verleenen. Indien de ambtenaar, 
die niet vooraf een aanvraag daartoe heeft 
gedaan, ten genoegen van bedoelde autoriteit 
aantoont, dat hij daartoe geen gelegenheid 
heeft gehad en dat er voor zijne a fwezigheid 
gegronde redenen bestonden, wordt deze be
schouwd als buitengewoon verlof met behoud 
van volle bezoldig ing. 

16. 1 Buitengewóon verlof aan een leeraar 
voor ten hoogste een week verleent de directeur. 

2. Buitengewoon verlof aan een directeur 
voor meer dan één dag tot ten hoogste een week 
verleent de inspecteur. 

17 . 1. Onze Minister kan, indien daartoe 
naar zijn oordeel termen bestaan, aan een ambte
naar op diens verzoek, al dan niet met behoud 
van volle bezoldiging en al dan niet onder 
bepaalde nadere voorwaarden, buitengewoon 
verlof verleenen voor langer dan een week. 
Verloven van langer dan een jaar en studie
verloven worden buiten genot van bezoldiging 
verleend, tenzij het verlof in het openbaar 
belang gegeven wordt. 

2. Aan een ambtenaar, benoemd tot bezol
di~d bestuurder eener Or(?;anisatie van onder
wiJzend personeel der R1jks hoogere burger
scholen, kan op zijn verzoek verlof buiten genot 
van bezoldiging worden verleend voor den duur 
van de waarneming der functie, evenwel slechts 
voor ten hoogste 2 jaren. 

H OOFDSTUK V. 
Aanspraken in geval van ziekte. 

18 . 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 
20, geniet de ambtenaar, die .wegens ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn dienst te verrichten, 
gedurende de maand, waarin de arbeid is op
gegeven, de volle bezoldiging en vervolgens : 

a. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken diensttijd 
van 10 jaren of korter, gedurende 12 maanden 
de volle bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 12 maanden 2/3 gedeelten van zijne 
bezoldiging ; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken diensttijd 
van meer dan 10 jaren, gedurende 18 maanden 
de volle bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 18 maanden 2/3 gedeelten van zijne 
bezoldiging ; . 

c. voor zoover het betreft een ambtenaar in 
tijdelijken dienst, gedurende 6 maanden de 
volle bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 6 maanden 2/3 gedeelten van zijne 
bezoldiging. 

2. Na het verstrijken van den termijn, 
waarover voor het laatst 2/3 gedeelten van de 
bezoldiging werden genoten, wordt de bezol-
diging voor de helft uitbetaa ld. . . . 

3. Wanneei, de ziekte of-het ongeval van den 
ambtenaar is ontstaan in verband met zijne 
dienstbetrekking, geniet hij gedurende den tijd, 
dat hij verhinderd is zijn dienst te verrichten, 
de volle bezoldiging. 
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• lf 4. Op de bezoldiging van den ambtenaar 
wordt de uitkeering, welke hij krachtens eene 
wettelijk() verzekering ontvangt, in mindering 
gebracht. · 

19. 1. Ter beantwoording van de vraag, 
of diensthervatting al dan niet is uitgesloten, 
kan Onv, Minister een geneeskundig onderzoek 
doen instellen. Zoodanig onderzoek wordt in 
elk geval ingesteld, indien de belanghebbende 
langer dan een jaar onafgebroken wegens ziekte 
of ongeval verhinderd is zijn dienst te ver
richten of wanneer de verhindering binnen een 
tijdvak van anderhalf jaar meer dan 365 kalen
derdagen heeft geduurd. 

2. Blijkt bij het in het vorig lid bedoeld 
onderzoek, dat diensthervatting niet is uit
gesloten, dan wordt de uitbetaling van bezol
diging volgens artikel 18 voortgezet en het 
geneeskundig onderzoek, telkens wanneer Onze 
Minister dit wenschelijk acht, herhaald. 

3. Blijkt bij het geneeskundig onderzoek, 
dat diensthervatting is uitgesloten, dan wordt 
de uitbetaling van bezoldiging volgens artikel 18 
voortgezet tot aan den dag van ingang van 
het ontslag. 

20. 1. Een ambtenaar, die op grond van den 
uitslag van een geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in artikel 19, niet reeds op last van het 
bevoegd gezag aan een geneeskundig onderzoek 
volgens de bepalingen van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), wordt onderworpen, kan, 
indien hem op grond van den uitslag va.n het 
onderzoek eervol ontslag wordt aangezegd, 
binnen 14 dagen na de dagteekening van deze 
aanzegging aan Onzen Minister verzoeken aan 
een herkeuring te worden onderworpen. Van 
de mogelijkheid daartoe wordt den ambtenaar 
bij de aanzegging mededeeling gedaan. 

2. Zoodanige herkeuring heeft in ieder geval 
plaats, indien, nadat een geneeskundig onder
zoek volgens de bepalingen van de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) niet tot afkeuring 
heeft geleid, desondanks naar het oordeel van 
Onzen Minister de toestand van den ambtenaar 
tot ontslag aanleiding moet geven. 

3. De herkeuring geschiedt door een of meer 
door Onzen Minister aangewezen geneeskundi
gen, welke niet aan het voorafgaand genees
kundig onderzoek van den ambtenaar hebben 
deelgenomen, eventueel biigestaan door een 
door den ambtenaar en voor zijne rekening 
aan te wijzen geneeskundige, aan wien advi
seerende stem wordt toegekend. 

21 . Op grond van den uitslag van een 
geneeskundig onderzoek of eene herkeuring, als 
bedoeld in de artikelen 19 en 20, kan de ambte
naar binnen een jaar na het ontstaan van de 
verhindering niet worden ontslagen, tenzij hij 
aanspraak heeft OP. pensioen ten laste van het 
algemeen burgerli.Jk pensioenfonds of op eene 
uitkeering, als bedoeld in artikel 22. 

22. 1. De ambtenaar, die op grond van de 
herkeuring, bedoeld in artikel 20, tweede lid, 
wordt ontslagen en die, indien ook de Pensioen
raad hem uit hoofde van ziekten of gebreken 
ongeschikt zou hebben verklaard voor de ver
dere waarneming van zijne betrekking, op grond 
van de bepalingen van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), zou zijn gepensionneerd, 
heeft na zijn ontslag aanspraak op eene uit
keering ten bedrage en op den voet als voor zijn 
pensioen zou gelden, indien hij op den dag, 

waarop hem ontslag werd verleend, gepension
neerd zou zijn geworden. Maakt in dit geval de 
ambtenaar gebruik van de hem bij genoemde 
wet gegeven gelegenheid om het behoud van 
uitzicht op pensioen voor zijne na te laten 
betrekkingen t e verzekeren, dan wordt te zijnen 
behoeve voorzien in de daarvoor vastgestelde 
bijdrage aan het algemeen burgerlijk pensioen
fonds . 

2. De op grond van het vorig lid toegekende 
uitkeering vervalt zoodra en voor zoover door 
den ambtenaar na zijn ontslag alsnog pensioen, 
op grond van de bepalingen van de Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), wordt genoten. 

3. De ambtenaar, aan wien eene uitkeering, 
als in het eerste lid bedoeld, is toegekend, is 
verplicht, zich ten aanzien van zijne lichamelijke 
of geestelijke geschikth eid om arbeid 1e ver
richten, te onderwerpen aan eene contrc' le op de 
wijze, door Onzen Minister te bepalen, en, 
desverlangd, bij den Pensioenraad een her
nieuwd onderzoek naar zijne lichamelijke of 
geestelijke gesteldheid aan te vragen, hetwelk 
tot toekenning van een pensicen op grond van 
de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) zou 
kunnen leiden. · 

4. Bij niet nakomen van de verplichting in 
het vorig lid genoemd, vervalt de aanspraak 
op de uitkeering in dit artikel bedoeld. 

23. Voor de toepassing van 1trtikel 18 wordt. 
ten aanzien van den ambtenaar, die na eene 
ziekte of een ongeval den dienst heeft hervat 
en binnen dertig k11Jenderdagen daarna ten. 
gevolge van dezrlfde ziekte of hetzelfde ongeval 
wederom verhinderd wordt ziin dienst te ver
richten, de tweede verhindering als eene voort.
zetting van de eerste aangemerkt. 

24. Onverminderd het bepaalde in artikel 19, 
kan de ambtenaar, die wegens ziekte of ongeval 
verhinderd is zijn dienst te verrichten, op aan
wijzing van Onzen Minister geneeskundig 
worden onderzocht, ter beantwoording van de 
vraag, of de verhindering om den dienst te 
verrichten al of niet bestaat, dan wel wat in 
het belang van eene goede behandeling 'A 

genezing noodig is. 
25. 1. Indien een ambtenaar, die wegens 

ziekte of ongeval verhinderd is zijn dienst te 
verrichten, bezwaar heeft hetzij tegen de voor
schriften, wP-lke een door Onzen Minister aan
gewezen geneeskundige in het belang van eene 
goede behandeling of genezing noodzakelijk 
acht, hetzij tegen de opdracht om arbeid te 
verrichten, hem door Onzen Minister, na over
leg met zulk een geneeskundige gegeven, is hij 
verplicht, dit schriftel~ik ter kennis van Onzen 
Minister te brengen binnen 3 maal 24 uur na 
ontvangst van een zoodanig voorschrift of eene 
zoodanige opdracht. 

2. Hij kan daarbij den naam van een 
geneeskundige opgeven, die alsdan door Onzen 
Minister met één of meer andere geneeskundigen 
wordt aangewezen voor een nieuw onderzoek. 
Maakt de ambtenaar van deze bevoegdheid 
geen gebruik of weigert de door den ambtenaHr 
gewenschte geneeskundige aan het onderzoek 
deel te nemen, dan wijst Onze Minister zoo 
spoedig mogelijk, in het laatste geval in overleg 
met den ambtenaar, een anderen geneeskundige 
aan. 

3. Verklaren de geneeskuniligen of verklaart 
de meerderheid hunner de bezwaren van den 
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ambtenaar ongegrond, dan wordt hem <1aar,au 
mededeeling gedaan. 

4. De kosten van dit onderzoek, de even
tueele reis- en verblijfkosten van den ambtenaar 
zelf inbegrepen, komen niet te zijnen laste. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van de geuee . 
kundige onderzoekim, bedoeld in de artikelen 19 
en 24, en van de herkeuring, bedoeld in artikel 
21), behoudens het bepaalde in het derde lid 
van dat art ikel. 

26. Geen aanspraak op bezoldiging bestaat : 
a. indien de ambtenaar de ziekte of het 

ongeval, ten gevolge waarvan hij verhinderd is 
zijn dienst te verr ichten, met opzet heeft 
veroorzaakt ; 

b. indien de ambtenaar, blijkens door of 
namens Onzen l\finister ingewonnen genees
kundig advies, de ziekte of het ongeval heeft 
gesimuleerd, althans zoodanig geaggraveerd, dat 
verhindering tot dienstverrichting niet kan 
worden aangenomen : 

c. indien de ziekte of het ongeval het gevolg 
i~ van een misdrijf, door den ambtenaar begaan, 
van misbruik van alcoholische dranken of 
bedwelmende middelen of, indien hij een bekend 
onzedelijk gedrag leidt, van zijne onzedelijkheid. 

27 . De aanspraak op bezoldiging vervalt 
tijdens de verhindering om dienst te verrichten 
met ingang van den dag, waarop : 

a. de ambtenaar weigert zich te onderwerpen 
aan een geneeskundig onderzoek, als bedoeld 
in een der artikelen 19, 20, 24 en 25, of, na voor 
zulle een onderzoek te zijn opgeroepen, zonder 
geldige redenen niet versch\j nt ; 

b. de ambtenaar niet opvolgt voorschriften of 
opdrachten, als bedoeld in het eerste lid van 
art ikel 21\, nadat deze onherroepelijk zijn 
geworden; 

c. de ambtenaar voor zichzelf of voor derden 
arbeid verricht, tenzij hem zulks blijkens eene 
geneeskundige verklaring is toeg'3staan ; 

d. de ambtenaar zich schuldig maakt aan 
gedragingen, waardoor zijne genezing wordt 
belemmerd. 

28. In bij zondere gevallen kan Onze Minister 
op voorstel van den inspecteur gelasten, dat in 
de gevallen, bedoeld in de artikelen 26 en 27 de 
uitbetaling van bezoldiging geheel of gedeelte
lijk aan anderen dan aan den ambtenaar zal 
geschieden. 

29. In geval van ziekte of ongeval, ontstaan 
in verband met zijne dienstbetrekking, heeft de 
ambtenaar aanspraak op vrije genees- en heel
kundige behandeling op den voet van de bepa
lingen der Ongevallenwet 1921. 

30. 1. Aan den ambtenaar, die aan tuber
~ulose lijdt, kunnen, indien na een geneeskundig 
onderzoek, ingesteld door een tuberculose-arts, 
blijkt, dat opneming in eene inrichting tot ver
pleging van lijders aan die ziekte genoegzaam 
uitzicht op herstel geeft, de kosten van verple
ging in zoodanige inrichting, geheel of gedeelte
lijk worden vergoed, totdat herstel is ingetreden 
of zich versch.ijnselen voordoen, waaruit blijkt, 
dat verdere verpleging a ldaar van geen nut 
meer is. 

2. Bij uitzondering kan ook voor andere 
ziekten eene tegemoetkoming worden gegeven 
in de kosten van verplegin,i; in eene zieken
inrichting of van eene andere behandeling ; ook 
dan is vereischt, dat uit een geneeskundig onder
zoek blijkt, dat verpleging of andere behande-

Iing genoegzaam uitzicht op herstel geeft. 
3. Tegemoetkoming in de · kosten· van ver

pleging in eene inricht ing in het buitenland of 
van eene andere behandeling in het buitenland , 
kan slechts worden gegeven, indien uit eene 
verklaring van een in Nederland gevestigden 
geneeskundige zonder eenig voorbehoud blijkt, 
dat alleen zoodanige verpleging of andere be
handeling genoegzaam mtzich t op herstel geeft. 

4. De ambtenaar, die weigert zich t e ge. 
dragen naar de voorschriften der inrichting , 
waarin hij is opgenomen of bij andere behande
ling naar de daarvoor gegeven voorschriften, 
verliest zijn recht op de hem toegekende ver
goeding van kosten, ongeacht de mogelijkheid 
van toepassing van het bepaalde onder d van 
artikel 27. 

31. 1. Met verhindering om dienst t e ver
richten wegens ziekte wordt voor de toepassing 
van de voorafgaande artikelen van dit hoofd
stuk ten aanzien van gehuwde vrouwelijke 
ambtenaren gelijkge teld verhindering wegens 
zwangerschap of bevalling. 

2. De verhindering wegens zwangerschap 
wordt geacht te bestaan van den eersten dag 
af, dat de betrokkene eene verklaring van een 
geneeskundige of vroedvrouw overle~t, inhou
dende, dat hare bevalling waarschijnlijk binnen 
een tijdsverloop van ze weken zal plaats heb
ben. 

3. De verhindering wegens bevalling wordt 
wordt geacht te bestaan zoolang de verhindering 
om dienst te verrichten uit die oorzaak duurt 
en in elk geval gedurende ten minste zes weken 
na den dag der bevalling. 

31bis. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
niet van toepassing op den ambtenaar, die valt 
onder de verplichte verzekering, neergelegd in 
de Ziektewet, of onder eene bijzondere zieken
geldregeling, vastgesteld of goedgekeurd krach 
tens artikel 21, derde lid, dier wet. 

HOOFDSTUK VI. 
0 cerige rechten en verplichtingen van den 

ambtenaar. 
32. 1. De ambtenaar is gehouden, de p lich

ten uit zijn ambt voortvloeiende, nauwgezet 
en ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoo. 
als een goed ambtenaar betaamt. 

2. Hij is verplicht zich te onthouden van 
alle gedragingen, die de inwendige orde of de 
veiligheid van den Staat zouden kunnen in 
gevaar brengen of schaden. 

3. Hij behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzedelijke 
taal. 

33 . 1. De ambtenaar is verplicht de lessen 
te geven, welke voor hem op den lesrooster zijn 
uitgetrokken, en daartoe tijdig aanwezig te zijn. 

2. De leeraar behandelt met de klasse geen 
onderwerpen, welke niet uit het leerplan der 
school voortvloeien, tenzij hem daartoe door den 
directeur machtiging is verleend. · 

3. Hij is gehouden buiten de les den noodi
gen tijd te besteden aan het grondig en tijdig 
corrigeeren, voor zooveel zijn vak of zijne vak
ken betreft, van het door de leerlingen gemaakte 
schriftelijk werk. 

4. Hij is gehouden, mede door handhaving 
met gepaste middelen van orde en tucht in de 
school, het verkrijgen van gunst ige onderwijs
resultaten te bevorderen. 
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5. In zaken, die -op de schooltucht of de in
wendige huishouding betrekking hebben, ge
dragen de leeraren zich naar de beslissing van 
den directeur. Bij verschil beslist de inspecteur, 
behoudens beroep op Onzen Minister. Hangende 
dit beroep wordt gehandeld naar de beslissing 
van den inspecteur. 

6. Bij tijdelljke afwezigheid van een leeraar of 
in geval van vacature nemen de overigen, volgens 
aanwijzing van den directeur, zooveel mogelijk 
de lessen waar. De leeraren zijn verplicht zich 
aan de regeling van den directeur te houden,be
houdens beroep op Onzen Minister. Van deze 
regeling geeft de directeur aan Onzen Minister 
-en aan den inspecteur kennis, wanneer zij voor 
een langer tijdvak dan een week geldt. 

7. Onze Minister wijst den leeraar aan, die 
bij tijdelijke afwezigheid van den directeur of 
ingeval van vacature het directoraat waarneemt. 

8. De leeraren zijn verplicht den directeur 
ook buiten de lesuren in het toezicht op de leer,
lingen behulpzaam te zijn. 

34. Ter zake van niet-naleving van bepalin
gen, welke redelijkerwijs niet kunnen worden-

-geacht den ambtenaar bekend te zijn, worden 
hem geen voordeelen onthouden of nadeelen 
toegebracht. 

35 . 1. In strijd met eene regeling, door het 
bevoegd gezag getroffen, worden den ambtenaar 
geen voordeelen onthouden of nadeelen toege
bracht. 

2. Het gezag, dat eene algemeene regeling 
vaststelde, is niet bevoegd voor een bepaald 
geval ten nadeele van den ambtenaar daarvan 
af te wijken, tenzij de regeling afwijking voor
behoudt. 

36. Indien de ambtenaar door ziekte of 
anderszins verhinderd is zijn dienst teverrichten, 
is hij verplicht daarvan, onder opgave van rede
nen, zoo tijdig mogelijk mededeeling te doen of 
te laten doen aan den directeur of diens plaats
vervanger, ten einde vertraging of hinder in 
den dienst zooveel doenlijk te voorkomen. 

37. 1. De ambtenaar is verplicht te wonen 
in de gemeente, waarin de school, waaraan hij 
verbonden is, is gevestigd; hem kan de- ver
plichting worden opgelegd, in een bepaald deel 
van de gemeente te wonen. 

2. Indien de ambtenaar is verbonden aan 
scholen, in verschillende gemeenten gevestigd, 
wijst Onze Minister de gemeente aan, waarin hij 
verplicht is te wonen. 

3. Echter kan Onze Minister hem vergun
ning verleenen om buiten de in het eerste of 
tweede lid bedoelde gemeente te wonen. Eene 
verleende vergunning kan, met inachtneming 
van redelijke overgangsbepalingen, worden 
ingetrokken, wanneer het dienstbelang het wo
nen buiten de in het eerste of tweede lid be
doelde gemeente niet blijkt te gedoogen of niet 
langer gedoogt. Recht van vergoeding ter zake 
van de verhuizing bestaat in dit geval niet, 
tenzij de vergunning ter zake van woningnood 
was verleend. 

38. 1. De ambtenaar is verplicht, indien 
hem eene ambtswoning ter bewoning is aan
gewezen, deze te betrekken en zich ter zake 
van de bewoning en het gebruik te gedragen 
naar de voorschriften, die daaromtrent zijn 
gesteld. 

2. Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselijk gebruik ge-

meenlijk . voor rekeniI]g_ van den quurder zijn, 
tenzij door het bevoegd; gezag ter zake eene af
wijkende regeling is vastgesteld. 

39. · 1. Wanneer het belang van ,den dienst 
zulks vordert, is . de ambtenaar verplicht, al of 
niet binnen .dezelfde gemeente, eene andere 
betrekking te aanvaarden, die h·em, in verband 
me~ zijne onderwijsbevoegdheid, z~jne persoon
lijkheid, zijne omstandigheden en de voor hem 
bestaande vooruitzichten, redelijkerwijs · kan 
,vorden opgedragen. 

2. Eene andere betrekking wordt hem, tenzij 
in spoedeischende gevallen, niet opgedragen, dan 
nadat hij door Onzen Minister is gehoord. 

40. De ambtenaar is verplicht zoo noodig 
andere ambtelijke werkzaamheden te verrichten 
dan die, welke hij gewoonlijk verricht, voor 
zoover die werkzaamheden redelijkerwijze in 
verband met zijne aanstelling van hem kunnen 
worden gevorderd. _ 

41. 1. De ambtenaar is verplicht tot ge
heimhouding van hetgeen hem in zijn ambt is 
ter kennis gekomen, voor zoover die verplich
ting uit den aard der zaak volgt of hem uitdruk
kelijk is opgelegd. 

2. De in het vorig lid bedoelde verplichting 
bestaa tniet tegenover hen, aan wie de ambtenaar 
onmiddellijk of middellijk ondergeschikt is, 
noch in zoover hij door een boven hem gestelde 
van d_e verplichting tot geheimhouding is ont
heven. 

42. 1. De ambtenaren drijven geen handel 
of nering, zij oefenen geen beroep uit, zij be
kleeden geen ambten of bedieningen voor zoo
ver deze niet zijn van kerkelijken of daarmede 
gelijk te stellen aard, zij !;\even geen onderwijs 
aan eene andere onderwijs-inrichting, zij ge
doogen niet, dat te hunnen huize handel of 
nering gedreven of eenig beroep, behalve het 
geven van onderwijs, uitgeoefend wordt door de 
leden van hun gezin, zonder schriftelijke ver
gunning van Onzen Minister. De vergunning om 
aan een andere onderwijsinrichting onderwijs te 
geven wordt niet vereischt, als Wij of Onze 
Minister den ambtenaar aan die andere onder
wijsinrichting hebben benoemd. 

2. Onder het uitoefenen van een beroep 
door den ambtenaar is het geven van privaat
lessen mede begrepen. 

3. De vergunning om aan een andere school 
onderwijs te geven wordt voor elke andere 
school afzonderlijk gevraagd. Zij wordt ver
leend voor een bepaalden tijd. 

Wanneer vergunning wordt verleend om 
onderwijs te geven aan eene andere school, 
waaraan op dezelfde uren van den dag als aan 
de hoogere burgerschool onderwijs wordt ~e
geven, wordt daarbij in den regel als voorwaarde 
gesteld, dat het wekelijksch getal lessen voor 
klassikaal onderwijs niet boven twee en dertig 
mag gaan voor leeraren, die in eenig ander vak 
dan de lichamelijke oefening les geven en niet 
boven zes en dertig voor leeraren in de lichame
lijke oefening. De rooster der lessen aan de hoo
gere burgerschool wordt opgemaakt na overleg 
met de andere scholen. Mits de belangen der 
hoogere burgerschool zich hiertegen niet ver
zetten, worden de lessen zoodanig geregeld, 
dat de leeraar in denzelfden schooltijd niet aan 
twee verschillende scholen onderwijs behoeft 
te geven. 

Wanneer vergunning wordt verleend tot het 
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geven van onderwijs aan avondscholen of andere 
inrichtingen van klassika.al onderwijs wier 
lessen buiten die der hoogere burgerschool val
len, wordt daarbij in den regel als voorwaarde 
gesteld, dat het gezamenlijk getal lessen aan 
deze scholen en. die der hoogere burgerschool 
niet boven zes en dertig per week mag gaan 
voor leeraren in eenig ander vak dan de lichame
lijke oefening en niet boven acht en dertig voor 
leeraren in de lichamelijke oefening . 

4. Privaatlessen mogen niet worden gegeven 
aan leerlingen der school, noch aan gewezen 
leerlingen, die de school hebben verlaten zonder 
den cursus geheel ten einde te brengen, noch 
e,e,n jongelieden die in de termen zouden vallen 
om de school te bezoeken, behoudens .in bij
zondere gevallen, ter beoordeeling van Onzen 
Minister. 

De voorgaande bepaling geldt niet voor vak
ken, waarin aan de school geen onderwijs wordt 
gegeven. De leeraren zijn verplicht aan den 
directeur der school eene opgave te verstrekken 
van de namen dergenen, aan wie zij privaat
lessen geven, zoomede van het getal uren, daar
aan door hen besteed. Van iedere wijziging in 
den toestand geven zij den directeur kennis. 

5. Bij de uitvoering van bovenstaandA be
palingen staan de belangen van het onderwijs 
aan de hoogere burgerschool steeds op den voor
grond, zoodat indien de directeur, in geval van 
ontstentenisvan een of meer leeraren,het noodig 
oordeelt aan een leeraar, wien vergunning tot 
het geven van privaatlessen of van onderwijs 
aan eene andere s~hool is verleend, buitengewo
ne lessen op te dragen, deze steeds verplicht 
is daarvoor, zoo noodig, privaatlessen of inélien 
eenigszins mogelijk lessen aan andere scholen 
af te zeggen. 

6. De directeur is belast met het toezicht 
op de uitvoering van de in dit artikel .vervatte 
bepalingen. Hij houdt nanwkeurig aanteekening 
van de door de leeraren gegeven privaatlessen 
en lessen aan andere scholen. 

In geval van overtreding geeft hij daarvan 
kennis aan Onzen Minister. 

In zijn jaarverslag aan den inspecteur doet 
d e dire~teur uitdrukkeqjk verslag van zijne be
vindingen naar aanleiding van bovenstaande 
bepalingen. 

43. Het is den ambtenaar in elk geval ver
boden, eene nevenbetrekking te aanvaarden 
of nevenwerkzaamheden te verrichten als die : 

a. schadelijk kunnen zijn voor zijne dienst
vervulling; 

b. niet in overeenstemming zijn met het 
aanzien van zijn ambt. 

44. 1. Het is den a mbtenaar verboden, 
middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan 
aannemingen en leverin$en ten behoeve van 
openbare diensten, tenzij daartoe schriftelijk 
vergunning is verleend. 

2. Hij is verplicht zich te gedragen naar 
hetgeen voor hem is bepaald ten aanzien van 
h et deelnemen, middellijk of onmiddellijk, aan 
aannemingen en leveringen ten behoeve van 
anderen. 

45. Aan de ambtenaren kan Onze Minister 
verbieden commissa.ris, bestuurder, vennoot, 
aandeelhouder of lid te zijn van alle of nader te 
omschrijven vennootschappen, stichtingen of 
vereenigingen, welke geregeld in aanraking 
komen of krachtens. haar opzet kunnen komen 

met den hierbij betrokken dienst. 
46. 1. Het is den ambtenaar iu zijn ambt 

verboden, anders dan met goedvinden van het 
bevoegd gezag, vergoedingen, belooningen, 
giften of beloften van derden te vorderen, te 
verzoeken of aan te nemen. 

2. Het aannemen van steekpenningen is on
voorwaardelijk en ten strengste verboden. 

47. 1. De ambtenaar kan worden verplicht 
tot geheele of gedeeltelijke vergoeding van de 
door den dienst geleden schade, voor zoover
deze aan hem is te wijten. 

2. Onze Minister bepaalt het bedrag van de 
scha.devergoeding niet, dan nadat de ambtenaar 
in d e gelegenheid is gesteld zich schriftelijk of 
mondeling te verantwoorden. 

48 . Aan den a mbtenaar, •die niet op eigen 
verzoek in het belang van den dienst na,a,r eene 
andere gem eente wordt verplaa.tst, kan door
Onzen Minister eene door hem vast te stellen 
tegemoetkoming worden verleend, zulks met 
inachtneming van de daaromtrent vastgestelde 
regelen. 

49. 1. De ambtenaar heeft recht op ver
goeding wegens reis- en verblijfkosten ter zake 
van dienstreizen. 

2. Deze vergoeding wordt vastgesteld over
eenkomstig de daarvoor gestelde regelen. 

50. Door Ons kan worden bepaald, in welke 
niet elders voorziene gevallen scliadeloosstelling 
en vergoeding van kosten zal worden verleend_ 

51 . 1. Indien een persoon, die hetzelfde 
perceel bewoont als de ambtenaar, of ten hoog
ste 14 dagen tevoren bewoond heeft, lijdende 
is aan pest, cholera, gele koorts, vlektyphus, 
febris recurrens, variola major of roodvonk, 
is het den ambtenaar verboden aan den dienst 
deel te nemen. 

2. Indien een persoon, die hetzelfde perceel 
bewoont als de ambtenaar of ten hoogste 14 
dagen tevoren bewoond heeft, lijdende is aan 
eene besmettelijke ziekte van groep B, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 1 van de Besmette
lijke Ziektenwet 1928 (Staatsblad n°. 265), is 
het den ambtenaar verboden aan den dienst 
d eel te nemen, tenzij uit eene geneeskundige 
verklaring blijkt, dat gevaar voor overbrenging 
der ziekte niet bestaat. De leeraar is verplicht 
bij het waarnemen in het perceel van een ziekte 
als in dit"of in het vorig lid bedoeld, hiervan ten 
spoedigste kennis te geven aan den directeur. 
Verkeert de directeur in het geval, dan zendt 
hij gelijk bericht aan den oudsten leeraar. 

3. Aan den ambtenaar kan, in geval van 
ziekten, die voor de omgeving gevaar opleveren, 
d e deelneming aan den dienst worden ontzegd. 

4. Het verbod tot deelneming aan den 
dienst houdt tevens in het verbod tot het be
treden van dienstlokalen of -terreinen. 

5. De ambtenaar ontvangt over den tijd, 
gedurende welken het hem, overeenkomstig 
het bepaalde in dit artikel, verboden is aan den 
dienst deel te nemen, zijn volle bezoldiging. 

52 . Verplichting tot zekerheidsstelling wordt 
den ambtenaar niet opgelegd. 

53. 1. De rekenplichtige ambtenaar wordt 
van de verplichting tot aanzuivering van een 
tekort geheel of gedeeltelijk ontheven, naar
mate hij het beheer na.uwkeurig heeft gevoerd 

1 

en de noodige voorzorgen heeft genomen voor 
de bewaring van gelden en geldswaardige pa
pieren. 
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2. Vloeit de verplichting tot aanzuivering 
van een tekort voort uit aansprakelijkheid voor 
ondergeschikten, dan wordt bovendien in aan
merking genomen, in hoeverre hij OJ_> de hande
lingen van het personeel deugdelijk toezicht 
heeft gehouden. 

54. 1. De rekenplichtige ambtenaar is van 
zijne verantwoordelijkheid ontheven gedurende 
den tijd, dat hij door ziekte of wettige afwezig
heid zijn beheer niet persoonlijk heeft gevoerd, 
indien gedurende dien tijd zijne betrekking 
wordt waargenomen krachtens aanwijzing door 
of namens Onzen Minister. 

2. De bepalingen van dit en het vorige 
artikel vinden slechts toepassing voor zoover de 
Comptabilitetswet 1927 (Staatsblad n°. 259) 
niet anders bepaalt. 

HOOFDSTUK, VII. 
Disciplinaire straffen. 

55. 1. De ambtenaar, die de hem opgelegde 
verplichtingen niet nakomt of zich overigens 
aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan des
wege disciplinair worden gestraft. 

2. Plichtsverzuim omvat zoowel het over
treden van eenig voorschrift als het doen of 
nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar 
in gelijke omstandigheden behoort na te laten 
of te doen. 

56. 1. De disciplinaire straffen, welke kun
nen worden toegepast, zijn : 

a. schriftelijke berisping ; 
b. inhouding van geheele of gedeeltelijke be

zoldiging; 
c. terugzetting in bezoldiging of stilstand 

van periodieke verhooging van bezoldiging ; 
d. verplaatsing; 
e. schorsing voor een bepaalden tijd met 

inhouding van geheele of gedeeltelijke bezoldi
ging; 

f. ontslag. 
2. Toepassing van de ouder a t /m c genoem

de straffen geschiedt door Onzen Minister. 
3 De toepassing van de in het eerste lid 

onder b en c genoemde straffen geschiedt met 
inachtneming van het navolgende: 

1°. inhouding van geheele of gedeeltelijke 
bezoldiging geschiedt tot een bedrag van ten 
hoogste eene maand bezoldiging ; 

2°. terugzetting in bezoldiging geschiedt 
voor ten hoogste het bedrag van de laatste 
twee periodieke verhoogingen ; 

3°. stilstand van periodieke verhooging van 
bezoldiging geschiedt voor niet langer dan vier 
jaren. 

4. Bij het opleggen van eene straf kan wor
den bepaald, dat zij niet ten uitvoer zal worden 
gelegd, indien de belanghebbende ûch geduren
de den bij het opleggen van de straf te bepalen 
termijn niet schuldig maakt aan soortgelijk 
plichtsverzuim, als waarvoor de bestraffing 
plaats vindt, noch aan eenig ander ernstig 
plichtsverzuim, en zich houdt aan bij het op
leggen van de straf eventueel te stellen bijzon
dere voorwaarden. 

57. 1. De straf wordt niet opgelegd, dan 
nadat de ambtenaar in de gelegenheid gesteld 
is zich, ter keuze van Onzen Minister, monde
ling of schriftelijk, binnen 4 maal 24 uur te 
verantwoorden. Bij zijne verantwoording mag 
hij van de hulp van anderen gebruik maken. 

2. Geschiedt de vera ntwoording mondeling, 

1 

dan wordt daarvan aanstonds proces-verbaal 
opgemaakt, dat na voorlezing wordt geteekend 

1 door hem, te wiens overstaan de verantwoording 
geschiedde en door den ambtenaar. Weigert de 
ambtenaar de onderteekening, dan wordt daar
van in het proces-verbaal , zoo mogelijk met 
vermelding der redenen, melding gemaakt. 

3. Van de strafoplegging, die schriftelijk 
moet geschieden en met redenen omkleed moet 
zijn, wordt aanteekening gehouden. 

58. Va n het opleggen van eene straf ont
vangt de ~estrafte onverwijld kennis door toe
zending bij aangeteekenden brief van een af
schrift van het besluit tot strafoplegging. Daar
bij wordt tevens medegedeeld, binnen welken 
termijn en bij wien beroep openstaat . 

59. De straf behalve die van schriftelijke 
berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd, zoo
lang zij niet onherroepelijk is geworden, tenzij 
bij de strafoplegging onmiddellijke tenuitvoer- • 
legging is bevolen . 

HOOFDSTUK VIII. 
A dministratieve instanties, als bedoeld in het 
tweede en derde lid van artikel 3 der A mbte

narenwet 1929. 
60. 1. Wij kunnen voor de ambtenaren, op 

1 

wie dit besluit betrekking heeft, eene commissie 
instellen, als bedoeld in het tweede en derde lid 
van artikel 3 der Ambtenarenwet 1929. 

2. De artikelen 85 tot en met 89 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

f. HOOFDSTUK I X. 
Schorsing en ontslag. 

61. 1. Onverminderd het in artikel 56 be
paalde, kan. de ambtenaar worden geschorst in 
zijn ambt: 

a. wanneer eene strafrechtelijke vervolging 
tegen hem wordt ingesteld ; 
· b. wanneer hem de disciplinaire straf van 

ontslag is opgelegd en die straf nog niet voor 
tenuitvoerlegging vatbaar is; 

c. in andere gevallen, waarin schmsing naar 
Ons oordeel wordt gevorderd door het belang 
van den dienst. 

2. Onze Minister is bevoegd aan den ambte
naar den toegang tot de school voor ten hoogste 
drie maanden te ontzeggen, indien hem dit in 
het belang der school wenschehjk voorkomt. 

6?- . De ambtenaar is van rechtswege in zijn 
ambt geschorst indien hij : 

a . zich in verzekerde bewaring bevindt : 
b. in een krankzinnigengesticht wordt ver

pleegd. 
63 . Tijdens de schorsing ingevolge artikel 

61, eerste lid, onder a en b, en artikel 62, oncler a, 
kan de bezoldiging geheel of gedeeltelijk worden 
ingehouden, dan wel geheel of gedeeltelijk aan 
anderen dan aan den ambtenaar worden uit
betaald. Wanneer de schorsing niet door een 
straf wordt gevolgd , wordt het ingehoudene als
nog uitbetaald. 

64. 1. Ontslag wordt schriftelijk verleend. 
2. Bij ongevraagd ontsla.g wordt den ambte

naar, behalve in de gevallen, bedoeld in de 
artikelen 66 en 70, de reden van het ontslag 
schriftelijk medegedeeld. 

65 . 1. Den ambtenaar wordt op zijn ver
zoek eervol ontslag verleend. 

2. Het ontslag wordt niet verleend met in-
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gang van een dag, vroeger dan drie maanden 1 
na den dag, waarop het verzoek om ontslag is 
ingekomen en kan niet ingaan tusschen 1 Maart 
en het begin van de zomer vacantie, een en ander 
t enzij het onderwijsbelang naar het oordeel van 1 
Onzen Minister een vroeger ontslag wenschelijk 
maakt of zich daartegen niet verzet. 

3. I s eene strafvervolging tegen den ambte
naar aanhangig of wordt overwogen hem in 
aanmerking te brengen voor eene disciplinaire 
straf, dan kan het nemen van eene beslissing 
op een verzoek om ontslag worden aangehouden, 
totdat de uitspraak van den strafrechter of de 
beslissing inzake de disciplinaire straf onher
roepelijk is geworden. 

66. 1. Aan den t ijdelijken ambtenaar , die 
blijkens zijne aanstelling, voor een bepaalden 
tijd of voor een proeftijd is aangest eld, wordt, 
tenzij het tegendee blijkt, geacht eervol ont slag 
te zijn verleend, zoodra die t ijd is verstreken. 

2. Aan den t ijdelijken ambt enaar, die voor 
onbepaalden tijd is aangesteld, kan ontslag 1 
worden verleend, mits een opzeggingstermijn 

1 in acht wordt genomen : 
a . van drie maanden, ingeval de belang

hebbende bij het begin van den opzeggings
t ermijn laatstelijk t en minste t waalf maanden 
onafgebroken in dienst was ; 

b. van twee maanden, ingeval de belang
hebbende bij het begin van den opzeggings
termijn laatstehj k zes maanden of langer, doch 
korter dan twaalf maanden onafgebroken in 
dienst was; 

c. van ééne maand, ingeval de belangheb
bende bij het begin van den opzeggingstermijn 
laat st elijk korter dan zes maanden onafgebroken 
in dienst was. 

3. Over den t ijd, die aan den in het tweede 
lid bedoelden opzeggingstermijn mocht ont 
breken, heeft de belanghebbende recht op door 
betaling van de bezoldiging . 

4. Op doorbetaling van de bezoldiging bestaat 
niet langer aanspraak, indien de ambtenaar : 

a. gedurende den opzeggingstermijn uit 
eigene beweging den dienst verlaat ; 

b. gedurende den opzeggingstermijn een 
ander ambt aanvaardt. 

5. Aan den tijdelijken ambtenaar, als be
doeld in het eerste lid, kan ontslag worden ver
leend met ingang van een dag, gelegen binnen 
den bepaalden tij d of den proeftijd. In dat geval 
v indt het bepaalde in het tweede, derde en 
vierde lid overeenkomstige toepassing. 

67 l. Aan den ambtenaar kan eervol ont
slag worden verleend wegens opheffing zijner 
betrekking of wegens verandering in de in 
richt ing van het dienstvak, waarbij hij werk
zaam is. 

2. Bij ontslag wegens verandering in de in 
r ichting van het dienstvak geschiedt, behoudens 
het bepaalde in het derde lid, het ontslag der 
in vast en dienst aangestelde ambtenaren in de 
volgende rangorde : 

a. zij , die zulks wenschen; 
b. de gehuwde vrouwelijke ambtenaren, 

tenzij zij de kostwinster zijn van een gezin : 
c. zij, die 35 of meer voor pensioen geldige 

dienstjaren hebben, waarbij ongehuwden, die 
geen kostwinner van een gezin zijn, vöór de 
overigen en in beide groepen ouderen in leeftijd 
vóór jongeren gaan ; 

d. zij, die den leeftijd van 35 jaren nog niet 

hebben overschreden en niet zes maanden of 
langer hetzij gehuwd, het2'ij kostwinner van een 
gezin zijn, t e beginnen met hen . die de. minste 
dienstjaren hebben ; 

e. zij, die de minste dienstjaren hebben. 
3. Wanneer het dienstbelang zulks vordert, 

kan bij de verleening van ontslag, van de rang
orde, bedoeld in het vorig lid, worden afge
weken, met dien verstande, dat, indien de om
vang van de voorgenomen afvloeiing daartoe 
aanleiding geeft, deze geschiedt naar een be
paald, vooraf vastgesteld en aan de belang
hebbende kenbaar gemaakt plan. 

68 . 1. De vrouwelijke ambtenaar, die in 
het huwelijk t reedt. wordt met ingang van den 
dag van h aar huwelijk eervol ontslagen. 

2. De in het eerste lid gestelde regel lijdt 
uitzondering : 

a. wanneer de belanghebbende den vijf en 
veertigjarigen leeft ijd heeft vervuld ; 

b. wanneer dit door Ons, hetzij voor een 
speciaal geval, hetzij voor leeraren in bepaalde 
vakken, wordt bepaald; eene dergelijke bepaling 
kan als regel slechts worden getroffen, indien 
het desbetreffend ambt als eene bijbetr ekking 
kan worden waargenomen. 

3. E en besluit, als bedoeld in het vorig lid, 
onder b, wordt genomen op voordracht van 
Onzen Minister, Voorzitter van den R aad van 
Ministers, gehoord Onzen Minist er, met de uit 
voering van de middelbaar-onderwij swet belast . 

69. l. Anders dan op eigen verzoek, bij 
wij ze van straf of ingevolge het bepaalde bij 
ar t ikel 7 van de wet van 17 Juli 1923 (Staats
blad n°. 364) en bij de ar t ikelen 66, 67, 68 en 70 
van dit besluit kan de ambtenaar slechts worden 
ontslagen op grond van : 

a . verlies van een vereischte voor de benoem
baarheid, door het bevoegd gezag gesteld bij 
eene regeling aan de benoeming voo?afgegaan, 
tenzij het vereischte alleen voor den aanvang 
van het ambt geldt; 

b. staat van curateele krachtens onherroepe
lijk geworden rechterlijke uitspraak ; 

c. toepassing van lij fsdwang, wegens schul
den, krachtens onherroepelijk geworden rechter 
lijke uitspraak ; 

d. onherroepelijk geworden veroordeeling 
tot vrij heidsstraf wegens misdrijf; 

e. bereiken van den pensioengerecht igden 
leeftijd, of het geraken op grond van ziekten of 
gebreken in een toestand van ongeschiktheid 
voor de verdere waarneming van zijn ambt, 
behoudens inachtneming van het bepaalde in 
ar t ikel 21; 

f. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor 
het door hem bekleed ambt, anders dan op 
grond van ziels- of lichaamsgebreken. 

2 . Behalve in het geyal, onder d van het 
eerste lid bedoeld, wordt een ontslag op grond 
van dit artikel steeds eervol verleend. 

H et kan, onverminderd het bepaalde onder e 
van het eerste lid, niet vroeger ingaan dan den 
dag, volgende op dien, waarop de reden voor 
het ontslag voor het eerst aanwezig was. 

70. 1. Door Ons kan, op voordracht van 
Onzen Minister, Voorzitter van den Raad van 
Ministers, aan een ambtenaar in vasten dienst 
ook op andere gronden dan die in artikel 69 
zijn geregeld of waarnaar in dat artikel is ver
wezen, ontslag worden gegeven. Dit ontslag 
wordt dan eervol verleend. 
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2. In geval van ontslag ingevolge dit artikel 1 
wordt door Ons, op voordracht van Onzen 
Minister, Voorzittervan den Raad van Ministers, 
-eene regeling getroffen, waarbij den ambtenaar 
eene uitkeering verzekerd wordt, welke naar 
Ons oordeel, met het oog op de omstandigheden, 
redelijk is te achten. Deze uitkeering zal in geen 
geval minder mogen zijn dan die, welke den 
ambtenaar op grond van het bepaalde in het 
volgend artikel zou toekomen ingeval van een 
ontslag a ls daar bedoeld. 

71 . Aan den ambtenaar, wien eervol ontslag 
wordt verleend wegens opheffing van zijne 
betrekking of wegens verandering in de inrich- f 

ting van het dienstvak, waarbij hij werkzaam 1 

is, wordt met ingang van den dag van ontslag, 
voor zoover hij alsdan niet in de termen valt 
om pensioen te genieten, ten laste van het Rijk 
-een wach tgeld toegekend op den voet van de 
-daarvoor vastgestelde bepalingen. 

72 . De toekenning van pensioen aan de 
a mbtenaren, alsmede aan hunne weduwen en 
weezen, geschiedt overeenkomstig de regelen, 
welke daarvoor zijn gesteld. 

73 . 1. De bezoldiging van den ambtenaar 
wordt niet langer uitbetaald dan tot en met den 
dag van zijn overlijden. 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van den ambtenaar wordt aan zijne weduwe een 
bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met ~e be
zoldiging van den overled011e over een t1Jdvak 
van zes weken. Laat de overledene geen weduwe 
na, dan geschiedt de uitkeering ten behoeve van 
-de minderjarige wettige of erkende natuurlijke 
kinderen van den ambtenaar. Ontbreken ook 
zoodanige kinderen, dan geschiedt de uitkeering; 
indien de overledene kostwinner was van ouders, 
broeders, zusters of meerderjarige kinderen, ten 
behoeve van deze betrekkingen. 

3. Indien de overleden ambtenaar geen be
t rekkingen, als bedoeld in het tweede lid, nalaat, 
kan het daar bedoeld bedrag door Onzen Minis
ter geheel of ten deele worden uitgekeerd voor 
de betaling van de kosten der laatste ziekte en 
der begrafenis, zoo de nalatenschap van den 
overledene voor de betaling dier kosten ontoe
reikend is. 

74. 1. Gedurende de maand van het over
lijden en de volgende drie maanden, behouden 
de achterblijvende gezinsleden het gebruik der 
ambtswoning, waarin zij met den ambtenaar 
woonden. Daarvan kan echter worden afge
weken, als Onze Minister dat in het belang van 
den dienst noodzakelijk acht. Alsdan wordt door 
Onzen Minister naar billijkheid eene schadever
goeding gegeven. 

2 . Bij vrijwillig verlaten van de ambtswo
ning binnen den termijn, gedure!lde welken de 
woning nog mag worden gebrmkt, kan OJ?-Ze 1 
Minister te zijner beoordeeling eene vergoeding 
geven. 

75. Indien door den ambtenaar voor het 
gebruik der ambtswoning eene vergoeding ver
schuldigd was, voldoen de achtergebleven ge- f 

zinsleden deze over den tijd, gedurende welken I 
zij het gebruik dier woning behouden. 

.HOOFDSTUK X . 

Georganiseerd overleg. 

76. 1. Voor de ambtenaren, op wie dit 
besluit van toepassing is, kan Onze Minister 

eene commissie voor georganiseerd overleg 
instellen. Hij kan bevorderen , dat daarin ook 
het onderwij zend personeel der van Rijkswege 
gesubsidieerde gemeentelijke en bijzondere 
gymnasia, hoogere burgerscholen, lycea, middel
bare scholen voor meisjes en handelsdagscholen 
vertegenwoordigd is. 

2. Bi.i de instelling van eene commissie voor 
georganiseerd overleg stelt Onze Minister rege
len vast in zake hare samenstelling, werkings
sfeer, taak, b evoegdheden en werkwijze. 

HOOFD TUK XL 

Blo,- en overgangsbepalingen. 
77. Op personen, die op het tijdstip van in

werkingtreding van dit besluit in het genot zijn 
van een wachtgeld, toegekend krachtens het 
Koninklijk besluit van 24 Juli 1869 (Staatsblad 
n°. 142), zooals dat be luit laatstelijk is gewij
zigd, blijven de bepalingen van dat besluit van 
toepassing. 

78 . Voor zooveel voor de ambtenaren nadere 
algemeene voorschriften ter uitwerking of aan
vulling van de bepalingen van dit besluit worden 
vereischt, worden zoodanige voorschriften door 
Ons, of, met Onze machtiging, door of vanwege 
Onzen Minister vastgesteld. 

79. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 September 1931. 

80. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,,Ambtenarenreglement Rijks hoogere burger
schoten" . 

Onze iinister van Onderwijs,• Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk, met de inhoudsopgave, in 
het Staatsblad geplaatst zal worden en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State en de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 27stèn Augustus _1931. 
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27 Augustus 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van het Ambtenarenreglement R ijkskweek
schofen en Rijksnormaallessen. S. 386. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mi11ister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 
Juli 1931, n°. 4652, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

Gelet op dé a rtikelen 125 en 133, eerste lid, 
van de Ambtenarenwet 1929 en op artikel 2, 
tweede lid, van het Algemeen Rijksambtena
rnnreglement; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Augustus 1931 , n°. 15}; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoe1nd van 19 Augustus 1931, n°. 
5710, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende bepalingen be

treffende den rechtstoestand van het . onder
wijzend personeel der Rijkskweekschol en voor 
onderwijzers en (of} onderwij zeressen en der 
Rijksnormaallessen : 

HOOFDSTUK I. 

A.lge,neene b~palingen. 

Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan on
der "Onze Minister": de Minister, die met de 
uitvoering van de Lager-onderwijswet 1920 is 
belast; onder " hooidinspecteur" en " inspec
teur" de hoofdinspecteur en de inspecteur van 
het lager ond rwijs. 

2. Waar in dit besluit van een directeur, 
van leeraren, van onderwijzers of van ambte
naren gesproken wordt, zijn daarmede ook 
eene directrice, leeraressen, onderwijzeressen of 
vrouwelijke ambtenaren bedoeld, tenzij het te
gendeel uitdrukkelijk blijkt. 

2. De bepalingen van dit besluit vinden 
slechts toepassing, voor zoover n iet bij of 
krachtens eene wet anders is of wor dt bepaald. 

3. Ambtenaar in den zin van dit besluit is 
hij, die is aangesteld als: 

a. directeur van of leeraar aan eene hier te 
lande gevestigde of te vestigen Rijkskweek
school Yoor onderwijzers en (of} onderwijzeres
sen· 

b.' directeur van of onderwijzer aan hier te 
lande gevestigde Rijksnormaallessen. 

HOOFDSTUK II. 

Aanstelling. 

4. De ambtenaren worden door Onzen Mi
nister benoemd. 

5. 1. Aanstelling geschiedt in vasten of tij
delijken dienst. 

2. Aanstelling in tijdelijken dienst kan 
slechts plaats hebben: 

a. indien mag worden aangenomen, dat de 
werkzaamheden, waarmede de ambtenaar zal 
worden belast, van afloopenden aard zijn en 
niet langer dan 10 jaren zullen duren. Wan
neer werkzaamheden, als in den vorigen vol
zin bedoeld, elkaar in eene aansluitende reeks 
opvolgen, wordt de tijdelijke aanstelling van 
den ambtenaar, die met die werkzaamheden is 
belast, na 5 jaren door eene vaste aanstelling 
vervangen, indien mag worden aangenomen, 
dat deze werkzaamheden ten minste nog 5 

jaren zullen voortduren. De tij delijke aanstel
ling wordt in elk geval na 10 jaren d ienst al8 
zoodanig door eene vaste aanstell ing vervan
gen; 

b. indien eene vaste aanstelling blijkens de
akte van aanstelling afhankelij k is van een 
bepaalden in die akte genoem_den eisch van 
bekwaamheid· 

c. voor ee~ proeftijd van n iet langer dan 
één jaar, zoo noodig met nog één jaar te ver
lengen . Echter kan Onze Minister , op ver• 
zoek van den ambtenaar, den proeftijd na twee 
jaar nog uiterlijk met één jaar verlengen; 

d. van personen, in dienst genomen ter ver
vanging van afwezig personeel ; 

e. in de gevallen , bij algerneenen maatre
gel van bestuur of uit kracht daarvan gegeven 
voorschri [ten aangewe,,en. 

6. 1. Voor aanstell ing tot ambtenaar kan, 
met inachtneming van de voor de bekleeding 
van het ambt vastgestelde bepalingen, slechts 
in aanmerking komen hij , die: 

a. van goed zedelijk gedrag is; 
b . bij een geneeskundig onderzoek, inge

steld door één of meer door Onzen Minister 
aangewezen geneeskund igen of bij eene even
tueele herkeuring als bedoeld in artikel 7, 
1 iohamelijk geschikt is bevonden voor de waar
neming van het ambt. 

2. Een geneeskundig onderwek behoeft niet 
te worden ingesteld, indien de ambtenaar in 
tijdelijken dienst wordt aangesteld en zijn 
dienst, naar mag worden aangenomen, niet 
langer dan twee jaren zal duren, tenzij Onze 
Ministe r het wenschelijk acht. 

3. Voorts kan in bijzondere gevallen aan
steil ing tot ambtenaar geschieden zonder voor
afgaand geneeskundig onderzoek. 

7. 1. De uitslag van het geneeskundig onder
zoek, bedoeld in het vorige artikel, wordt aan 
den belanghebbende zoo spoedig mogelijk me
degedeeld. 

2. Hij, die niet geschikt is bevonden, kan 
binnen 14 dagen na ontvangst der mededeeling 
van den uitslag van het geneeskundig onder
zoek aan Onzen Minister herkeuring vragen. 

3. Dit verzoek wordt ingewilligd, als daar
bij wordt overgelegd eene gemotiveerde ge
neeskundige verklaring en bovendien door den 
aanvrager een bedrag van f 5 wordt gestort, 
welk bedrair aan hem .wordt teruggegeven, 
indien hij bij herkeuring geschikt wordt be
vonden. 

4. De herkeuring geschiedt door één of 
meer daartoe door Onzen J',finister aangewezen 
geneeskundigen, die niet aan het geneeskun
dig onderzoek, bedoeld in het eerste lid, heb
ben deelgenomen, eventueel bijgestaan door 
een, door den belanghebbende en voor zijne 
rekening aan te wijzen geneeskundige, aan 
wien adviseerende stem wordt toegekend. 

5. De kosten van het geneeskundig onder
wek en van de herkeuring komen, behoudens 
het bepaalde in het vorige lid en behoudem 
de eventueele reis- en verblijfkosten van den 
belanghebbende, niet te zijnen laste. 

8. In bijzondere gevallen kan hij , die bij 
keuring of eventueele herkeuring niet geschikt 
bevonden is, desniettemin in het belang van 
den dienst tot ambtenaar worden aangesteld. 

9. Voor hen, die bij hun benoeming aan 
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eene · school als bedoeld in artikel 3 als direc
teur of leeraar verbonden zijn aan eene andere 
zoodanige school of aan Rijks hoogern bur
gerscholen of Rijks nijverheidsscholen , blijft 
-de keuring achterwege, tenzij Onze Minister 
deze wenschelijk acht. 

10. 1. De ambtenaar ontvangt zoo spoedig 
mogelijk eene schriftelijke aanstelling, die het 
ambt, alsmede zijn naam, voornamen en ge
boortedatum vermeldt. 

2. Die aanstelling vermeldt voorts, onve1·
niinderd hetgeen in de Pensioenwet 1922 
(Staatsbla4 n°. 240) omtrent den pensioens
grondslag is bepaald, in elk geval: 

a. of de ambtenaar in vasten of tijdelijken 
-dienst wordt aangesteld; in het laatstbedoelde 
geval wordt tevens vermeld, of de aanstel] ing 
voor een bepaalden tijd, voor een proeftiJd, 
dan wel voor onbepaalden tijd geschiedt; 

b. zoo mogelijk, den dag van ingang van 
de benoeming; 

c. de bezoldiging en de andere voordenlcn. 
in geld of anderszins, welke den ambtenaar 
worden toegekend. 

3. Alle wijzigingen, welke worden gebn.cht 
jn de punten, in het tweede lid vermeld, wor
den den ambtenaar schriftelijk medegedeeld. 

ll. 1. De ambtenaar ontvangt voorts zoo 
poedig mogelijk een exempl aar van dit regle

ment, evenals van alle wijzigingen daarvan. 
2. De directeur geeft den leeraar of onder

wijzer wo spoedig mogelijk kennis van de 
overige regelingen , die deze bij de vervulling
van zijn dienst heeft na te leven. 

HOOFDSTUK III. 

Dienst- en werktijden. 
12. Behalve gedurende den gewonen werk

t ijd, die voor ieder aangewezen is in den roos
ter der lesuren, zijn de ambtenaren verplicht 
de werkzaamheden te verrichten, welke uit de 
voorschriften van Hoofdstuk VI voortvloeien. 

HOOFDSTUK IV. 

Verlof en vacantie. 

13. 1. Tijdens de voor zijne school vastge
stelde vacantiën geniet de ambtenaar, behou
dens in het geval, bedoeld in het tweede lid, 
vacantieverlof met behoud van volle bezoldi
ging. 

2. H et vacantieverlof kan op kortere tijd
vakken dan de schoolvacantiën worden vast
gesteld, indien, naar het oordeel van Onzen 
Minister, de belangen van den dienst dit nood
zakelijk maken. 

14. 1. Het vacantieverlof kan door Onzen 
Minister worden ingetrokken, wanneer drin
gende redenen van dienstbelang zulks nood
zakelijk maken. 

2. Indien de ambtenaar tengevolge van de 
intrekking van het verlof geldelijke schade 
lijdt, wordt deze schade hem vergoed. 

15. 1. Tenzij de belangen van den dienst 
zich daartegen verzetten, wordt aan den amb
tenaar ·buitengewoon verlof met behoud van 
volle bezoldiging verleend: 

a. voor de uitoefening van kiesrecht, voor 
zooveel dit niet in vrijen tijd kan geschieden 
of omzetting van dienst niet mogelijk is; 

b. voor het voldoen aan eene wettelijke ver
plichting, tenzij deze is ontstaan door schuld 
of nalatigheid van den ambtenaar en voor 
zooveel zulks niet in vrijen tijd kan geschieden 
of omzetting van dienst niet mogelijk is; 

c. voor het bijwonen van vergaderingen of 
zittingen van of het verrichten van werkzaam
heden voor publiekrechtelijke colleges, waarin 
de ambtenaar is benoemd of verkozen, en voor 
zooveel zulks niet in vrijen tijd kan geschie
den · 

a. ' voor het afleggen van eenig examen, van 
Rijkswege afgenomen of erkend; 

e. voor de uitoefening van het lidmaatschap 
eener van Rijkswege ingestelde examencom
miss ie ; 

/. voor het bijwonen van vergaderingen van 
commissiën voor georganiseerd overleg; 

g. voor gehuwden of voor hen, die eene 
eigene huishouding hebben, bij verhuizing in 
geval van verplaatsing voor twee dagen, zoo 
noodig te verlengen tot drie en in zeer bijzon
dere gevallen tot vier dagen, en bij verhuizing 
niet in geval van verplaatsing eenmaal per 
jaar voor één dag; . 

h. voor ongehuwden, niet vallende onder g, 
bij verhuizing in geval van verplaatsing voor 
één dag; 

i. bij verplaatsing voor het zoeken van eene 
woning voor ten hoogste twee dagen; 

j . bij ondertrouw van den ambtenaar voor 
één dag en bij zijn huwelijk voor vier dagen ; 
uitgezonderd de huwende vrouwelijke ambte
naar, die in verband met haar huwelijk den 
Staatsdienst moet verlaten; 

k. bij huwelijk van bloed- en aanverwanten 
van den eersten en den tweeden graad voor 
één dag indien dit huwelijk wordt gesloten in, 
en voor'ten hoogste twee dagen, indien het hu
welijk wordt gesloten buiten de standplaats 
van den ambtenaar; 

l . bij ernstige ziekte van echtgenoot(e), 
ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen , 
stief- eri aanbehuwdkinderen ; 

ni. bij overlijden van echtgenoot(e), ouders 
of kinderen vier dagen en van overige 
bloed- en aanverwanten tot den vierden graad 
ingesloten voor ten hoogste één dag, tenzij de 
ambtenaar belast is met de regeling der be
grafenis of (en) nalatenschap, in welk geval 
eveneens verlof voor ten hoogste vier dagen 
wordt verleend; 

n. bij bevalling van de echtgenoote voor 
ten hoogste twee dagen ; 

o. bij 25-, 40- en 50-jarig ambts- of huwe
lijksjublileum voor één dag; 

p. bij kerkelijke bevestiging en bij Eerste 
Communie van den ambtenaar, diens echtge
noote, kinderen en stiefkinderen voor één dag. 

2. Buitengewoon verlof, al dan niet met 
behoud van bezoldiging, kan bovendien wor
den verl eend in de gevallen, waarin hij, die 
tot verleening van dat verlof bevoegd is, oor
deelt dat daartoe aanleiding bestaat. 

3. Indien het verleenen van buitengewoon 
verlof, als bedoeld in het eerste lid onder c, 
voor den dienst kosten ten gevolge heeft, wor
den deze kosten voor de helft ten laste van 
den ambtenaar gebracht. 

16. Behoudens in dringende gevallen moet 
buitengewoon verlof ten minste vier en twintig 
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uren tevoren worden aangevraagd bij de auto
riteit, die dat verlof moet verleenen. Indien 
de ambtenaar, die niet vooraf eene aanvraag 
daartoe heeft gedaan, ten genoegen van be
doelde autoriteit aantoont, dat hij daartoe 
geen gelegenheid heeft gehad en dat er voor 
zijne afwezigheid gegronde redenen bestonden, 
wordt deze beschouwd als buitengewoon verlof 
met behoud van volle bezoldiging. 

17. 1. Buitengewoon verlof aan een leeraar 
of onderwijzer voor ten hoogste eene week ver
leent de directeur. 

2. Buitengewoon verlof aan een directeur 
eener Rijkskweekschool of van Rijksnormaal
lessen voor ten hoogste eene w eek verleent de 
hoofdinspecteur. 

18. 1. Onze Minister kan, indien daartoe 
naar zijn oordeel termen bestaan, aan een 
ambtenaar op diens verzoek, al dan niet met 
behoud van volle bezoldiging en a l dan niet 
onàer bepaalde · nadere voorwaarden, buiten
gewoon verlof verleen en voor langer dan eene 
week. Verloven van langer dan een jaar en 
studieverloven worden buiten genot van bezol
diging verleend , tenzij het verlof in het open
baar belang gegeven wordt. 
· 2. Aan een ambtenaar, benoemd tot bezol

digd bestuurder eener organisatie van leeraren 
of onderwijzers, bij het lager onderwijs werk
zaam, kan op zijn verzoek verlof buiten genot 
van bezoldiging worden verleend voor den 
duur van de waarneming der functie, evenwel 
slechts voor ten hoogste 2 ja ren. 

HOOFDSTUK V. 

Aanspraken in ge val van ziekte. 

19. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 
20. geniet de ambtenaar, die wegens ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn dienst te verrich
ten, gedurende de maand, waarin de arbeid 
is opgegeven, de voll e bezoldiging en vervol
gens: 

a. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken diensttijd 
van .10 jaren of korter, gedurende 12 maanden 
de volle bezoldig ing en gedurende de .daarop
volgende 12 maanden 2/3 gedeelten van zijne 
hezoldiging; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar in 
vasten dienst, met een werkelijken diensttijd 
van meer dan 10 jaren, gedurende 18 maanden 
de volle bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 18 maanden 2/3 gedeelten van zijne 
bezoldiging; 

c. voor zoover het betreft een ambtenaar in 
tijdelijken dienst, gedurende 6 maanden de 
volle bezoldiging en gedurende de daaropvol
gende 6 maànden 2/3 gede_elten van zijne be
zoldiging. 

2. Na het verstrijken van den termijn, waar-
over voor het laatst 2/3 gedeelten van <)e be
wldiging werden genoten, wordt de bewldi
ging voor de helft uitbetaald. 

3. _Wanneer de ziekte of het ongeval van 
den ambtenaar is ontstaan in verband met 
zijne dienstbetrekking, geniet hij gedurende 

. den tijd, dat hij verhinderd is zijn dienst te 
verrichten, de volle bezoldiging. 

20. 1, Ter beantwoording van de vraag, of 
diensthervatting a_l , dan niet is _uitgesloçen, kan 

Onze Minister een geneeskundi g onderzoek 
doen instellen. Zoodanig onderzoek wordt in 
elk geval ingesteld, -indi en de belanghebbende 
langer dan een jaar onafgebroken wegens 
ziekte of ongeval verhinderd is zijn dienst te
verrichten of wanneer de verhi ndering binnen 
een t ijdvak van anderhalf jaar meer dan 365-
kalenderdagen heeft geduurd. 

2. Blijkt bij het in het vorige lid bedoelde 
onderzoek, dat diensthervatting niet is uitge
sloten, dan wordt de uitbetaling van bezoldi
ging volgens artikel 19 voortgezet en het g,e-
neeskundig onderzoek, telkens wanneer -Onze
Minister dit wenschelijk acht, herhaald. 

3. Blijkt bij .het geneeskundig onderwek, 
dat diensthervatting is uitgesloten, clan wordt 
de uitbetaling van bewldiging volgens artikel 
19 voortgezet tot aan den dag van ingang van 
het ontslag. 

21. 1. Een ambtenaar, die op grond van 
den uitslag van een geneeskundig onderzoek, 
als bedoeld in artikel 20, niet reeds op last. 
van het bevoegd gezag aan een geneeskundig 
onderzoek volgens de bepal ingen van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240 ) wordt on
derwo rpen , kan, indien hem op grond van den 
uitslag van het onderzoek eervol ontslag wordt 
aangezegd, binnen veerti en dagen na de dag
teekening van deze aanzeggi ng aan Onzen Mi 
nister verzoeken aan een herkeuring te worden 
onderworpen. Van de mogelijkheid daartoe
wordt den ambtenaar bij de aanzeggi ng mede
deeling gedaan. 

2. Zoodanige herkeuring heeft . in ieder ge
val plaats, indien, nadat een geneeskundig 
onderzoek volgens de bepalingen van de P en
sioenwet 1922 (S taats blad n°. 240) niet tot, 
afkeuring heeft geleid, desondanks naar het 
oordeel van Onzen Minister de toestand van 
den ambtenaar tot ontslag aanleiding moet 
geven. 

3. De herkeuring geschiedt door één of meer 
door Onzen Minister aangewezen geneeskun
digen, welke niet aan het voorafgaand genees
kundig onderzoek van den ambtenaar hebben 
deelgenomen, eventueel bijgestaan door een, 
door den am btenaar en voor zijne rekening 
aan te wijzen geneeskundige, aan wien advi
seerende stem wordt toegekend. 

22. Op grond van den uitslag van een ge
neeskundig onderzoek of eene herkeuring, als 
bedoeld in de artikelen 20 en 21, kan de amb
tenaar · binnen een jaar na het ontstaan van 
de verhindering niet worden ontslagen, tenzij 
hij aanspraak heeft op pensioen ten laste vau 
het algemeen burgerlijk pensioenfonds of op 
eene uitkeering als bedoeld in artikel 23. 

23. 1. De ambtenaar, die op grond van de 
herkeuring, bedoeld in artikel 21, tweede .Jid, 
wordt ontslagen en . die, indien ook de P en
sioenraad hem uit hoofde van ziekten of ge
breken ongeschikt zou hebben verklaard voor 
de verdere waarneming van zijne betrekking, 
op grond van de bepalingen van de P ensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) zou zijn gepen
sionneerd, heeft na zijn ontslag aanspraak op 
eene ui tkeer i ng ten bedrage en op den voet. 
als voor zijn pensioen zou gelden, indien hij 
op den dag, waarop hem ontslag werd ver
leend, gepensionneerd zou zijn geworden. 
Maakt in dit geval de ambtenaar ·gebruik van 
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de hem bij genoemde wet gegeven gelegenheid 
om het behoud v:m ui tzicht op pensioen voor 
zijne na te laten betrekkingen te verzekeren, 
dan wordt te zijnen behoeve voorzien in de 
daarvoor vastgestelde bijdrage aan het alge
meen burgerlijk pensioenfonds. 

2. De op grond van het vorig lid toege
kende uitkeering vervalt zoodra en voor zoo
ver door den ambtenaar na zijn ontslag alsnog 
pens.iaen op grond van de bepalingen van de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) wordt 
genoten. · 

3. De ambtenaar, aan wien eene uitkeering, 
als in het eerste lid bedoeld, is toegekend, is 
verplicht zich ten aanzien van zijne lichame
lijke of geestelijke geschiktheid om arbeid te 
Yerrichten, te onderwerpen aan eene controle 
op de wijze, door Onzen Minister te bepalen, 
en, de,sverlangd, bij den Pensioenraad een her
nieuwd onderzoek naar zijne lichamelijke of 
geestelijke gesteldheid aan te vragen, het
welk tot toekenning van een pensioen op 
grond van · ·de Pensioemvet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) zou kunnen leiden. 

4. Bij niet nakomen van de verpli'chting, in 
het vorig lid genoemd, vervalt de aanspraak 
op de uitkeering, in dit artikel bedoeld. 

24. Voor de toepassing van artikel 19 wordt 
ten aanzien van den ambtenaar, die na eene 
ziekte of een ongeval den dienst heeft hervat 
en binnen dertig kalenderdagen daarna ten 
gevolge van dezelfde ziekte of hetzelfde onge
val wederom verhinderd wordt zijn dienst te 
verrichten, de tweede verhindering als eene 
voortzetting van de eerste aangemerkt. 

25. Onverminderd het bepaalde in artikel 
20, kan de ambtenaar, die wegens , ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn dienst te ver rich
ten , op aanwijzing van Onzen Minister, ge
neeskundig worden onderzocht, ter beantwoor
ding van de vraag, of de verhindering om den 
dienst te verrichten al of niet bestaat, dan wel 
wat in het belang van eene goede behandeling 
of genezing noodig is. 

26. 1. Indien een ambtenaar, die wegens 
ziekte of ongeval verhinderd · is zijn dienst te 
verrichten bezwaar heeft hetzij tegen de voor
schriften, welke een door Onzen Minister aan
gewezen geneeskundige in het belang van eene 
goede behandeling of genezing noodzakelijk 
acht, hetzij tegen de opdracht om arbeid te 
verrichten, hem door Onzen Minister, na over
leg met zulk een geneeskundige gegeven, is 
hij verplicht, dit schriftelijk ter kennis van 
Onzen Minister te brengen binnen 3 maal 24 
uur na ontvangst van een wodanig voorschrift 
of eenB zoodanige opdracht. · 

2. Hij kan daarbij den naam van een ge
neeskundige opgeven, die alsdan door Onzen 
Minister rhet één of meer andere geneeskun
digen wordt aangewezen voor een " nieuw on
derzoek. Maakt de ambtenaat van deze be
voegdheid geen gebruik of weigert de door 
den ambtenaar gewensèhte -geneeskundige aan 
het o·nderzoek deel te ·nemen, dan wijst Onze 
Minister zoo spoedig mogelijk, in het laatste 
geval in overleg met ·den ambtenaar, een an
deren geneeskundige aail. 

3. Verklaren de geneeskurrdigen of de 
meerderheid hunner de bezwaren · van · ·den 

ambtenaal' ongegrond, dan wordt he1n daar
van mededeeling gedaan. 

4. De kosten van dit onderzoek, de even
tueele reis- en verblijfkosten van den amb
tenaar zelf inbegrepen, komen niet te zijnen 
laste. Hetzelfde geldt ten aanzien van de ge
neeskundige onderzoeken, bedoeld in de arti
kelen 20 en 25, en van de herkeuring, bedoeld 
in artikel 21, behoudens het bepaalde in het 
derde lid van dat a1·tikel. 

27 . Geen aanspraak op bewldiging bestaat: 
a. indien de ambtenaa1' de ziekte of het 

ongeval, ten gevolge waarvan hij verhinderd 
is zijn dienst te verrichten, met opzet heeft 
veroorzaakt · 

b. indien' de ambtenaar, blijkens door of 
namens Onzen l\!Iinister ingewonnen genees
kundig advies, de ziekte of het ongeval heeft 
gesimuleerd, althans zoodanig geaggraveerd, 
dat verhindering tot dienstverrichting niet kan 
worden aangenomen; 

c. indien de ziekte of het ongeval het ge
volg is van een misdrijf, door den ambtenaar 
begaan, van misbruik van alcoholische dran
ken of bedwelmende middelen of , indien hij 
een bekend onzedelijk gedrag leidt, van zijne 
onze delijkheid . 

28. De aanspraak op bezoldiging vervalt 
tijdens de verhindering om dienst te verrich
ten met ingang van derJ dag, waarop: 

a. de ambtenaar weigert zich te onderwer
pen aan een geneeskundig onderzoek, als be
doeld in een der artikelen 20, 21, 25 en 26, 
of, na voor zulk een onderwek te zijn opge
roepen, zonder geldige redenen niet verschijnt; 

b. de ambtenaar niet opvolgt voorschriften 
of opdrachten, als bedoeld in het eerste li<l 
van artikel 26, nadat deze onherroepelijk zijn 
geworden; 

c. de ambtenaar voor zichzelf • of voor der
den arbeid verricht, tenzij hem zulks blijkens 
eene geneeskundige verklaring is toegestaan; 

d. de ambtenaar zich schuldig maakt aan 
gedragingen, waardoor zijne genezing wordt 
belemmerd. 

29 . In bijzondere gevallen kan Onze Minis
ter op voorstel van den hoofdinspecteur ge
lasten, dat, met afwijking van ' het bepaalde 
in de artikelen 27 en 28, de uitbetaling van 
bezoldiging geheel of gedeeltelijk aan anderen 
dan aan den ambtenaar zal geschieden. 

30. In geval van ziekte of ongeval, ont
staan in verband met zijne dienstbetrekking, 
heeft de ambtenaar aanspraak op vrije ge
nees- en heelkundige behandeling op den voet 
van de bepalingen der Ongevallenwet 1921. 
31. 1. Aan den ambtenaar, die aan tubercu

lose lijdt, kunnen, indien na een geneeskundig 
onderzoek, ingesteld door een tuberculose-arts, 
blijkt, dat opneming i-n eene inrichting tot 
Yerpleging van lijders aan· die ziekte genoeg
zaam mtzicht op herstel geeft, de kosten van 
verpleging in zoodanige inrichting, geheel of 
gedeeltelijk worden vergoed, totdat herstel is 
ingetreden of zich verschijnselen voordoen, 
waaruit 'blijkt, dat verde,·e verpleging aldaar 
van geen nut meer is. 

· 2. Bij uitzondering kan ook voor andere 
ziekten eene tegemoetkoming worden gegeven 
in ,Je kosten van verpleging in eene ziekenin
richting of van eene- andere behandeling; ook 
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dan is vereischt, dat uit een geneeskundig on
derzoek blijkt, dat verpleging of andere be
handeling genoegzaam uitzicht op herstel geeft. 

3. Tegemoetkoming in de kosten van ver
pleging in eene inrichting in het buitenland 
of van eene andere behandeling in het bui
tenland kan slechts worden gegeven, indien 
uit eene verklaring van een in Nederland ge
vestigden geneeskundige zonder eenig voor
behoud blijkt, dat alleen zoodanige verpleging 
of andere behandeling genoegzaam uitzicht op 
herstel geeft. 

4. De ambtenaar, die weigert zich te gedra
gen naar de voorschriften der inrichting, 
waarin hij is opgenomen, of bij andere behan
deling naar de daarvoor gegeven voorschrif
ten, verliest zijn recht op de hem toegekende 
vergoed-ing van kosten , ongeacht de mogelijk
heid van toepassing van het bepaalde onder d 
van artikel 28. 

32. 1. Met verhindering om dienst te ver
richten wegens ziekte wordt voor de toepassing 
van de voorafgaande artikelen van dit hoofd
stuk ten aanzien van gehuwde vrouwelijke 
ambtenaren gelijkgesteld verhindering wegens 
zwangerschap of bevalling. 

2. De verhindering wegens zwangerschap 
wordt geacht te bestaan van den eersten dag 
af, dat de betrokkene eene verklaring van een 
geneeskundige of vroedvrouw overlegt, inhou
dende, dat hare bevalling waarschijnlijk bin
nen een tijdsverloop van zes weken zal plaats 
hebben. 

3. De verhindering wegens bevalling wordt 
geacht te bestaan, zoolang de verhindering om 
dienst te verrichten uit die oorzaak duurt en 
in· elk geval gedurende ten minste zes weken 
na den dag der bevalling. 

32bis. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
niet van toepassing op den ambtenaar, die 
valt onder de verplichte verzekering, neerge
legd· in de Ziektewet, of onder eene bijzondere 
ziekengeldregeling, vas.tgesteld of goedgekeurd 
krachtens artikel 21, de1·de lid, dier wet. 

HOOFDSTUK VI. 

Ove1·ige 1·echten en verplichtingen van den 
ambtenaar. 

33. 1. De ambtenaar is gehouden, de plich
ten uit zijn ambt voortvloeiende, nauwgezet 
en ijverig te vervullen en zich te gedragen, 
zooals een goed ambtenaar betaamt. 

2. Hij is verplicht zich te onthouden _ van 
alle gedragingen, die de inwendige orde of 
de veiligheid van den St.aat zouden kunnen 
in gevaar brengen of schaden. 

3. Hij behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzede
lijke taal. 

34. 1. De ambtenaar is verplicht de lessen 
te geven, welke voor hem op den lesrooster 
zijn uitgetrokken, en daartoe tijdig aanwezig 
te zijn. 

2. De leeraar of onderwijzer . behandelt met 
de klasse geen onderwerpen, welke niet uit 
het leerplan ·der school voortvloeien, tenzij 
hem daartoe door den directem machtiging is 
verleend. 

3. Hij is gehouden buiten de les den noo
digen tijd te besteden aan het grondig en t ij-

dig corrigeeren voor zooveei" zijn vak of zijne 
vakken betreft, van het door de leerlingen ge
maakte schriftelijk werk. 

4. Hij is gehouden, mede door handhaving 
met gepaste mi·ddelen van orde en tucht in de 
school, het verkrijgen van gunstige onderwijs
resultaten te bevorderen. 

5. In zaken, die op de schooltucht of de 
inwendige huishouding betrekking hebben, ge
dragen de leeraren en onderwijzers zich naar 
de voorschriften van den directeur. Bij ver
schil bes! ist de inspecteur, ;voor zooveel de 
Rijksnormaallessen betreft, en de hoofdinspec
teur, voor zooveel de Rijkskweekscholen be
treft, behoudens beroep op Onzen Minister . 
Zoolang de inspecteur of hoofdinspecteur niet 
heeft beslist, geldt het voorschrift van den di 
recteur. Hangende het .beroep op Onzen Mi
nister, wordt gehandeld naar de beslissing van 
den inspecteur of hoofdinspecteur. 

6. Bij tijdelijke a fwezigheid van een leeraar 
of onderwijzer of in geval van vacature ne
men de overigen, volgens aanwijzing van den 
directeur, zooveel mogelijk de lessen waar. 
De leeraren en onderwijzers zijn verplicht zich 
aan de 1·egeling van den directeur te houden, 
behoudens beroep op Onzen Minister . Han
gende dit beroep, geldt de aanwijzing van 
den directeur. Van deze regeling geeft de 
directeur aan Onzen Minister en, voor woveel 
de Rijksnormaallessen betreft, aan den inspec
teur, en, voor zooveel de Rijkskweekscholen 
betreft, aan den hoofdinspecteur kennis, wan
neer zij voor een langer tijdvak dan eene week 
geldt. 

7. Onze Minister wijst den leeraar of on
derwijzer aan, die bij tijdelijke afwezigheid 
van den directeur of in geval van vacature 
het directoraat waarneemt. 

8. De leeraren en onderwijzers zijn verplicht 
den directeur ook buiten de lesuren in het 
toezicht op de leerlingen behulpzaam te zijn. 

35. Ter zake van niet-naleving van bepa
lingen, .welke redelijkerwijs niet kunnen wor
den geacht den amb.tenaar bekend te zijn, 
worden hem geen voordeelen onthouden of na
deelen toegebracht. 

36. 1. In strijd met eene regeling, door het 
bevoegd gezag getroffen, worden den ambte
naar geen voordeelen onthouden of nadeelen 
toegebracht. 

2. Het gezag, dat eene algemeene regeling 
vaststelde, is niet bevoegd ·voor een bepaald 
geval ten nadeele van den ambtenaar daarvan 
af te wijken, .tenzij de regeling afwijking voor
behoudt. 

37. Indien de ambtenaar door ziekte of 
ande~-szins verhinderd is zijn dienst te ·verrich
ten, is hij verplicht daarvan, onder opgave 
van redenen, zoo t ijdig mogelijk mededeeling 
te doen of te laten doen aan den directeur of 
diens plaatsvervanger, ten einde vertraging of 
hinder in den dienst zooveel doenlijk te voor
komen. 

38. 1. De ambtenaar is verplicht te wonen 
in de gemeente, waarin de school, waaraan hij 
verbonden is, is gevestigd; hem kan de ver
plichting worden opgelegd, in een bepaald 
deel van de gemeente te wonen. 

2. Indien de ambtenaar is verbonden aan 
scholen in verschillende gemeenten gevestigd, 
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wijst Onze Minister de gemeente aan, waarin 
hij verplicht is te wonen. 

3. Echter kan Onze Minister hem vergun
ning verleenen om buiten de in het eerste of 
tweede lid bedoelde gemeente te wonen. Een 
verleende vergunning kan, met inachtneming 
van redelijke overgangsbepalingen, worden 
ingetrokken, wanneer het dienstbelang het wo
nen buiten de in het eerste of tweede lid be
doelde gemeente niet blijkt te gedoogen of 
niet langer gedoogt. Recht op vergoeding ter 
zake van de verhuizing bestaat in dit geval 
niet, tenzij de vergunning ter zake van wo
ningnood was verleend. 

39. 1. De ambtenaar is verplicht, indien 
hem eene ambtswoning ter bewoning is aan
gewezen, deze te betrekken en zich ter zake 
van de bewoning en het gebruik te gedragen 
naar de voorschriften, die daaromtrent zijn 
gesteld. . 

2. Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselijk gebruik ge: 
meenlijk voor rekening van den huurder zijn, 
tenzij door het bevoegd gezag ter zake eene 
afwijkende regeling is vastgesteld. 

40. 1. Wanneer het belang van den dienst 
zulks vordert, is de ambtenaar verplicht, al of 
niet binnen dezelfde gemeente, eene andere 
betrekking te aanvaarden, die hem, in ver
band met zijne onderwijsbevoegdheid, zijne 
persoonlijkheid, zijne omstandigheden en de 
voor hem bestaande vooruitzichten, redelijker
wij kan worden opgedragen. 

2. Eene andere betrekking wordt hem, ten
zij in spoedeischende gevallen, niet opgedra
gen, dan nadat hij door Onzen Minister is 
gehoord. 

41. De ambtenaar is verplicht wo noodig 
andl;lre ambtelijke werkzaamheden te verrich
ten dan die, welke hij gewoonlijk verricht, 
voor zoover die werkzaamheden redelijkerwijze 
in verband met zijne aanstelling van hem 
kunnen worden gevorderd. 

42. 1. De ambtenaar is verplicht tot ge
heimhouding van hetgeen hem in zijn ambt 
is ter ken11is gekomen, voor zoover die ver
plichting uit den aard der zaak volgt of hem 
uitdrukkelijk is opgelegd. 

2. De in het vorige lid bedoelde verplich
ting bestaat niet tegenover hen, aan wie de · 
ambtenaar onmiddellijk of middellijk onder
geschikt is, noch in zoover hij door een boven 
hem gestelde van de verplichting tot gehei.m
houding is ontheven. 

43. 1. De ambtenaaren drijven geen handel 
of nering, zij oefenen geen beroep uit, zij be
kleeden geen ambten of bedieningen, voor 
zoover deze niet · zijn van kerkelijken of daar
mede gelijk te stellen aard, zij geven geen 
onderwijs aan eene andere onderwijsinrichting, 
zij gedoogen niet, dat te hunnen huize handel 
of nering gedreven of eenig beroep be.halve 
het geven van . onderwijs uitgeoefend wordt 
door de leden van hun gezin, zonder schrifte-
1 ijke vergunning van Onzen Minister. 

De vergunning om aan eene andere onder
wijsinrichting onderwijs: te geven wordt n.i.et 
vernischt, ,als Wij of Onze Minister den amb
tenaar 11an die andere onderwijsinrichting heb-
ben benqemd. . , .. . 

2. De vergunning om aan eene andere 
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school onderwijs te geven wordt voor elke an
de1·e school afzonderlijk gevraagd. Zij wordt 
verleend voor een bepaalden tijd. 

Wanneer vergunning wordt verleend om 
onderwijs te geven aan eene andere school, 
waaraan op dezelfde uren van den dag als aan 
de Rijkskweekschool of de Rijksnormaallessen 
onderwijs wordt gegeven, wordt daarbij in den 
regel als voorwaarde gesteld, dat het weke
lijksch getal lessen voor klassikaal onderwijs 
niet boven twee e n dertig mag gaan voor 
leeraren of onderwijzers, die in eenig ander 
vak dan de lichamelijke oefening les geven en 
niet boven zes en dertig voor leeraren of on
derwijzers in de lichamelijke oefening. De 
rooster der lessen aan de kweekschool of nor
maallessen wordt opgemaakt na overleg met 
de andere scholen. Mits de belangen der 
kweekschool of normaallessen zich hiertegen 
niet verzetten, worden de lessen zoodanig ge
regeld, dat de leeraar of onderwijzer in den
zelfden schooltijd niet aan twee verschillende 
scholen onderwijs behoeft te geven. 

Wanneer vergunning wordt 'Verleend tot het 
geven van onderwijs aan avondscholen of an
dere inrichtingen van klassikaal onderwijs, 
wier lessen buiten die der kweekschool of nor
maallessen vallen, wordt daarbij in den rngel 
a ls voorwaarde gesteld, dat het gezamenlijk 
getal lessen aan deze scholen en die der kweek
school of normaallessen niet boven zes en der
tig per week mag gaan voor leeraren of onder
wijzers in eenig ander vak dan de lichamelijke 
oefening en niet boven acht en dertig voor 
leeraren of onderwijzers in de lichamelijke 
oefening. 

3. Bij de uitvoering van bovenstaande be
palingen staan de belangen van het onderwijs 
aan .de kweekschool of normaallessen steeds 
op den voorgrond, zoodat indien de directeur , 
in geval van ontstentenis van een of meer 
leeraren of onderwijzers, het noodig oordeelt 
aan , een leeraar of onderwijzer, wien vergun
ning tot het geven van onderwijs aan eene 
andere school is verleend, buitengewone lessen 
op te dragen, deze steeds verplicht is daarvoor, 
zoo noodig en indien eenigszins mogelijk lessen 
aan a ndere scholen af te zeggen. 

4. De directeur is belast met het toezicht 
op de uitvoering van de in dit artikel vervatte 
bepalingen. 

In geval van overtrnding, geeft hij daarvan 
kennis aan Onzen. Minister. 

44 . Het is den ambtenaar in elk geval ver
boden, eene nevenbetrekking te aanvaarden of 
nevenwerkzaamheden te verrichten, als die: 

a. schadelijk kunnen zijn voor zijne dienst
vervuiling ; 

b. niet in overeenstemming zijn met. het 
aanzien van zijn ambt. 

45. 1. Het is den ambtenaar verboden, mid
dellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aan
nemingen en leveringen ten behoeve v,an open
bare diensten, tenzij Onze Minister hem daar
toe schriftelijk vergunning heeft verleend. 

2. Hij is verplicht zich te gedragen naar 
hetgeen voor hem is beP.aald ten aanzien van 
het deelnemen, middelliJk of onmiddellijk, aan 
aannemingen en leveringen ten behoeve van 
anderen. , 

46. Aan de ambtenaren kan Onze Minister 

36 
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verbieden, commissaris, bestuurder, vennoot, 
aandeelhouder of lid te zijn ·van alle of nader 
te omsch'rijven vennootschappen, stichti'ngen of 
vereenigingen, welke gerngeld in aanraking: 
komen of krachtens haat •opzet kunnen komen 
met den hierbij betrokken dienst. 

47. 1. Het is den ambtenaar in zijn ainbt 
ve1·boden, anders dan met goedvinden van hét 
bevoegd gezag, vergoedingen, 'belooningen, · 
giften of beloften van derden te vorderen, te 
verzoeken of aan te nemen. 

2. Het aannemen van steekpenningen is 
onvoorwaardelijk en ten strengste verboden. 

48. 1. De ambtenaar kan worden verpl icht 
to geheele of gedeeltelijke -\-ergoeding van de 
door den dienst gf;'ledeh sch a de., voor zoover 
deze aan hem is te wijten. 

2. Onze Minister bepaalt de schadevergoe
ding niet, dan nadat de ambtenaar in de gele
genheid is gesteld zich schriftelijk of monde
ling te verantwoorden . 

49 . Aan den ambtenaar, die niet op eigen · 
vei-zoek in het belang van den dienst naar een 
andere gemeente wordt verplaatst, kan door 
Onzen Minister eene door hem vast te stellen 
tegemoetkoming worden verleend, zulks met 
inachtneming van de daaromtrent vastgestelde 
1·egelen. . · 

50. 1. De ambtenaar he~ft recht op vergoe
ding wegens reis- en verblijfkosten ter zake 
van dienstreizen. . 

2. Deze vergoeding wordt vastgesteld over, 
eenkornstig de daarvoor gestelde regelen. • 

M. Door Ons kan wmden bepaald, in w;elke 
niet elders voorziene gevallen schadeloosstel
! ing en vergoeding van kosten zal worden ver
leend. 

52 . 1. Indien een persoon, die hetzelfde 
perceel bewoont als de ambtenaar, of ten . 
hoogste 14 dagen tevoren bewoond heeft, lij
dende is aan pest, cholera, gele koorts, , vlek
typhus, febris recurrens, ·variola major of •r,ood
vonk, is het den ambtenaar verboden aan den 
dienst deel te nemen. 

2. Indien een persoon, die hetzelfde perceel 
bewoont als de ambtenaar of ten hoogstèr 14 
dagen tevoren bewoond heeft, lijdende is aan" 
eene besmet telijke ziekte van groep B, be
doeld in het tweede lid van artikel 1 van de 
Besmettelijke Ziektenwet 1928 (Staatsblad n°. 
265) , is het den ambtenaar verboden aan den 
dienst deel te nemen, tenzij uit eene .genees
kundige verklaring blijkt, dat gevaar voor 
overbrenging der ziekte niet bestaat. De leeraar 
of onderwijzer is verplicht bij het waarnemen 
in het perceel van eene ziekte als in dit of in 
het vorige lid bedoeld, hiervan ten spoedigste 
kennis te geven · aan den directeur. Verkeert 
de directeur in het geval , dan zendt hij gelijk 
bericht aan zijn plaatsvervanger. 

3. · Aan den ambtenaar kan in geval van 
ziekten, die voor de omgeving gevaar opleve
ren, de deelneming aan den dienst worden , 
ontzegd. 

4. Het verbod tot deelneming aan den di-enst 
houdt tevens in het verbod tot het betreden 
van dienstlokalen of -terreinen. 

5. De ambtenaar ontvangt over den tijd, 
gedurende welken het hem, overeenkomstig . 
het bepaalde in dit artikèl, verboden is -aan , 

den dienst deel te nemen, zijne volle bezol
diging. 

53. Verplichting tot zekerheidsstelling wordt 
den ambtenaar niet opgelegd . . 

54. 1. De rnkenplichtige ambtenaar wordt 
van de verplichting tot aanzuivering van een 
tekort geheel of gedeeltelijk ontheven, naar
mate hij het beheer nauwgezet heeft gevoerd 
en ·de noodige voorzorgen heeft genomen voor 
de bewaring van gelden en geldswaardige pa
pieren. 

2. Vloeit de verplichting tot aanzuivering 
van een · tekort voort uit aansprakelij,kheid 
voor ondergeschikten, dan wordt bovendien in . 
aanmerking genomen, in hoeverre hij op de 
handelingen van het personeel deugdelijk toe
zicht heeft gehouden. 

55. 1, De rekenplichtige ambtenaar is van 
zijne verantwoordelijkheid ontheven · gedurende 
den tijd, dat hij door ziekte of wettige afwe-
zigheid zij n beheer niet persoonlijk heeft ge
voerd, indien gedurende dien tijd zijn betrek
king wordt waargenomen krachtens aanwijzing 
door of namens Onzen Minister. 

2. De bepalingen van dit en het vorige ar
tikel vinden slechts toepass ing voor zoover d e 
Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n° . 259 ) 
nièt anders bepaalt. 

· HOOFDSTUK VII. 

Discipl inaire straffen. 

56. 1. De ambtenaar, die de hem opgelegde 
verplichtingen niet nakomt of zich overigenc 
aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan des
wege disciplinair worden gestraft. 

2. Plichtsverzuim omvat zoowel het over
treden van eenig voorschrift als het doen of 
nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaa,· 
in gelijke omstandigheden behoort na te laten 
of te doen. 

57. 1. De disciplinaire straffen, welke kun
nen worden toegepast, zijn : 

a. schriftelijke berisping; 
b. inhouding van geheele of gedeeltelijke 

bezoldiging ; 
c. terugzetting in bezoldiging of sti lstand 

van periodieke verhooging van bezoldiging; 
d. verplaatsing; 
e. schorsing voor een bepaalden tijd met 

inhouding van geheele of gedeeltelijke bezol
diging ; 

/. ontslag. 
2. Toepassing van deze straffen geschiedt 

door Onzen Minister. 
3. De toepassing van de in het vorige lid 

onder b en c genoemde straffen geschiedt met 
inachtneming van het navolgende: 

1 °. inhouding van geheele ·of gedeeltelijke 
bezoldiging geschiedt tot een bedrag van ten 
hoogste eene maand bezoldiging; 

2° . terugzetting in bezoldiging geschiedt 
voor ten hoogste het bedrag van de laatste 
twee periodieke verhoogingen ; · 

3°. stilstand van periodieke verhooging van 
bezoldiging geschiedt voor niet langer dan 
vier jaren. 

4. Bij het opleggen van eene straf kan Onze 
Minister bepalen, dat zij niet ten uitvoer zal 
worden gelegd, indien de belanghebbende zich · 
gedurende den bij het opleggen van de straf 
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te bepalen termijn niet schuldig maakt aan 
soortgelijk p lichtsy,erzuim, a ls waarvoor de 
bestraffing plaats vindt, noch aan eenig ander 
ernstig plichtsverzuim ·en zich houdt• . .aan bij 
het opleggen van de straf eventueel te stellen 
bijzondere .voorwaarden. 

58. 1. De straf wordt niet opgelegd, dan 
nadat de ambtenaar in de gelegenheid gestel<l 
is zich, ter keuze . van Onzen Minister, mon
deling of schr iftelijk, binnen 4 maal 24 uur 
te verantwoorden: Bij zijne verantwooi·ding 
mag hij van de hulp van anderen gebruik 
m aken. 

2. Geschiedt de verantwoording mondeling, 
dan wordt daarvan aanstonds proces-verbaal 
opgemaakt, dat na voorlezing wordt geteekend 
door hem, te wiens overstaan de verantwoor
ding geschiedde ,en door den ambtenaar. W ei
gert de ambtenaar de onderteekening, dan 
wordt daarvan in het proces-verbaal , zoo mo
gelijk ,met vermelding der redenen, melding 
gemaakt, 

3. Van •de strafoplegging , die schr iftelijk 
moet geschieden en met redenen omkleed moet 
zijn, wordt aanteekening gehouden. 

59. Van het opleggen van eene straf ontvangt 
de gestrafte onverwijld kennis door toezending 
bij aangeteekenden brief van een afschrift van 
het besluit tot stra foplegging, Daarbij wordt 
tevens medegedeeld, binnen welken termijn en 
bij wien ,beroep openstaat. 

60, De straf, behalv.e die van schriftelijke 
berisping, wordt niet ten uitvoei· gelegd, zoo
lang .zij niet onherroepelijk is geworden, tenzij 
bij de strafoplegging onmiddellijke tenu itvoer
legging is bevolen. 

HOOFDSTUK VIII. 

Ad,ninist,·atieve instanties, als bedoeld in het 
tweede en derde lid van a,·tikel 3 der 

' A1nbtena1·enwet 1929. 

61. 1. Wij kunnen voor de ambtenaren, op 
wie dit besluit betrekking heeft, eene commis
sie instell en, a ls bedoeld in het tweede en 
derde lid van artikel 3 der Ambtenarenwet 
1929, 

2. De artikelen 85 tot en met 89 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTU K IX. 

Schorsing en ontslag. 
62. 1. Onverminderd het in arti kel 57 be

paalde, kan de ambtenaar worden geschorst in 
zijn ambt: 

a. wanneer eene strafrechtelijke vervolging 
tegen hem wordt ingesteld ; 

b. wanneer hem de disciplinaire straf van 
ontsl ag is opgelegd en die straf nog niet voor 
tenuitvoerlegging ·vatbaar is ; 

c. in andere gevall en, waarin schorsing 
naar het oordeel van Onzen Minister wordt 
gevOl'derd door het belang van den dienst, 

2, . Schorsing geschiedt door Onzen Minister. 
3. Onze Minister is bevoegd aan den amb

tenaar den toegang tot de school voor ten 
hoogste drie maanden te ontzeggen, indien 
hem dit in het belang van de school wensche
lijk voorkomt. 

63. De ambtenaar is van rechtswege in zij n 
ambt geschorst, indien hij: 

a. zich in verzeke1·de bew,wing bevindt ; 
b. in een krankzinnigengesticht wordt ver

p leegd . 
64. Tijdens de schors ing ingevolge artikel 

62, ee rste I id, onder a en b, en artikel 63, 
onder a, kan de bezoldiging geheel of gedeel 
telijk worden ingehouden, dan wel gehoo1 of 
gedeeltelijk aan anderen dan aan den amb
tenaar worden uitbetaald. W anneer de schor
sing niet door eene straf wordt gevolgd, wordt 
het ingehoudene a lsnog uitbetaald. 

65. 1. Onverminderd het in artikel ·71 be
paalde verleent Onze Minister aan den ambte
naar ontslag. 

2, H et ontslag wordt schriftel ij'k verleend. 
3. Bij ongevraagd ontslag' wordt den amb

tenaar, behouden& in de gevallen; bedoeld · in 
de artikelen 68 en 72, de reden van ·het ont
slag schriftelijk medegedeeld. 

66. 1. Den ambtenaar wordt op zij'n ver
zoek eervol ontslag verleend. 

2. H et ontslag wordt n iet verleend . met in
gang van een dag, vroeger dan drie maanden 
na den dag, waarop het verzoek om ontslag is 
ingekomen, en kan niet ingaan tusschen 1 
Maart en het begin van de zomervacantie, éen 
en ander tenzij het onderwijsbelang naar het 
001·deel van Onzen Minister een vroeger ont
slag wenschelijk maakt of zich daartegen niet 
verzet. 

3. I s eene strafvervolg ing tegen den amb
tenaar aanhangig of wordt overwogen hem 
in aanmerking te brengen voor eene discipli
naire straf, dan kan het nemen van eene be
slissing op een verwek om ontslag worden 
aangehouden, totdat de uitspraak van den 
strafrechter of de beslissing in zake de di sci
plinaire straf onherroepelijk is geworden. 

67. 1. Aan den t ijdel ijken ambtenaar, die 
blijkens zijne aanstelling, voor een bepaalden 
tijd of voor een proeftijd is aangesteld , wordt, 
tenzij het tegendeel blijkt, geacht eervol ont
slag te zijn verleend, zoodra die tijd is ver
streken. 

2. A an den t ijdel ijken ambtenaar, die voor 
onbepaalden tijd is aangesteld, kan ontslag 
worden verleend, mits een opzeggingstermijn 
in acht wordt genomen: 

a. van dr ie maanden, ingeval de belangheb
bende bij het begin van den opzeggingstermijn 
laatstelijk ten m inste twaalf maanden onafge-
broken in dienst was; ' 

b. van twee maanden, ingeval de belang
hebbende bij het begin van den opzeggings
termijn laatstelijk zes maanden of langer, 
doch korter dan twaalf maanden onafgebroken 
in dienst was; 

c. van ééne maand, ingeval de belangheb
bende bij het beg in van den opzeggingstermijn 
laatstelij k korter dan zes maanden onafgebro
ken in ·dienst was. 

3. Over den tijd, di e aan den in het tweede 
lid bedoelden opzeggingstermijn mocht ontbre
ken, heeft de belanghebbende recht op doorbe
taling van de bewldiging. 

4. Op doorbeta ling van de bezoldiging be
~taat niet langer aanspraak, indien de amb
tenaar : 

a. gedurende den opzeggingstermijn u it ' 
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eigene beweging den dienst verlaat; 
b. gedurende den opzeggingstermijn een an

der ambt aanvaardt. 
5. Aan den tijdelijken ambtenaar, als be

doeld in het eerste lid, kan ontslag worden 
verleend met ingang van een dag, gelegen 
binnen den bepaalden tijd of ·den proeftijd. In 
dat geval vindt het bepaalde in het tweede, 
derde en vierde Jid overeenkomstige toepas
sing. 

68. 1. Aan den ambtenaar kan eervol ont
slag worden verleend wegens opheffing zijner 
betrekking of wegens verandering in de in
richting van het dienstvak, waarbij hij werk
zaarn is . 

2. Bij ontslag wegens verandering in de in
richtipg van een dienstvak geschiedt, behou
dens het bepaalde in het derde lid, het ont
slag der in vasten dienst aangestelde ambtena
ren, in de volgende rangorde: 

a. zij die zulks wenschen; 
b. de gehuwde vrouwelijke ambtenaren, 

tenzij zij de kostwinster zijn van een gezin; 
c. zij , die 35 of meer voor pensioen geldige 

dienstjaren hebben, waa1·bij ongehuwden, <lie 
geen kostwinne1· van een gezin zijn, vóór de 
overigen en in beide groepen ouderen in leef
tijd vóór jongeren gaan; 

d. zij, die den leeftijd van 35 jaren nog niet 
hebben overschreden en niet zes maanden of 
langer hetzij gehuwd, hetzij kostwinner van 
een gezin zijn, te beginnen met hen, die de 
minste dienstjaren hebben; 

e. zij, die de minste dienstjaren hebben. 
3. W aneer het dienstbelang zulks vordert, 

kan bij de verleening van ontslag, van de 
rangorde, bedoeld in het vorige lid, worden 
afgeweken, met dien verstande, dat indien de 
omvang van de voo1·genomen afvloe iing daar
toe aanleiding geeft, deze geschiedt naar een 
bepaald, voora f vastgesteld en aan de belang
hebbenden kenbaar gemaakt plan. 

69. 1. De vrouwe)jjke ambtenaar, die in het 
huwelijk treedt, wordt met ingang van den 
dag van haar huwelijk eervol ontslagen. 

2. De in het eerste lid gestelde regel lijdt 
uitzondering: 

a. wanneer de belanghebbende den vijf en 
veertigjarigen leeftijd heeft vervuld ; 

b. wanneer dit door Ons, hetzij voor een 
speciaal geval, hetzij voor leeraressen of on
derwijzeressen in bepaalde vakken wordt be
paald; eene dergelijke bepaling kan als regel 
slechts worden getroffen, indien het desbetref
fend ambt als eene bijbetrekking kan worden 
waargenomen. 

3. Een besluit, als bedoeld in het vorige 
lid, onder b, word t genomen op voordracht 
van Onzen Minister, Voorzitter van den Raad 
van Ministers, gehoord Onzen Minister, met 
de uitvoering van de Lage·r-onderwijswet 1920 
belast. 

70. 1 . Anders dan op eigen verzoek, bij 
wijze van straf of ingevolge het bepaalde bij 
artikel 7 vac de wet van 17 Juli 1923 (Staats
blad n°. 364) en bij de artikelen 67, 68, 69 
en '71 van dit besluit, kan de ambtenaar slechts 
worden ontslagen op grond van: 

a. verlies van een vereischte voor de be
noembaarheid, door het bevoegd gezag gesteld 
bij eene regeling aan de benoeming vooraf ge-

gaan, tenzij het vereischte alleen voor den 
aanvang van het ambt geldt; 

b. staat van curateele krachtens onheroe
pelijk geworden rechterlijke uitspraak; 

c. toepassing van lijfsdwang, wegens schul
den, krachtens onherroepelijk geworden rech-
terlijke uitspraak ; · 

d. onhenoepelijk geworden veroordeeling 
tot vrijheidsstraf wegens misdrijf; 

e. bereiken vàn den pensioengerechtigden 
leeftijd, of het geraken op grond van ziekten 
of gebreken in een toestand van ongeschikt
heid voor de ve rdere waarneming van zijn 
ambt, behoudens inachtneming van het be
paalde in artikel 22; 

/. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor 
het door hem bekleede ambt, anders dan op 
grond van ziels- of lichaamsgebreken. 

2. Behalve in het geval, onder d van het 
eerste lid bedoeld, wordt een ontslag op grond 

. van dit artikel steeds eervol verleend. Het kan, 
onverminderd het bepaalde onder e van het 
eerste lid, niet vroeger ingaan dan den dag, 
volgende op dien, waarop de reden voor het 
ontslag voor het eerst aanwezig was. 

71. 1. Door Ons kan, op voordracht van 
Onzen Minister, Voorzitter van den R aad van 
Ministers, aan een ambtenaar in vasten dienst 
ook op andere gronden, dan die in artikel 70 
zijn geregeld of waarnaar in dat artikel is 
verwezen, ontslag worden gegeven. Dit ontslag 
wordt dan eervol verleend. 

2. In geval van ontslag ingevolge dit arti
kel wordt door Ons, op voordracht van Onzen 
Minister, Voorzitter van den R aad van Minis
ters, eene regeling getroffen, waarbij den amb
tenaar eene uitkeering verzekerd wordt, welke 
naar Ons oordeel, met het oog op de omstan
digheden, redelijk is te achten. Deze nitkeering 
zal in geen geval minder mogen zijn dan die, 
welke den ambtenaar op grond van het be
paalde in het volgend artikel zou toekomen 
in geval van een ontslag als daar bedoeld. 

72 . Aan den ambtenaar, wien eervol ont
slag wordt verleend wegens opheffing zijner 
betrekking of wegens verandering in de inrich
ting van het dienstvak, waarbij hij werkzaam 
is, wordt met ingang van den dag van ontslag, 
voor zoover hij alsdan niet in de te1men valt 
om pensioen te genieten, ten laste van het 
Rijk, een wachtgeld toegekend op den voet 
van de daarvoor vastgestelde bepalingen. 

73 . De toekenning van pensioen aan de 
ambtenaren, a lsmede aan hunne weduwen en 
weezen, geschiedt overeenkomstig de regelen, 
welke daarvoo1· zijn gesteld. 

74 . 1. De bezoldiging van den ambtenaar 
wordt niet langer uitbetaald dan tot en met 
den dag van zijn overlijden. 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van den ambtenaar wordt aan zijne weduwe 
een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met de 
bezoldiging van den overledene over een tijd
vak van zes weken. Laat de overledene geen 
weduwè na, dan geschiedt de uitkeering ten 
behoeve van de minderjarige wettige of er
kende natuurlijke kinderen van den ambte
naar. Ontbreken ook zoodanige kinderen, da.n 
geschiedt de uitkeering, indien de overledene 
kostwinner was van ouders, broeders, zuste.rs 
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of ·meerderjarige kinderen , ten behoeve van 
deze betrekkingen. 

3. Indien de overleden ambtenaat· geen be
trekkingen, a ls bedoeld in het tweede lid , na
laat, kan het daarbedoelde bedrag door Onzen 
Minister geheel of ten deele worden uitgekeerd 
voor de beta I i ng van de kosten der I aatste 
ziekte en der begrafenis, wo de nalatenschap 
van den overledene voor de betaling dier kos
ten ontoereikend is . 

75. 1. Gedurende de maand va n het over
lijden en de volgende drie maanden behouden 
de achterbl ijvende ge~insleden het gebruik der 
am btswoning, waarin zij met den ambtenaar 
woonden. Daarvan kan echter worden afge
weken, a ls Onze ,Minister dat in het belang 
van den dienst noodzakel ijk acht. Alsdan 
wordt door Onzen Minister naar billijkheid 
eene schadevergoeding gegeven. 

2. Bij vrijwillig verlaten van de ambts
woning binnen den te1mijn, gedu rende welken 
de wonjng nog mag worden gebruikt, ka.n 
Onze Minister te zijner beoordeeling eene ver
goeding geven. 

76. Indien door den ambtenaar voor het ge
bruik der ambtswoning eene ve1·goeding ver
schuldigd was, voldoen de achtergebl even ge
zinsleden deze over den tijd, gedurende welken 
zij het gebruik dier woning behouden. 

HOOFDSTUK X. 
Georganiseerd Overleg. 

77. 1. Voor de ambtenaren, op wie dit be
sluit van toepassing is, kan Onze Minister eene 
commissie voor georganiseerd overleg instellen . 
Hij kan bevorderen, dat daarin ook het onder
wijzend personeel der van Rijkswege gesub
sidieerde gemeentelijke en bijzondere kweek
scholen vertegenwoordigd is. 

2. Bij de instelling van eene commissie voor 
georganiseerd overleg stelt Onze Minister rege
len vast in zake hare samenstell ing, werkings
sfeer, taak, bevoegdheden en werkwijze. 

HOOFDSTUK XI. 

Slot- en overgangsbepalingen. 

78. Op personen, die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit besluit in het genot 
zijn van een wachtgeld, toegekend krachtens 
het Koninklijk besluit van 24 Juli 1869 
(Staatsblad n°. 142) , zooals dat besluit laat
stelijk is gewijzigd, blijven de bepal ingen van 
dat besluit van toepassing. 

79 . Voor zooveel voor de ambtenaren nadere 
algemeene voorschriften ter uitwerking of aan
vulling van de bepalingen van dit besluit wor
den vereischt, worden zoodanige voorschriften 
door Ons, of met Onze machtiging door of 
vanwege Onzen Minister, vastgesteld. 

80. Dit beslui t treedt in we1·king met ingang 
van 1 September 1931. 

81. Dit besluit kan worden aangehaald als 
"Ambtenarenreglement Rijkskweekscholen en 
Rijksnormaallessen". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk, met de inhoudsopgave, 
in het Staatsblad geplaatst zal worden en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 

den Raad van State en de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Onde,·wijs, 
Kunsten en lVetenschappen. 

J . T e rp s tra. 
(Uitgeg. 29 Aug. 1931. ) 
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27 A ugi,stus 1931. BESLUIT tot vaststell ing 
van het Ambtenarenreglement Rijksleer
scholen en Rij ks lagere scholen. S. 387. 

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

Onderwijs, Kunsten en W etensch appen van 7 
Juli 1931, n°. 4652, afdeeling Lage,· Onder
wijs Algemeen ; 

Gelet op de artikelen 125 en 133, eerste lid, 
van de Ambtenarenwet 1929 en op artikel 2, 
tweede lid , van het Algemeen Rijksambtena
renreglement; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 4 
Augustus 1931, n° . 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 19 Augustus 1931, n°. 
.5710, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende bepali ngen be

treffende den rechtstoestand van het onder
wijzend personeel der Rijksleerscholen, verbon
den aan Rijkskweekscholen voor onderwijzers 
en (of) onderwijzeressen, en der Rijks lagere 
scholen in de Koloniën der Maatschappij van 
Weldad igheid: 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan 
onder " Onze Minister": de Minister, die met 
de uitvoering van de Lager-onderwijswet 1920 
is belast; onder "hoofdinspecteur" en " inspec
teur" de hoofdinspecteur en de inspecteur van 
het lager onderwijs. 

2. Waar in dit besluit van onderwijzers of 
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van ambtena1:en gesproken wordt, zijn daar
mede ook ondenvijzeressen of vrouwelijke amb
tenaren bedoeld,. tenzij het tegendeel uitdruk
kelijk blijkt. 

2. De bepalingen van dit besluit vinden 
slechts toepassing, voor zoover niet bij of 
krachtens eene wet anders is of wordt bepaald. 

3. Ambtenaar in den zin van dit besluit is 
hij, di e is aangesteld als hoofd of als onderwij
zer aan eene hier te lande gevestigde of te 
vestigen onder het Departement van Onder
wijs, Kunsten en W'etenschappen ressorteerende 
Rijksleerschool of Rijks lagere school. 

HOOFDSTUK II. 

Aanstelling. 
4. De ambtenaren worden door Onzen Mi

nister benoemd. 
5. 1. A anstelling gescb iedt in vasten of tij

delijken dienst. 
2. Aanstelling in tijdel ijken dienst kan 

slechts plaats hebben : 
a. indien mag worden aangenomen, dat de 

werkzaamheden, waarmede de ambtenaar zal 
worden belast, van afloopenden aard zijn en 
niet langer dan 10 jaren zullen duren. Wan
neer werkzaamheden, als in den vorigen vol
zin bedoeld, elkaar in eene aansluitende reeks 
opvolgen, wordt de tijdelijke aanstelling van 
den ambtenaar, die met die werkzaamheden is 
belast, na 5 jaren door eene vaste aanstelling 
vervangen, indien mag worden aangenomen, 
dat deze werkzaamheden ten minste nog 5 
jaren zullen voortduren. De tijdelijke aan
steil ing wordt in elk geval na 10 jaren dienst 
als zoodanig door eene va te aan telling ver
vangen: 

b. indien eene vaste aanstelling blijkens 
de akte van aanstelling afhankel ijk is van een 
bepaalden in die akte genoemden eisch van 
bekwaamheid; 

c. voor een proeftijd van niet langer dan 
één jaar, zoo noodig met nog één jaar te ver
lengen. E chter kan Onze Minister, op ver
zoek van den .ambtenaar, den proeftijd na twee 
jaar nog uiterl ijk met één jaar verlengen; 

d. van personen, in dienst genomen ter ver
vanging van a fwezig personeel. 

6. 1. Voor aanstelling tot ambtenaar kan, 
met inachtneming van de voor de bekleeding 
van het ambt vastgestelde bepalingen, slechts 
in aanmerking komen hij , die bij een genees-· 
kundig onderzoek, ingesteld door één of meer 
door Onzen Minister aangewezen geneeskun
digen, of bij eene eventueele herkeuring, als 
bedoeld in artikel 7, lichamelijk geschikt is 
bevonden voor de waarneming van het ambt. 

2. E en geneeskundig onderzoek behoeft niet 
te worden ingesteld, indien de ambtenaar in 
t ijdelijken dienst wordt aangesteld en zijn 
dienst, naar mag worden aangenomen, niet 
langer dan twee jaren zal duren, tenzij Onze 
Minister het wenschelijk acht. 

3. Voorts kan in bijzondere gevallen aan
stelling tot ambtenaar geschieden zonder voor
afgaand geneeskundig onderzoek. 

7. 1. De uitslag van het geneeskundig on
derzoek, bedoeld in het vorige artikel, wordt 
aan den belanghebbende zoo poedig mogelij k 
medegedeeld. 

2. Hij , die niet ge chikt is bevonden, kan 
binnen 14 dagen na ontvangst der mededeeling 
van den uitslag van het geneeskundig onder
zoek aan Onzen Minister herkeuring vragen. 

3. Dit verzoek wordt ingewilligd, als daar
bij wordt overgelegd eene gemotiveerde ge
neeskundige verklaring en bovendien dóor den 
aanvrager een bedrag van f 5 wordt gestort, 
welk bedrag aan hem wordt teruggegeven, in
dien hij bij herkeuring gechikt wordt bevon• 
den. 

4. De herkeuring gesch iedt door één of 
meer daartoe door Onzen :Minister aangewezen 
geneeskundigen, die niet aan het geneeskun
dig onderzoek, bedoeld in het eerste lid, heb
ben deelgenomen, eventueel bijgestaan door 
een, door den belanghebbende en voor zijne re. 
kening aan te wijzen geneeskundige, aan wien 
adviseerende stem wordt toegekend. 

5. De kosten van het geneeskundig onder
zoek en van de herkeuring komen, behoudens 
het bepaalde in het vorige lid en behoudens 
de eventueele reis. en verblijfkosten van den 
belanghebbende, niet te zijnen laste. 

8. In bijzondere gevallen kan hij, die bij 
keuring of eventueele herkeuring niet ge
schikt bevonden is, desniettemin in het belang 
van den dienst tot ambtenaar worden aan
gesteld. 

9. Bij overplaatsing naar eene andere 
school, als in a1-tikel 3 bedoeld, wordt de 
ambtenaar niet opnieuw gekeurd. 

10. 1. De ambtenaar ontvangt zoo spoedig 
mogelijk eene hriftelijke aanstelling, die het 
ambt, a lsmede zijn naam, voornamen en ge
boortedatum vermeldt. 

2. Die aanstelling vermeldt voorr.s, onver
minderd hetgeen in de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) omtrent den pensioens
grondslag is bepaald, in elk geval: 

a. of de ambtenaar in vasten of tijdelijken 
dienst wordt aange teld ; in het laatstbedoelde 
geval wordt tevens vermeld of de aanstelling 
voor een bepaal den tijd, voor een proeftijd , 
dan wel voor onbepaal den tijd geschiedt; 

b. zoo mogelijk, den dag van ingang van de 
benoeming; 

c. de bezoldiging en de andere voordeelen, 
in geld of andersz ins, welke den ambtenaar 
worden toegekend. 

3. Alle wijzigingen, welke worden gebracht 
in de punten, in het tweede I id vermeld, wor
den den ambtenaar chriftel ij k medegedeeld. 

ll. 1. De ambtenaar ontvangt voorts een 
exemplaar van dit reglement evenals van alle 
wijzigingen daarvan. Hetzelfde geldt voor de 
overige schriftelij k vastgestelde en voor hem 
geldende regelingen, die hij bij de vervull ing 
van zijn dien t heeft na te leven, tenzij laatst
bedoelde regelingen op eene voor hem gemak
kelijk toegankelijke plaats ter inzàge liggen. 

2. Wanneer zoodanige regelingen niet schrif
telijk zijn vastgesteld, worden deze behoorlijk 
te zijner kennis gebracht. 

HOOFD 'TUK III. 

D ienst- en we1·ktijden. 

12 . 1. Behalve gedurende den gewonen 
werktijd, die voor ieder aangewezen is in den 
rooster der lesuren, zijn de ambtenaren ver-
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plicht de werkzaamheden te veri:ichten, welke 
qit de , voorschriften van Hoofdstuk VI voort
vloeien. 

2. Voor werkzaamheden buiten den gewo
nen werktijd wordt geen belooning toegekend. 

HOOFDSTUK IV. 

Verlof en vaowntve, 

13. 1. Tijdens de voor zijne school vastge
stelde vacantiën geniet de ambtenaar, behou
dens in het geval, bedoeld in het tweede lid, 
vacantieverlof met behoud van volle bezoldi
ging. 

2. Het vacantieverlof kan op kortere tijd
vakken dan de schoolvacantiën worden vast
gesteld, indien, naar het oordeel van Onzen 
Minister, de belangen van den dienst dit nood
zakelijk maken. 

14, 1. Het vacantieverlof kan door Onzen 
Minister worden ingetrokken, wanneer drin
gende redenen van dienstbelang zulks nood, 
zakelijk maken. 

2. Indien de ambtenaar tengevolge van de 
intrekking van het verlof geldelijke schade 
lijdt, wordt deze schade hem vergoed. 

15. 1. Tenzij de belangen. van den dienst 
zich daartegen verzetten, wo1·dt aan den amb
tenaar buitengewoon verlof met behoud van 
volle bezoldiging verleend: 

a. voor dè uitoefening van kiesrecht, voor 
zooveel dit niet in vrijen tijd kan geschieden 
of omzetting van dienst niet mogelijk is ; 

b. voor het voldoen aan eene wettelijke ver
plichting, tenzij deze is ontstaan door schuld 
of nalatigheid van den ambtenaar en voor 
zooveel zulks niet in vrijen tijd kan geschieden 
of omzetting van dienst niet , mogelijk is; 

c. voor het bijwonen van vergaderingen of 
zittingen van of het verrichten van werkzaam
heden voor publiekrechtelijke colleges, waarin 
de ambtenaar is benoemd of verkozen, en voor 
zooveel zulks niet in vrijen tijd kan geschie
den · 

d.' voor h<it afleggen van eenig examen, 
van Rijkswege afgenomen of erkend; 

e. voor de uitoefening van het lidmaat
schap eener van Rijkswege ingestelde examen
cornmissie; 

/. voor het bijwonen van vergaderingen van 
commissiën voor georganiseerd overl.eg; 

g. voor gehuwden of voor hen, die eene 
eigene huishouding hebben, bij verhuizing in 
geval van verplaatsing voor . twee dagen, zoo 
noodig te verlengen tot drie en in zeer bij
zondere gevallen tot vier dagen, en bij ver
huizing niet in geval van verplaatsing een
maal per jaar voor één dag ; 

h. voor ongehuwden, niet vallende onder g, 
bij verhuizing in geval van ve rplaatsing voor 
één dag; 

i. bij verplaatsing voor het zoeken van eene 
woning voor ten hoogste twee dagen ; 

j. bij ondertrouw van den ambtenaar voor 
één dag en bij zijn huwelijk voor vier dagen ; 
uitgezonderd de huwende vrouwelijke ambte
naar, die in verband met haar huwelijk den 
Staatsdienst moet verlaten; 

k. bij huwelijk van bloed- en aanverwanten 
van den eersten en den tweeden graad voor 
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één dag, _indien dit huwelijk wordt gesloten in, 
en voor ten hoogste twee dagen, indien het 
huwelijk wordt-gesloten buiten de standplaats 
van den ambtenaar; 

l. bij ernstige ziekte , van echtgenoot(!c'), 
ouders; stie.fouders, schoonouders, kinder.en, 
stief- 'en aanbehuwdkinderen; 

m. ,bij , overlijden van echtgenoot(e), ouders 
of kinderen vier, dagen en van overige bloed
en aanverwanten tot, , den . vierden graad inge
sloten voor ten hoogste één dag, tenzij de amb
tenaar belast is met de regeling der begra
fenis of (en) nalatenschap, in welk geval 
eveneens verlof voo1· ten hoogste vier dagen 
wordt verleend; 

n . bij bevalling van de echtgenoote voor 
ten hoogste twee dagen ; 
,, o. bij 25-, 40- en 50-jarig ambts- of huwe
lijksjubileum voor één dag ; 

p. bij , kerkelijke bevestiging en bij Eerste 
Communie van den ambtenaar, diens echtge
rloote, kinderen en stiefkinderen voor één dag. 

2. Buitengewoon verlof, al dan niet met 
behoud van volle bezoldiging, kan bovendien 
worden verleend in de gevallen, waarin hij, 
die tot verleening van dat verlof bevoegd is, 
oordeelt dat daartoe aanleiding bestaat. 

3. Indien het verleenen van buitengewoon 
verlof, als bedoeld in het eerste lid onder c, 
voor den dienst kosten ten gevolge heeft, wor
den deze kosten voor de helft ten laste van 
den ambtenaar gebracht. 

16. Behoudens in dringende gevallen moet 
buitengewoon verlof ten minste vier en twintig 
uren tevoreh worden aangevraagd bij de auto
riteit, die dat verlof moet verleenen. Indien 
de ambtenaar, die niet vooraf eene aanvraag 
daartoe heeft gedaan, ten genoegen van be
doelde autoriteit aantoont, dat hij daartoe geen 
gelegenheid heeft gehad en dat er voor zijne 
afwezigheid gegronde redenen bestonden, wordt 
deze beschouwd als buitengewoon verlof met 
behoud van volle bezoldiging. 

17. 1. Buitengewoon verlof aan een onder
wijzer voor ten hoogste eene week verleent het 
hoofd der school. 

2. Buitengewoon verlof aan het hoofd eener 
Rijks lagere school voor ten hoogste eene 
week verleent de inspecteur. 

3. Buitengewoon verlof aan het hoofd eener 
Rijksleerschool voor ten hoogste eene week 
verleent de hoofdinspecteur. 

18. 1. Onze Minister kan , indien daartoe 
naar zijn oordeel termen bestaan, aan een 
ambtenaar op diens verzoek, al dan niet met 
behoud van volle bezoldiging en al dan niet 
onder bepaalde nadere voorwaarden, buiten
gewoon verlof verleenen voor langer clan eene 
week. Verloven van langer dan een jaar en 
studieverloven worden in elk geval buiten ge
not van bezoldiging verleend, tenzij het verlof 
in het openbaar belang gegeven wordt. 

2. Aan een ambtenaar, benoemd tot bewl
digcl bestuurder eener organisatie van onder
wijzers, bij het lager onderwijs werkzaam, kan 
op zijn verzoek verlof buiten genot van be
zoldiging worden verleend voor den duur van 
de waarneming der functie, evenwel slechts 
voor ten hoogste 2 jaren. 
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HOOFDSTUK V. 

Aanspraken in geval van ziekte. 

19. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 
20 geniet de ambtenaal", die wegens ziekte of 
ongevai verhinderd is zijn dienst te verrichten, 
gedurende de maand, waarin de arbeid is op
gegeven, de volle bezoldiging en vervolgens: 

a. voor zoover het betreft een ambtenaar in 
vasten dienst, met een werkelijken diensttijd 
van 10 jaren of korter, gedurende 12 maanden 
de volle bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 12 maanden 2/3 gedeelten van zijne 
bezoldiging ; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar in 
vasten dienst, met een werkelijken diensttijd 
van meer dan 10 jaren, gedurende 18 maanden 
de volle bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 18 maanden 2/3 gedeelten van zijne 
beroldiging; 

c. voor zoover het betreft een ambtenaar in 
tijdelijken dienst, gedurende 6 maanden de 
volle bezoldiging en gedurende de daaropvol
gende 6 maanden 2/3 gedeelten van zijne be
zol diging. 

2. Na het verstrijken van den termijn, waar
over voor het I aatst 2/3 gedeel ten van de be
zoldiging werden genoten, wordt de bezoldi
ging voor de helft uitbetaald. 

3. Wanneer de ziekte of het ongeval van 
den ambtenaar is ontstaan in verband met 
zijne dienstbetrekking geniet hij gedurende 
den t ijd , dat hij verhinderd is zij n dienst te 
verrichten, de volle bezoldiging. 

20. 1. Ter beantwoording van de vraag, of 
diensthervatting al dan niet is · uitgesloten, 
kan Onze Minister een geneeskundig onder
roek doen instellen. Zoodanig onderzoek wordt 
in elk geval ingesteld, indien de belangheb
bende langer dan een jaar onafgebroken we
gens ziekte of ongeval verhinderd is zijn dienst 
te verrichten of wanneer de verhindering bin
nen een tijdvak van anderhalf jaar meer dan 
365 kalenderdagen heeft geduurd. 

2. Blijkt bij het in het vorige lid bedoelde 
onderzoek, dat diensthervatting niet is uitge
sloten, dan wordt de uitbetaling van beroldi
ging volgens artikel 19 voortgezet en het ge
neeskundig onderzoek, telkens wanneer Onze 
Minister dit wenschelijk acht, herhaald. 

3. Blijkt bij het geneeskundig onderzoek, 
dat diensthervatting is uitgesloten, dan wordt 
de uitbetaling van bezoldiging volgens artikel 
19 voortgezet tot aan den dag van ingang van 
het ontslag. 

21. 1. Een ambtenaar, die op grond van den 
uitslag van een geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in artikel 20, niet reeds op last van 
het bevoegd gezag aan een geneeskundig on
derzoek volgens de bepalingen van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) wordt on
derworpen, kan, indien hem op grond van den 
uitslag van het onderzoek eervol ontslag wordt 
aangezegd, binnen veertien dagen na de dag
teekening van deze aanzegging aan Onzen 
Minister verzoeken aan een herkeuring te 
worden onderworpen. Van de mogelijkheid 
daartoe wordt den ambtenaar bij de aanzeg
ging mededeeling gedaan. 

2. Zoodanige herkeuring heeft in ieder ge
val pla ats, indien, nadat een geneeskundi g 

onderwek volgens de bepalingen van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) niet tot 
afkeuring heeft geleid, desondanks naar het 
oordeel van Onzen Minister de toestand van 
den ambtenaar tot ontslag aanleid ing moet 
geven. 

3. De herkeuring geschiedt door één of 
meer door Onzen Minister aangewezen ge
neeskundigen, welke niet aan het voorafgaand 
geneeskundig onderzoek van den ambtenaar 
hebben deelgenomen, eventueel bijgestaan door 
een, door den ambtenaar en voor zijne reke
ning aan te wijzen geneeskundige, aan wien 
adv iseerende stem wordt toegekend. 

22. Op grond van den uitslag van een ge
neeskundig onderzoek of eene herkeuring, als 
bedoeld in de artikelen 20 en 21, kan de amb
tenaar binnen een jaar na het ontstaan van 
de verhindering niet worden ontslagen, tenzij 
hij aanspraak heeft op pensioen ten laste van 
het algemeen burgerlijk pensioenfonds of op 
eene uitkeering als bedoeld in artikel 23 . 

23. 1. De ambtenaar, die op grond van de 
herkeuring, bedoeld in artikel 21, tweede lid, 
wordt ontslagen en die, indien ook de P en
sioenraad hem ui thoofde van ziekten of ge
breken ongeschikt zou hebben verklaard voor 
de verdere waarneming van zijne betrekking, 
op grond van de bepalingen van de P ensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), zou zij n gepen
sionneerd , heeft na zijn ontslag aanspraak op 
eene uitkeering ten bedrage en op den voet 
als voor zijn pensioen zou gelden, indi en hij 
op den dag, waarop hem ontslag werd ver
leend, gepensionneerd rou zijn geworden. 
Maakt in dit geval de ambtenaar gebruik van 
de hem bij genoemde wet gegeven gelegenheid 
om het behoud van uitzicht op pensioen voor 
zijne na te laten betrekkingen te verzekeren, 
dan wordt te zijnen behoeve voorzien in de 
daarvoor vastgestelde bijdrage aan het alge
meen bu,-gerlijk pensioenfonds. 

2. De op grond van het vor ig lid toege
kenäe uitkeering vervalt zoodra en voor zoo
ver door den ambtenaar na zijn ontslag alsnog 
pensioen, op grond van de bepalingen van de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) , wordt 
genoten. 

3. De ambtenaar, aan wien eene uitkeering, 
als in het eerste lid bedoeld, is toegekend, is 
verplicht, zich ten aanzien van zijne lichame
lijke of geestelijke geschiktheid om arbeid te 
verrichten, te onderwerpen aan eene controle 
op de wijze, door Onzen Minister te bepalen, 
en desverlangd bij den Pensioenraad een her
nieuwd onderroek naar zijne lichamelij ke of 
geestelijke gesteldheid aan te vragen, hetwelk 
tot toekenning van een pensioen op grond van 
de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) zou 
kunnen leiden. 

4. Bij niet nakomen van de verplichting in 
het vorig lid genoemd, vervalt de aanspraak 
op de uitkeering in dit artikel bedoeld. 

24. Voor de toepassing van artikel 19 wordt 
ten aanzien van den ambtenaar, die na eene 
ziekte of een ongeval den dienst heeft hervat 
en binnen dertig kalenderdagen daarna ten 
gevolge van dezelfde ziekte of hetzelfde onge
val wederom verhinderd wordt zijn dienst te 
verrichten, de tweede verhindering als eene 
voortzett ing van de eerste aangemerkt. 
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25. Onverminderd het bepaal de in artikel 
20, kan een ambtenaar, die wegens ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn dienst te verr ichten, 
op aanwijzing van Onzen Minister geneeskun
dig worden onderzocht, ter beantwoording van 
de vraag, of de verh indering om den dienst 
te verrichten a l of niet bestaat, dan wel wat 
in het belang van eene goede behandeling of 
genezing noodig is. 

26. 1. Indien een ambtenaar, die wegens 
ziekte of ongeval verhinderd is zijn dienst te 
verrichten, bezwaar heeft hetzij tegen de voor
schriften , welke een door Onzen Minister aan
gewezen geneeskundige in het belang van eene 
goede behandeling of genezing noodzakel ijk 
acht, hetzij tegen de opdracht om arbeid te 
verrichten, hem door Onzen Minister, na over
leg met zulk een geneeskundige gegeven, is h ij 
verplicht; ,dit. s.ch•rjftelijk ter kennis van Onzen 
Minister te brengenî:iinnen 3 maal 24 uur na 
ontvangst van een zoodanig voorschrift of eene 
zoodanige opdracht. 

2. Hij kan daarbij den naam van een ge
neeskundige opgeven, die alsdan door Onzen 
Minister met één of meer andere geneeskun
digen wordt aangewezen voor een nieuw on
derzoek. Maakt de ambtenaar van deze be
voegdheid geen gebruik of weigert de door 
den ambtenaar gewenschte geneeskundige aan 
het onderzoek deel te nemen, dan wijst Onze 
Minister zoo spoedig mogelij k, in het laatste 
geval in overleg met den ambtenaar, een an
deren geneeskundige aan. 

3. Verklaren de geneeskundigen of de meer
derheid hunner de bezwaren van den ambte
naar ongegrond, dan wordt hem daarvan me
dedeeling gedaan. 

4. De kosten van dit onderzoek, de even
tueele reis- en verblijfkosten van den am bte
naar zelf inbegrepen, komen niet te zijn.en 
Jaste. Hetzelfde geldt ten aanzien van de ge
neeskundige onderzoeken, bedoeld in de arti
kelen 20 en 25, en van de herkeuring, bedoeld 
in artikel 21, behoudens het bepaalde in het 
derde lid van dat artikel. 

27. Geen aanspraak op bezoldiging bestaat: 
a. indien de ambtenaar de ziekte of het on

geval, ten ·gevolge waarvan hij verhinderd is 
zijn dienst te verrichten, met opzet heeft ver
oorzaakt· 

b. indien de ambtenaar, blijkens door of 
namens Onzen Minister ingewonnen genees
kundig advies, de ziekte of het ongeval heeft 
gesimuleerd, althans zoodanig geaggraveerd, 
dat verhindering tot dienstverrichting niet kan 
worden aangenomen; 

c. indien de ziekte of het ongeval het ge
volg is van een misdrijf, door den ambtenaar 
begaan, van misbruik van alcoholische dran
ken of bedwelmende middelen of, indien hij 
een bekend onzedelijk gedrag leidt, van zijne 
onzedelijkheid. 

28. De aanspraak op bezoldiging vervalt 
tijdens de verhindering om dienst te verrichten 
met ingang van den dag, waarop: 

a. de ambtenaar weigert zich te onderwer
pen aan een geneeskundig onderzoek, als be
doeld in een der artikelen 20, 21 , 25 en 26, 
of, na voor zulk een onderzoek te zijn opge
roepen, zonder geldige redenen niet verschijnt; 

b. de ambtenaar niet opvolgt voorschriften 

of opdrachten, als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 26, nadat deze onherroepelijk zijn 
geworden; 

c. de ambtenaar voor zichzelf of voor der
den arbeid verricht, tenzij hem zulks blijkens 
eene geneeskundige verklaring is toegestaan; 

d. de ambtenaar zich schuldig maakt aan 
gedragingen, waardoor zij ne genezing wordt 
belemmerd. 

29. In bijzondere gevallen kan Onze Minis
ter op voorst.el van den hoofd inspecteur gelas
ten, dat, met afwijking van het bepaalde in 
de artikelen 27 en 28, de u itbeta.ling van be
zoldiging geheel of gedeeltel ij k aan anderen 
dan aan den ambtenaar zal geschieden. 

30. In geval van ziekte of ongeval , ont
staan in verband met zijne dienstbetrekking, 
heeft de ambtenaar aanspraak op vrije ge
nees- en heelkundige behan'del ing .op dén voet 
van de bepal ingen der Ongevallenwet 1921. 

31. 1. Aan den ambtenaar, die aan tuber
culose l ijdt, kunnen, indien na een geneeskun
dig onderzoek, ingesteld door een tuberculose
arts, blijkt, dat opneming in eene inrichting 
tot ve1·pleging van lij ders aan die ziekte ge
noegzaam uitzicht op herstel geeft, de kosten 
van verpleging in zoodanige inrichting, geheel 
of gedeeltelijk worden vergoed, totdat herstel 
is ingetreden of zich verschijnselen voordoen, 
waaruit blijkt, dat verdere ve1·pleging aldaar 
van geen nut meer is. 

2. Bij uitzondering kan ook voor andere 
ziekten eene tegemoetkoming worden gegeven 
in de kosten van verpleging in eene ziekenin
richting of van eene a11de1·e behandeling ; ook 
dan is vereischt, dat uit een geneeskundig on
derzoek blijkt, dat verpleging of andere be
handeling genoegzaam uitzicht op herstel 
geeft. 

3. Tegemoetkoming in de kosten van ver
pleging in eene inrichting in het buitenland 
of van eene andere behandeling in het buiten
! and kan slechts worden · gegeven, indien uit 
eene verklaring van een in Nederland geves
tigden geneeskundige zonder eenig voorbehoud 
blijkt, dat alleen zoodanige verpleging of an, 
dere behandeling genoegzaam uitzicht op her
stel geeft. 

4. De ambtenaar, die weigert zich te gedra
gen naar de voorschriften der inrichting, waar
in hij is opgenomen, of bij andere behandeling 
naar de daarvoor gegeven voorschriften, ver
liest zijn recht op de hem toegekende vergoe
ding van kosten, ongeacht de mogelijkheid van 
toepassing van het bepaalde onder d van arti
kel 28. 

32. 1. Met verhindering om dienst te ver
richten wegens ziekte wordt voor de toepassing 
van de voorafgaande artikelen van dit hoofd
stuk ten aanzien van gehuwde vrouwel ijke 
ambtenaren gel ijkgesteld verhindering wegens 
zwangerschap of bevalling. 

2. De verhindering wegens zwangerschap 
wordt geacht te bestaan van den eersten dag 
af, dat de betrokkene eene verklaring van een 
geneeskundige of vroedvrouw overlegt, inhou
dende, dat h are bevalling waarschijnlijk bin
nen een tijdsverloop van zes weken zal plaats 
hebben. 

3. De verhindering wegens bevalling wordt 
geacht te bestaan, zoolang de verhindering om 
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<,lienst te verrichten u it d ie oorzaak duurt en 
'in el k geval gedurende ten minste zes weken 
na den dag der bevalling. 

32 bis. De bepalingen van· dit hoofdstuk zijn 
niet van toe-pass ing-Op den ambtenaar, die valt 
onder de verplichte verzeker ing, neergelegd in 
de Ziektewet, of onder eene bijzondere zieken
geldregeling, vastgesteld of goedgekeurd krach
tens art ikel 21, derde lid, dier wet. 

HOOFDSTUK VI. 
Overige rechten en verpl ichtingen van den 

ambtenaa,·. 
33. 1. De ambtenaar is gehouden, de plich

ten uit z ij n ambt voortvloeiende, nauwgezet en 
ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoo
als een goed ambtenaar betaamt. 

2. Hij is verplicht zich te onthouden van 
alle gedragingen, die de inwendige orde of de 
vei l igheid van den Staat wudeiï kunnen in 
gevaar brengen of schaden. 

3. Hij' behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onze
delij ke taal. 

34. 1. De ambtenaar is verplicht de lessen 
te geven, welke voor hem op den lesrooster zijn 
u itgetrokken, en behoort daartoe een kwartier 
vóór den aanvang van el ken schooltijd aan
wez ig te zijn. 

2. Hij is gehouden, mede door handhaving 
met gepaste middelen van orde en tucht in de 
school, het verkrijgen van gunstige onderwijs
resultaten te bevorderen. 

3. Het corrigeeren yan het door de leerlin
gen gemaakte schriftelijk werk geschiedt in 
den regel niet tijdens de schooltijden. 

4. Ieder lid van het onderwijzend personeel 
eener R ij ksleerschool is verplicht zijne mede
werking te verleenen bij de oefening in de 
practij k van het lesgeven van leerlingen der 
Rijkskweekschool. 

5. De onderwijzers gedragen zich als zoo
danig naar de voorschriften van het hoofd der 
school. 

35 . Ter zake van niet-naleving van bepal in
gen, welke redelijkerwijs niet kunnen worden 
geacht den ambtenaar bekend te zijn, worden 
hem geen voordeelen onthouden of nadeelen 
toegebracht. 

36. 1. In strijd met eene regeling, door het 
bevoegd gezag getroffen, worden den ambte
naar geen voordeelen onthouden of nadeelen 
toegebracht. 

2. H et gezag, dat eene algemeene regeling 
vaststelde, is niet bevoegd voor een bepaald 
geval ten nadeele van den ambtenaar daarvan 
af te wijken, tenzij de regeling afwijking voor
behoudt. 

37. Indien de ambtenaar door ziekte of an
derszins verhinderd is zijn dienst te verrichten, 
is hij verplicht daarván, onder opgave van 
redenen, zoo tijdig mogelijk mededeeling te 
doen of te laten doen aan het hoofd der school 
of diens plaatsvervanger, ten einde vertraging 
of hinder in den dienst zooveel doenlijk te 
voorkomen. 

38 . 1. De ambtenaar is verplicht te wonen 
in de gemeente, waarin de school, waaraan hij 
verbonden is, is gevestigd; hem kan de ver
plichting worden opgelegd, in een bepaald 
deel van de gemeente te wonen. 

,. ' 
2. Echter kan Onze Minister hem vergun

ning v.erleenen om buiten de in het ee rste Jid 
bedoelde gemeente te wonen. Eene verleende 
vergunrting li:an, m.et inachtneming van rede
lij ke overgangsbepaling~n, worden ingetrok
ken, wanneer het d ienstbelang het wonen bui
ten de in het eerste lid bedoelde gemeente niet 
blijkt te gédoogen of niet langer gedoogt. 
Recht op vergoeding ter zake van de verhui
zing bestaat in dit geval niet, tenzij de ver
gunning ter zake van. woningnood was ver
leend. 

39 . 1. De ambtenaar is verpl icht, indien 
hem eene ambtswoning ter bewoning is aan
gewezen~ deze te betrekken en z ich ter zake 
van de bewoning en het gebruik te gedragen 
naar de voorschriften, die daaromtrent zijn 
gesteld. · 

2. Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselij k gebruik ge
meenlij k voor rekening van den huurder zijn, 
tenzij door het bevoegd gezag ter zake eene 
afwijkende re!\'~ling is vastgesteld. 

40. 1. Wam;,eer het belang van den dienst 
zulks vordert, is de ambtenaar verplicht, al of 
niet binnen dezelfde gemeente, eene andere 
betrekking te aanvaarden, die hem, in verband 
met zijne onde(wijsbevoegdheid, zij ne persoon
lijl,heid, zijne omstandigheden en de voor hem 
best;tande vooruitzichten, redel ij kerwijs kan 
worden opgedragen. 

2. E ene andere betrekking wordt hem, ten
zij in spoedeischende gevallen, niet opgedra
gen, dan nadat hij door Onzen Minister is ge
hoord. 

41. De ambtenaar is verplicht zoo noodig 
andere ambtelijke werkzaamheden te verrich
ten dan die, welke hij · gewoonlijk verricht, 
voor zoover die werkzaamheden redelijkerwijze 
in verband met zijne aanstelling van hem kun
nen worden gevorderd. 

42 . 1. De ambtenaar is verpl icht tot ge
heimhouding van hetgeen hem in zijn ambt is 
ter kennis gekomen, voor wover die verplich
ting uit den aard der zaak volgt of hem uit
drukkelijk is opgelegd. 

2. De in het vorige lid bedoelde verplich
ting bestaat niet tegenover hen, aan wie de 
ambtenaar onmiddellijk of middellijk onder
geschikt is, noch in zoover hij door een boven 
hem gestelde van de verplichting tot geheim
houding is ontheven. 

43. 1. H et is den ambtenaar verboden, mid
dellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aan
nemingen en leveringen ten behoeve van open
bare diensten, tenzij Onze Minister hem daar
toe schriftelijk vergunning heeft verleend. 

2. Hij is verplicht zich te gedragen naar 
hetgeen voor hem is bepaald ten aanzien van 
het deelnemen, middellijk of onmiddellijk, aan 
aannemingen en leveringen ten behoeve van 
anderen. 

44. Aan de ambtenaren kan Onze Minister 
verbieden commissaris, bestuurder, vennoot, 
aandeelhouder of lid te zijn van alle of nader 
te omschrijven vennootschappen, stichtingen of 
vereenigingen, welke geregeld in aanraking 
komen of krachtens haar opzet kunnen komen 
met den hierbij betrokken dienst. 

45. 1. Het is den ambtenaar in zijn ambt 
verboden, anders dan met goedvinden van het 
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bevoegd gezag, vergoed ingen, belooningen, 
giften of beloften van derden te vorderen, t;e 
verweken of aan te nemen. 

2. Het aannemen van steekpenningen is on
voorwaardelij k en ren strengste ve rboden. 

46. 1. De ambtenaar kan worden verplicht 
tot geheele of gedeeltelijke vergoeding van de 
door den di enst geleden schade, voor zoover 
deze aan hem is te wijt;en. 

2. Onze :Minister bepaalt de schadevergoe
<ling niet, cl an nadat de ambtenaar in de gele
genheid is gesteld zich schriftelijk of monde
ling te verantwoorden. 

47. A a n den ambtenaar, die niet op e igen 
verzoek in het belang van den dienst naar 
eene andere gemeente wordt verplaatst, kan 

• door Onzen Minister eene door hem vast t;e 
stellen tegémoetkom ing worden verleend, zulks 
met inachtnem ing van de daarnmtrent vastge
stelde regelen. 

48. 1. De ambtenaar heeft recht op vergoe
<ling wegens reis- en verblij fko ten ter zake 
van dienstreizen. 

2. Deze vergoeding wordt vastgesteld over
eenkomstig de daarvoor gestelde regelen. 

49 . Door Ons kan worden bepaald, in welke 
niet elders voorziene gevallen schadeloosstel
ling en vergoeding van kosten zal worden 
verleend. 

50 . 1. Indien een persoon, die hetzelfde per
<leel bewoont als de ambtenaar, of ten hoogste 
14 dagen tevoren bewoond heeft, lijdende is 
aan pest, cholera, gele koorts, vlektyphus, fe
bris recurrens, variola major of roodvonk, is 
het den ambtenaar verboden aan den dienst 
deel te nemen. 

2. Indien een persoon, die hetzelfde per
<:eel bewoont a ls de ambtenaar of ten hoogste 
14 dagen te voren bewoond heeft, lijdende is 
aan eene besmettelijke ziekte van groep B , 
bedoeld in het tweede lid van artikel 1 van 
-de Besmettelij ke Ziektenwet 1928 (Staatsblad 
n°. 265) , is het den ambtenaar verboden aan 
den die_nst deel te nemen, tenzij uit eene ge
neeskundige verklar ing blij kt, dat gevaar voor 
-overbrenging der ziekte niet bestaat. De onder
wijzer is verplicht bij het waarnemen in het 
perceel van eene ziekte als in dit of in het 
vorige lid bedoeld, hiervan ten spoedigste ken
nis te geven aan het hoofd der school. Ver
keert het hoofd der school in het geval, dan 
zendt hij gelijk bericht aan zijn plaatsvervan
ger. 

3. Aan den ambtenaar kan in geval van 
.ziekten, die voor de omgeving gevaar opleve
ren, de deelneming aan den dienst worden 
ontzegd. 

4. Het verbod tot deelneming aan den dienst 
houdt tevens in het verbod tot het betreden 
van dienstlokalen of -terreinen. 

5. De ambtenaar ontvangt over den tijd, 
gedurende welken het hem, overeenkomstig 
het bepaalde in dit artikel verboden is aan 
den dienst deel te nemen, zijne volle bezoldi
ging. 

51. Verplichting tot zekerheiclsstell ing wordt 
den ambtenaar niet opgelegd . 

52. 1. De rekenplichtige ambtenaar wordt 
van de verplichting tot aanzuivering van een 
tekort geheel of gedeeltelijk ontheven, naar
mate hij het beheer nauwgezet heeft gevoerd 

en de noodige voorzorgen heeft genomen voor 
de bewaring van gelden en geldswaardige pa
pieren. 

2. Vloeit de verplichting tot aanzuivering 
;van een tekort voort uit eene aansprakelijk
heid voor ondergeschikten,' clan wordt boven
dien in aanmerking genomen, in hoeverre h_ij 
op de handelingen van het personeel deugde
lijk toez icht heeft gehouden . 

53 . 1. De rekenpl ichtige ambtenaar is van 
zijne verantwoordelijkhe id ontheven gedurende 
den tijd, dat hij door ziekte of wettige afwe
zigheid zij n beheer n iet persoonlijk heeft ge• 
voerd indien gedurende dien tijd zijn betrek
king wordt waargenomen krachtens aanwijzing 
door of namens Onzen M inister. 

2. De bepalingen van dit en het vorige 
artikel vinden slechts toepassing voor zoover 
de Comptabil iteitswet 1927 (Staatsblad n°·: 
259) niet anders bepaalt. 

HOOFDSTUK VII. 

Disciplinaire straf fen. 

54. 1. De ambtenaar, die de hem opgelegde 
verplichtingen niet na komt of zich overigens 
aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan des
wege d iscipl inair worden gestraft. 

2. Pl ichtsverzuim omvat zoowel het over
treden van een ig voorschrift a ls het doen of 
nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar 
in gel ijke omstandigheden behoort na te laten 
of te doen. 

55 . 1. De di scipli naire straffen, welke kun
nen worden toegepast, zijn: 

a. schriftelijke berisping; 
b. inhoud ing van geheele of gedeeltelijke 

bezold ig ing; 
c. terugzetting in bezoldiging of stilstand 

van periodieke verhooging van bezoldiging; 
d. verplaatsing; 
e. chorsing voor een bepaalden tijd met 

inhouding van geheele of gedeeltelij ke bezol
diging; 

f . ontslag. . 
2. Toepassing van deze straffen geschiedt 

door Onzen Minister. 
3. De toepassing van de in het vorig lid 

onder b en c genoemde straffen geschiedt met 
inachtneming van het navolgende: 

1 °. inhouding van geheele of gedeeltelijke 
bewlcliging geschiedt tot een bedrag van ten 
hoogste eene maand bezoldiging; 

2°. terugzetting in bewldiging, geschiedt 
voor ten hoogste het bedrag van de laatste 
twee periodieke verhoogingen; 

3°. stilstand van periodieke verhooging van 
bezoldiging geschiedt voor niet langer dan vier 
jaren . 

4. Bij het opleggen van eene straf kan Onze 
Minister bepalen, dat zij niet ten uitvoer zal 
worden gelegd, indien de belanghebbende zich 
gedurende den bij het op) eggen van de straf 
te bepalen termijn niet schuldig maakt aan 
soortgelijk plichtsverzuim, als waarvoor de be
straffing plaats vindt, noch aan eenig ander 
ernstig plichtsverzuim en zich houdt aan bij 
het opleggen van de st raf eventueel te stellen 
bijzondere voorwaarden. 

56. 1. De straf wordt niet opgelegd, dan 
nadat de ambtenaar in de gelegenheid gesteld 
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is zich, ter keuze van Ouzen Minister, mon
deling of schriftelijk, binnen 4 maal 24 uur te 
verantwoorden. Bij zijne verantwoording mag 
hij van de hulp van anderen gebruik maken. 

2. Geschiedt de verantwoording mondeling, 
dan wordt daarvan aanstonds proces-verbaal 
opgemaakt, dat na voorlezing wordt geteekend 
door hem, te wiens overstaan de verantwoor
ding geschiedde en door den ambtenaar. Wei
gert de ambtenaar de onderteekening, dan 
wordt daarvan in het proces-verbaal, zoo mo
gelijk met vermelding der redenen, melding 
gemaakt. 

3. V an de strafoplegging, die schriftelijk 
moet geschieden en met redenen omkleed moet 
zijn, wordt aanteekening gehouden. 

57. Van het .opleggen van eene straf ont
vangt de gestrafte onverwijld kennis door toe
zending bij aangeteekenden brief van een af
sch ri ft van het besluit tot strafoplegging. 
Daarbij wordt tevens medegedeeld, binnen 
welken termijn en bij wien beroep openstaat. 

58. De straf, behalve die van schriftelijke 
berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd, zoo
lang zij niet onherroepelij k is geworden, tenzij 
bij de strafoplegging onmiddellij ke tenuitvoer
legging is bevolen. 

HOOFDSTUK VIII. 

Administmtieve instanties, als bedoeld in het 
tweede en i!J.erde lid van artikel 3 de,· 

Ambtenarenwet 1929. 

59. 1. Wij kunnen voor de ambtenaren, op 
wie dit besluit betrekking heeft, eene commis
sie instellen, als bedoeld in het tweede en der
de lid van artikel 3 der Ambtenarenwet 1929. 

2. De artikelen 85 tot en met 89 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK IX. 

Schorsing en ontslag. 

60. 1. Onverminderd hetïn artikel 55 be
paalde, kan de ambtenaar worden geschorst 
in zijn ambt: 

a. wanneer eene strafrechtelijke vervolging 
tegen hem wordt ingesteld; 

b. wanneer hem de disciplinaire straf van 
ontslag is opgelegd en die straf nog niet voor 
tenuitvoerlegging vatbaar is; 

c. in andere gevallen, waarin schorsing naar 
het oordeel van Onzen Minister wordt gevor
derd door het belang van den dienst. 

2. Sch01·sing geschiedt door Onzen Minister. 
3. Onze Minister is bevoegd aan den amb

tenaar den toegang tot de school voor ten 
hoogste d rie maanden te ontzeggen, indien 
hem dit in het belang van de school wensche
lijk voorkomt. 

61. De ambtenaar is van rechtswege in zijn 
ambt geschorst indien hij : 

a. zich in verzekerde bewaring bevindt; 
b. in een krankzinnigengesticht wordt ver

pleegd. 
62. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 

60, eerste lid , onder a en b, en artikel 61, on
der a, kan de bewldiging geheel of gedeelte
lijk worden ingehouden, dan wel geheel of 

gedeeltel ijk aan anderen dan aan den ambte
naar worden uitbetaald. W anneer de schorsing 
niet door eene straf wordt gevolgd, wordt het· 
ingehoudene a lsnog uitbetaald. 

63. 1. Onverminderd het in artikel 69 be
paalde verleent Onze Minister. aan den amb
tenaar ontsl ag. 

2. H et ontslag wordt schri ftelijk verleend. 
3. Bij ongevraagd ontslag wordt den amb

tenaar, behoudens in de gevall en, bedoeld in 
àe artikelen 66 en 70, de reden van het ont
slag schriftelijk medegedeeld. 

64. 1. Den ambtenaar wordt op zijn verzoek 
eervol ontslag verleend. 

2. Tenzij overeenkomstig het verzoek van 
den ambtenaar zelf of om dJ:ingendtl,. red~µen 
van algemeen belang, wordt het ontslag niet 
verleend met ingang van een dag, vroeger dau 
eene maand of later dan drie maanden na den 
dag, waarop het verzoek om ontslag is inge
komen. 

3. I s eene strafve1·volging tegen den amb
tenaar aanhangig of wordt overwogen hem in 
aanmerking te brengen voor eene di sciplinaire 
straf, dan kan het nemen van eene besl issing 
op een verzoek om ontslag worden aangehou
den, totdat de u itspraak van den strafrechter 
of de beslissing in zake de disciplinaire straf 
onherroepelijk is geworden. 

65. 1. Aan den tijdelij ken ambtenaar, die 
blij kens zijne aanstelling, voor een bepaal den 
t ijd of voor een proeftijd is aangesteld , wordt, 
tenzij het tegendeel blijkt, geacht eervol ont
slag te zijn verleend, zoodra die t ijd is ver
streken. 

2. Aan den tijdelijken ambtenaar, die voor 
onbepaalden t ijd is aangesteld , kan ontslag 
worden verleend, mits een opzeggingstermijn 
in acht wordt genomen: 

a. van drie maanden, ingeval de belang
hebbende bij het begin van den opzeggings
termijn laatstelijk tenminste twaalf maanden 
onafgebroken in dienst was; 

b. van twee maanden, ingeval de belang
hebbende bij het begin van den opzèggings
termij n laatstel ijk zes maanden of langer, doch 
korter dan twaalf maanden onafgebroken in 
dienst was; 

c. van ééne maand, ingeval de belangheb
bende bij het begin van den opzeggingstermij n 
laatstelijk korter da n zes maanden onafgebro
ken in dien t was. 

3. Over den tijd, die aan den in het tweede 
lid bedoelden opzeggingstermijn mocht ontbre
ken , heeft de belanghebbende recht op door
betaling van de bezoldiging. 

4. Op doorbetaling van de bezoldiging be
staat niet langer aanspraak, indien de amb
tenaar: 

a. gedurende den opzeggingstermijn uit 
eigene beweging den dienst verlaat; 

b. gedurende den opzeggingste1·mijn een an
der ambt aanvaardt. 

5. Aan den tijdelijken ambtenaar, als be
doeld in het eerste lid, kan ontslag worden 
verleend met ingang van een dag, gelegen 
binnen den bepaalden tijd of den proeftijd. In 
dat geval vindt het bepaalde in het tweede, 
derde en vierde Jid overeenkomstige toepassing. 

66. 1. Aan den ambtenaar kan eervol ont
slag worden verleend wegens opheffing zijner 
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betrekking of wegens verander ing in de in
richting van het dienstvak, waarbij hij werk
zaam is. 

2. Bij ontslag wegens verandering in de in
richting van ·een dienstvak geschiedt, behou
dens het bepaalde in het derde lid, het ontslag 
der in vasten dienst aangestelde ambtenaren, 
in de volgende rangorde: 

a. zij die zulks wenschen; 
b. de gehuwde vrouwelijke ambtenaren, 

tenzij zij de kostwinster zijn van een gezin; 
c. zij, die 35 of meer voor pensioen geldige 

dienstjaren hebben, waarbij ongehuwden, die 
geen kostwinner van een gezin zijn, vóór de 
overigen en in beide groepen ouderen in leef
tijd vóór jongeren gaan; 

d . zij , die den leeftijd van 35 jaren nog niet 
hebben overschreden en niet ,.es maanden of 
langer hetzij gehuwd, hetzij kostwinner van 
een gezin zijn , te beginnen met hen, die de 
minste dienstjaren hebben; 

e. zij , die de minste dienstjaren hebben. 
3. Wanneer het dienstbelang zulks vordert, 

kan bij de verleening van ontslag, van de 
rangorde, bedoeld in het vorige lid, worden 
afgeweken, met dien verstande, dat indien de 
omvang van de voorgenomen afvloeiing daar
toe aanleiding geeft, deze geschiedt naar een 
bepaald, vooraf vastgesteld en aan de belang
hebbenden kenbaar gemaakt plan. 

67. 1. De vrouwelijke ambtenaar, die in het 
huwelijk treedt, wordt met ingang van den 
dag van haar huwelijk eervol ontslagen. 

2. De in het eerste lid gestelde regel lijdt 
uitzondering : 

a. wanneer de belanghebbende den vijf en 
veertigjarigen leeftijd heeft vervuld ; 

b. wanneer dit door Ons, hetzij voor een 
speciaal geval , hetzij voor onderwijzeressen in 
bepaalde va kken wordt bepaald; eene derge
lijke bepaling kan als regel slechts worden 
getroffen, indien het desbetreffend ambt als 
eene bijbetrekking kan worden waargenomen. 

3. Een besluit, als bedoeld in het vorige 
lid, onder b, wordt genomen op voordracht van 
Onzen Minister, Voorzitter van den Raad. van 
Ministers, gehoord Onzen Minister, met de 
uitvoering van de Lager-onderwijswet 1920 
belast. 

68. 1. Anders dan op eigen verzoek, bij 
wijze van straf of ingevolge het bepaalde bij 
artikel 7 van de wet van 17 Juli 1923 (Staats
blad n° . 364) en bij de artikelen 65, 66, 67 en 
69 van dit besluit, kan de ambtenaar slechts 
worden ontslagen op grond van: 

a. ver! ies van een vereischte voor de be
noembaarheid\ door het bevoegd gezag gesteld 
bij eene rege ing aan de benoeming vooraf
gegaan, tenzij het vereischte alleen voor den 
aanvang van het ambt geldt ; 

b. staat van curateele krachtens onherroe
pel ijk geworden rechterlijke uitspraak; 

c. toepassing van lijfsdwang, wegens schul
den, krachtens- onherroepelijk geworden rech
terlijke uitspraak; 

d. onherroepelijk geworden veroordeeling 
tot vrijheidsstraf wegens misdrijf; , 

e. bereiken van den ,pensioengerechtigden 
leeftijd, of het geraken op grond van ziekten 
of gebreken in een toestand van ongeschikt
heid voor de verdere waarneming van zijn 

ambt, behoudens inachtneming van het be
paalde in artikel 20; 

/. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor 
het door hem bekleede ambt, anders dan op 
grond van ziels- of I ichaamsgebreken. 

2. Behalve in het geval , onder d van het 
eerste lid bedoeld, wordt een ontslag op grond 
van dit artikel steeds eervol verleend. Het 
kan, onverminderd het bepaalde onder e van 
het eerste lid, niet vroeger ingaan dan den 
dag, volgende op dien, waarop de i-eden voor 
het ontslag voor het eerst aanwezig was. 

69 . 1. Door Ons kan op voordracht van 
Onzen Minister, Voorzitter van den Raad van 
Ministers, aan een ambtenaar in vasten dienst 
ook op andere gronden, dan die in artike l 68 
zijn geregeld of waarnaar in dat artikel is 
verwezen, ontslag worden gegeven. Dit ont
slag wordt dan eervol verleend. 

2. In geval van ontslag ingevolge dit arti-
kel wordt door Ons, op voordracht van Onzen 
Minister, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters, eene 1·egeling getroffen, waarbij den 
ambtenaar eene uitkeering verzekerd wordt, 
welke naàr Ons oordeel met het oog op de 
omstandigheden redelijk is te achten. Deze uit
keering zal in geen geval minder mogen zijn 
dan die, welke den ambtenaar op grond van 
het bepaalde in het volgend artikel zou toeko
men ingeval van een ontslag als daar bedoeld. 

70. Aan den ambtenaar, wien eervol ont
slag wordt verleend wegens opheffing zijner 
betrekking of wegens verandering in de in
richting van het dienstvak, waarbij hij werk
zaam is, wordt met ingang van den dag van 
ontslag, voor zoover hij alsdan niet in de ter
men valt om pensioen te genieten, ten laste · 
van het Rijk een wachtgeld toegekend op den 
voet van de daarvoor vastgestelde bepalingen. 

71. De toekenning van pensioen aan de 
ambtenaren, alsmede aan hunne weduwen en 
weezen, geschiedt overeenkomstig de regelen, 
welke daarvoor zijn gesteld. 

72. 1. De bezoldiging van den ambtenaar 
wordt niet langer uitbetaald dan tot en met 
den dag van zijn overlijden. 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van den ambtenaar wordt aan zijne weduwe 
een bedrag uitgekeerd, gel ijkstaande met de 
bezoldiging van den overledene over een t ijd
vak van zes weken. Laat de overledene geen 
weduwe na, dan geschiedt de uitkeering ten 
behoeve van de minderjarige wettige of er
kende natuurlijke kinderen van den ambte
naar. Ontbreken ook zoodanige kinderen, dan 
geschiedt de uitkeering, indien de overledene 
kostwinner was van ouders, broeders, zusters 
of meerderjarige kinderen, ten behoeve van 
deze betrekkingen. 

3. Indien de overleden ambtenaar geen be
trekkingen, als bedoeld in het tweede lid, na
laat, kan het daarbedoelde bedrag door Onzen 
Minister geheel of ten deele worden uitge
keerd voor de betaling van de kosten der laat
ste ziekte en der begrafenis, zoo de na laten
schap van den overledene voor de betaling 
dier kosten ontoereikend is. 

73 . 1. Gedurende de maand van het over
lijden en de volgende drie maanden behouden 
de achterbl ij vende gezinsleden het gebruik der 
ambtswoning, waarin zij met den ambtenaar 



1931 27 AUGUSTUS (S. 38,7-388) 574-

woonden. Daan·an kan echter worden afge
weken, al Onze Minister dat in het belang 
van den dienst noodzakelijk acht. Alsdan wordt 
door Onzen Minister naar billijkheid eene 
schadevergoeding gegeven. 

2. Bij vrijwillig verlaten van de ambtswo
ning binnen den termijn, gedurende welken 
de woning nog m;ig worden gebruikt, kan 
Onze Minister te zijner beoordeel i ng eene ver-
goeding geven. · 

74. Indi en door den ambtenaar voor het 
gebruik der ambtswoning eene vergoeding ver
schuldigd was , voldoen de achtergebleven ge
zinsleden deze over den tijd, gedurnnde wel ken 
zij het gebruik dier woning behouden. 

HOOFDSTUK X. 

Georganiseerd Overleg . 

75. 1. Voor de ambtenaren, op wie dit be
sluit van toepassing is, kan Onze Minister 
eene commiss ie voor georganiseerd overleg in
stell en. Hij kan bevorderen, dat daarin ook 
het onderwijzend personeel van andere open
bare lagere cholen en van bijzondere lagere 
scholen vertegenwoordigd is. 

2. Bij de instelling van eene commissie voor 
georganiseerd overleg stelt Onze Minister re• 
gelen vast in zake hare samenstelling, wer
kingssfeer, taak, bevoegdheden en werkwijze. 

HOOFDSTUK XL 

Slot- en ove,·gangsbepalingen. 

76 . Op personen, die op het tijdstip van 
. inwerkingtreding van dit be luit in het genot 
zijn van een wachtgeld, toegekend krachtens 
het Koninklijk besluit van 24 Juli 1869 
(Staatsblad n°. 142) , zooals dat besluit laat
stel ijk is gewijzigd, blijven de bepalingen van 
dat besluit van toepassing. 

77. Voor zooveel voor de ambtenaren na
dere a lgemeene voorschriften ter uitwerking 
of aanvulling van de bepalingen van dit be
sluit worden vereischt, worden zoodanige voor
schriften door Ons, of met Onze machtiging 
door of vanwege Onzen Minister, vastgesteld. 

78. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1931. 

79. Dit besluit kan worden aangehaald als 
"Ambtenarenreglement Rijksleerscholen en 
Rijks lagere scholen". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk, met de inhoudsop
gave, in het Staatsblad geplaatst zal worden 
en waarvan afsch1·ift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en de Al gemeene R eken
kamei;. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1931. 

WILHELMINA. 

D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen . 

J . Te 1· pst ra. 
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27 Augustus 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van het ·reglement voor de gewone en bui 
tengewone hoogleeraren en lectoren aan 
de Rijksuniver iteiten en de Technische 
Hoogeschool te Del f t. S. 388. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van ~ 
Juli 1931, n° . . 26942, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Gelet op artikel 125, eerste lid en artikel 
133, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 4 
Augustus 1931, n° . 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Augustus 1931, n°. 
3139, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende bepalingen. 
Art. l . In dit besluit wordt verstaan onder 

,,Onze Minister": de Minister, met de uit-
voering van de hooger•onderwijswet belast. 

2. 1. Ambtenaar in den zin van dit besluit 
is hij, die voor va t of voor tijdel ijk is aange
steld als gewoon of buitengewoon hoogleeraar 
of lector aan eene Rijksuniversiteit of aan de 
Technische Hoogeschool te Delft. 

2. iet is ambtenaar in den zin van dit 
besluit hij, aan wien ingevolge de artikelen 
49 of 96 der hooger-onderwijswet eene onder
wijsopdracht is verleend. 

3. 1. Verlof buiten de vastgestelde vacan
tiën moet bij Curatoren worden aangevraagd. 

2. Op aanvragen om verlof van minder dan 
een maand beschikken Curatoren. 

3. Verlof van een maand of langer kan op 
voorstel van Curatoren door Onzen Ministet· 
worden verleend, mits - indien Onze Minister, 
Curatoren gehoord, dat noodig acht - ·een 
naar zijn oordeel bevredigende regeling voor 
het onderwijs wordt getroffen. De Minister 
beslist, Curatoren gehoord, of gedurende dit 
verlof de bezoldiging zal behouden worden. 

4. Een verlof van langer dan een jaar wordt 
in elk geval buiten genot van bezoldiging ver
leend, tenzij het verlof in het openbaar belang 
is verleend. 
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4. 1. Is een ambtenaar door ziekte of onge
val of andere wettige red.en verhinderd· onder
wijs te geven, dan verwittigt hij daarvan aan
stonds het College van Curatoren; wanneer 
het ondetwijs wordt hervat deelt hij dit even
eens-aan Curatoren mede.:' 

2. 1ndien de ambtena:ár gedurende meer 
dan een maand verhinderd is onderwijs te ge
ven, verwittigen Curatoren hiervan den Mi
nister, en doen zij, zoo noodig, den Minister 
voorste1len omtrent de voorziening in het on
derwijs. Wanneer het onderwijs wordt hervat, 
deelen zij dit den Minister eveneens mede. 

5. Onverniinäerd het bepaalde in artikel 9, 
geniet de ambtenaar, die wegens ziekte of on
geval verhinderd is onderwijs te geven, gedu
rende de maand; w'aarin de arbeid is opgege
ven en gedurende d.e 18 daarop volgen<;le 
maa.nden de volle bezolpigiIJg, en ged_urende 
de daarop volgende 18 maanden 2/3 gedeelten 
van zijn bezoldiging. Na· het verstrijken van 
dezen termijn wordt tot op het tijdstip, waaFOp 
het ontslag ingaat of het -onderwijs wordt her
vat, de bezoldiging voor de helft uitbetaald. 

6. 1. Wanneer de ziekte of het ongeval, in 
het vorig artikel bedoeld, is ontstaan in ver
band met zijne dienstbetrekking, ontvangt de 
ambtenaar zijne vdlle ·bezoldiging gedurende 
den tijd , waarin hij verhinderd is onderwijs te 
geven. 

2. In dit geval heeft de ambtenaar aan
spraak op vrije genees- en heelkundige behan
deling op den voet van de bepalingen der 
Ongevallenwe(. 1921. 

7. Voor de toepassing van artikel 5 wordt 
ten aanzien van den ambtenaar, die na eene 
ziekte of een ongeval het onderwijs heeft her
vat en binnen dertig kalenderdagen daarna 
ten gevolge van dezelfde ziekte of hetzelfde 
ongeval wederom verhinderd wordt het onder
wijs te geven, de tweede verhindering als een 
voortzet.ting van de eerste aangemerkt. 

8. 1. Aan den ambtenaar, die aan tubercu
lose lijdt, kunnen, indien na een geneeskundig 
onderzoek, ingesteld door een tuberculose-arts, 
blijkt, dat opneming in eene inrichting tot 
verpleging van lijde1·s aan die ziekte genoeg
zaam uitzicht op herstel geeft, de kosten van 
verpleging in zoodanige inrichting geheel of 
gedeeltelijk worden vergoed, totdat herstel is 
ingetreden of zich verschijnselen voordoen, 
waaruit blijkt, dat verdere verpleging aldaar 
van geen nut meer is. 

2. Bij uitzondering kan ook voor andere 
ziekten eene tegemoetkoming worden gegeven 
in de kosten van verpleging in eene zieken
inrichting of van eene andere behandeling; 
ook dan is vereischt, dat uit een geneeskundig 
onderzoek blijkt, dat verpleging of andere be
handeling genoegzaam uitzicht op herstel geeft. 

3. Tegemoetkoming in de kosten van ver
pleging in eene inrichting in het buitenland 
of van eene andere behandeling in het bui
tenland kan slechts worden gegeven, indien 
uit eene verklaring van een in Nederland ge
vestigden geneeskundige zonder een ig voor
behoud blijkt, dat all een zoodanige verpleging 
of andere behandeling genoegzaam uitzicht op 
herstel geeft. · 

4. De verpleegde, die weigert zich te ge
dragen naar de voorschriften der inrichting, 
waarin hij is opgenomen, of bij andere behan-
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deling naar de daarvoor gegeven voorschrif
ten, verli est zijn recht op de hem ·toegekende 
vèrgoeding van kosten . _ 

9. 1. Ter beantwoording van de vraag, of 
diensthervatting al of niet is uitgesloten, kan 
een geneeskundig onderzoek worden ingesteld .' 
Zoodanig onderzoek wordt in elk geval inge
steld , indien de betrokkene langer dan een 
jaar onafgebroken wegens ziekte of ongeval 
verhinderd is zijn dienst te verrièhten of wan
neer hij binnen een tijdvak van anderhalf jaar 
meer dan 2/3 gedeelten van het aantal dagen, 
waarop hij onderwijs had behooren te geven, 
wegens ziekte of ongeval heeft verzuimd. 

2. Blijkt 'bij het in het vorig lid bedoeld 
onderzoek, dat diensthervatting niet is uitge
sloten, clan wordt de betaling van bezoldiging 
volgens de artikel en 5 of 6 voortgezet en het 
geneeskundig onderzoek, tel kens wanneer dit 
wenschelijk wordt geacht, herhaald. 

3. Blijkt bij het in het eerste lid bedoeld 
onderzoek, dat diensthervatting is uitgesloten, 
dan wordt de betaling van bezoldiging volgens 
de artikelen 5 of 6 voortgezet tot aan den dag 
van ingang van het ontslag. 

10 . 1. Een ambtenaar, die op grond van 
den uitslag van een geneeskundig onderzoek, 
als bedoeld in het vorig artikel , niet reeds op 
1 ast van het bevoegd gezag aan een genees
kundig onderzoek volgens de bepalingen van 
de Pensioenwet 1922 (Stbl . n°. 240) wordt 
onderworpen, kan, indien hem op grond van 
den uitsl ag van het onderzoek eervol ontslag 
wordt aangezegd, binnen veertien dagen na 
de dagteekening van deze aanzegging aan 
Onzen Min_ister verzoeken aan eene herkeuring 
te worden onderworpen. Van de mogelijkheid 
daartoe wordt den ambtenaar bij de aanzeg
ging mededeeling gedaan. 

2. Zoodanige herkeuring heeft in ieder ge
val plaats, indien, nadat een geneeskundig 
onderzoek volgens de bepalingen van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n °. 240), niet tot 
afkeuring heeft geleid, desondanks naar het 
oordeel van Onzen Minister de toestand van den 
ambtenaar tot ontslag aanleiding moet geven. 

3. De herkeuring geschiedt door een of 
meer door Onzen Minister aangewezen deskun
digen, ·die niet aan het voorafgegaan genee -
kundig onderzoek van den ambtenaar hebben 
deelgenomen, eventueel bijgestaan door een, 
door den ambtenaar en voor zijne reken ing 
aan te wijzen geneeskundi ge, aan wien advi -
seerende stem wordt toegekend. · 

ll. ,vanneer ingevolge de artikelen 60 of 
107 der hooger-onderwijswet tot schorsing van 
een ambtenaar wordt overgegaan, wordt de 
bezoldiging gedurende de schorsing ingehou
den; in bijzondere omstandigheden kan Onze 
Minister echter, op voorstel van Curatoren, 
een hiervan afwijkende regeling treffen. 

12. Aan den ambtenaar, wien eervol ont
slag wordt verleend wegens opheffing van zijne 
betrekking, wordt met in~ang van den dag 
van ontslag, voor zoover hij alsdan niet in de 
termen valt om pensioen te genieten, ten 
laste van het Rijk een wachtgeld toegekend 
op den voet van de daarvoor vastgestelde be
palingen. 

13. 1. De bezoldiging van den ambtenaar 
wordt niet langer uitbetaald dan tot en met 
den dag van zijn overlijden. 
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2. Zoo spoedig mogelijk na het overl ijden 
van een ambtenaar wordt aan zijn weduwe een 
bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met de be
zoldiging van den overledene over een tijdvak 
van zes weken. Laat de overledene geen we
duwe na, dan geschiedt de uitkeering ten be
hoeve van de minderjarige wettige of erkende 
natuurlij ke kinderen van den ambtenaar. On!r 
breken ook zoodanige kinaeren, dan geschiedt 
de uitkeering, indien de overledene kostwinner 
was van ouders, broeders, zusters of meerder
j arige kinderen, ten behoeve van deze betrek
kingen. 

3. Indien een overleden ambtenaar geen be
trekkingen, als bedoeld in het tweede li d, na
laat, kan het daarbedoeld bedrag door Onzen 
Minister geheel of ten deele worden uitge
keerd voor de betaling van de kosten der 
laatste ziekte en der begrafenis, indien de 
nalatenschap van den overledene voor de be
taling van die kosten ontoere ikend is. 

14. 1. Gedurende de maand van het over
lijden en de volgende drie maanden behoudens 
de achterblij,·ende gezinsleden het gebruik van 
de ambtswoning, waarin zij met den ambte
naar woonden. Daarvan kan echter worden 
afgeweken, a ls dat in het belang van den 
dienst noodzakel ijk is. Alsdan wordt door On
zen Minister naar billijkheid eene schadever
goeding gegeven. 

2. Bij vr ijwillig verlaten van de ambtswo
ning binnen den teri:nijn, gedurende welken 
de woning nog mag worden gebruikt, kan 
Onze Minister te zijner beoordeeling eene ver
goeding geven. 

· 15. Indien door den ambtenaar voor het 
gebru ik van de ambtswoning eene ve1·goeding 
verschuldigd was , voldoen de achtergebleven 
gezinsleden deze over den tijd, gedurende wel
ken zij het gebruik van die woning behouden. 

16. De ambtenaar is verplicht tot geheim
houding van hetgeen hem in zijn ambt is ter 
kennis gekomen, voor zoover die verplichting 
uit den aard der zaak volgt of hem uitdruk
kelijk is opgelegd. 

17. 1. Vi'ij kunnen voor de ambtenaren, op 
wie dit besluit betrekking heeft, commissies 
instellen, als bedoeld in het tweede en derde 
lid van artikel 3 der Ambtenarenwet 1929. 

2. De artikelen 85 t-ot en met 89 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement zij n van 
overeenkomstige toepas ing. 

18. Voor de ambtenaren, op wie dit besluit 
van toepassing is, kan Onze Minister eene 
commissie voor georganiseerd overleg instel
len; hij stelt daarbij regelen vast in zake hare 
samenstelling, werkingssfeer, taak, bevoegd
heden en werkwijze. 

19. Voor zooveel voor de ambtenaren na
dere algemeene voorschriften ter uitwerking 
of aanvulling van de bepalingen van dit be
sluit worden vereischt, worden zoodanige voor
schriften door Ons, of met Onze machtiging 
door of vanwege Onzen Minister, vastgesteld. 

20. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1931. 

21. Dit besluit kan worden äangehaald als 
,,R eglement hoogleeraren en lectoren". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 

gezonden aan den Raad van State en de Al
gemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen. 

J . Te r p s tra. 
(Uitgeg. 29 Aug. 1931.) 

27 Augustus 1931. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
.Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 (Staats
blad 1929, n°. 72), laatstelijk gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van 24 Augustus 
1931 (Staatsblad n°. 379) . S. 389. 

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

Staat, Voorzitter van den Raad van. Ministers, 
van 23 Juni 1931, n°. 179, Kabinet M.R. ; 

Gelet op artikel 63 van de Grondwet en op 
artikel 126, eerste lid, van de Ambtenarenwet 
1929 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 
Juli 1931, n°. 10) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 26 Augustus 1931, n°. 
238, Kabinet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len · 

' Hebben goedgevonden en verstaan: 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de na

volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

Met ingang van 1 September 1931: 
In de considerans van het besluit wordt 

voor de woorden : 
"Gelet op artikel 63 van de Grondwet en 

op artikel 30, eerste, tweede en derde lid, van 
de Lager-onderwijswet 1920" ; gelezen: 

Gelet op arti kel 63 van de Grondwet, op 
artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet 
1929 en op artrkel 30, eerste, tweede en derde 
lid, van de Lager-onderwijswet 1920; 

In artikel 7 wordt tusschen het eerste en 
tweede lid, met vernu=ering van dit laatste 
lid tot derde lid, ingevoegd het navolgende 
lid: 

2. De bezoldiging wordt per maand of per 
week uitbetaald. 

In arti kel 9 wordt het eerste lid gewijzigd 
in: 

1. Voor het geval, hetzij wegens onvoldoen
de bekwaamheid, geschiktheid of onvoldoenden 
dienstijver, hetzij wegens straf, eene perio
dieke verhooging niet op de wijze, als in de 
desbetreffende schalen van bezoldiging is aan
gegeven, naar gelang van den voor de be
rekening van de bezoldiging geldenden diens!r 
tijd ·in den rang of de klasse, is toegekend, 
zullen, tenzij het Gezag, dat bevoegd is tot 
het toekennen van die verhoogingen, anders 
bepaalt, verdere periodieke verhoogingen zoo
veel later worden toegekend als deze ont. 
houding heeft geduurd. 

In artikel 12 wordt het tweede lid gewij
zigd in: 

2. Als diensttijd, in den zin van het vorige 
lid, blijft buiten aanmerking de tijd : 

a. doorgebracht met verlof buiten genot 
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van bezoldiging, indien het verlof langer dari 
een jaar achtereenvolgens heeft geduurd of is 
verleend in het persoonlijk belang van den 
ambtenaar, dan wel doorgebracht met verlof, 
den ambtenaar onder voorwaarde van stilstand 
van dien_sttiid verleend; 

b. gedurende welken · de ambtenaar in zijn 
ambt is geschorst: 

hetzij bij wijze van d isciplinaire straf; 
hetzij op grond van het fe it, dat eene straf

rechtelijke vervolging tegen hem is ingesteld 
of hem de disciplinaire straf van ontslag is 
opgelegd en d ie straf nog niet voor tenuit
voerlegging vatbaar is, dan wel hij zich in 
verzekerde bewaring bevindt, tenzij deze schor
sing niet door eene straf wordt gevolgd; 

hetzij op grond van het feit, dat naar het 
oordeel van het tot schorsing bevoegd Gezag 
het belang van den dienst de schorsing vor
derde, tenzij dit Gezag anders bepaalt. 

De artikelen 22 en 24 vervallen. 
In artikel 26 worden de navolgende wijzi

gingen aangebracht. 
In het tweede l id wordt voor: ,,voor de 

loongroep, vermeld in bijlage B , onder I ", 
gelezen: voor de loongroepen, vermeld in bij 
lage B, onder I, III en I V. 

In het derde l id wordt voor: ,,Voor ambte
naren, bedoeld in het eerste lid", gelezen: 
Voor ambtenaren, bedoeld in het eerste l id, 
met uitzondering van die in de bij lage B, 
onder I V, opgenomen. 

T usschen het derde en vierde lid, wordt, met 
vernummering der leden 4, 5 en 6 in 5, 6 en 
7, ingelascht het navolgende lid: 

4. Voor de in de bij lage B , onder IV, op
genomen ambtenaren, beneden den leeft ijd 
van 23 jaar, geldt de loonregeling in bijlage 
B, onder V, vermeld, met dien verstande, dat 
zij onder de gelijknamige groep A, B of C 
van die loonregel ing vallen, a ls waarin hunne 
betrekking in de bijlage B , onder IV, is ge
rangschikt 

Aan het artikel wordt het navolgende l id 
toegevoegd: 

8. Voor de in dr bijlage B, onder III en 
IV, opgenomen ambtenaren kunnen door Ons, 
al dan niet in afwijking van de bepal ingen 
van dit besluit, ten aanzien van hunne be
looning nadere regelen worden gesteld. 

In artikel 27 wordt tusschen het eerste en 
tweede lid, met vernummering van dit laatste 
en het derde lid in onderscheidenlijk derde en 
vierde lid, ingevoegd het navolgende lid : 

2. Adviezen over w1Jz1gmgen van bepalin
gen of regelingen van dit besluit, welke meer 
in het bijzonder van belang zijn voor het on
derwijzend of doceerend personeel bij het 
lager-, het middelbaar- of het hooger onder
wijs, worden niet uitgebracht dan nadat de 
Commissie voor Georganiseerd Üv!)rleg, inge
steld voor het betrokken personeel, in de ge
legenheid is geweest ter zake aan de Centrale 
Commissie voor Georganiseerd · Overleg in 
Ambtenarenzaken van haar gevoelen te doen 
blijken. 

In artikel 40, tweede l id, eerste volzin, ver
valt de vermelding: ",24, tweede a l inea" . 

Het derde lid van dit artikel verval t. 
In artikel 42, eerste lid, verval t de vermel

d ing : ,,artikel 24;" en die van: ,,eerste en 
tweede lid," bij "artikel 40,". Voorts vervalt 
daarin het slot, aanvangende met: ,, in artikel 
12," met wijziging der voorafgaande punt
komma in een punt. 

In artikel 43, tweede lid, verval t de ver
melding: ,,24". 

In bij lage A I wordt in de schaal 59, onder 
de afdeel ing "Defensie", onderdeel : ,,Cen
trale Magazijnen van militaire kleeding en 
uitrusting", na de bestaande inschrijvingen 
opgenomen: 
Meester-smid. 

:Ï:n bijlage A II wordt onder het hoofd : 
,,f 1000 vast" na de ·vermelding onder de af
deeling "Justitie" op~enomen: 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijhmuseum van Oudheden. 

Werkman bij de opgravingen. 

De bij lage B wordt aangevul d met de aan 
dit besluit gehechte bij lagen: III, IV en V. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der afkondiging. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

R uys de Beerenbrouck. 
{Uitgeg. 29 Augustus 1931. ) 

BIJLAGEN. III. SALARISSCHALEN 
der ambtenaren, wier bezoldiging In maand• of weekloon Is uitgedrukt, van 23 jaar en 

ouder, tot 1 September 1931 Rljkswerklleden geheeten. 

Bij aanvang 
na 1 jaar 

2 
3 
4 
5 

L . & S. 1931. 6 

GROEP 1. 

Maand - en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
maand -1 week- maand-1 week- maand -, week-

loon loon loon loon loon loon 

fl04,32 f 24.- 1 f 98,06 f 22,56 1 f 89.72 f 20.64 
108.49 24,96 102.23 23.52 93.89 21.60 
112.67 25.92 106.41 24.48 98.06 22.56 
116.84 26.88 110.58 25.44 102.23 23.52 
121.01 1 27.84 114 .75 1 26.40 106.41 1 24.48 
125.18 28.80 118.92 27.36 110.58 25.44 
J 31.44 30.2i 125. 18 28.80 116.84 26.88 37 
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Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 

A l gemeene Landsdrukkerij. 
Hulpportier. 
Liftbediende. 
Loopknecht. 
• achtwaker. 

Landbouwhoogeschool. 
Landarbeider. 
Stalarbeider. 
Tuinarbeider. 

Middelba,·e Kolonial e Landbouwschool te 
Deventer. 

Schoonmaker. 
Tuinarbeider. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw
proefstation. 

Tuinarbeider. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Tuinarbeider. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Stalarbeider bij de Rijksseruminrichting. 

Onderwijs, Knnsten en Wetenschappen. 

Rijksalcademie van Beeldende Kunsten. 
vVerkman. 

Defensie. 

Rijkswerven en Marine-Etablissement. 
Machinepoetser. 
Magazijnsjouwer 
Sjouwer bij de verspermijnenmagazijnen. 
Sjouwer bij het torpedo-atelier. 
Werfsjouwer. 
Werkman bij het Marinehospitaal te Willems

oord. 
Magazijnen der Artillerie te Delft en 

Commissie van proefneming. 
Sjouwer. 

Artillerie-Schietkamp. 
Terreinarbeider. 
Werkman in algemeenen dienst. 

Electrische en ver,wa,·mings-installaties in 
kaze,·nes, forten, enz. 

Werkman. 

Inrichting voor biologische ,·einiging te Ede. 
~ 7erkman. 

I nrichting voor drinkwatervoorziening in 
de militaire gebouwen te Utrecht. 

Werkman. 

Militair Boschbeheer in de l ege,-plaats 
bij Harskamp. 

\Verkrnan. 
Korpsen. 

Oppasser in de r_ustkamer. 
Wapenpoetser. 
Werkm an in algemeenen dienst. 

Centrale Magazijnen van militaire 
kleeding en uitrusting. 

Werkman zonder vakbekwaamheid. 

Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Werkman zonder vakbekwaamheid. 

Militaire Hospitalen 
·werkman in a lgemeenen dienst. 

I nrichtingen voor Militair _Onderwijs. 
Werkman in algemeenen dienst. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen . 
Afbramer. 
Sjouwer. 
Wapenpoetser. 
,verkman zonder vakbekwaamheid. 
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Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Stoker. 

Landbouwhoogeschool. 
Knecht bij de proefvelden. 
Melkknecht. 
Voederknecht. 

M iddelbare Landbouwschool te Groningen. 
Stoker. 

Middelbare Koloniale Landbouwschool 
te Deventer. 

Knecht bij de proefvelden. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw
proefstation. 

Stoker. 
Veea,·tsenijkundige dienst. 

Koetsier bij de Rijksseruminrichting. 
Stalknecht bij idem . 
Stoker bij idem 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Werkman 2e klasse . 
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Defensie. 
Rijk8we,·ven en Marine-Etablissement . 

Badknecht. 
Bureau-oppasser. 
Conservatie-werkman. 
Conserveerde r. 
Telefoonwachter . 
Voorslager. 
v\'erfwerkman. 
Werkm.an bij de reservemagazijne n. 
Werkman bij de verspermijnenmagazijnen. 
Werkman bij de voorraadmagazijnen. 
Zeesjouwer. 

Magazijnen der Artillerie te D elft en 
Commissie van proefneming. 

Magazijnknecht. 
Artill erie-Schietkamp. 

Werkman met bijzonderen dienst. 

Electrische en verwarmings-installaties 
in kazernes, fort en, enz. 

Hulpmachinist. 
Stoker. 

Militaire Inrichting voor drinkwatervoor
ziening in de St elling Amsterdam . 

Hulpstoker. 
Werkplaatsen en magazijnen van het 

R egiment Genietroepen. 
Assistent-lijnwerker. 
Magazijnknecht. 

K o,·psen. 
Parkknecht. 
Werkman met bijzonderen dienst. 

Marinebakkerij te W ill emsoord. 
Assistent. 

Militaire Bakkerijen. 
Zolderknecht. 

Centrale Magazijnen van milit.aire 
kleeding en uitrusting. 

Hulpkleermaker. 
Magazijnoppasser. 
Verver. 
Voorwerker. 
Wasscher. 
Werkman met bijzonderen dienst. 

Rijksmagazijn van geneesmidd'el en. 
Magazijnoppasser 

Militaire Hospital en. 
Werkman met bijzonderen dienst. 

Militaire V erplegingsinrichtingen. 
Magazijnoppasser. 

I nrichtingen voor Militair Onderwijs. 
Magazijnknecht. 
Werkman met bijzonderen dienst. 

Staatsbedrijf der A rtille,·ie-I nrichtingen. 
Bediende. 
Gloe ie r . 
Harder. 
Hulpportier. 
Hulpstoker. 
K leurder. 
Kopersmelter. 
Kraandr ijver. 
L aboreerder. 

Machinaal houtbewerker. 
Machinaal vormer. 
Magazijnknecht. 
Revolverbankdraaier. 
Rubberbewerker. 
Rijwie ll akker. 
Schu itenvoerder. 
Sjouwer (geoefend). 
Slij per-poleerder 3e klasse. 
Soldeerder. 
Sorteerder. 
Terreinwachter. 
Tuinknecht. 
Verver. 
Voorslager. 
Vijïer. 
W erkman in de verbandkamer. 
Werktuigbediende. 
IJzergieter. 
Zandblazer . 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Werkm a n bij het Betonningsmagazijn. 

.,. 
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Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Hulpchauffeur. 
M agazijnknecht 

Landbouwhoogeschool . 
Bediende bij de proefvelden. 
Bouw knecht. 
Kasknecht. 
Tuinknecht. 

Middelba,·e Koloniale Landbouwschool 
te Deventer. 

Tuinknecht. 
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Rijkslandbouwproefstations en Rijlcsboschbouw
proefstation. 

Tuinknecht. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Tuinknecht. 
Financiën. 
Rijlcsm·unt. 

Bediende bij de afdeeling Controle. 
Portier. 
We1·kman le klasse. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Artillerie-werkman. 
Ernstvuurwerker. 
Half-vakman. 
Hul pbewaarder. 
Hulpmonteur. 
Lederbewerker. 
Matroos. 
Motordrijver. 
Mijnenmonteur. 
Schrijver. 
Stoker. 
Takelaar. 
Werkman bij het Commandement der Marine. 
Werkman bij het scheikundig laboratorium te 
Amsterdam. · 
Werkman in de verbandkamer. 

Electrische en verwarmings-installaties 
in kazenies, forten, enz. 

Electricien. 
Machinist. 
Stoker-machinist. 

Garnizoenswerkplaatsen. 
Half-vakman. 

Militair Boschbeheer in de legerplaats 
bij Harskamp. 

Werkman-boschwachter. 
Militafre Inrichting voor drinkwatervoor

ziening in de Stelling Amsterdam. 
Stoker. 

W e1·kplaatsen en magazijnen van het 
Regiment Genietroepen. 

Half-vakman. 

Rijwielhersteller. 
Stoker. 

Korpsen. 

Timmerman bij de schietbanen. 
Marinebakkerij te Willemsoord. 

Half-vakman. 
Militaire Bakkerijen. 

Hul pmonteur. 
Schrijver. 

Centrale Magazijnen van militaire 
kleeding en uitrusting. 

Blikslager. 
Chloor- en zeepbereider. 
Half-vakman 
Lasscher. 
Magazijnoppasser le klasse. 
Stoker. 
Toezichthoudend werkman. 

Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Toezichthoudend werkman. 

Kleermaker. 
Schrijver. 
Stoker . 

Militaire Hospitalen. 

Militaire Verplegingsinrichtingen. 
Schrijver. 

Inrichtingen voor Militair Onderwijs. 
Slager. 
Stoker. 
Werkman-amanuensis. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen . 
Bankensteller. 
Binder. 
Blikslager. 
Chauffeur. 
Ernstvuurwerker. 
Framebouwer. 
}

1reeser. 
Gereedschapharder. 
Gereedschapslijper. 
Half-vakman. 
Houtbewerker. 
Keurder 
Lasscher. 
Lederbewerker. 
I.oopenrichter. 

fachinedrijver . 
Motorschipper. 
Rubberbewerker l e klasse: 
Rijwielhersteller. 
Rijwielsoldeerder. 
Schrijver. 
Schutter. 
Slijper-poleerder 2e klasse. 
Stoker. 
Y atenhersteller. 
Werkman in de verbandkamer (gediplomeerd). 
Werktuigbediende le klas e. 

Matroos. 
Stoker. 

1 
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Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 
N ederlandsche Staatscourant. 

Winkelbediende. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Binder 
Bode-telefoonbediende. 
Chauffeur. 
Drukker. 
E_xpediteur. 
Monteur. 
Timmerman. 
Zetter. 

Middelbare Koloniale Landbouwschool 
te Deventer. 

Tuinman. 
F inanciën. 
Rijksmunt. 

. Laboratoriumbediende. 
Vakman. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etaplissement. 

Bankwerker. 
Blokmaker. 
E lectricien. 
Geschutmaker. 
Ketelmaker. 
Koper- en blikslager. 
Kuiper. 
Lederbewerker-vakman. 
Loodgieter-zinkbewerker. 
Metselaar. 
Modelmaker. 
Scheepmaker. 
Scheepsbeschieter. 
Scheepstuiger. 
Schilder. 
Smid-vuurwerker. 
Torpedomaker. 
Tuinman (gediplomeerd). 
Vormer-gieter. 
Ze il maker. 

Magazijnen der Artillerie te Delft en 
C01nmissie van proefneming. 

Magazijnknecht-vakman. 
A rtillerie-Schietkamp. 

Schilder. 
Smid. 
T immerman. 
Wagenmaker. 
Werkman-opzichter. 

Garnizoenswerkplaatsen. 
Kleermaker. 
Schoenmaker. 
Inrichting voor biol ogische reiniging te Ede. 
Werkman-opzichter. 
Inrichting voor drinkwatervoorziening in de 

militaire ge bouwen te Utrecht. 
Machinist-electricien. 

W erkplaatsen en magazijnen van het 
R egiment Genietroepen. 

AutomobieL en nlotormonteur . 
Bankwer ker. 
E lectromonteur. 
Fotograaf- teekenaar. 
Instrumentmaker 3e klas&e. 
Koperslager. 

Laboratoriumbediende. 
L ijnwerker. 
Schilder. 
Smid. 
Timmerman. 

Korpsen. 
Werlo:nan-vakman 

M arinebakkerij te Will emsoord. 
Bakker. 

Militaire Bakkerijen. 
Bakker. 
Molenaarsknecht. 

Centrale M agazijnen van militaire 
kleeding en uitrusting. 

Bankwerker. 
E lectricien. 
Keurder-vakman. 
K leermaker. 
Koper- en blikslager . 
Matrassenmaker. 
Monteur-bankwerker. 
Schi lder. 
Schoenmaker. 
Schrijver l e kl ass0. 
Smid. 
T immerman. 
Zadelmaker. 
Zeilmaker. 

Inrichtingen voo,· Militair Onderwijs. 
Boekbinder. 
K leermaker. 
Schilder. 
Smid. 
T immerman 
Wagenmaker. 

Staatsbedrijf der A rtillei-ie-Inrichtingen . 
Autogeenlasscher. 
Automobielmonteur. 
Bankwerker. 
Chauffeur-monteur. 
Draaier. 
Drukker. 
Electricien. 
Gereedschapharder l e klasse . 
Gereedschapmaker 3e klasse. 
Geweermaker. 
Handvormer. 
Instrumentmaker 3e klasse. 
Keurder l e k!Ps.se. 
Koper- en blikslager. 
Kopers! ager. 
Laboratoriumbediende. 
Letterzetter. 
Lood- en zinkwerker. 
Loopenrichter le klasse. 
Machinist. 
Metselaar. 
Modelmaker. 
Motorrijwielhersteller. 
Plaatwerker. 
R ijw ielmonteur. 
Schilder. 
Schrijver 2e kl asse. 
Slijper-poleerder l e klasse. 
Smid-vuurwerker. 
Teekenaar. 
Timmerman. 
\ Vagenmaker. 
Zadelmaker. 
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Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Algemeene Lantkd,·ukkerij . 

Assistent van der. meeste rknecht in de zetterij . 
Binder t e· klasse. 
Drukker l e klasse . 
Hulpcorrector. 
Leerling-opl eider. 
Monotypegi eter. 1 

Ondermagazijnmeester bij het papiermagazijn. 
R eserve-toetsenbordbewerker. 2 

. Reserve-machinezetter. 3 
Reserve-monotypegieter. 4 

Reserve-rotatiedrukker. 
Toetsenbordbewerker. 3 
Zetter l e klasse. 

Graveur. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Electro-monteur. 
Fijnschilder. 
Geschutmaker l e klasse. 
Ketelmaker l e klasse. 
Kopersl ager l e klasse. 
Loodgieter-zinkbewerker le klasse. 
Machinebankwerker. 
Modelmaker. 
Scheepmaker l e klasse. 
Scheepsbeschieter-schrijnwerker. 
Smid-vuurwerker l e klasse . 
Vormer-gieter l e klasse. 

1 Bovendien eene vaste toelage 
per week. 

2 Bovendien eene vaste toelage 
per week. 

3 Bovendien eene vaste toelage 
per week. 

4 Bovendien eene vaste toelage 
per week. 

van f 2.88 

van f 0.96 

van f 1.92 

van f 1.44 

A ,·tillerie-S chietkamp. 
Smid-autogeenlasscher. 

W erkplaatsen en Magazijnen van het 
R egiment Genietroepen. 

Automobiel. en motormonteur l e klasse. 
Electromonteur l e klasse. 
I nstrumentmaker 2e kl asse. 
Machinebankwerker. 
Meester-smid. 
Meester-timmerman. 
Meester-vuurwerker. 

M ilitaire Bakkerijen. 
Meesterknecht. 
Molenaar. 

Centrale Magazijnen van militaire 
kleeding en uit,-usting. 

Machinebankwerker. 
Meester knecht. 
Monteur-electricien. 
Snijder. 

Inrichtingen voor Mil i tai?- Onderwijs. 
Steendrukker. 

Staatsbedrijf der A rtille1·ie-Inrichtin gen. 
Autogeenlasscher le klasse. 
Automobielmonteur l e klasse. 
Carosseriemaker. 
Draaier le klasse. 
Fijnschilder. 
Gereedschapmaker 2e klasse. 
H andvormer l e klasse. 
Instrumentmaker 2e klasse. 
Koperslager l e klasse. 
Machinebankwerker. 
Modelmaker l e klasse. 
Monteur-electr icien. 
P laatstrekker. 
Schrijver l e klasse. 
Smid-vuurwerker l e klasse. 
'feekenaar l e klasse . 
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Blnnenlandsche Zaken en Landbonw. 

N ederlandsch~ Staatscourant. 

Magazijnmeester. 
Winkelhouder. 

Algemeene Landsdrukkerij. 

Machinezetter. 
Magazijnmeester m het materialenmagazijn. 
Magazijnmeester in het papiermagazijn. 
Monotype gieter. 
Monteur l e kl. 
Ondermeesterknecht in de binderij en bij de 
expeditie. 
Ondermeesterknecht in de drukkerij. 
Ondermeesterknecht in de handzetterij. 
Rotatiedrukker. 
Stereotypeur. 
le Toetsenbordbewerker . 
Voorman in de binderij en de expeditie. 
Voorman in de handzetterij. 
le Voorman in de machinezetterij . 
Voorman-rotatiedrukker. 1 
Voorman-stereotypeur. 1 

Amanuensis. 
Graveur. 
Voorman. 

Financiën. 

Rijksmunt. 

Defensie. 

Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Machinebankwerker l e klasse. 
Voorman-electromonteur. 
Voorman-fijnschilder. 
Voorman-ketelmaker. 
Voorman-kopers! ager. 
Voorman-modelmaker. 
Voorman-scheepmaker. 
V oorman-scheepsbeschieter. 
Voorman-smid-v uurwerker . 

W erkplaatsen en Magazijnen van het 
R egirnent Genietroepen. 

Instrumentmaker l e klasse. 

Centrale Mauazijnen van militaire 
kleedinu en uitrusting. 

Machinebankwerker l e klasse. 
Snijder l e klasse. 

I nrichtingen voor Militair Onderwijs. 

Chef-drukker. 

Staatsbed1·ijf der Artill erie-Inrichtingen. 

Chef-drukker. 
Gereedschapmaker l e klasse. 
Instrumentmaker l e klasse. 
Machinebankwerker l e klasse. 

1 H ebhen eene vaste toelage van f 4.80 per 
week. 

IV. SALARISSCHALEN 

der ambtenaren, wier bezoldiging In maand
of weekloon Is uitgedrukt, van 23 jaar en 
ouder, tot 1 September 1931 volwassen 
vrouwelljke Rljkswerklleden geheeten, die 
niet dezelfde soort van arbeid verrichten 

als mauuelljke Rljkswerklleden. 

GROEP A. 

Ongeschoold. 

W eekloou in gemeenten der: 

l • klasse 2• klasse 1 3• klasse 

Bij aanvang f 15.36 f 14.40 1 f 13.44 
na l jaar . 15.84 14.88 13.92 

2 16.32 15,36 14.40 

" 
3 16.80 15.84 14.88 
4 17.28 16.32 15.36 
5 17.76 16.80 15.84 

" 
6 18.72 17.76 16.80 

Blnnenlamlsche Zaken en Landbouw. 
Krankzinnigenwezen. 

Dienstbode. 
Linnenmeisje. 
2e Waschmeisje. 

Defensie. 
Centrale Magazijnen van militaire 

kl eeding en uitrusting. 
Werkvrouw. 

Rijksmauazijn van geneesmiddelen. 
Werkvrouw. 

Koninklijke Militaire Akademie. 
Werkvrouw. 

Scholen voor R eserve-officieren. 
Werkvrouw. 

Staatsbedrij f der A rtillerie-lnrichtingcn. 
Werkvrouw. 

GROEP B. 
Met eenlge geoefendheid. 

Weekloon in gemeenten der: 

l• klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 

Bij aanvang f 17.76 f 16.80 
1 

f 15.36 
na 1 jaar 18.24 17.28 15.84 

2 18.72 17.76 16.32 
3 19.20 18.24 16.80 
4 19.68 1 18.72 17.28 
5 20.16 19.20 17.76 
6 21.12 20.16 18.72 

Blnueulandsche Zaken en Landbouw. 
Krankzinnigenwezen. 

Bediende in de broodkamer. 
2e Keukenmeisje. 
Naaister. 
Portierster. 
Strijkster. 
l e Waschmeisje. 
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Bij aanvang 
na 1 jaar. 

2 
3 
4 
5 
6 ,. 

GROEP C. 
Geoefend. 

Weekloon in gemeenten der : 

l • klasse 2• klasse j 3e klasse 

1 

20.16 f 19.20 
1 

f 17.76 
20.64 19.68 18.24 
21.12 20.16 18.72 
21.60 20.64 19.20 
22.08 1 21.12 19.68 
22.56 21.60 20.16 
23.52 22.56 21.12 

Blnnenlandsche Zaken en Landbouw. 
Krankzinnigenwezen. 

le Keukenmeisje. 
l e Naaister. 

Defensie. 
Centrale Magazijnen van militai?-e 

kleeding en uitrusting. 
Naaister. 

Militaire Hospitalen. 
Naaister. 

Koninklijke Militaire A kademie. 
Naaister. 

V. SALARISSCHALE~ 

der ambtenaren, wier bezoldiging In maand
of weekloon Is uitgedrukt, beneden den 
leeftijd van 28 jaar, tot 1 September 1981 
jeugdige vrouwelijke Rijkswerklleden ge
heeten, die niet dezelfde soort van arbeid 
verrichten als mannelijke ·Rljkswerklleden. 

GROEP A. 

·weekloon in gemeenten cler: 

1• klasse 2~ klasse 
1 

3• klasse 
Leeftijd 

1 14 jaar f 3.36 f 2.88 f 2.40 
15 4.80 4.32 3.8~-
16 6.72 6.24 5.76 
17 8.64 8.16 7.68 
18 10.M I0.08 9.12 
19 

" 
12.48 12.- 11.04-

20 13.44 12.96 12.-
21 14.40 I:l.92 12.96 
22 14.88 1 14.40 13.44 

GROEP B. 

Weekloon in gemeenten der: 

1 e klasse 2• kla~se 1 3e klasse 
Leeftijd 

2.88 1 f 2.40 14 jaar 3.36 
15 4.80 4.32 3.84 
16 

" 
6.72 6.24 5.76 

17 9.12 8.16 7.68 
18 11.52 10.56 9.60 
19 13.44 12.48 11.52 
20 14.88 13.92 12.96 
21 15.84 14.88 13.92 
22 16.80 15.84 14.88 

GROEP C. 

Weekloon in gemeenten der: 

Je klasse 2• klasse 1 3• klasse 
Leeftijd 
14 jaar f 3.36 f 2.88 f 2.40 
15 ,, 4.80 4.32 3.81-
16 ,, 7.20 6.24 5.76 
17 ,, 9.60 8.C>4 7.68 
18 ,, 12.-- 11.04 10,08 
19 

" 
14.40 13.44 12.48 

20 
" 

16.80 15.84 

1 

14.88 
21 ,, 17.76 

1 

16.80 15.84 
22 ,. 18.72 17.76 16.8(} 

Behoort bij Kon. besluit van 27 Augustus 
1931 {Staatsblad n°. 389). 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

28 Augustus 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van een meuw reglement voor de Rijks
akademie van beeldende kunsten. S. 390. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 
Juli 1931, n°. 49443, afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen; 

Gelet op artikel 16 van de wet van 26 Mei 
1870 {Staatsblad n°. 78) en op artikel 125, 
eerste lid, en artikel 133, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
18 Augustus 1931, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 24 Augustus 1931, n°. 5257, afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 September 1931: 
1°. in te trekken Ons besluit van 31 Juli 

1905 (Staatsblad n°. 247) , gewijzigd bij Ons 
besluit van 31 Januari 1920 (Staatsblad n°. 
48) , tot vastst.elling van een reglement voor 
de Rijksakademie van beeldende kunsten ; 

2°. vast te stellen het navolgend 

Reglement oor de Rijksakademle van 
beeldende kunsten. 

§ 1. Algemeene bepalingen . 
Art. 1. In dit reglement wordt verstaan 

onder "de wet": de wet van 26 Mei 1870 
(Staatsblad n°. 78) tot regeling van het onder
wijs van Rijkswege in de beeldende kunsten, 
onder "de Minister": Onze Minister, die met 
de uitvoering van deze wet belast is, en onder 
,,docent": degene, die vast of tijdelijk is aan
gesteld als gewoon of bui tengewoon hoog
leeraar of als lector aan de Rijksakademie van 
beeldende kunsten. 

De bepalingen van de Hoofdstukken I , II 
en IV tot en met XII van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement zijn op de docenten 
niet van toepassing. 
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Art. 2. De docenten worden door Ons be- 1 

noemd, ge chor t en ontslagen. 
Bij uitzondering kan ook voor andere ziek

ten een tegemoetkoming worden gegeven in 
1 de kosten van verpleging in een ziekeninrich

t ing of van een andere behandeling; ook dan 
is vereischt, dat uit een geneeskund ig onder
zoek blijkt, dat verpleging of andere behan
del ing genoegzaam uitzicht op herstel geeft. 

Maken zij zich aan plich tsverzuim of wan
gedrag schuldig, dan kan de commissie van 
toezicht hen voorloopig schorsen voor een ter
mijn van ten hoogste zes weken. 

Ontslag wordt den docenten niet verleend 
dan op eigen verzoek of nadat zij den vijf
enzestigjarigen leeftijd hebben bereikt dan wel 
nadat de commissie van toezicht is gehoord ; 
deze geeft deswege, den belanghebbende ge
hoord of opgeroepen, haar advies. 

Art. 3. Is een docent verhinderd onderwijs 
te geven, dan verwittigt hij daarvan aan
stonds den hoogleeraar-directeur, die de com
missie van toezicht daarmede in kennis stelt, 
zoodra de verhindering langer dan 14 dagen 
geduurd heeft. I s de hoogleeraar-directeur zelf 
verhinderd a ls zoodanig op te treden, dan ver
wittigt hij daarvan aanstonds de commissie 
van toezicht en den overeenkomstig het eerste 
lid van artikel 27 aange1vezen hoogleeraar. 
Wanneer het onderwijs- wordt hervat, wordt 
hiervan op dezelfde wijze medede~ling gedaan. 

Indien de docent gedurende meer dan een 
]1laand verhinderd is onderwijs te geven, ver
wittigt de commissie van toezicht hiervan den 
Minister en doet zij, zoo noodig, den Minister 
voorstellen omtrent de voorz iening in Ret 
onderwijs. W anneer het onderwijs wordt her
vat, deelt zij dit den Minister eveneens mede. 

Art. 4. Onveiminderd het voorschr ift van 
artikel 8 geniet de docent, die wegens ziekte 
of ongeval verhinderd is onderwijs te geven, 
gedurende d!l maand, waarin de arbeid is op
gegeven, en gedurende ae 18 daarop volgende 
maanden de volle bezoldiging en gedurende 
de daarop volgende 18 maanden 2/3 gedeelten 
van zijn bezoldiging. Na het verstrijken van 
dezen termijn wordt tot op het tijdstip, waar
op het ontslag ingaat of het onderwijs wordt 
hervat, de bezoldiging voor de helft uitbe
taald. 

Art. 5. Wanneer de ziekte of het ongeval, 
in het vorig artikel bedoeld, is ontstaan in 
verband met zijn dienstbetrekking, ontvangt 
de docent zijn volle bezoldiging gedurende den 
t ijd , waarin hij verhinderd is onderwijs te 
geven. In dit geval heeft hij aanspràak op 
vrije genees. en heelkundige behandeling op 
den voet van de bepalingen van de Ongeval 
lenwet 1921. 

Art. 6. Voor de toepassing van artikel 4 
wordt ten aanzien van den docent. die na een 
ziekte of een ongeval het onderwijs heeft her
vat en binnen dertig kalenderdagen daarna 
ten gevolge van dezeltde ziekte of hetzelfde 
ongeval wederom verhinderd wordt het on
derwijs te geven, de tweede verhindering als 
een voortzetting van de eerste aangemerkt. 

Art. 7. Aan den docent, die aan tubercu
lose lijdt, kunnen, indien na een geneeskundig 
onderzoek, ing steld door een tuberculose-arts, 
blijkt, dat opneming in een inrichting tot ver
pleging van lijders aan die ziekte genoegzaam 
uitzicht op herstel geeft, van Rijkswege de 
kosten van verpleging in zoodanige imichting 
geheel of gedeeltelijk worden vergoed, totdat 
herstel is ingetreden of zich verschijnselen 
voordoen, waaruit blijkt, dat verdere verple
ging aldaar van geen nut meer is. 

Tegemoetkoming in de kosten van verple
g ing in een inrichting in het buitenland of 
van een andere behandeling in het buitenland 
kan slechts worden gegeven, indien uit een 
verklaring van een in ederland gevestigde 
geneeskundige zonder eenig voorbehoud blijkt, 
dat alleen zoodanige verpleging of andere be
handeling genoegzaam uitzicht op her tel geeft. 

De verpleegde, die weigert zich te gedra
gen naar de voorsch riften van de inrich t ing, 
waarin hij is opgenomen, of bij andere be
handeling naar de daarvoor gegeven voor
schriften, verliest zijn recht op de hem toe
gekende vergoeding van kosten. 

Art. 8. Ter beantwoording van de vraag, 
of diensthervat.ting al of niet is uitgesloten, 
kan een geneeskundig onderzoek worden in
gesteld. Zoodani g onderzoek wordt in elk ge
val ingesteld, indi en de docent langer dan 
een jaar onafgebroken wegens ziekte of on
geval verhinderd is zijn dienst te verrichten of 
wanneer hij binnen een tijdvak van anderhalf 
jaar meer dan 2/3 gedeelten van het aantal 
dagen, waarop hij onderwijs had behooren te 
geven, wegens ziekte of ongeval heeft ver
zu imd. 

Blijkt bij het in het vorig lid bedoeld on
derzoek, dat diensthervatting niet is uitge
loten, dan wordt de betaling van bezoldiging 

volgens de artikelen 4 of 5 voortgezet en het 
geneeskundig onderzoek. telkens wanneer dit 
wenschelijk wordt geacht, hei•haald. 

Blijkt bij het in het eerste lid bedoeld on
derzoek, dat diensthervatting is uitgesloten, 
dan wordt de betaling van bezoldiging volgens 
de artikelen 4 of 5 voortgezet tot aan den 
dag van ingang van het ontslag. 

Art. 9. De docent, die op grond van den 
nitslag van een geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in het vorig artikel , niet reeds op 
la t van het bevoegd gezag aan een genees
kundi g onderzoek volgens de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) wordt onderworpen, 
kan, indien hem op grond van den uitslag 
van het onderzoek eervol ontslag wordt aan
gHegd, binnen veertien dagen na de dagteeke
ning van deze aanzegging den Minister ver
zoeken aan een herkeuring te worden onder
worpen. Van de moge! ijkheid daartoe wordt 
den docent bij de aanzegging mededeeling 
gedaan . ' 

Zoodanige herkeuring heeft in ieder geval 
plaats, indien, nadat een geneeskundi g onder
zoek volgens de bepalingen van de Pensioen
wet 1922 (SMatsblad n°. 240) niet tot afkeu
ring heeft geleid , desondanks naar het oor
deel van den Minister de toestand van den 
docent tot ontslag aanleid ing moet geven. 

De herkeuring zal worden verricht door een 
of meer door den Minister aangewezen des
kundigen, die niet aan het voorafgegaan ge
neeskund ig onderzoek van den docent hebben 
deel genomen, eventueel bijgestaan door een, 
door den docent en voor zijn rekening aan te 
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wijzen, geneesheer, aan wien adviseerende 
stem wordt toegekend. 

Art. 10. Wanneer ingevolge artikel 2 van 
dit reglement tot schorsing van een docent 
wordt overgegaan, wordt de bezoldiging ge
durende de schorsing ingehouden; in bijzon
dere omstandigheden kan de Minister echter, 
op voorstel van de commissie van toezicht, een 
h iervan a fwijkende regeling treffen. 

Art. ll . Aan den docent, wien eervol ont
slag wordt verleend wegens opheffing van zijn 
betrekking, wordt met ingang van den dag 
van ontslag, voor zoover hij a lsdan niet in de 
term en valt om pensioen te genieten, ten 
laste van het Rijk een wachtgeld toegekend 
op den voet van de daarvoor vastgestelde be
pal ingen. 

Art. 12. De bezoldig ing van den docent 
wordt niet langer uitbetaald dan tot en met 
den dag van zijn overlijden. 

Zoo spoedig mogelijk na het overlijden van 
een docent wordt aan zijn weduwe een be
drag uitgekeerd, gelij kstaand met de bezoldi 
g ing van den overledene over een t ijdvak van 
zes weken. Laat de overledene geen weduwe 
na, dan geschiedt de uitkeerig ten behoeve 
van de minderjarige wettige of erkende na
tuu rlijke kinderen van den docent. Ontbreken 
ook zoodanige kinderen, dan geschiedt de uit
keering. indien de overledene kostwinner was 
van ouders, broeders, zusters of meerderjarige 
kinderen, ten behoeve van deze betrekkingen. 

Indien een overleden docent geen betrek
kingen , a ls bedoeld in het tweede lid , nalaat, 
kan het daarbedoeld bedrag door den Minister 
gehee l of ten deele worden uitgekeerd voor 
de betaling van de kosten van de laatste 
ziekte en van de begrafenis, indien de nalaten
schap van den · overledene voor de betaling 
rnn die kosten ontoereikend is. 

Art. 13. De docent is verplicht tot geheim
houding van hetgeen hem in zijn ambt is ter 
kennis gekomen, voor zoover die verplichting 
uit den aard der zaak volgt of hem u itdruk
kelijk is opgelegd. 

Art. 14. Voor de docenten kan de Minister 
een commissie voor georganiseerd overleg in
stellen ; hij stel t daarbij regelen vast inzake 
haa r samenstelling, .werkingssfeer, taak, be
Yoegdheden en werkwijze. 

Art. 15. Voor zooveel voor de docenten 
nadere a lgemeene voorschriften ter uitwerking 
of aänvu lli ng van dit reglement worden ver
e isch t, worden zoodan ige voorsch,·iften door 
Ons, of met Onze machtiging door of vanwege 
den Ministe1·, vastgesteld. 

Art. 16. Bij de aanvaarding van hun be
trekking leggen de hoogleeraar-directeur en 
verdere ambtenaren den volgenden eed (be
lofte) af in handen van den voorz itter van de 
com miss ie van toez icht, die daarvan proces
verbaal opmaakt en aan den Minister toe
zendt: 

Ik zweer/beloof trou w aan den Koning, aan 
de Grondwet en aan de overige wetten des 
Rijk. 

Ik zweer/verklaar, dat ik middellijk noch 
onmiddellijk, onder welken vorm of voorwend
sel ook, tot het verkrijgen mijner aanstelling 
aan iem and, wie hij ook zij , iets heb gegeven 
oi beloofd noch zal geven of beloven. 

Ik zweer/beloof, dat ik om iets hoegenaamd 
in mijn betrekking te doen of te laten, van 
niemand hoegenaamd m iddellij k noch onmid
dellijk een ige beloften of geschenken aanne
men zal en dat ik mij als een nauwgezet en 
ijverig ambtenaar zal gedragen, àe mij ver
strekte opdrachten zal volbrengen en de za
ken, waarvan ik door m ijn ambt kennis draag 
en die mij als geheim zijn toevertrouwd of 
waarvan ik het vertrouwel ij k karakter moet 
begrijpen , niet zal openbaren aan anderen dar, 
aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambts
halve tot mededeeling verplicht ben. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
(Dat verkl aar en beloof ik). 

§ 2. Van den hoogleerawr-directeur. 

Art. 17. De hoogleeraar-directeur staat aan 
het hoofd van de docenten en verdere ambte
naren; hij heeft de algemeene leid ing van het 
ondenvijs en beheert de gebouwen en de ver
zamelingen der Akademie. Hij is verantwoor
delijk voor de handhaving van dit reglement, 
van de in artikel 26 bedoelde instructies en 
van de voorschr iften, welke hem door of na
mens den Minister gegeven worden. 

Art. 18. Hij draagt de verantwoordelijkheid 
voor de administratie en de comptabiliteit. 
Hij zorgt, dat de ingekomen stukken en de 
minuten van de uitgaande stukken bewaard , 
genummerd en in een register ingeschreven 
worden. Hij maakt jaarlijks de begrooting van 
de Akademie voor het volgend jaar op en 
zendt deze door tusschenkomst van de com
missie van toezicht, die daarbij haar advies 
voegt, aan den Minister vóór een door dezen 
te bepalen tijdstip. 

Art. 19. Hij is verantwoordelijk voor het 
archief, de hulpmiddelen voor het onderwijs, 
àe verzamelingen en de brandbluschmiddelen; 
hij houdt daarvan inventarissen bij. Hij zorgt, 
dat tot de Akademie behoorende voorwerpen 
slech ts met zijn machtiging buiten het ge
bouw ten gebruike worden gegeven. 

Art. 20. V an belangrijke voorvallen of aan
gelegenheden, di e belangen van de Akademie 
raken, doet hij mededeel ing aan den Minister 
door tusschenkomst van de comm iss ie van toe
zicht. 

A rt. 21. Hij roept maandelijks een verga
dering van de hoogleeraren bijeen ter bespre
king van den gang van het onderwijs, het 
gedrag en de vorderingen der leer li ngen en 
de verdere belangen van de Akademie. 

H ij roept een buitengewone vergadering van 
de hoogleeraren bijeen, zoo dikwijls hij di t 
wenschelijk ach t of wanneer ten minste twee 
hoogleeraren hem di t schriftelijk verzoeken 
met opgave van de punten, waarvan zij be
handeling wen chen. 

H ij kan lecto ren, zoo hij hie rvoor termen 
aanwezig acht, tot de vergade r ing toelaten. 
Zij nemen aan de stemmingen n iet deel. 

Beslui ten worden genomen met meerderheid 
van stemmen. Blanco stemmen gelden als 
stemmen van onwaarde. Bij staking van stem
men bes! ist de hoogleeraar-directeur of de
gene, d ie hem vervangt. 

Van het verha ndelde worden notulen ge
houden, waarvan de commissie van toezicht en 
de Ministe r inzage kunnen verlangen. 
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Art. 22. J aarlij ks doet hij in de maand 
Januari verslag van den toestand van de 
Akademie aan de commiss ie van toezicht, 
welke daarvan een afschrift zendt aan den 
Minister. 

Dit verslag is ingedeeld a ls volgt: 
a. Gebouw en lokalen. 
b. Docenten. 
c. Dienstpersoneel. 
d. Leerlingen. 
e. Staat van het onderwijs. 
/ . Verzamelingen. 
g. Voorstellen tot ontwikkeling en verbe-

tering der Akademie. 
h . Wedstrijden. 
i . Met een jaargeld begiftigden. 
Art. 23. Hij wijst de bestemming der lo

kalen ten dienste van het onderwijs aan en 
l'egelt met de hoogleeraren het gebruik daar
van. 

Hij raadpleegt bij aankoop van voorwerpen 
voor de verzamelingen der Akademie zooveel 
mogelij"k de daarbij betrokken docenten. 

Art. 24. Indien een docent verhinderd is 
.l es te geven, treft de hoogleeraar-directeur de 
noodige voorzieningen. 

Hij houdt voortdurend toez icht op het on
derwijs en geeft de noodige voorschr iften tot 
handh aving van orde en tucht. 

Hij heeft het recht leer! ingen voor ten hoog
te een maand den t,oegang tot de Akademie 

te ontzeggen. Voor de getroffenen staat be
roep open op de commiss ie van toezicht. Voor 
1 angduriger verwijdering, tot ten hoogste een 
tijd van vij f jaren, is de goedkeuring van de 
commis ie van toezicht vereischt. Van haar 
uitspraak kunnen de getroffenen bij den Mi
nister in beroep komen. 

Art. 25. Hij zorgt, dat de leerlingen wor
den ingeschreven in een register. Alvorens 
daarwe over te gaan, overtuigt hij zich er 
van, dat voldaan is aan de artike len 3 en 4 
van de wet. In dit register wordt van de vor
deringen der leerl ingen aanteekening gehou
den. 

Art. 26. Hij regelt de werkzaamheden van 
de niet-doceerende ambtenaren der Akademie 
met inachtneming van de instructies, welke 
de Minister, de comm iss ie van toezicht en den 
hoogleeraar-directeu,· gehoord, voor hen vast
ste lt, en houdt op die werkzaamheden toe
zicht. 

Wanneer hij een ambtenaar ter schorsi ng 
·voordraagt, kan hij in afwachting van de 
besliss ing van het tot schorsen bevoegd gezag 
tot voorloopige schors ing overgaan. 

Hij stel t een brnndreglement vast, dat aan 
de goedkeuring van den Minister wordt on
derworpen. 

Art. 27 . Bij afwezigheid of verh indering 
van a en hoogleeraar-directeur wordt deze ver
vangen door den hoogleeraar, d ien de commis
sie van toezicht, den hoogleeraar-d irecteur ge
hoord, daarvoor heeft aangewezen . 

Bij ontstenten is van den hoogleeraar-direc
teur of bij diens afwez ighe id of verhindering 
gedurende langer dan dertig dagen wijst de 
Minister op voordracht van de commissie van 
toezicht een pi aatsvervangenden directeur aan. 

Art. 28. Voor een afwezigheid buiten de 
vacanties van meer dan drie doch minder dan 

ach t dagen · behoeft hij verlof van den voor
zitter van de comm iss ie van toez icht; voor een 
afwezigheid van mee1· dan zeven dagen be
hoeft hij verlof van den Minister, die van het 
verleenen van een zoodanig verlof mededee
ling doet aan den voorzitter van de commissie 
van toez icht . 

Indien verlof voor langer dan een maand ver. 
!eend wordt, beslist de Minister, de commissie 
van toezicht gehoord, of gedurende dit verlof 
de bezoldig ing zal behouden worden . Een ver
lof van langer dan een jaar wordt in elk ge
val buiten genot van bezoldiging verleend, ten. 
zij het verlof in het openbaar belang is ge
geven. 

Art. 29. In alle gevallen, waarin d it xegle
ment niet voorz iet, treft de hoogleeraar-direc
teur de noodige regelingen. Zoo mogelijk 
treedt hij hieromtrent vooraf in overleg met 
de comm issie van toezicht. Ontbreekt hiertoe 
de ge legenheid, dan doet hij haar van de ge
nomen maatregelen onmiddellij k mededee
ling. 

§ 3. Van de docent en . 

Art. 30. De docenten gedragen zich , wat 
den algemeenen gang van het onderwijs, de 
tucht en de huishouding van de Akademie be
treft naar de voorschriften van den hoog
leeraar-directeur, behoudens beroep op de oom. 
m issie van toezicht. Zij staan den hoogleeraar
directeur bij in het h andhaven van het regle
ment en zorgen in het bijzonder, dat dit ge
eerbiecligd wordt in de aan hun leiding toe
vertrouwde afdeel ing of klasse. 

Art. 31. Aan ieder der docenten kan door 
den hoogleeraar-directeur het beheer over 
een ige verzamel ing der Akademie worden op
gedragen. 

Art. 32. De docenten zij n verantwoordelijk 
voor de tucht in hun afdeeling of klasse en 
voor de zorgvuldige behandel ing van de hun 
toever trouwde hulpmiddelen. 

Art. 33. De docenten geven geregeld de op 
het programma aangekondigde lessen. Zij zijn 
verplicht de hun tijdelijk door den hoogleeraar
directeur opgedragen lessen van hun ambtge
nooten waar te nemen, behoudens beroep op 
de commissie van wez icht. 

Art. 34. De hoogleeraren zijn gehouden de 
Akademische plechtigheden en de vergade
ringen, bedoeld in artike l 21, bij te wonen ; 
de lectoren hebben het recht, de plechtighe
den bij te wonen. 

Art. 35. Voor een afwezigheid buiten de 
vacanties van ten hoogste een week behoeven 
de docenten verlof van den hoogl eeraar-direc
teu r, voo r een afwezigheid van langer dan een 
week, maar n iet langer clan een maand, van 
den voorzitter de,· comm issie van toezicht en 
voor een afwezigheid van langer dan een 
maand van den M inister. · El k verlof voor 
langer dan een wee k wordt door tusschen
komst van den hoogleeraar-directeur aange
vraagd. 

Indien verlof voor la nger clan een maand 
verleend wordt, beslist de Ministe r, de com
missie van toezicht gehoord, of gedurende dit 
verlof de bezold ig ing zal behouden worden. 
Een verlof van la nger dan een jaar wordt in 
elk geva l buiten genot van bezoldiging ver-
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leend . tenzij het verlof in het openbaar be
lang is gegeven. 

Art. 36. De hoogl eeraren behoeven toe
stemm ing van den Minister voor het aanvaar
den van een nevenbetrekking en voor het 
geven van privaatle sen of van onderwijs aan 
andere instellingen. 

Voor het verrichten van werkzaamheden, 
welker uitoefening den geregelden gang van 
het onderwijs zou kunnen schaden, vragen de 
hoogleeraren vooraf machtiging aan den hoog
leeraar-directeur. Zoo deze het nood ig oor
deelt, maakt hij de aangelegenheid in de ver
gadering der hoogleeraren aanhangig. V an 
zijn beslissing doet de hoogleeraar-directeur 
rnededeeling aan de commissie van toezicht. 
Geldt het verrichten van dergelijke werkzaam
heden den hoogleeraar-directeur zei f, dan 
vraagt deze machtiging aan de commissie van 
toezicht. Van een afwijzende beslissing van de 
commissie van toezicht of van den hoogleeraar
directeur staat beroep op den Minister open. 

§ 4. Van het onderwijs. 

Art. 37. Het studiejaar vangt aan op den 
laatsten Maandag in September. Er zij n drie 
vacant ies: een van den l aatsten Zaterdag 
vóór Kerstmis tot den vierden Dinsdag vol 
gende op dien Zaterdag; een van den Zater
dag vóór Palmzondag tot den tweeden Dins
dag na Paschen en een van den derden Zater
dag in J uli tot den aanvang van den volgen
den cursus. 

Art. 38. Degene, die slech ts de theoretische 
cursussen, genoemd in artikel 2 der wet onder 
e-h, wenscht te volgen, geeft daarvan schrif
telijk kennis aan den hoogleeraar-directeur 
vóór den 20sten September, met opgave van 
den cursus, waaraan hij wenscht deel te nemen. 

Hij wordt, voor zoover de beschikbare ru imte 
dit toelaat, zonder voorafgaand examen als 
toehoorder ingeschreven. 

Art. 39 . De reeds voor het onderwijs inge
schreven leerlingen, die na het eindigen van 
een studiejaar voornemens zijn hun studiën 
aan de Akademie te vervolgen, zijn verplicht 
hie rvan vóór den 20sten September schriftelijk 
mededeeling te doen aan den hoogleeraar
directeur. Bij nalatigheid kan aan hen de 
gelegenheid ontzegd worden hun studiën aan 
de Akadem ie te vervolgen. 

De leerlingen van den in artikel 42, onder 
Ia, genoemden practischen dagcursus in de 
teekenkunst zijn verplicht, na uiterlijk twee 
jare n het overgangsexamen af te leggen voor 
een der cursussen, genoemd onder I b, c en d 
va11 dat a rtikel (vakcursussen) . Slagen zij bij 
oen tweeden keer niet voor dit examen, clan 
kunnen zij alleen met bijzondere toestemming 
van de bij de onderwezen vakken betrokken 
boogleeraren het examen nog een derden en 
laatsten keer afleggen. 

De leerl ingen van den in artikel 42, onder 
I e, genoemden practiscben dagcursus in de 
beeldhouwkunst zijn verpl icht, na uiterlijk 
twee jaren het overgangsexamen af te leggen 
voor de derde klasse van d ien cursus, bedoeld 
in artikel 52. Slagen zij bij een tweeden keer 
niet voor dit examen, dan kunnen zij a lleen 
met bijzondere toestemming van de bij den 

cursus betrokken hoogleeraren het examen 
nog een derden en I aatsten keer a fleggen. 

Indien een leerling gedurende zeven jaren 
het onderwijs aan de Akademie heeft gevolgd, 
kan hij alleen met bijzondere toestemming van 
den ·hoogleeraar-directe?C, de hoogleeraren ge
hoord, weder voor een Jaar worden toegelaten. 

Art. 40. Bij zijn toelating ontvangt iedere 
leerling een exemplaar van het gedrukt pro
gramma en van den rooster der lessen. 

Art. 41. T erugbetaling van gestorte les
gelden gesch iedt uitslu itend in geval van over
lijden vóór den aanvang der lessen en wel op 
aanvrage van de erfgenamen. 

Art. 42 . Het onderwijs omvat: 
I. practische dagcursussen in: 

a. de teekenkunst; 
b. de vrije schilderkunst ; 
c. de monumentale en versierende 

schi lderkunst; 
d. de grafische kunst; 
e. de beeldhouwkunst; 

II. practische avondcursussen in de teeken-
kunst · 

III. theor~ti che dag- en avondcursussen ; 
IV. stud ie op de loges. 
Art. 43. H et onderwijs wordt gegeven van 

9 tot 12 en van 1 tot 4 uur ; de avondcursus
sen in de teekenkunst van 7 tot 9 uur. Deze 
laatste hebben in de zomermaanden van 7 tot 
9 uur des morgens p i aats. 

Elke practi che cursus is verdeeld in twee 
klassen, behalve de cursu in de beeldhouw
kunst, die v ier klassen omvat, waarvan de 
eerste twee de voorbereiding vormen tot de 
laatste twee. 

De leerlingen volgen in de verschillende 
klassen de lessen, welke hun in het program
ma met het oog op hun vakkeuze worden voor
geschreven. 

Slechts zij, d ie den in artikel 42 onder Ia 
genoemden cursus hebben afgeloopen en met 
goed gevolg het overgangsexamen naar de 
vakcursussen, aldaar genoemd onder b, c en 
d, hebben afgelegd, kunnen voor hun· verdere 
studie de keuze doen voor een dier vakcur
sussen . 

Art. 44. De practische cursus in de teeken
h,nst omvat in de eerste klasse: 

1. teekenen met toepassing van verschil
lende technieken naar het levend model, ·naar 
het ki assiek en naar levende zoowel als naar 
levenlooze voorbeelden, waarvan de bestudee
ring voor de leerlingen kan geacht worden 
bijzonder nuttig te zijn; 

2. teekenen u it het hoofd ; 
3. composit ie; 
4. li thografeeren; 
5. boetseeren ; 
6. anatom ie . 
A rt. 45. De practische cursus in de teeken

kunst omvat in de tweede kl asse: 
1. voortzetting van de voor de eerste klasse 

uangegeven oefeningen; 
2. teekenen uit het hoofd; 
3. compositie ; 
4. 1 ithografeeren; 
5. boetseeren (facultatief); 
6. anatomie. 
Art. 46. De practische cursus in de vrije 

schildrrkunst omvat in de eerste klasse: 
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1. schilderen van stilleven; 1 

2. schilderen van koppen en rompen naar 
levend model ; 

3. sch ilderen van dieren; 
4. teekenen uit het hoofd (facultatief); 
5. oefeningen in verschillende technieken 

(ol ieverf, waterverf, tempera, pastel); 
6. 1 ithografeeren, etsen, houtsnijden en 

houtgraveeren; 
7. vrij e figurale compositie. 
Art. 47 . De practische cursus in de vrije 

schilderkunst omvat in de tweede klasse: 
1. schilderen van levensgroote figuren naar 

levend model; 
2. schi lderen van dieren; 
3. schilderen uit het hoofd; 
4. voortzetting van de oefeningen in ver

schillende technieken ; 
5. lithografeeren, etsen, houtsnijden en 

houtgra veeren; 
6. vrije figurale compositie. 
Art . 48. De practische cursus in de 1nonu-

1nentol,e en ve,·sierende schilderkunst omvat in 
de eerste klasse: 

1. componeeren van voorstel] ingen binnen 
een vaststaande omsluit ing; 

2. studie naar het levend model in aan
si uiting met het onder 1 genoemde; 

3. teekenen uit het hoofd (facultatief); 
4. oefeningen in verschillende technieken, 

die geschikt zijn voor monumentale versier ing; 
5. lithografie en houtsnede (toegepast); 
6. figurale en ornamentale compositie bin

nen een vaste omsluiting. 
Art. 49. De practische cursus in de nwnu-

1nento1e en versierende schilderk,mst omvat 
in de tweede klasse: 

1. componeeren van figura le voorstellingen 
in d irecte aansluiting met architecturale ge
gevens; 

2. studie naar het levend model in aan
sluiting met het onder 1 genoemde; 

3. teekenen en schilderen uit het hoofd; 
4. voortzetting van de oefeningen in ver

schill ende techn ieken; 
5. lithograf ie (toegepast); 
6. figurale en ornamentale compositie bin

nen een vaste omsluiting. 
Art. 50. De practische cursus in de beeld

liouwkunst omvat in de eerste klasse: 
1. boetseeren van koppen en rompen naar 

de antieken en het leven; 
2. gipsgieten, houranijden, vrije en versie

rende compositie, uit het hoofd werken; 
3. anatomie. 
Art. 51. De practische cursus in de beeldr 

houw kunst omvat in de tweede klasse: 
1. boetseeren van figuur naar de antieken 

en h" t leven; 
2. gipsgieten, houtsnijden, vrije en versie-

1·ende compositie, uit het hoofd werken ; 
3. anatomie. 
Art. 52. De practische cursus in de beeld

/w,iwkunst omvat in de derde klasse: 
1. boetseeren van figuur naar het leven 

en de antieken; 
2. voortzetting van de studie in de tweede 

klasse; 
3. steenbewerking. 
Art. 53. De practische cursus in de beeld

houw kunst omvat in de vierde ki asse: 

voortzetting van de studie in de derde 
klasse. 

Art. 54. De practische cursus in de gra
fische lcunst omvat in de eerste klasse : 

1. oe feningen in l ithografeeren, etsen, hout
snijden, koper- en houtgraveeren, naar levende 
zoowel al naar levenlooze voorbeelden, waar
van de bestudeering voor de leerlingen kan 
geacht worden bijzonder nuttig te zijn ; 

2. compos.itie. 
Art. 55. De practische cursus in de gra

/'ische kunst omvat in de tweede klasse : 
voortzetting van de oefeningen in de eerste 

klasse. 
Art. 56 . De avondcursus in de teekenkunst 

omvat in de eerste klasse : 
1. teekenen naar kl ass iek en naar gekleed 

model; 
2. ornamentiek; 
3. anatom ie en proportieleer ; 
4. cultuur ge chiedenis; 
5. historische en theoretische uiteenzettingen 

over het wezen der versierende kunsten. 
Art. 57. De avonde,crsus in de teekenk,inst 

omvat in de tweede klasse: 
1. teekenen naar naakt model ; 
2. ornamentiek; 
3. anatomie; 
4. kostuumkunde· (antiek en bij belsch); 
5. ikonografie en symboliek (antiek en 

bijbelsch). 
Art. 58. De theoretische dagcursus omvat: 
1. voor de eerste en tweede klasse van de 

cursussen in de teekenkunst en in de beeld
houwkunst: 

kunstgesch iedenis en aesthetica; 
perspectief (facu1tatief); 
geometrie als grondslag voor vlakvers iering 

(facultatief); 
2. voor de eerste en tweede klas e van de 

cursussen in de vrije schilderkunst, de mo
numenta le en versierende schilderkunst en de 
grafische kunst en voor de derde en vierde 
klasse van den cursus in de beeldhouwkunst: 

kunstgeschiedenis; 
3. voor de eerste en tweede klasse van den 

cursus in de monumentale en versierende 
schi lderkunst en voor de derde en vierde klasse 
van den cursus in de beeldhouwkunst: 

begrip van architectonische teekeningen. 
Art. 59. Afzonderlijke theoretische lessen 

kunnen aan het practische onderwijs der dag
cursussen worden toegevoegd. 

Art. 60. Het onderwijs van de theoretische 
cursussen wordt aangevuld door gezamenlijke 
bezoeken der leerlingen, onder le iding van 
den daartoe door den hoogleeraar-d irecteur 
aangewezen docent, aan historische monumen
ten of musea. Tot deelneming zijn alle leer
lingen der Akademie gerechtigd. 

Art. 61. De leerlingen, die de hoogste klas
se van den cursus in de vrije schi lderkunst, 
in de monumentale en vers ierende schilder
kunst, in de grafische kunst of in de beeld
houwkunst doorloopen hebben, kunnen gedu
rende ten hoogste twee jaren een loge ten 
gebruike krijgen, indi en deze beschikbaar is. 

Zij , d ie daarvoor in aanmerking wenschen 
te komen, r ichten zich schr ifte lij k vóór het 
einde van den cursus tot den hoogleeraar
directeur, die jaarlij ks bij het begin van den 
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nieuwen cursus na overleg met de hoogleeraren 
de beschikbare loges verdeelt naar de ter 
Akademie beoefende kunstvakken. Is deze ver_ 
deel ing tot stand gekomen, dan wijst de hoog
leeraar-directeur na overleg met de daarbij 
betrokken hoogleeraren de loges toe aan hen, 
die zich het gunstigst onderscheiden hebben. 

De leerl ing, aan wien een loge is toege
wezen, is vrij in het kiezen van den hoog
leeraar, onder wiens leiding hij wenscht te 
werken. Hij geeft vóór den aanvang van den 
cursus bericht van zijn keuze aan den hoog
leeraar-directeur. Deze keuze geldt voor één 
studiejaar. 

A rt . 62. De hoogleeraar-directeur maakt, 
na overleg met de docenten, een lesrooster en 
een programma op, waarin nadere bij zonder
heden omtrent de inrichting van het onder
wij en de eischen voor de verschillende exa
mens worden opgenomen. Deze stukken wor
den met het advies van de commissie van toe
zicht aan den M inister ter goedkeuring ge
zonden. 

Art. 63. Aan de lee,·lingen, di e de Aka
demie verlaten, kan, zoo zij dit wenschen, een 
verklar ing worden u itgereikt, waarin de door 
hen gevolgde cursussen worden vermeld en 
nadere bijzonderheden over ijver, begaafdheid 
en vorderingen kunnen worden opgenomen. 
Deze verklaring draagt de handteekening van 
den hoogleeraar-d irecteur . 

§ 5. Van de exaniens. 

Art. 64 . Aan de Akademie worden de vol
gende examens afgenomen: 

1. het toe latingsexamen, bedoeld in artikel 
3 der wet· 

2. overg'angsexamens; 
3. het examen, bedoeld in artikel 11 der wet 
A r t. 65. Behalve bij het toelatingsexamen 

heeft de hoogleeraa1·-directeur de leiding van 
de versch ill ende examens; zoo noodig ver
zoekt hij een der examinatoren het secreta
riaat waar te nemen. 

De waarde van den door de candidaten 
geleverden arbeid zal worden bepaald door 
cijfers van 1 tot 10, waarvan 5 de beteekenis 
,,b ijna voldoende" heeft. 

B ij stemmingen beslist de meerderheid. Sta
king van stemmen wordt geacht een beslis
sing te zijn in deri voor den candidaat minst 
gunstigen zin. 

Art. 66. Het toelatingsexamen wordt afge-
11omen doo,· de commissie, bedoeld in artikel 
3 der wet. 

De overgangsexamens worden afgelegd voor 
ten minste twee door den hoogleeraar-direc
teur aan te wijzen hoogleeraren. 

Het examen, bedoeld in artikel 11 der wet, 
wordt volgens het voorschrift der wet afge
nomen door examinatoren, die de Minister 
aanwijst ; ten minste twee van hen zullen 
hoogleeraar der A kademie zij n . 

Art. 67. Het toelatingsexamen wordt jaar
lijks in de maand J uli gehouden. Degene, die 
aan d it examen wenscht deel te nemen, geeft 
hiervan vóór den 16den J uni schriftel ij k aan 
den hoogleeraar-directeur kennis, met vermel
d ing van den cursus en de klasse, welke hij 
wenscht te volgen, en met overlegging van 
een op hem betrekking hebbend LLitreksel LLit 

de geboorteregisters van den burgerl ij ken 
stand benevens van de aan het slot van het 
volgend artikel bedoelde d iploma's, welke h ij 
mocht bez itten. 

Art. 68. Het toelatingsexamen omvat: 
a. het teekenen van een levensgrooten kop 

naar het levend model en van één of meer 
levenlooze voorwerpen; 

b. de kennis van het geraamte en van de 
onmiddellijk onder de hu id gelegen sp ieren; 

c. de kennis van de grondbeginselen van 
de perspectief. 

Zij , die in het bez it zijn van een akte van 
bekwaamheid in het teekenen Ma, N I Xa of 

IXb , worden van het examen in de onder 
b en c genoemde vakken vrijgesteld. 

Art. 69. Zij , d ie zich voor den cursus in de 
beeldhouwkunst hebben opgegeven, doch wier 
proeven van bekwaamheid in het teekenen on
voldoende waren, kunnen in de gelegenheid 
gesteld worden een aanvull end examen in het 
boetseeren te doen . 

Slagen zij daarvoor, dan kunnen zij tot de 
eerste beeldhouwklasse worden toegelaten . 
Zonder een besluit van de hoogleeraren, d ie 
in de practische cursussen onderwijs geven, 
zullen zij echter later n iet kunnen overgaan 
naar den cursus in de teekenkunst. 

Zij , die zich opgegeven hebben voor den 
avondcursus in de teekenkunst en daarvoor 
geslaagd zijn, kunnen zonder een beslui t van 
de hoogl eeraren in de practische cursussen niet 
naar een practischen dagcursus overgaan. 

Art. 70. Zij , die voor het toelatingsexamen 
geslaagd zijn en bij hun aangifte den wensch 
hebben kenbaar gemaakt om terstond tot het 
examen voor een hoogere klasse of voor een 
vakcursus te worden toegelaten, krijgen de 
gelegenheid hiertoe aan het begin van den 
cursus. 

Art. 71. Om van den practischen dagcur
sus in de teekenkunst tot een der practische 
vakcursussen of van de 2de naar de 3de klasse 
van den practischen cursus in de beeldhouw
kunst, dan wel van de l ste naar de 2de 
ki asse van den practischen avondcursus in de 
teekenkunst te kunnen overgaan, moet de 
leerl ing voldoen aan een overgangsexamen. 

D it examen wordt jaarlij ks tegen het e inde 
van den cursus gehouden, doch kan in bij zon
dere gevallen ook op een ander t ijd tip worden 
afgenomen. 

Het overgangsexamen bestaat voor de prac
t ische vakken u it het zonder hulp of correctie 
vervaardigen van één of meer werkstukken, 
bi noen een vastgestel den tijd en voor !Ie theo
retische vakken uit een mondelinge onder
vraging in de niet facu ltatief gestelde vakken 
van het ontvangen onderwijs benevens het 
vervaardigen van een anatomieteekening bin
nen een vastgestelden tijd. 

Art. 72. Tot het examen, bedoeld in ar
t ikel 11 der wet, worden toegelaten Neder
) anders van beiderlei geslacht, ook n iet-leer-
1 ingen der Akademie, die op 1 Jul i van het 
jaar, waa rin het examen gehouden wordt, niet 
jonger dan 20 en niet ouder dan 30 jaar zij n. 
Het tijdstip van dit examen wordt jaarlijks 
•t ijd ig in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

De candidaten zij n verplicht van hun voor-
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nemen tot deelneming ten minste 4 weken 
vóór den aanvang van het examen schriftelijk 
kennis te geven aan den hoogleeraar-directeur, 
met vermelding aan welken wedstrijd zij wen
schen deel te nemen en met overlegging van 
een op hen betrekking hebbend ui ttreksel uit 
de geboorteregisters va n den burgerlijken 
stand. 

Art. 73. De examinatoren, bedoeld in a rt i
kel 11 der wet, en zij , die de wedstrijden, be
doeld in a rtikel 12 der wet, beoordeelen, ge
nieten, voor zoove r zij niet hoogleeraren der 
Akademie zijn, vacatie-gelden en, zoo zij bui
ten Amsterdam wonen, bovendi en vergoeding 
voor re is- en verblijfkosten. 

Art. 74. De e ischen voor het examen, be
doeld in a rtikel 11 der wet, zijn ten aanzien 
van: 

a. aesthetica: 
kennis van de hoofdbeginselen der schoon

heidsleer met betrekking tot de bouw-,. de 
schilder- en de beeldhouwkunst ; 

b. kun tgeschiedenis : 
kennis van de hoofd trekken der a lgemeene 

en der N ederlandsche lnrnstgeschiedenis; 
c. ontl eedkunde : 
kennis van het menschelijk geraamte en van 

de onmiddellijk onder de huid gelegen spie
ren ; 

d. perspectief : 
kennis van de beginselen der perspectief, 

ook als hulpwetenschap der compositie. 
H et examen wordt zoowel mondeling als 

schriftelijk afgelegd. H et mondeling exam en 
in elk der va kken zal per candidaat ten 
hoogste één uur duren. 

Bepaaldelijk word t gevorderd voor het vak c 
(ontleedkunde ): 

1. een schets van een p roport iebeeld met 
geraamte, waarvoor 6 uren worden toege
staan ; 

2. een spier teekening va n een onderdeel 
van het menschelijk lichaam , waa rvoor 2 uren 
worden toegestaan; 

3. een teekeni ng van een stand naar het 
naakt model (de opgerezen fi guu r ter hoogte 
van ongeveer 50 cm ), waarvoor 10 uren wor
den toegestaan ; 

en voor het va k d (perspectief) : 
het m aken eener perspectivische teekening, 

waarvoor 6 uren worden toegestaan. 
Hij , d ie een examen heeft a fgelegd in de 

va kken . hierboven vermeld onder a, b en d, 
en het bewijs lever t , da t hij vol doende be
kwaamheden bez it in de bouwkunst in het 
a lgemeen, wordt tot een wedstrijd in de 
schoone bouwkunst toegelaten. 

Art. 75. Aan hen, die een examen met 
goed gevol g afl eggen , wordt binnen acht da
gen door de commiss ie van examinatoren een 
getuigsch ri ft uitgereikt. 

§ 6. Van de weds trijden en de jaargelden . 

Art. 76. Wedstrijden, als bedoeld in a r
t ikel 12 van de wet, worden elk jaar ge
houden en wel in deze vol gorde: 

het eerste jaar in de monumentale en ver
sierende schilderkunst en in de monumentale 
en vers ierende beeldhouw kunst; 

het tweede jaar in de grafi sche kunst; 
het derde jaar in de vrije schilderkunst en 

in de vrije beeldhouwkunst ; 
het vierde jaar in de schoone bouwkunst. 
Art. 77. H et t ijdstip, waarop de wedstr ij 

den gehouden worden, wordt t ijdig in de 
1',-ederlarulsche Staatscourant bekend gemaa kt . 

Zij , di e aan een wedstrijd wensch en deel te 
nemen, melden zich uiterlijk twee weken vóór 
den aanvang sch r iftelijk bij den hoogleeraar
directeur aan met overl egging van een ge
tui gschr ift, blijkens hetwelk zij met goed ge
volg het in artikel 11 va n de wet bedoeld 
examen hebben a fgelegd . Om tot deelneming 
aan de wedstrijden te worden toegelaten , zul 
len de candidaten op 1 Juli van het loopend 
jaar hun dertigste jaar niet mogen hebben 
overschreden . 

Ar t. 78. De wedstrijden hebben plaats in 
het gebouw der Akadel)'li e. 

Aan eiken mededinger wordt bij het lot een 
afzonderlij k lokaal aangewezen voor den duu r 
van den wedstrijd . 

De door . de m dedingers gemaakte kosten. 
wel ke door de in artikel 80 bedoelde jury wor
den gesch at, worden tot een bed rag van ten 
hoogste f 300 vergoed. 

De mededingers onderwerpen zich , op straffe 
van ui tslui t ing, aan de maatregelen van orde, 
welke de hoogleeraar-directeur onder goed
ke uring van de commiss ie van toezicht vast
stelt . 

Art. 79. De wedstrijden bestaan uit: 
a. een proef kamp; 
b. een eindkamp. 
Van de mededinge rs , di e het best in den 

proefkamp voldeden, worden er ten hoogste 
vier tot den eindkamp toegela ten. Alleen in
d ien de jury beslist, da t geen der mededingers 
voldoen de bekwaamheid in den proefkamp be
wees , word t de e indkamp niet gehouden. 

Art! 80. H et in proe f_ en eindkamp ge
leverd werk wordt beoordeeld door een jury . 
Deze jury bestaat ui t ten hoogste zeven leden, 
van welke ten mi nste d r ie kunstenaa rs zijn. 
Lid en voorzitter der jury is de hoogleeraar
di recteur der Akademie; lid de oudste hoog
leeraar der Akademie, in wiens vak de wed
strijd gehouden wordt. De andere leden der· 
jury, evenals de noodige plaatsvervangende 
leden , worden benoemd door den Minister op 
voordrach t van de commiss ie van toezicht. Ui t 
hun midden kiezen de juryleden een secretari s. 

I s de oudste hoogleeraar , in wiens vak de 
wedstrijd gehouden wordt, hoogl ee raar-direc
teur en dus a ls zoodanig reeds I iel en voor
zitter , dan benoemt de Ministe r op voordracht 
van de commissie van toezicht in zij n plaats 
een der a ndere docenten, die in de prncti sche 
cursussen onderwijs geven . 

Art. 81. De jury stel t, met ina h tneming 
van het bepaalde in a r t ikel 82, de onderwer
pen vast en bepaalt, voor zoover dit niet bij 
reglement of bij in de N eilerlandsche Staats
coitrant bekendgem aakt programma geschied' 
is, de opeenvol ging en den aard der werk
zaamheden benevens den tijd, die daarvoor 
zal worden toegestaan. 

Art. 82. De op te geven onderwerpen zijn 
voor alle mededingers in denzelfden wedstrijd' 
gelijk. Voor de te maken composit ie worden 
zij bij voo rkeur ont leend aan de oude of de• 
bijbelsche geschiedenis. 
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De jury vergelijkt de proeven naar het le
vend model, die in den wedstrijd vervaardigd 
zijn, ter plaatse met het model. 

Art. 83. Bij den aanvraag van den eind
kamp rnikt de voorzitter der jury aan de me
ded ingers in gesloten omslag uit een om
schrijving van het onderwerp, dat voor het in 
den eindl<amp te vervaardigen werkstuk werd 
vastgesteld. Van dit werkstuk wordt door den 
mededinger een schets gemaakt. 

Gedurende het ontwerpen der schets wordt. 
niemand tot den mededinger toegelaten en 
mag deze ook niet anders dan met toestem
ming van de voorzitter der jury zijn lokaal 
verlaten. Waneer de schets gereed is , wordt 
zij door den voorzitter der jury in tegenwoor
digheid van den vervaardiger gewaarmerkt en 
zooveel mogelijk tegen. verandering gewaar
borgd. 

Deze schets behoort ten grondslag te liggen 
aan het definitieve werk voor den eindkamp. 

Art. 84. De proefkamp bestaat uit: 
A. voor de 1nonumentale en versierende 

schilde,·kunst: 
1. het schetsen van een compositie in aan

sluiting met een architectonisch gegeven of in 
een vaste omsluiting naar een opgegeven on
derwerp, ter hoogte van de opgerezen figuur 
van 25 cm (toegestane tijd 8 uren); 

2. het vervaard igen van een teekening naar 
levend model, ter hoogte van de opgerezen 
figuur van 80 cm (toegestane tijd 20 uren); 

B . voor de 1noni,mentale en versierende 
beeldhoiGwkunst: 

1. het boetseeren in klei van een compo
sitie in aanslu iting met een architectonisch 
gegeven of in een va te omsluiting naar een 
opgegeven onderwerp, ter hoogte van de op
gerezen figuur van 25 cm (toegestane tijd 8 
uren); 

2. het boetseeren in klei van een hoog
relief naar levend model, ter hoogte van de 
opgerezen figuur van 80 cm (toegestane t ijd 
20 uren); 

C. voor de grafûche kunst: 
1. het 'schetsen van twee composities naar 

opgegeven onderwerpen, ter hoogte van de 
opgerezen figuur van 25 cm (toegestane tijd 
6 uren voor elke compositie); 

2. het vervaardi gen van een teekening 
naar naakt model, ter hoogte van de opge
rezen figuur van 80 cm, of van een kop naar 
levend model op halve levensgrootte (toege
stane tijd 20 uren) ; 

3. het vervaardige n van een proeve in een 
nader door de jury aan te wijzen grafische 
techniek ( toegestane tijd 20 uren) ; 

D . voor de vrije schilderkunst: 
1. het schetsen van twee composities naar 

opgegeven onderwerpen, ter hoogte van de 
opgerezen figuur van 25 cm (toegestane t ij d 
12 uren); 

2. het schilderen van een stand naar naakt 
model in een nader door de jury aan te 
wijzen schilder-techniek, ter hoogte van de 
opgerezen figuur van ·80 cm (toegestane tijd 
20 uren); 

E. voor de v,-ije beeldhouwkunst: 1 
1. het boetseeren in klei van een compo-

sitie naar een opgegeven onderwerp, ter hoog
te van de opgerezen figuur van 25 . cm (toe
gestane tijd 8 uren); 
- 2. het boetseeren in klei van een figuur 

tegen fond naar naakt model , ter hoogte van 
de opgerezen figuur van 80 cm (toegestane 
t ijd 20 uren) ; 

3. het hakken van de onder 1 genoemde 
compos itie in een nader door de jury aan te 
wijzen materiaal (toegestane tijd 20 uren) ; 

F. voor de bottwkunst: 
1. het afleggen van een voorafgaand nader 

examen betreffende: 
a. de beschrijvende meetkunde; 
b. de statica, wat betreft de berekening van 

eenvoudige con tructiën; 
c. de burgerlijke bouwkunst (boutverbindin

gen, steenverbanden, ijzerconstructiën, onder
deelen van gebouwen); 

d. de kennis van bouwstoffen, gebruikelijk 
voor bouwkundi ge werken; 

e. de leer van het ornament; 
2. het vervaardigen van een ontwerp voor 

een gebouw of gebouwencomplex van open
baar karakter; 

3. het maken van bouwkund ige werktee
keningen naar een opgegeven ondenverp. 

Vrijgestel d van het onder 1 genoemd exa
men zijn degenen, die in het bezit zijn van 
het diploma van civiel of bouwkundig in
genieur. 

Vrijgesteld van de vakken a-d van het 
onder 1 genoemd examen zijn degenen, die 
in het bezit zijn van het getuigschrift van 
met goed gevolg afgelegd propaedeutisch exa
men voor civ iel of bouwkundig ingenieur. 

Vrijgestel d van het vak a van het onder 1 
genoemd examen zijn degenen, die in het 
bezit zijn van het getuigschrift van met goed 
gevolg afgelegd eindexamen eener hoogere 
burgerschool met 5-jarigen cursus. 

Behoudens deze vrijste]] ingen worden alleen 
zij , die met goed gevolg het voorafgaand 
examen in elk der sub 1 vermelde vakken 
aflegden, toegelaten tot de onder 2 en 3 ge
noemde proeven. 

Art. 85. De eindkamp bestaat uit: 
A . voor de monumentale en versierende 

schilderkunst: 
het vervaardigen van een karton in kleur 

op ware grootte naar een opgegeven onder
werp en het uitvoeren van een detai l in de 
techniek, waarin de opgave, gedacht is; 

B. voor de monumentale en versierende 
beeldhouwkunst: 

het vervaardigen van één of meer figuren 
als architecturaal onderdeel naar een opge
geven onderwerp en het hakken ·van een deel 
daarvan in steen ; 

C. voor de grafische kunst: 
het vervaardigen van één of meer koper

gravures naar opgegeven figurale onderwer
pen; 

D. voor de vrije schilderkunst: 
het vervaardigen eener figuur-schi lderij in 

ol ieverf naar een opgegeven onderwerp; 
E. voor de vrije beeldhouwkunst: 
het modelleeren van een beeld of beeld

g,,oep naar een opgegeven onderwerp; 
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F. voor de bouwkunst: 
het vervaardigen van een ontwerp van een 

monumentaal gebouw, bij den wedstrijd na
der aan te geven; de schetsen, bestaande uit 
plattegronden, doorsneden en de voornaamste 
opstanden, te vervaardigen op de schaal 1 : 
200; de definitieve ontwerpen moeten be
staan uit: 

a. de plattegronden van de verschillende 
verdiepingen op de schaal 1 : 100; 

b. de teekening van vóór. en achtergevel 
en van een der zijgevels op dezelfde schaal; 

c. een doorsnede op deze! fde schaal; 
d . twee detail-teekeningen tot verklaring 

van de constructie op dezelfde ·schaal; 
e. ten minste twee detail-teekeningen van 

voorname decoratieve onderdeelen op de 
clrnal 1 : 20; 

/ . een in aquarel uitgevoerde perspectief
teekening; 

(J. een beknopte technische beschrijving van 
het gebouw en van de te bezigen materialen. 

Art. 86. Werken van mededingers, die zich 
niet hebben gehouden aan het reglement en 
he t programma, die in te sterke mate afge
we ken zijn van hun schetsen of die de voorge
schreven afmetingen niet in het oog hielden, 
blijven buiten beoordeeling. 

De jury neemt haar beslissingen met meer
derheid van stemmen. Staking van stemmen 
wordt geacht een beslissing te zijn in den 
voor den belanghebbende minst gunstigen zin. 

Een lid der jury, dat zich aan de stemming 
onttrekt, wordt geacht gestemd te hebben m 
voor den candidaat ongunstigen zin. 

Art: 87. De jury geeft een met redenen 
omkleed verslag omtrent de uitkomst van den 
wedstrijd. Zij zendt dit verslag . aan den Mi
nister, door tusschenkomst van de commissie 
van toezicht, welke hierbij, zoo daartoe termen 
bestaan, de gemotiveerde aanbeveling voegt, 
bedoeld in artikel 15 der wet. 

Art. 88. Na de toekenning van de eere
penningen worden de in den wedstrijd gele
verde werken gedurende ten minste 8 dagen 
openlijk tentoongesteld. De • met den gouden 
eerepenning bekroonde werken worden het 
e igendom van den Staat der Nederlanden en 
blijven in de Akademie bewaard. 

Art. 89. De maatregelen van orde, waarin 
bij dit reglement ten aanzien van de wedstrij
den niet mocht zijn voorzien, worden vastge
steld door de commissie van toezicht in over
leg met den hoogleeraar-directeur. 

Art. 90. De eerepenningen worden binnen 
een jaar na het begin van den wedstrijd aan 
de bekroonden uitgereikt in een plechtige ver
ga dering van de commissie van toezicht, de 
leden der jury en de docenten der Akademie. 

Art. 91. Het jaargeld, qedoeld in artikel 
15 der wet, ·wordt Îl\. het algemeen ten hoog
ste gedurende drie achtereenvolgende jaren 
rnrleend. 

Degene, die met een jaargeld begunstigd is, 
gedraagt zich naar de voorschriften, die onder 
goedkeuring van den Minister door de com
missie , van toezicht, in overleg met den voor
zitter der jury, den belanghebbende gehoord, 
zijn gegeven. Deze voorschriften betreffen in
zonderhe id de door den begunstigde te bezoe-

L . & S. 1931. 

ken plaatsen en imichtingen, de door hem 
te verrichten studiën en in te zenden werken, 
benevens den aan een en ander te wijden tijd. 

Art. 92. Het jaargeld wordt driemaande
lijks bij vooruitbetaling uitgereikt. Ten aan
zien van hem, die in gebreke is zich naar de 
gegeven voorschriften te gedragen, kan het 
jaargeld geheel of gedeeltelijk worden inge
houden . 

Art. 93. Aan de begunstigden kan de Mi
nister op voorstel van de commissie van toe
zicht, den voorzitter der jury gehoord, een 
vergoeding voor uitgaven wegens werkplaat
sen, modellen en materialen toekennen tot een 
bedrag van: 

ten hoogste f 1800 's jaars voor een schilder, 
een beeldhouwer of een bouwkunstenaar; 

ten hoogste f 1100 's jaars voor een grafisch 
kunstenaar. 

In het algemeen wordt deze vergoeding ten 
hoogste twee malen toegekend en wel voor 
het eerste en het derde jaar. 

De bepalingen van artikel 92 zijn op deze 
vergoeding toepasselijk. 
· Art. 94. Vóór het e inde der maand Juni 

bezorgt de met het jaar geld begunstigde per
soon! ijk op de hem door den voorzitter der 
jury aan te wijzen plaats zoodanige bewijzen 
zijner studiën als in zijn instructie zijn ge
vraagd, vergezeld van een door hem onder- · 
teekende verklaring, dat hij eigenhandig de 
ingezonden stukken heeft vervaard igd, als
mede een verslag van zijn verrichtingen in 
het afgeloopen jaar. 

Art. 95. Na afloop van het eerste en van 
het tweede jaar, gedurende hetwelk aan een 
bekroonde een jaargeld is toegekend, legt de 
commissie van toezicht, gehoord een comité 
uit de jury, bestaande uit den voorzitter, den 
secretaris en een door de commissie uit te 
noodigen lid , een gemotiveerd rappol't aan den 
Minister ovel', waarin zij omtrent het al of 
niet opnieuw toekennen van het jaargeld haar 
meening uitspreekt. 

Art. 96. De toegezonden kunstwerken wor
den gedurende ten minste 8 dagen tentoonge
steld. Zij blijven het eigendom van de in
zenders. 

§ 7. O·vergangsbepal-ingen . 

Art. 97. Gedurende vier jaren na de in
werkingtreding van dit reglement kan de 
Minister op voordracht van de commissie van 
toezicht toestaan, aat tot een examen, als be
doeld in artikel 72 en tot een wedstrijd, als 
bedoeld in artikel 77, worden toegelaten can
didaten, die. de daar gestelde leeftijdsgrens 
reeds overschreden hebben, wanneel' toepassing 
van die grens geacht moet worden onbillijk 
voor hen te zijn. 

Hij is bevoegd ten aanzien van alle andere 
aangelegenheden, die als gevolg van de in
werkingtreding van dit reglement bijzondere 
voorziening behoeven, tot 1 September 1932 
van' dit reglement afwijkende regelingen te 
treffen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 

38 
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worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28sten Augustus 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K1msten en W etenschappen. 

J . Te r p s t 1' a. 
(Uitger,. 29 Aug>ustus 1931.) 

1 Septembe1· 1931. BESLUIT tot regeling 
van de vergoeding wegens het gebruik van 
e igen rijwiel met hulpmotor bij reizen ten 
behoeve van het Rijk gedaan. S. 391. 

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

Financiën van 26 Augustus 1931 , n°. 62, Ge
nerale Thesaurie; 

Gelet op artikel 11, laatste lid, van het 
Reisbesluit 1916; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en als volgt: 

Eenig artikel. 
Aan het eerste lid van artikel 11 van het 

Reisbesluit 1916 wordt eene zinsnede toege
voegd, luidende als volgt: 

" 6°. wegens het gebruik van eigen rijwiel 
met hulpmotor: 4 cents per af gelegden kilo
meter". 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den l sten September 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
( Uitgeg. 9 September 1931.) 

3 September 1931. BESLUIT ter bepaling 
van den dag van inwerkingtreding van de 
wet van 21 Mei 1931 (Staatsblall n°. 204), 
houdende wijziging va n de wet tot instel
ling eener Rijkspostspaarbank. R. 392. 

B epcwlt op 1 Januari 1932. 

7 Septembe,· 1931. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst der Woning
wet, zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet van 9 Juli 1931 (Staatsbl-ad n°. 
266). S. 393. 

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

Arbeid, Handel en Nijverhe id van 11 Augus
tus 1931, n°. 6236 M/P.W.W., afdeeling Volks
gezondheid, van Justitie van 28 Augustus 
1931, 2de afdeeling A, n°. 861, en van Fi
nanciën van 1 September 1931, n°. 27, Gene
rale Thesaurie ; 

Gelet op artikel XL der wet van 9 Juli 
1931 (Staatsbl!Ul, n°. 266), tot wijziging van 
de Woningwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst der Woningwet, overeenkomstig 

het bepaalde in bovengenoemd artikel, alge
meen bekend te maken door bijvoeging van 
dien tekst in zijn geheel bij di t besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Justitie en van Financiën zijn 
bel ast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsbl!Ul, zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 7den September 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijve,·heid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

De Minister van J ustitie, J . Don n er. 
De Ministe1· van Financiën, De Geer. 

(Uitgeg. 21 S eptember 1931.) 

TEJi:ST VAN DE WONINGWE'f. 

§ 1. Voo,·schriftcn betreffende aan 1roningen 
en aan andere gebouwen te stellen eischen . 
Art. 1. 1. De gemeenteraad stelt voorschrif

ten vast betreffende de eischen, waaraan moet 
worden voldaan: 

a. bij het bouwen van woningen, 
b. bij het geheel of voor een gedeelte ver

nieuwen, of veranderen of het uitbreiden van 
woningen, 

c. bij het krachtens eenig zakelijk recht tot 
woning in gebruik nemen of als eigenaar of 
in eenige andere hoedanigheid tot woning in 
gebruik geven van een gebouw of een gedeelte 
van een gebouw, laatstelijk niet als woning 
gebezigd, 

d. met betrekking tot bestaande niet onder 
b begrepen woningen. 

2. De gemeenteraad stelt voorschriften vast 
11opens behoorlijke bewoning. 

3. De gemeenteraad stelt voorschri {ten vast 
met betrekking tot het bouwen, het geheel of 
voor een gedeelte vernieuwen of veranderen 
of het uitbreiden van andere gebouwen. D aar
bij wordt bepaald, welk van die voorschriften 
op bestaande andere gebouwen van toepassing 
zijn. 

4. Ten aanz ien van de vernieuwing of de 
verandering van een gedeelte van een woning 
of een ander gebouw of het uitbreiden va11 
een woning of een ander gebouw worden van 
de voorschriften, bedoeld in dit artikel, alleen 
die van toepassing verklaard, die het te ver
nieuwen of te veranderen gedeelte of de uit
breiding betreffen. 

2. 1. Ten aanzien van woningen en andere 
gebouwen stelt de gemeenteruad voorschriften 
vast: 

a. ter bepaling van de voorgevelrooilijn , 
waaronder wordt verstaan de lijn, die bij het 
bouwen, het geheel vernieuwen of veranderen , 
of het uitbreiden, behoudens afwijkingen, toe
gelaten krachtens die voorschriften, aan de 
wegzijde niet mag worden overschreden ; 

b. ter bepaling van de achtergevelrooilijn , 
waaronder wordt verstaan de lijn , die bij het 
bouwen, het geh!)el vernieuwen of veranderen. 
of het uitbreiden, behoudens afwijkingen, toe
gelaten krachtens die voorschriften, aan de 
van den weg afgekeerde zijde met mag worden 
overschreden; 

c. met betrekking overigens tot de plaat
sing ten opzichte van elkander; 

d. met betrekking tot de hoogte. 
2. Bij afzonderlijk besluit van den gemeen

teraad kunnen ter uitvoering of aanvulling of 
in afwijking van de in het vorig lid onder a 
en b bedoelde voorschri ften ook bijzondere 
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vooi·schr iften worden vastgesteld t~r bepaling 
Yan een voorgevelroo ilijn of achtergevelrooilijn 
voor woningen en andere gebouwen aan één 
of meer bestaande of toekomstige wegen of 
deelen van wegen, waarvan de ligging in het 
rnadsbesluit bepaaldelijk is aangeduid. 

3. l. De voorschriften, in artikel 1 be
doeld , kunnen ~erschillend zijn naar gelang 
van den aard en de bestemming der woningen 
en der andere gebouwen , alsmede van hunne 
ligging. 

2. Bij die voorschriften kunnen e ischen 
worden gesteld omtrent de zuivering van on
gedierte en, voorzoover zij op woningen of 
tot woning bestemde gedeelten van gebouwen 
betrekking hebben, omtrent de afscheiding van 
slaapplaatsen, het aantal woningen in een 
zelfde gebouw in verband met de inrichting 
va n dat gebouw, alsmede omtrent het aantal 
bewoners in verband met de ruimte der ver
trekken. 

3. De eischen omtrent het aantal bewone1·s 
in verband met de n1imte der vertrekken 
blijven buiten toepassing ten aanz ien van 
woningen, waarin: 

a. geene · andere personen wonen dan die 
haar reeds bewoonden bij het ·indienen van de 
vernrdening, waarbij de eischen worden ge
steld; 

b. de overschrijding het gevolg is van ver
meerdering van het g02in door geboorte of 
door wederopneming van tijdelijk elders ge
vestigde leden na het tijdstip, waarop de wo
ning door het gezin betrokken werd . 

4. Onder gezin zijn begrepen de bloed- en 
aanverwanten , die volgens de artikelen 376-
378 en artikel 383 van het Burgerlijk Wetboek 
in de termen kunnen vallen om op onderhoud 
aanspraak te maken. 

4. l. Ten aanzien van geheel of voor een 
gedeelte te vernieuwen of te veranderen, of 
uit te breiden of nieuw te bouwen woningen 
of a ls woning in gebruik te nemen gebouwen 

.of gedeelten van gebouwen worden door den 
gemeenteraad voorschriften vastgesteld betref
fende: 

a,. grootte en indeeling van woningen, zoo
mede ligging en afmetingen van tot woningen 
behoorende vertrekken, trappen, toegangen en 
portalen, alsmede het hoogtepeil van den vloer 
der benedenwoonvertrekken, 

b. privaten, 
c. bechikbaarheicl van drinkwater, 
cl. voorkoming van brandgevaar, 
c. voorkoming van vochtigheid, 
f. hechtheid der gebouwen, in het bijzonder 

van hunne fundeeringen, muren, kelders, vloe
ren, trappen, zolderingen en daken, 

g. verwijder ing van water en vu il , 
h. toevoer van l icht en 1 ucht, 
i. schoorsteenen. 
2. Ten aanzien van bestaa nde niet onder 

het ee rste lid begrnpen woningen worden door 
den gemeenteraad ,·oorschriften vastgesteld 
betreffende de in het eerste li d onder b-i 
vermelde punten . 

5. l. Met betrekking tot één of meer der 
in artikel 2, eerste lid , onder b, c en d, en in 
artikel 4 vermelde punten kan door Gedepu
tee1·de Staten, den inspecteur, belast met het 
toezicht op de handhaving van de wettelijke 

be pal in gen betreffende de volkshuisvesting, 
gehoord, bij een met redenen omkleed besluit 
vrij ste lling worden verleend. Deze vrijstelling 
kan zich, wat de in art. 2, ee rste lid , onder 
b, c en d, vermelde punten betre ft, uitstrek
ken , hetzij tot de geheele gemeente, hetzij tot 
een deel van de gemeente, en wat de in ar
ti kei 4 vermei de punten betreft, betzij tot 
all e won ingen , hetzij naar gelang van harnn 
aard , bestemm ing of li gg ing tot sommige. 

2. Door Gedeputee1·de Staten kan , den in
specteur gehoord, bij een met redenen om
kl eed besluit vrijstelling worden verleend van 
de verp lichting tot het vaststellen van voor
sch1·iften nopens behoorlijke bewoning. 

3. De vrijstell ing, bedoeld in het eerste 
en in het tweede lid, wordt voor niet langer 
dan vijf jaren verleend op aanvrage van den 
gemeenteraad en kan , den inspecteur gehoord, 
op aanvrage van den gemeenteraad, bij een 
met redenen omkleed besluit worden verlengd, 
telkens voor een bepaalrlen tijd, vijf jaren niet 
te boven gaande. 

4. Wordt door Ons het besluit van Gedepu
teerde Staten vernietigd , dan hebben deze op
nieuw uitspraak te doen met inachtneming 
,,an Onze bes] iss i ng. 

5. De artikelen 166 en 169- 173 der Provin
cial e wet zijn ten deze van toepassing. 

6. l. Het is verboden zonder schriftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders ; 

a. een woning of een a nder gebouw te 
bouwen, geheel of voor een gedeelte te ver
nieuwen of te veranderen, of uit te breiden, 

b. krachtens eenig zakelij k recht tot woning 
in gebrnik te nemen of als e igenaar of in 
e!ln ige andere hoedanigheid tot woning in ge
brnik te geven een gebouw of een gedeelte 
van een gebouw, laatstelijk niet als woning 
gebezigd . 

2. De vergunning, bedoeld in het eerste lid 
onder a, mag alleen en moet worden gewei
gerd: 

a. indien het plan, voor welks uitvoering 
zij wordt gevraagd, afwijkt van een goedge
keurd plan van uitbreiding; 

b. indien gebouwd zou worden in strijd met 
voorschriften , al s bedoeld in artikel 43 of met 
een bouwverbod; 

c. indien niet wordt voldaan aan de voor
schriften , bedoeld in de artikelen 1 en 2, 
onverminderd het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 9, onder a, en behoudens het be
paal de in dat lid onder b. 

3. De vergunning, bedoeld in het ee rste lid 
onder b, mag alleen en moet worden gewei 
gerd , indien niet voldaan wordt aan de voor
schriften , bedoeld in artikel 1 , ee1-ste lid, 
onder c, onverminderd het bepaalde in het 
eerste l iel van artikel 9, onder a, en behoudens 
het bepaalde in dat lid onder b. 

4. Bu1·gemeester e n Wethouders beslissen 
binnen den termijn te bepalen bij de, inge
volge artikel 1 vastgestelde verordening. De 
bes! issing op een verzoek om vergunning, dat 
is ingekomen, nadat een besluit, als bedoeld 
in ,trti kei 36, vie rde I iel , ter openb,11·e kennis 
is gebracht, of, bij gebreke daarvan, nadat 
een ontwerp van een plan van uitbreiding. 
\\'aarin het bij het bouwplan betrokken eigen
dom is begrepen, of van een raaclsbeluit, in-
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houdende vool'schriften, a ls bedoeld in artikel 
2, tweede I id , of een verbod gebouwen te bou
wen of te herbouwen, die of dat het bij het , 
bouwpl an betrokken e igendom betrnffen, ter 
gemeente-secretar ie ,·oor een ieder ter inzage 
is nedergelegd, wordt, indien er overigens 
geen gl'ond is om de vergunning te weige1·en, 
bij besluit van Burgemeester en \Vethouders 
aangehouden tot de hesl issing over het plan, 
di e voorsch 1·iften of dat ve rbod onherroepelij k 
is geworden of het besluit, a ls bedoeld in 
artikel 36, vierde lid, verva ll en is. 

5. Burgemeester en vVethonders kunnen in 
a fwijking in zoornr van het bepaalde in het 
vorige I id met toestemming van Gedeputeerde 
Staten een vergunning, a ls bedoeld in het 
ee rste 1 id onder a, geven, ind ien het plan, 
voor welks uitvoering zij wordt gevraagd, 
niet strijdt met het ontwerp van het plan van 
uitbre id ing, of het aan Gedeputeerde Staten 
ter goedkeur ing ingezonden plan van uitbrei
ding of met het ontwerp van voorschriften, 
a l bedoeld in artikel 2, tweede lid , of van 
het verbod, of het aan Gedeputeerde Staten 
ter goedkeur ing ingezonden raadsbesluit, in
houdende die voorschriften of dat verbod. 

6. Een besluit tot het verleenen van voor
waardelijke vergunning of tot we iger ing der 
vergunning of tot aanhouding der besliss ing is 
altijd met redenen omkleed. De voorwaarden, 
aan eene vergunning verbonden, mogen alleen 
strekken tot naleving van de bepalingen van 
wet en vero l'dening, krachtens welke zij word t 
verleend en waaraan het plan, voor welks uit
voering de vergunning wordt gevraagd , moet 
voldoen. 

7. 1. Van het besluit, bedoeld in het zesde 
lid van artike l 6, is beroep op den gemeente
raad toegelaten. rnlgens regelen, bij plaatse
lijke verordening vast te stellen . Gelij ke voor
ziening is toegelaten, indien Burgemeester en 
W ethouders niet binnen den in den ee rsten 
zin van het vierde lid van artike l 6 bedoelden 
term ijn een besluit hebben genomen. 

2. V an het besluit van den gemeenteraad 
wordt door Bul'gemeester en Wethouders on
verwijld kenni s gegeven, door toezend ing van 
een afschrift, aan hem, die de voorz iening 
heeft gevraagd, of aan zij n rechtverkrijgende. 

3. Indien het raadsbeslui t strekt tot het 
verl eenen van de vergunning, geldt bedoelde 
kennisgeving als eene door Burgemeester en 
W ethouders verleende vergunning. 

4. vVordt het besluit van den gemeente
raad door Ons vern ietigd, dan heeft de ge
m eenteraad opnieuw uitsprnak te doen met 
inachtnemi ng van Onze besliss ing. 

8. 1. Voor het bouwen, het geheel of voor 
een gedeelte vernieuwen, het u itbre iden o f 
veranderen van kassen en andere bij alge
meenen maatregel van bestuur daarmede ge
lijk te stellen bedrijfsgebouwen kan vergun
ning worden verleend met afwijk ing van een 
goedgekeurd plan van uitbreiding of van voor
schriften, als bedoeld in artikel 2 of 43 of 
van een verbod, gebouwen te bouwen of te 
herbouwen, tenzij het plan, voor welks uit
voering vergunning wordt gevraagd, zal wor
den uitgevoerd op een perceel bouwgrond, 
waarvan de omr ingende wegen reeds geheel 
of grootendeels zijn aangelegd. In de vergun-

n>ng wordt een tennijn van ten hoogste tien 
jaren gesteld . 

2. _Indien met toepassing van het bepàalde 
in het vorige lid een bouwvergunning wordt 
gegeven, wordt daaraan de voorwaarde ver
bonden, dat de gebouwen na het verstrij ken 
van den in de vergunning bepaalden termijn 
op eerste aanzegging van Burgemeester en 
W ethouders zonder rech t op schadevergoeding 
te hunner keuze zull en worden verwijderd of 
in overeenstemming gebrach t met het plan 
van uitbreiding, de voorschr iften of het ver
bod, bedoeld in het ee rste lid . 

9. 1. Voorzoover eene verordening met be
trekking tot gebouwen Burgemeester en W et
houders daartoe uitdrukkelijk bevoegd ver
klaart, kunnen zij : 

a. nadere e ischen vasts teil en ten opzich te 
van in die verordening bepaalde lijk aangewe
zen punten; 

b. vrijste lling verleenen van het voldoen 
aan in die verordening bepaaldel ijk omschre
ven eischen. 

2. Aan eene vrijstelling k1111nen voorwaar
den worden verbonden, welke ech ter alleen 
mogen strekken ter bescherming van de be
langen, beoogd met de bepalingen, w'aarvan 
vrij steil ing wordt verleend. 

3. In het geval, omschreven onder a van 
het eerste I id , is beroep op den gemeenteraad 
toegelaten; in het geval, omsch reven onder b 
van het eerste I id, kan de gemeenteraad be
roep op zich tegen weigerino- van eene vrij 
stell ing toelaten; een en ander volgens rege
len," bij plaatselijke verordening vast te stellen. 

4. Van het be lui t van den gi-meenteraad 
wordt door Burgemeester en vVethouders on
verwijld kenni gegeven aan hem, die het be
roep heeft inge teld . 

5. Wijkt het besluit van den gemeenteraad 
van dat van Burgemeester en Wethouders af. 
dan geldt bedoelde kennisge vi11g a ls eene door 
Burgemeeste r en W ethoude ,·s verleende ve r
gunning. 

10. L De ontwerpen van besluiten tot vast
stelling, aanv ulling, wijziging of intrekkingvan 
voorschriften, als bedoeld in a rt ikel 2, tweede 
lid, liggen gedurende ten minste dertig dagen 
vóór de vaststelling ter gemeente-secretarie 
voor een ieder ter inzage. Bij de ontwerpen 
zijn uitvoerige kaarten gevoegd. 

2. Van de nederlegging geeft het hoofd 
van het gemeentebestuur in één of meer dag
bladen der gemeente of, bij het ontbreken 
daarvan, eener naburige gemeente onverwijld 
kennis. Bovend ien geeft het hoofd van het 
gemeentebestuur van de nederlegging schrifte
lijk kennis aan de eigenaren van de bij die 
voorschriften betrokken e igendommen, inge
schreven in de kadastral e leggers aan de bij 
die inschrijving gekozen woonplaats en aan de 
hypotheekhouders aan de bij de inschrijving 
der hypotheek gekozen woonplaats . 

3. Het bepaalde in het eerste lid en in het 
tweede l id bl ijft buiten toepass ing, ind ien en 
voor zoover de e igenaren, op wier eigendom
men de voorschriften betrekking hebben, en de 
hypotheekhouders schriftelijk vtirklaard heb
ben, tegen die voorschriften geen bezwaar te 
hebben, of de voorschriften betrekking hebben 
op eigendomm en van de gemeente. 
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4. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur nadere voorschriften te 
geven met betre kking tot de kaarten , bedoeld 
in het eerste lid. 

ll. 1. De beslui ten tot vaststelling, aan
vu lling, wijziging of intrekking van de in a rtikel 
1, in artikel 2 en in artikel7,eerstelid, bedoelde 
voorschriften zijn aan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten. aan wie zij binnen twee-

' maal 24 uren na de vaststelling worden toege
w nden, onderworpen . De goedkeuring betreft, 
zoo zij aan eene verordening in haar geheel 
wordt verl eend , a ll een die voorschriften, welke 
aan goedkeuring onderworpen zijn. De a rti
kelen 230 en 231 der Gemeentewet zijn ten 
deze va n toepassing, met dien ve rstande, dat 
de daar genoemde termijn wordt gesteld op 
twee maanden . 

2. Alvorens te beslissen winnen Gedepu
teerde Staten het advies va n den inspecteur in. 

3. Het besluit van Gedeputeerde Staten, 
waarbij de goedkeuring wordt geweigerd , is 
a ltijd met redenen omkleed. Van dit besluit 
kan de gemeen teraad binnen 30 dagen , te 
rekenen van de dagteekening de r besli ssing 
van Gedeputeerde Staten, bij Ons voorzien ing 
vragen . V a n een besluit tot goedkeur ing van 
een raadsbesluit, inhoudende voorschriften , als 
bedoeld in a r t ikel 2, tweede lid, kunnen de 
belanghebbenden binnen 30 dagen, te rekenen 
van de dagteekening der kennisgev ing, bedoeld 
in het volgende lid , bij Ons voorz iening vra
gen. 

4. Van de goedkeuring van een besluit, in
houdende voorschriften, als bedoeld in artikel 
2, tweede lid, geeft het hoofd van het ge
meentebestuur in één of meer dagbladen der 
gemeente, of, bij het ontbreken daarvan, eener 
naburige gemeente onverwijld kennis. 

5. Wordt, buiten het geval van voorziening 
bedoeld in het derde lid , door Ons het besluit 
van Gedeputeerde Staten vernietigd, dan heb
ben deze opnieuw uitspraak te doen met in
achtneming van Onze beslissing. 

6. De artikelen 166 en 169- 173 der Pro
vinciale wet en de arti kelen 197, 199, 203, 
205-207 der Gemeentewet zijn ten deze van 
toepassing, met d ien verstande, dat de a fkon
diging gesch iedt birmen veertien dagen nadat 
het besluit, waarbij de goedkeuring werd ver
leend, onherroepelijk is geworden , en dat het 
formul ier van afkondig ing bij algemeenen 
maatregel van bestuur wordt vastgesteld. D e 
artikelen 198, 200, 203 en 204 der Gemeente
wet zijn niet van toepassing ten aanzien van 
verordeningen, tegen wier overtreding straf is 
bedreigd en di e met de voorschriften, bedoeld 
in arti kel 1 en artikel 2, eerste lid , tot één 
verordening zijn samengevoegd en tegelijk 
daarmede worden afgekondi gd overeenkomstig 
het bepaalde in den vorigen zin. 

12. l. Indien binnen drie jaren na het in 
werking treden dezer wet geene voorschriften, 
als bedoeld in artikel 1 en goedgekeurd over
eenkomstig artikel 11, tot stand zijn gekomen, 
noodigen Gedeputeerde Staten Burgemeester 
en Wethouders uit zoodanige voorschriften te 
ontwerpen en binnen een bepaalden termijn 
bij hen in te zenden. 

2. Over het ingediend ontwerp winnen Ge
deputeerde Staten het advies van den i nspec-

teU1· in e n stell en daa rna zoodanige voorschrif
ien vast, a ls zij tot uitvoering van de bepalin
gen dezer wet noodig achten. 

3. \Vordt door Burgemeester en Wethouders 
binne n den bepaa ]den termijn geen ontwerp 
ingedi end, dan gaan Gedeputeerde Staten , den 
inspecteur gehoord , zelfstandig tot vaststelling 
van de voo rschri ften over. 

4. De bes! uiten, door Gede puteerde Staten, 
ingevolge het tweede en derde lid vastgesteld, 
zijn aa n Onze goedkeuring onderworpen. 

5. Bij de toezending van de vastgestelde en 
1 door Ons goedgeke urde voorschriften leggen 
1 Gedeputeerde State n aan den gemeenteraad 

over het ad vies van den inspecteur, a lsmede 
het ontwerp va n Burgemeester en W ethouders, 
indien dit b innen den gestelden termijn is 
ingekomen . 

6. D e door Ons goedgekeurde voorschr iften 
worden clom· Burgemeester en \Vethouders 
binnen veertien dagen, nadat zij di e van Ge
deputeerde Staten hebben ontvangen, afgekon
di g d , met inach tneming van het b ij a lge
meene n maatregel van bestuu r vastgestelde 
form ul ier. D e art ikelen 203, 205 e n 206, eerste 
lid, der Gemeen tewet zijn ten cleze van toe
pass ing. 

7. D e gemeenteraad is bevoegd de door 
Gedeputeerde Staten vastgestelde voorschrif
ten aan te vull e n, te wijzigen of in te trekken. 
De bepalingen van artikel 11 zij n daarbij van 
toepass ing. 

8. :lijn Gedep 11 teerde Staten, den inspec
te ur gehoord , van oordeel , dat aanvulling, wij
zig ing of intrekking van voorschriften, als 
bedoeld in artikel 1 of artikel 2, eerste lid, 
noodzakelijk is, zoo noodigen zij , met overleg
g ing van het advies van den inspecteur, den 
gemeenteraad ui t tot die aanvull ing, '" ijziging 
o f in trekking over te gaan. 

9. Voor zoover medewerking hiertoe door 
den raad wordt geweigerd kunnen Gedepu
teerde Staten, Burgemeester en Wethouders 
gehoord , na verloop van zes maanden sedert 
de in het voorgaande lid vermelde uitnoodi
g ing, met Onze goedkeuring die voorschriften 
aanvullen , wijzigen of intrekken. H et bepaalde 
in het zesde lid is van toepassing. 

13. 1. I n iedere gemeente wordt door één 
of meer daarvoor aangewezen ambte naren toe
zicht gehouden op .de naleving van de in ar
tikel 1 bedoelde voorschriften en van andere 
wettelijke bepalingen nopens de volkshuisves
ting. Die ambtenaren kunnen hun dienst hetzij 
in ééne gemeente, hetzij in onderscheidene ge
meenten uitoefenen. 

2. Door Ons kunnen gemeenten worden 
aangewezen, die gezamenlijk het toezicht, be
doeld in het eerste l id , moeten ,·egelen. De 
regeling is onderworpen aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten. Is binnen een door 
Ons bepaalden termijn niet eene regel ing aan 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten on
derworpen of keuren Gedeputeerde Staten de 
regeling niet goed, dan wordt zij door dat 
college vastgesteld. 

3. L iggen de gemeenten, die Wij ingevolge 
het tweede Jid he bben aangewezen, in meer 
dan ééne provincie , dan treden voor de toe
passing van dat lid Wij in de plaats van Ge
de putee rde Staten. 
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4. De kosten v"n het in dit al't i ke l be
doelde toez icht worden geacht te behooren tot 
do 11i tgaven, bedoeld in arti kel 240 de r Ge
meentewet. Al'tikel 247 cli el' wet is va n toepas
sing. 

5. Indi en eenige gemeenten hetzij vrijwil - ' 
1 ig, hetz ij krachtens een door Ons op g rond 
van het tweede lid genomen beslui t, het toe
zicht geza menl ijk regelen. kan aan een de l' 
gemeente n al s centra le gemeente, door de 
overi ge gemeenten of doo r Ons daa rtoe aa n te 
wijzen, de leid ing van het gemeenchappelij ke 
toezich t en van de daa l'mede be laste ambte
na 1·en worden opgedragen en zijn de ambtena
ren van d ie gemeente bevoegd tot toe passing 
van de wet i11 de andere gemeenten, voor 
welke de ge1.amenlij ke regeling ge ldt. 

14 . 1. Ind ien i11 eene gemeente het toezicht, 
bedoeld in het eerste lid van art ike l 13, n iet 
voldoende is, kunnen Gedeputeerde Sta ten, 
of, indien de gemeenten, d ie een gezamenlij k 
toezicht hebben, in meer dan ééne provinc ie 
liggen, Wij , den inspecte ur gehoord, voorz ie
ni ngen, daa ronder beg repen het ontslaan of 
benoemen van de nood ige ambtenaren en het 
,astste ll en va n de noodige ve rordeningen en 
instr uct ies, voorschrijven. Zijn die voorzieningen 
n iet binnen den doo,· dat coll ege of door Ons 
gestelden tennij n getrnffe n, dan worden zij 
getrnffen door Gedeputee rde Staten of doo r 
Ons. 

2. De bes luiten, door Gedeputeerde S taten 
inge rn lge het eerste lid vastgesteld , zijn aan 
Onze goedkeuring ondel'worpen. 

Staten hebben verkregen, neem t dat college 
de nood ige beslu iten onder Onze goedkeur ing. 

4. Onder verhuurde r wordt verstaa n een 
persoon, d ie hetzij voor zich zelven , hetzij in 
eenige hoedanighei d, eene woni ng schrifte lijk 
of monde) i11g ve rhu urt. 

5. Voor of te rzake va n mededee lingen en 
inlich t ingen, door de won ing beurs te ve1·strek
ken. wo rd t geen ve rgoeding gevorderd. 

6. De kosten va 11 de "·oning beul's worden 
geacht te behooren tot de - ui tgaven, bedoeld 
in artikel 240 de r Gemeentewet. Artikel 247 
dier wet is van toepass ing. 

16. 1. E ene gemeente is telkens, wanneer 
Wij haar daa r toe aanwijzen , verplich t eene 
won ing te lling te houden overeenkomstig door 
Ons te geven voorsch 1·iften. 

2. De kosten va n zooda ni ge woningtelling 
worden geach t te behooren tot de u itgaven, 
bedoeld in art ikel 240 der Gemeentewet. A r
ti kel 247 dier wet is van toepassing. 

17. Aan gemeenten kun nen door Ons bij 
dragen u it 's R ij ks kas worden verstrekt in 

_de koste n van eene woningbeut·s en eene ,vo
ningtelli ng. 

§ 3. V e,·betering van woningen; o·ver bevot king. 

18. De gezondheidscomm issie wijst bij met 
redenen omkleed adv ies het gemeentebestuu r 
de won ingen aan: 

a. die wegens niet inachtneming van de 
voorschriften, bedoeld bij a rtikel 1, of uit 
a nderen hoofde onge chi kt ter bewoning zijn, 
met bijvoeg ing van eene omschrij ving der 
noodza kelij ke ve l'beteringen, ind ien de com
miss ie va n oordeel is, dat de won ing alsnog 

3. De gemeente rna cl o f Burgemeeste l' en 
Wethouders zijn bernegd de door Gedeputeerde 
Staten of door Ons genomen beslui ten onder 
goedkeuring van Gedeputeet'de Staten of van 
Ons aa n te vul len. te wijzigen o f in te trek-

1 in bewoonbaren staat ka n worden gebracht; 

ken. · 

§ 2. Aangift e o,ntrent het aantal 1voningen. 

15 . 1. De raad van eene gemeente, di e meer 
clan 20 000 inwoners telt, en van eene ge
meente, die minclel' clan 20 000 inwoners telt, 
welke W ij daarvoor aanwijzen, is ve1·p lich t 
eene woningbeurs in te stellen. Door Ons kan 
aan eene gemeente, die meer clan 20 000 in
wo11e r·s te lt, vrijstelling va n deze verpl ichting 
worden gegeven, en kunnen termijnen worden 
bepaald, binnen welke door versch illende ge
meentebesturen aan di t voorschr ift voldaan 
moet zijn. Door Ons kunnen voorschr iften 
worden gegeven, waaraan eene woningbeu1·s 
moet voldoen . 

2. ln eene ge1neente, w aar eene woning
beurs is ingesteld , is iedere verhuurder van 
eene won ing, wanneer hij eene woning te huur 
h eeft of wanneer h ij eene won ing verhuurd 
heeft, en iedere e igenaar , di e een onbewoonde 
woning te koop aanbiedt of verkoch t heeft, 
verpli cht daa rvan mededeeling te doen aan de 
woningbeurs overeenkomst ig de voorschr iften 
en b innen den termijn , doo r den gemeente
raad vast te stell en, onder goedkeul' ing van 
Gedeputeerde Staten. 

3. I ndien binnen den krach tens het ee rste 
lid bepaalden termijn de won ingbeurs n iet is 
ingesteld en binnen dien term ij11 de voorschr if. 
ten bedoeld in het tweede lid , ni et zij n vast
geste ld en de goedkeuring va n Gedeputeerde 

b. waarbij, ofschoon zij n iet ter bewoning 
ongeschikt zij n, het aanbrengen van bepaalde
lijk aangeduide verbeteringen noodzakelij k is ; 

c. waarin meer personen zijn gehuisvest cl an 
vol gens plaa tselij ke vernrdening geoorloofd is. 

19 . 1. Indien dr ie of meer meerderjarige 
ingezetenen een er gemeente bij het gemeente
bestuur een met redenen omkleed bezwaar
schl'ift indienen, betreffende een of meer wo
ni ngen, di e, bl ij kens persoonlijk onderzoek 
hetzij wegens n ie t-inachtnem ing van de voor
schr iften, bedoel d bij a r t ikel 1 , hetzij ui t an
deren hoofde ongesch ikt ter bewoning zijn, of 
wa arbij het aanbrengen va n bepaaldelijk aan
geduide verbeteri ngen noodzakelijk is, of wel 
waarin meer personen zijn gehuisvest dan vol
gens pl aa tselijke verordening geoorloofd is, 
wint het gemeentebestuur, met overlegging 
van het ingedi ende bezwaarschrift, onverwijld 
het advies va n de gezondheidscommissie in. 

2. H etzel fde geldt, ind ien het hoofd vau 
een gezin of een afzonderlijk levend persoon 
zoodani g bezwaarschrift indient betreffende 
de door hem bewoonde wo ning. 

3. De zakelijke inhoud van het bezwaar
schrift wordt dool' het gemeentebestuur mede
gedeeld aan den e igenaar der won ing of aan 
clengene, di e tot het aanbrengen der ver
e ischte ve rbetei· ingen bevoegd is; ingeval het 
bezwaarschr ift betreft woni ngen, waarin meer 
personen zijn gehuisvest dan vol gens plaatse 
lijke verorden ing geoorloofd is, tevens aan 
den bewoner , hoofd van het gez in. 

4. De gezondheidscommiss ie geeft bij met 
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redenen omkleed adv ies en met inach tnem ing 
van het voorgaand artikel, binnen eene maand 
kenn is aan het gemeentebestuur, of zij het be
zwaarschrift geheel of ten deele gegrond dan 
wel ongegrond oordeelt. 

5. Afschrift van dit advies wordt onverwijld 
door Burgemeester en Wethouders gezonden 
aan den eersten of den eeni gen onderteekenaar 
Yan het bezwaarschrift. 

20. 1. Burgemeester en Wethoude1·s nemen, 
naa1· aanleiding van het bij de artikelen 18 
en 19 bedoeld adv ies binnen eene maand na 

· de dagteekening daarvan, een met redenen 
omkleed besluit. 

2. Ingeval het advies der gezondheidscom
missie strekt tot onbewoonbaarverklaring, zijn 
Burgemeester en Wethouders verplicht eene 
beslissing van den gemeenteraad omtrent het 
a l of niet onbewoonbaar verklaren uit ttl lok
ken. 

3. Burgemeester en Wethouders zenden 
binnen acht dagen een afschrift van elk in
gevolge dit artikel gel)omen besluit aan de 
gezondheidscommissie en aan den eersten of 
den eenigen onderteekenaar van het bezwaar
schrift. 

21. 1. Indien Burgemeester en Wethouders 
beslissen, dat het aanbrengen van verbeterin
gen noodzakelijk is, schrijven zij te gelijker 
tijd, met overlegging van een afschrift van 
het advies der gezondheidscommissie, den 
e i ge naar der woning of dengene, die tot het 
aanbrengen der vereischte verbeteringen be
voegd is, aan om de noodig bevonden verbe
teringen aan te brengen, of, zoo hij daaraan 
de voorkeur geeft, de bewoning te staken of 
te doen staken, een en ander binnen een door 
Burgemeester en Wethouders vast te stellen 
termijn van ten minste eene maand en ten 
hoogste een jaar. 

2. Van de in het eerste lid bedoelde aan
sclnijving wordt door Burgemeester en Wet
houders te gelijker tijd schriftelijk kennis ge
geven aan hen, die in de daartoe bestemde 
registers al s hypothecaire schuldeischers zijn 
ingeschreven. Deze kennisgeving geschiedt aan 
de bij die inschrijving gekozen woonplaats. 

22 . Indien aan Burgemeester en Wethou
ders blijkt, dat in de woning meer personen 
z ijn gehuisvest dan volgens plaatselijke ver
ordening geoorloofd is, schrijven zij te gelijker 
tijd, met overlegging van een afschrift van 
het advies der gezondheidscommissie, den be
woner, hoofd van het gezin, aan, de over
schrijding te doen ophouden binnen een door 
Burgemeester en W ethouders vast te stellen 
termijn van ten minste eene maand en ten 
hoogste een jaar. 

23. Burgemeester en Wethouders zijn even
als de gezondheidscommissie verplicht na te 
gaan, welke woningen ongeschikt ter bewo
ning zijn, verbetering behoeven of overbevolkt 
zijn, in voege als omschreven bij artikel 18. 
Zij doen, ook indien geene aanwijzing over
eenkomstig artikel 18 en geen bezwaarschrift 
overeenkomstig artikel 19 is ingekomen, zelf
standig aanschr ijvingen, a ls vermeld in de ar
tikelen 21 en 22, uitgaan, maar zijn daarbij 
gehouden vooraf het advies der gezondheids
commissie in te winnen. Bij de aanschrijving 
wordt een afschrift van dat advies overgelegd. 

24. 1. De gezondhe idscommissie en in de 
gevall en, bij artikel 19 omschreven, eveneens 
zij, di e het bezwaarschrift hebben ingediend, 
kunnen binnen veertien dagen na het ver
strijken van den termijn , gesteld bij artikel 
20, eerste lid , bij den gemeenteraad voorzie
ning vragen, indien in het advies der com
missie is verklaard, dat het aanbrengen van 
.bepaaldelijk aangeduide verbeteringen nood
zakelijk is of wel , dat in de woning meer 
personen zij n gehuisvest dan volgens plaatse
lijke verorden ing geoor loofd is, en Burge
meester en Wethouders geene beslissing over
eenkomstig dat advies hebben genomen. 

2. Gel ijke voorziening kan worden ge
vraagd door hen , tot wie eene aanschrijving, 
a ls vermeld in de artikelen 21- 23, wordt ge
richt; in d it geval binnen dertig dagen na 
dagteekeni ng der aanschrijving. 

3. De gemeenteraad beslist binnen drie 
maanden na den dag, waarop de voorziening 
is gevraagd. 

4. Hangende de termijnen tot en de be
handeling der voorziening, blijft de aanschrij
vi.ng buiten werking. 

§ 4. Onbewoonbaarverklaring, ontruhning, 
sluiting en afbraak. 

25. 1. Indien eene woning ongeschikt is 
ter bewoning en niet door het aanbrengen va11 
verbeteringen in bewoonbaren staat kan wor
den gebracht, wordt zij bij besluit va11 den 
gemeenteraad, de gezondheidscomm issie ge
hoord, onbewoonbaar verklaard. 

2. Gelijke verklari ng wordt uitgesproken, 
indien na het verstrijken van den ingevolge 
a rtikel 21 gestelden termijn de geëischte ver
beteringen niet zijn aangebracht en de woning 
dientengevolge ongeschikt ter bewoni11g is. 

3. Het besluit tot onbewoonbaarverklaring 
houdt tevens in den last tot ontruiming bin
nen een daarbij bepaalden termijn, te rekenen 
van den dag, waarop de tijd tot voorziening is 
verstreken of het besluit tot onbewoonbaar
verklaring is gehandhaafd. Indien hij, die op 
het tijdstip van onbewoonbaarverklaring als 
hoofd van het gezin of afzonderlijk levend 
persoon de woning bewoont, daarvan eigenaar 
is en gedurende de twee, a,an de onbewoon
baarverklaring onmiddellijk voorafgaande, ja
ren onafgebroken eigenaar was, kan in het 
besluit tot onbewoonbaarverklaring worden 
bepaald, dat, behoudens nadere beslissing, ont
ruiming niet behoeft plaats te vinden zoolang 
de bewoning door dienzelfden persoon als 
eigenaar voortduurt. 

4. De termijn, in het voorgaand lid be
, doeld, wordt gesteld op ten hoogste zes maan

den, behoudens in geval: 
a. eene woning onbewoonbaar wordt ver

klaard, zonder dat blijkt van niet-in-achtne
ming van de eischen, omschreven bij krachtens 
artikel 1 vastgestelde voorschriften; 

b. Gedeputeerde Staten, den inspecteur ge
hoord, goedkeuring hebben verleend aan een · · 
door den gemeenteraad vastgesteld plan, 
waarin de woning is opgenomen en dat de 
geleidelijke ontruiming verzekert, binnen een 
bij dat plan bepaalden tijd, van de in de ge
meente of in een bepaaldelijk aangewezen deel 
der gemeente gelegen woningen, welke on-



1931 7 S E P 'l' E M B ER (S. 393) 600 

geschikt tel' bewoning zijn en niet door het 
aanbrnngen van verbeteringen in bewoonbaren 
staat kunnen worden gebracht ; 

c. de woning is opgenomen in een dool' den 
gemeenteraad vastgesteld plan van onteige
ning, als bedoeld bij artikel 34. 

5. De termijn van ontruim ing kan door den 
gemeenternad tel kens voor ten hoogste een 
jaar worden vel'lengd onder goedkeu ring van 
Gedeputeerde Staten, aan wie het advies der 
gezondheidscommissie wordt overgelegd. 

6. H et beslu it tot onbewoonbaarverklaring 
wordt onverwijld met overlegging van een 
afschrift van het advies der commissie door 
Burgemeester en Wethouders ter kennis ge
brncht van den bewoner, hoofd van het gezin 
of afzonderlijk levend persoon en van den 
eigenaar der woning of dengene, die bevoegd 
is de woning alsnog in bewoonbaren staat te 
brengen. 

7. Aan de ·onbewoonbaar verklaarde wo
ning wordt, binnen veertien dagen nadat de 
termijn van voorziening is verstreken of het 
bes l11it tot onbewoonverklaring is gehand
haafd of de onbewoonbaarverklaring in be
t·oep door Gedeputeerde Staten is uitgesproken. 
doo,· of van wege Burgemeester en Wethou
ders, op de wijze, bij plaatsel ij ke verordening 
te bepalen , een kenteeken bevestigd, waarop 
met duidelijke letters te lezen is : ,,onbewoon
baar verklaarde woning". 

8. N a den dag, waarop het kenteeken, in 
het voorgaand lid vermeld, aan de wor.ing 
is beve tigd, mogen leden van het gezin, dc.t 
daarin op dien dag woonde, daarin intrek 
uemen , zoolang het gezin daarin onafgebrokei~ 
woont. een en ander behoudens het verstrijken 
van den termijn van ontruiming. Wanneer 
het gezin de bewoning heeft onderbroken, is 
het, zoolang de woning niet in bewoonbaron 
taat is gebracht, aan een ieder verboden, 

daarin te wonen of intrek te nemen. 
9. Artikel 3, vierde lid, is ten aanzien van 

het bepaalde in het voorgaand lid van t.oe
passing. 

26. 1. Indien aan een advies der gezond
heidscommissie tot onbewoonbaarverklaring 
binnen drie maanden na dagteekening van dat 
advies geen gevolg is gegeven door den ge
meenteraad, kunnen de commissie en in de 
gevallen, bij artikel 19 omschreven, eveneens 
zij , die het bezwaarschrift hebben ingediend, 
bij Gedeputeerde Staten gednrende zes weken 
voorziening vragen. 

2. Voorziening bij Gedeputeerde Staten kan 
ook worden gevraagd door de commissie en 
in de gevallen, bij artikel 19 omschreven, 
mede door hen, die het bezwaarschrift hebben 
ingediend, indien de verklaring, bedoeld bij 
het tweede lid van het voorgaand artikel, niet 
binnen twee maanden na het verstrijken van 
den voor het aanbrengen van verbeteringen 
gestelden termijn is uitgesproken. 

3. Binnen dertig dagen na de verzending 1 
van de kennisgeving, bedoeld in het zesde lid 
van artikel 25, kan bij Gedeputeerde St.aten 
voorziening worden gevraagd door den be
"oner, hoofd van het gezin of afzonderlijk 
levend persoon en door den eigenaar der wo
ning of dengene, die bevoegd is de woning 
alsnog in bewoonbaren staat te brengen. 

4. Gedeputeerde Staten besl issen, den in
specteur gehoord, binnen zes maanden . na 
den dag, waarop de voorziening is gevraagd. 

5. H angende de termijnen tot en de be
handeling van de voorziening blijft het besluit 
tot onbe,voonbaarverklaring buiten werking. 

6. Wordt door Ons het beslu it van Gedepu
teerde Staten vern ietigd, dan doen deze op
nieuw uitspraak met inachtnem ing van Onze 
besl issing. 

27. 1. Bij beslu it van B u rgemeester en Wet
houders wordt onverwij lde ontruiming van 
eene onbewoonbaar verklaarde woning gelast, · 
ingeval na verloop van den volgens art ikel 25 
gestelden termijn de bewoning voortduurt of 
ingeval de bewoning, in strijd met het bepaal
de bij het achtste lid van dat artikel, opnieuw 
aanvangt. 

2. Tevens kan bij gebleken noodzakelijkheid 
door hen tot sluiting, voor zoolang noodig, 
worden overgegaan . 

28. De ontruiming en de sluiting geschie
den op vertoon van den daartoe strekkenden 
last, in tegenwoord igheid hetzij van den kan
tonrechter, hetzij van den burgemeester of 
eenen wethouder der gemeente, hetzij van een 
commissaris van pol itie. 

29. I ndien eene onbewoonbaarverklaarde 
woning na verloop van den voor ontruiming 
gestelden termijn blijkt gevaar of overwegen
den hinder te veroorzaken voor de bewoning 
van andere woningen, besl uiten Burgemeester 
en Wethouders, de gezondheidscommissie ge
hoord, tot afbraak van het gebouw, of van het 
gedeelte van het gebouw, waarin zich die wo
ning bevindt, of wel tot andere maatregelen, 
waardoor het gevaar of de hinder worden 
weggenomen. 

30. Van het bevel tot sluiting alsmede van 
elk besluit, bedoeld in het voor gaand artikel, 
wordt onverwijld kennis gegeven aan den 
eigenaar der woning of aan dengene, die be
voegd is de won ing alsnog in bewoonbaren 
staat te brengen en aan den hypotheekhouder 
aan de bij de inschrijving der hypotheek ge
kozen woonplaats. 

31. In geval van afbraak worden de bouw
materialen in het openbaar verkocht en wordt 
de opbrengst na aftrek der kosten van afbraak 
en verkoop den rechthebbende ter hand ge
steld. 

32. 1. Opheffing der onbewoonbaarverkla
ring kan, mits voldoende blijkt dat de woning 
alsnog in bewoonbaren staat is gebracht of 
door verbouwing het karakter van woning 
geheel verloren heeft, geschieden bij besluit 
van den gemeenteraad, de gezondheidscom
missie gehoord; in geval de onbewoonbaar
verklaring niet is uitgesproken door den ge
meenteraad, bij besluit van Gedeputeerde Sta
ten, den inspecteur gehoord. 

2. Bij opheffing der onbewoonbaarverkla
ring of indien de woning krachtens vergunning 
van Burgemeeste1· en Wethouders, als bedoeld 
in artikel 6, met een andere woning ver
eenigd is tot ééne woning, wordt het kentee
ken , in artikel 25 bedoeld, verwijderd. 

§ 5. Onttrekking van woonruimte aan 
hare bestemming. 

33. 1. Wij kunnen op grond van bestaande 
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of te duchten dringende behoefte aan woon
gelegenheid bepalen, dat het, hetzij in alle ge
meenten, hetzij in met name te noemen ge
meenten, verboden is, zonder toestemming van 
Burgemeester en Wethouders eene woning ge
heel of ten deele te onttrekken of onttrokken 
te houden aan de bestemming, die zij had op 
een in Ons besluit te bepalen tijdstip of daar
na, of zonder diezelfde toestemming eene wo
ning af te breken of te gebruiken voor een 
ander doel. Ons besluit wordt bekend gemaakt 
in de Nede,·landsche Staatscourant. 

2. Burgemeester en .Wethouders kunnen 
aan de toestemming voorwaarden verbinden in 
het belang van de voorziening in de behoefte 
aan woongelegenheid. Van de beslissing van 
Burgemeester en Wethouders kan de verzoeke1· 
binnen dertig dagen na den dag, waarop zij 
hem is uitgereikt, bij, Onzen Minister, belast 
met de uitvoering van deze wet, in beroep 
komen. 

§ 6. Onteigening . 

34 . I. Aan de wet van 28 Augustus 1851 
( Staatsblad n°. 125) , laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
wordt toegevoegd een IVde Titel " Over ont
eigening in het belang der volkshuisvesting." 

Deze Titel bevat de volgende bepalingen: 
Art. 77. Zonder voorafgaande verklaring 

bij de wet, dat het algemeen nut de onteige
ning vordert, kan in het belang der volkshuis
vesting onteigening plaats vinden: 

1 °. ter onti·uiming van oppervlakten, waar
op ten gevolge van gebrekkigen toevoer van 
licht of lucht of gemis van andere voor be
woonbaarheid noodzakelijke vereischten in ver
band met den onderlingen zamenhang of met 
de ligging der gebouwen, afdoende verbete
ring der woningen fangs anderen weg bezwaar-
1 ijk uitvoerbaar is ; 

2° . ter verwijdering van één of mee1· wo
ningen, waarvan afdoende verbetering in ver
band met hare ligging, onderling of ten op
zigte van andere woningen of perceelen, be
zwaarlijk uitvoerbaar is ; 

3°. ter verwijdering van een of meer wo
ningen of perceelen, die, al of niet geschikt 
ter bewoning of niet ter bewoning bestemd, 
beletten, dat aangrenzende of nabijgelegen 
woningen in bewoonbaren staat kunnen wor
den gebragt; 

4°. ter verkrijging van de beschikking over 
ongebouwde of gebouwde eigendo=en, be
grepen in een goedgekeurd plan van uitbrei
ding, zulks ten einde uitvoering te kunnen 
geven aan zoodanig plan of ter verkrijging 
van de beschikking over ongebouwde of ge
bouwde eigendommen, benoodigd om uitvoe
ring te geven aan een in het belang der volks
huisvesting vastgesteld bouwplan; 

5°. ter verkrijging van de beschikking over 
ongebouwde of gebouwde eigendommen in ver
band met de vaststelling van een voorgevel
rooilijn of ten aanzien waarvan onderschei
denlijk aanbouw of herbouw krachtens artikel 
35 van de Woningwet is verboden. 

In de genoemde gevallen geschiedt de ont
eigening overeenkomstig de volgende artike
len. 

Art. 78. De onteigening geschiedt ten name 

der gemeente of van veree111gmgen, vennoot
schappen of stichtingen, uitsluitend in het be
lang van verbete,·ing der volkshuisvesting 
werkzaam en al s zoodanig door Ons toegelaten. 

De vereischten voor toelating worden nader 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast
gesteld. 

Art. 79. Onteigening in het belang der 
volkshuisvesting heeft, behoudens het geval 
omschreven in artikel 87, plaats uit kracht 
van een besluit van den gemeenteraad, door 
Ons, den Raad van State gehoord, goedge
keurd. 

In het geval , omschreven bij artikel 77, 1°., 
brengt de gezondheidscommissie, ingevolge de 
Gezondheidswet ingesteld, een beredeneerd 
verslag uit aangaande den toestand der wo
ningen, met opgaaf van de te onteigenen ge
bouwen , welke haars inziens alsnog aan voor 
bewoonbaarheid noodzakelijke vereischten vol
doen. 

Art. 80. Belanghebbenden worden, voordat 
eene beslissing van den gemeenteraad omtrent 
de onteigening wordt genomen, in de gelegen
heid gesteld hunne ·bezwaren te doen hooren. 

Te dien einde doen Burgemeester en Wet
houders, indien onteigening ten name der ge
meente wordt beoogd, op de secretarie der 
gemeente gedurende dertig dagen ter inzage 
voor een ieder nederleggen: 

1 ° . een uitgewerkt, bij besluit van den 
raad voorloopig goedgekeurd plan met uit
voerige kaarten en met grondteekeningen, 
waarop de te onteigenen perceelen, de percee
len ten behoeve en ten laste waarvan de te 
onteigenen erfdienstbaarheden zijn gevestigd, 
en de perceelen, welke met andere te ont
eigenen zakelijke regten zijn bezwa\lrd, met 
vermelding hunner kadastrale nommers zijn 
aangewezen; 

2°. eene lijst van de kadastrale nommers 
dei• te onteigenen perceelen met vermelding 
van: 

a . de grootte, volgens de registers van het 
kadaster, van elk dier perceel en en, indien 
niet het geheele perceel zal worden onteigend, 
bovendien de grootte van het te onteigenen 
deel; 

b. de namen van de eigenaars en mede
eigenaars van elk dier perceelen volgens de 
registe,·s van het kadaster; 

3°. eene lijst van de te onteigenen erfdienst
baarheden, met vermelding bij elk van deze 
van ae kadastrale nommers van de perceelen, 
ten behoeve waarvan de erfdienstbaarheid is 
gevestigd, en van die, welke daarmede zijn 
bezwaard, voor zooveel de onteigening deze 
van dien last zal bevrijden, en van de namen 
van de eigenaars en mede-eigenaars van die 
perceelen volgens de registers van het kadas
ter; 

4°. eene lijst van de andere te onteigenen 
zakelijke regten met vermelding bij elk van 
deze van de kadastrale nommers van de per
ceel en , welke met het regt zijn bezwaard, en 
van de namen van de regthebbenden en mede
regthebbenden daarvan, volgens de registers 
van het kadaster. 

Eene vereeniging, vennootschap of stichting, 
als bedoeld in artikel 78, die onteigening ten 
hare name verlangt, legt aan Burgemeester en 
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'.Vethouders over de in het tweede lid be
doelde bescheiden. Binnen eene maand, nadat 
hieraan is voldaan, doen Burgemeester en 
Wethouders di e stukken gedurende ten minste 
dertig dagen op de gemeentesecretarie ter in
zage voor een ieder nederleggen . 

Van elke nederlegging wordt door het hoofd 
van het gemeentebestuur in een of meer 
nieuwshladen der gemeente of, bij het ont
breken daarvan, eener naburige gemeente, on
verwijld kennis gegeven. Zij wordt daaren
boven door hem op de gebru ikelijke wijze aan 
de ingezetenen bekend gemaakt. 

Bij de stukken, d ie ter inzage worden neder
gelegd, voegen Burgemeester en Wethouders 
in het geval , bedoeld bij arti kel 79, tweede 
lid, het daar genoemde verslag der gezond
heidscommissie. 

H et beslui t, waarbij het plan voorloop ig is 
goedgekeurd , vervalt, indien n iet binnen zes 
maanden na de dagteekening van dat besluit 
een rnadsbesluit tot onte igening ingevolge ar
t ikel 85 aan Gedeputeerde Staten is voorge
drngen. Een door Ons goedgekeurd raadsbe
sluit tot onte igening vervalt, indien de ont
e igenende partij niet binnen een jaar na de 
dagteekening van Ons besluit den e igendom 
bij m innelijke overeenkomst heeft verkregen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 of 
de e ige naren , in het onte igeningsbesluit aan
gewezen, voot· de arrondissementsregtbank, on
der wier regtsgebied de goederen gelegen zijn, 
heeft doen dagvaai·den overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 18. De termij n van zes 
maanden en d ie van een jaar kunnen door 
Ons met ten hoogste onderscheidenlijk zes 
maanden en een jaar ·worden verlengd. . 

Art. 81. De belanghebbenden kunnen uiter
lijk veertien dagen na verloop van den ter
mijn van nederlegging hunne bezwaren schrif
te lijk aan het gemeentebestuur opgeven. Bur
gemeester en Wethouders brengen die bezwa
ren ten spoedigst€ ter kennis van de gezond- ; 
heidscomm iss ie, met verzoek om adv ies . 

Art. 82 . Artikel 9 is ten deze van toepas
s ing, met dien verstande, dat hetgeen daar 
van den Staat gezegd wordt, van toepassing 
wordt op de gemeente. 

Art. 83. Besluit de gemeenteraad tot ont
e igening ten name der gemeente of van eene 
vereeniging, vennootschap of stichting, clan 
worden bij raadsbesluit de te onteigenen per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
regten aangewezen door aanhaling van de in 
artikel 80 bedoelde gronclteekeningen en ver
melding van: 

1 °. de kadastrale nommers van de percee
l en, welke wprclen onteigend, met vermelding 
van hunne grootte, volgens de registers van 
het kadaster, en, indien niet het geheele per
ceel zal worden onteigend, bovendien van de 
grootte van het te onteigenen deel ; 

2°. de kadastrale nommers van de percee
l en, ten ·behoeve waarvan te onteigenen erf
dienstbaarheden zijn gevestigd, van die, welke 
daarmede zijn bezwaard, voor zooveel de ont
eigen ing deze van dien last zal bevrijden, en 
van die, welke met andere te onteigenen za
kel ij ke regten zijn bezwaard; 

3°. de namen volgens de registers van het 
kadaster van de eigenaars en mede-e igenaars 

van de te onte igenen perceel en en van . die, 
ten behoeve waarvan de te onteigenen erf
dienstbaarheden zijn gevestigd en van de regt
hebbenden en mede-regthebbenden op de an
dere te onteigenen zakelijke regten. 

Moeten nog andere perceelen, erfdienstbaar
heden of andere zakelijke regten dan die, 
welke krachtens het eerste lid van dit artikel 
te r onte igening zijn aangewezen, onteigend 
worden, dan moeten de bepalingen van de vier 
voorgaande artikelen wederom worden toege
past, en is het bepaalde in het eerste lid van 
dit artikel van toepassing. 

Art. 84. Het raadsbesluit tot onteigening 
wordt in een of meer nieuwsbladen der ge
meente of, bij het ontbreken daarvan, eener 
naburige gemeente, openbaar gemaakt. H et 
wordt daarenboven door het hoofd van het 
gemeentebestuur op de gebruikelijke wijze aan 
de ingezetenen bekend gemaakt. 

Art. 85. Het raadsbesluit tot on te igening 
wordt met de plannen, kaarten, grondteeke
ningen, verslagen, bezwaarschriften en ad
viezen, in de artikelen 79- 81 vermeld, voor
gedragen aan Gedeputeerde Staten, die Ons 
binnen twee maanden na ontvangst verslag 
doen. \Vij behouden Ons voor, dezen termijn 
éénmaal met ten hoogste twee maanden te 
verlengen. 

Gedeputeerde Staten winnen, a lvorens ver
slag te doen, het advies in van den inspecteur, 
belast met het toez igt op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffende de volks
huisvest ing. 

Art. 86 . Onze beslissing, binnen dr ie maan
den nadat Gedeputeerde Staten Ons verslag 
hebben gedaan bij een met redenen omkleed 
besluit te nemen, wordt aan Gedeputeerde 
Staten medegedeeld en door dezen ter kennis 
gebrngt van het gemeentebestuur en van de 
onte igenende partij . vVij behoudens Ons voor, 
Onze beslissing éénmaal voor ten hoogste zes 
maanden te verdagen. 

Wordt het raadsbeslu it door Ons goedge
keurd , zoo wordt Ons daartoe strekkend besluit 
in de Staatscourant opgenomen. 

Art. 87. Indien de gemeenteraad naar aan
leiding van een tot onteigening strekkend ver
zoek van eene vereeniging, vennootschap of 
stichting niet tot onteigening besluit, kan door 
den aanvrager binnen vier maanden na ver
loop van den termijn, genoemd in artikel 81, 
maar niet eerder dan eene maand na verloop 
van dien termijn, voorziening bij Ons worden 
gevl'aagd. 

Wordt door Ons, Gedeputeerde Staten ge
hoord, de onteigening toegestaan, zoo zijn de 
artikelen 83 en 84 van toepassing, met dien 
verstande, d,tt hetgeen daar van het 1·aadsbe
sluit wordt gezegd, van toepa_ss ing wordt op 
Ons besluit. 

Art. 88. De artikelen 2, 3 en 4, alsmede de 
artikelen 17- 20, 22, 24, 26-38, 40, 41, 42, 
lste en 2de lid, 43-47, 49-54h zijn ten deze 
van toepassing behoudens dat, indien de ge
meenteraad tot onteigening heeft besloten, 
hetgeen van Ons besluit gezegd wordt, van 
toepassing wordt op het besluit van den ge
meenteraad en dat, wanneer de onteigening 
geschiedt ten name van eene vereeniging, ven-
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nootschap of st ichting, deze als eischende partij 
optreedt. 

Art. 89 . 'fe n minste drie dagen vóór de 
ve rschijning legt de onte igenende partij tot sta
ving van haren e isch ter griffie van de regt
bank over: 

a. indien de gemeenternad tot onteigening 
h eeft besloten: 

1°. het raadsbeslu it, waarbij de te onteige
nen perceelen , erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke regten worden aangewezen; 

2° . Ons bes lui t tot goedkeuring daarvan ; 
3°. een door het hoofd van het gemeente

bestuur afgegeven bewijs, dat de a rtikelen 80 
e n 84 zijn nageleefd ; 

b. indien tot onteigening is bes loten over
eenkomstig het be paa lde in art. 87: 

Ons besluit , waa rbij de te onteigenen per
<:ee le n, erfdienstbaarhede n en andere zakelijke 
1·egten worden aangewezen. 

Al't. 90. De regtban k kan aan de onteige
nende partij ha ren e isch niet toewijzen: 

1 ° . wanneer de volgens artikel 89 door de 
onte igenende partij ove r te leggen bescheiden 
niet zijn overgelegd; 

~
0

• wannee r het bi ijken mogt, dat de arti 
ke len 80 en 84 ni et zijn nage leefd . 

Art . 91. Bij de berekening der sch adever
goedi11g wordt niet ge let op nieuwe getimmer
ten of op vernnde ringen, gemaa kt na de ne
der legging tel' inzage van de in artikel 80, 
tweede en derde I id , bedoel de besche iden. 

Art. 92. Bij de bepali ng van de werkelijke 
waa rde, bedoeld in artikel 40 , va n het ont
eigende wordt geen l'ekening gehouden m et de 
bestemming tot eeni g doe le inde van openbaar 1 

nut van het onte igende als gevo lg van een 
uitb l'e id ingsp lan of met een bouwverbod of met 
bijzonde l'e voorschl'i ften ter bepaling van een 
,·oorgevel rnoilijn, a ls bedoeld in art ikel 2, 
t" ·eede lid , van rle \Voningwet. 

Bereids ter zake van deze bestemming uit
gekeerde of verzekerde sch adeloosstelling wordt 
bij de berekening der schadevergoeding in m in
de ring gebracht. 

Art. 92a. B ij de bepaling van de waarde 
nl!1 grond a ls bouwgrond word t rekening ge
houden met de in de gemeente ge ldende rege
len betreffende af tand van grond voor open
bare verkeerswegen a lsmede betreffende kosten 
van hetgeen noodig is om grond voor bebou
wing naar de plaatselijke voorschr iften gereed 
te maken. 

Art. 93 . I ndien het te onteigenen gebouw 
onbewoonbaar is verklaard, wordt vergoed de 
waarde van den grond en van de bouwmate
r ial e n, ingeva l het gebouw voor geen enkel 
doele inde kan worden gebruikt. Ingeval het 
gebou w tot een ig ander doele inde clan be
woning zoude kunnen worden gebruikt, wordt 
vergoed de ·waarde van den grond en van de 
bouw1nateria len, vermeerderd met zoodanig 
bedrag, a ls b illijk kan worden geacht in ver
band m et de meerdere voordeelen, welke de 
eigenaar uit bedoeld gebruik zou kuIJnen trek
ken. Voor de bepaling van de waarde van 
den grnnd is artike l 92a van toepassing. 

Indien slechts een gedeelte van het te ont
eigenen gebouw onbewoonbaar is verklaard, 
wordt bij de bepali ng der waarde van het 
geheel daarmede reken ing gehouden. Daarbij 

wordt gelet op de gesch ikthe id of ongeschikt
heid van het onbewoonbaar verkl aarde deel 
,·oor andere doeleinde n dan bewoning. 

Art. 94. Indie n eene aanschrijving tot het 
aanbre ngen van verbeteringen volgens artikel 
21 der Woningwet is gedaan, zonder dat 
daaraan gevolg is gegeven, wordt vergoed de 
waa rele, di e het gebouw zoude hebben in ge
va I zoodan ige verbeteringen waren aange
brn gt, met aftrek van de kosten van verbete
ring . 

Ind ie n het gebouw door een grooter aantal 
pe rsonen wordt bewoond clan volgens plaatse
] ijke ve rorde ning geool'loofd is , wordt bij het 
bepal en van rle we1·ke lijke waarde geene reke
nin g gehoude n met de vermeerdering van 
hulll'prijs , welke uit die overschrijdi11g voort
vloeit. 

Art~ 95. Indi en de huurder minder dan een 
jaar huur had, word t hem het viervoud van 
den huurprijs, berekend per t ijdperk, waarvoor 
de huur was aangegaan, 'tot ten hoogste dien 
van een jaar, of de waa rde der te velde staan
de Vl'uchten, zoo die meer beloopt, vergoed. 

Indie n de verhur ing of hare verlenging na 
het t ijdstip, in a r t ike l 91 aangewezen, heeft 
p laats gehad, wordt door de onte igenende 
pa,·t ij aan de n huurde r geene schadeloosstel
! ing betaald, maar heeft deze eene vordering 
tot sch adevergoed ing tegen den verhuurder, 
te n wa re anders mogt zijn ove ree nge komen. 

Voortzett ing van huur , bij de week aange
gaa n, wol'clt n iet a ls ve rleng ing in den zin 
va n het vorige lid beschouwd. 

Art. 96. Ten aanzien van de betaling der 
schadeloosstel li ng ge lde n de bepalingen van 
het V ie rde H oofdstuk va n den Eersten Titel , 
behoudens dat, in de geva ll en. genoemd bij ar
t ike l 61, de onteigende de keuze heeft tus
sche n terugvordering, als omschreven bij dat 
artikel , e n eene vorder ing tot uitkeering van 
eene door den regter naa r billijkheid te be
palen schadeloosstelling boven de reeds geno
tene en dat de daar genoemde termijnen van 
één jaar worden gesteld op tien jaren. 

II. Artikel 77 der wet van den 28 Augus
tus 1851 (Staatsblad n° . 125) , laatstel ijk ge
wijzigd bij de wet van den 15den April 1886 
(Sta,atsblad n° . 64 ), wordt artikel 97; a r t ikel 
78 dier wet wordt artikel 98. 

§ 7. R egel ing der bebouwing en der be
stemming van gronden. 

35. 1. De gemeenteraad is bevoegd in het 
belang van stelselm atige bebouwing te ver
bieden, dat gebouwen worden gebouwd of her
bo11wcl op grond, welke ingevolge een vooraf
gaand raaclsbesl u it in de naaste toekom st voor 
den aanleg van eene straat, eene grach t of 
een p le in bestemd is. 

2. Bij een raadsbesluit, hetwelk een ver
bod tot aanboll\Y of herbouw inhoudt, wordt 
aangegeven, op wel k deel van den grond, aan 
één en clenzelfd en e igenaar toebehoorcnde, het 
verbod betrekking heeft en worden, ingeval 
het verbod meer dan één derde gedeel te van 
zijn in het pi an begrepen grond betreft, de 
redenen medegedeeld waarom niet tot aankoop 
of onteigening wordt o,·ergegaan. 

3. Op dit raadsbeslui t vinden de bepalin-
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gen van a l't ikel 11 o~ereenkomst ig·e toe pas
sing. 

4. H et ontwerp va n di t raa dsbeslu it l igt 
met ui tvoer ige kaar ten ten minste gedurnnde 
v ier weken vóór de vaststell ing op de ge
meentesecretarie voor een ieder ter inzage. 

5. H et r aadsbeslu it ligt met uitvoerige 
kaarten op de gemeentesecreta rie voor een 
ieder ter inzage. 

6. H et tweede en derde lid van a r t ikel 10 
v inden overeenkomstige toepass ing. V an de 
goedkeuring door Gedeputee ,·de Staten geeft 
het hoo fd van het gemeentebestuur in een of 
meer dagbladen de r gemeente of, bij het ont
breken daa rvan, eener naburige gemeente on
verwij ld kennis. H ij maakt h aar daarenboven 
op de gebruikelijlrn wijze aan de ingezetenen 
bekend. 

36. 1. I n gemeenten, die meer dan ! 0 000 
zielen tell en, a lsmede in gemeenten, wier zie
lental in de la atste . vij f jaren met meer dan 
een vijfde is toegenomen, stelt de raad be
houdens vrij stelling van Gedeputeerde Staten 
voor ten hoogste t ien jaren een plan van uit
bre iding vast, wa arbij de bestemming van den 
in da t plan begrepen grond in hoofdzaak of 
in onderdeelen wordt aangewezen. Gedepu
teerde Sta ten kunnen een tei·mijn stell en, b in
nen welken een u itbre idingsplan aan hun 
goedkeuring moet zij n onderworpen. 

2. Aan de raden van andere dan de in het 
eerste I id bedoelde gemeenten ku nnen Gede
p utee rde S taten dezelfde verplich t ing opleg
gen . 

3. Voor zoover de bestemm ing van gronden, 
waarop in de eerstvolgende jaren de bebou
wing zich zal u itbre iden , wordt aangewezen, 
wordt deze bestemming in het plan in onder
deelen bepaald . Indien evenwel de gemeente
raad van oordeel is, dat er overwegende redenen 
zijn om ten aanzien van één of meer gedeel 
ten van het pl an de bestemm ing voor de eerst
volgende jaren in onderdeelen l ater te bepa
len, kan voor die gedeel ten voorshands met 
de aanwijzing van de bestemming in hoofd
zaak worden volstaan. H et ontwerp van het 
raadsbesluit en het raadsbesluit bevat ten de 
gronden, waarop het oordeel steunt . De raad 
kan, evenwel slechts te gelijk met de vaststel
] ing van het p lan van u itbreiding of van een 
p lan tot herzien ing daarvan, aan de bepaling 
van de bestemming in onderdeelen de be
voegdheid voor Burgemeester en Wethouders 
verb inden, om bi nnen daarbij te bepalen gren
zen van het plan a f te wijken . 

4. De gemeenteraad kan bepalen, dat de 
vaststelling of de herz iening van een pl an van 
uitbreid ing voor de gemeente of een bepaald 
deel der gemeente wor dt voorbereid . H et 
hoofd van het gemeentebestuur brengt zoo
dani g beslu it onverwijld ter openbare kennis; 
het beslu it verval t, indien niet binnen een 
jaar na de dagteekening daarvan overeenkom
stig het bepaalde in artikel 37, tweede lid , 
het ontwerp van het pl an ter inzage is gelegd. 

5. Een plan van uitbreiding wordt, behou
dens vrij stelling van Gedeputeerde Staten voor 
ten hoogste tien jaren, ten minste eenmaal in 
de 10 jaren herzien. Indien eene gemeente 
h ieraan n iet heeft voldaan, kunnen Gedepu
teerde Staten een termijn stell en, binnen wel-

: k en de herzien ing aan hunne goedkeuring
moet worden onderworpen . Gedeputeerde Sta
ten kunnen gelasten zoowel vroegere he rz ie
ning al s aa nwijzing va n de bestemming in on
derdeelen voor gronden, waarvoor die aa n
wijzing nog niet hee ft plaats geha d, een en 
a nder b innen een dom· hen te bepalen termijn. 

37. 1. H et pla n van u itbreiding , a lsmede 
de pl a nnen tot herz iening en een beslui t tot 
int rekking van een plan van ui tbre iding, zijn 
aa n de goedkeuring van Gedepu teerde Staten 
onderwor pen . Gedeputee rde Staten hoo ren, al 
vorens te bes l issen, den inspecteur. 

2 . . H et ontwerp van het pla n van uitb rei
d ing, a lsmede rle ontwerpen tot herziening 
daa1·van, l iggen in ui tvoe ri ge kaarten uitge
werkt te n minste gedurnnde vie r weken vóói
de vaststel! ing ter gemeente-secreta r ie Yoo,· 
een ierler te r inzage. Na a floop van dezen 
termij n beslist de gemeenteraad binnen dri e 
maanden . De gemeenteraad kan de besli ss ing
éénmaal voo r ten hoogste dr ie maanden ver
dagen. Gedurende den termij n van vier weken 
kunnen belanghebbenden bij den gemeente
ra ad bezwaren indienen. 

3. H et p lan van uitbreid ing , al smede de 
pla nnen tot herz iening daa rvan, l iggen in uit
voeri ge kaarten uitgewerkt gedurende veer
t ien dagen ter gemeente-secretari e voor een 
ieder ter inzage. Binnen veer t ien dagen na 
a fl oop van di en teimij n zenden Burgemeester 
en Wethouders het pl a n aan Gedeputeerde 
Staten te r goedkeu r ing. B innen zes weken na 
a fl oop van di enzelfden termijn kunnen de be
langhebbenden, di e zich met bezwaren tot den 
rnad hebben gewend, bij Gedeputeerde Staten 
bezwaren tegen het plan indienen. 

4. Van iedere nederlegging en van de 
goedkeuring door Gedeputeerde Staten geeft 
het hoofd van het gemeentebestuur in een of 
meer dagbladen der gemeente, of, bij h et ont
breken daarvan, eener naburige gemeente, on
verwijl d kennis . Hij maakt h aar bovendien op · 
de gebruikelijke wijze aan de ingezetenen 
bekend. 

5. Gedeputeerde Staten besli ssen binnen zes 
maanden; de besl iss ing kan éénmaal voor ten 
hoogste zes maanaen worden verdaagd. 

6. Onder belanghebbenden worden voor de 
toepassing van d it artikel mede versta an be
sturen van naburige gemeenten. 

7. H et door Gedeputeerde Staten of door 
Ons, hetzij in beroep krachtens artikel 38, 
hetzij krach tens artikel 40 goedgekeurde plan 
li gt in uitvoer ige kaarten ter gemeentesecre
tar ie voor een ieder ter inzage. 

38. 1. Tegen weigering van de goedkeu
ring kan de raad binnen een m aand na de 
beslissing van Gedeputeerde Staten en tegen 
verleenen van de goedkeuring kunnen belang
hebbenden, die bezwaren tegen het pl an bij 
den raad hebben ingediend, b innen een maand 
na den dag der bekendmaking, bedoeld in 
artikel 37, viei·de lid , bij Ons beroep instellen . 

2. Indien ·het p lan door Gedeputeerde Sta
ten of, in geval van beroep, door Ons niet is 
goedgekeurd , onderwerpt de gemeenteraad 
b innen twaalf m aanden na ontvangst van de 
besl iss ing een nieuw plan, waarbij de beslis
sing van Gedep uteerde Staten of van Ons in 
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acht is genomen, aan de goedkeuring van Ge
<leputeerde Staten. 

39. 1. De 1·aad eener gemeente kan, even
wel slechts te gelijk met het plan van uitbrei
ding of een plan tot herziening daarvan, be
bouwingsvoor chr iften vaststell en, waarin de 
bestemming, in het pla n van uitbreiding iu 
o nderdeelen bepaald, nader wordt omschreven. 

2. H et bepaalde in de artikelen 37 en 38 
v ind t ten aanzien van bebouwingsvoorschriften 
overeenkomstige toepassing in onmiddell ijken 
samenhang met het ontwerp van het plan van 
uitbrei ding of het plan van uitbreiding, waar
bij zij behooren. 

3. Voor de toepass ing van deze wet worden 
bebouwingsvoorschriften geacht met het plan 
van uitbreiding één geheel te vormen . 

40. 1. Gedeputeerde Staten stellen op kos
ten van de gemeente onder Onze goedkeuring 
het plan van uitbreiding vast, indien een ge
meenteraad niet binnen den, door Gedeputeer
de Staten krachtens artikel 36, eerste of vijfde 
lid , gestelden, termijn een plan aan hun goed
keuring heeft onderworpen, of indien een ge
meenteraad het bepaalde in art ikel 38, tweede 
lid, niet of niet behoorlijk naleeft. Een door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld en door Ons 
goedgekeurd plan wordt voor de toepassing 
van deze wet geacht door den gemeenteraad 
te zijn vastgesteld . 

2. H et bepaalde in artikel 37, tweede, 
derde, vierde, vij fde en zesde lid, vindt over
eenkomstige toepassing, met dien verstande, 
dat Gedeputeerde Staten treden in de plaats 
van den raad, dat Wij treden in de plaats 
van Gedeputeerde Staten en dat Wij , a lvorens 
te beslissen, den R aad van State, Afdeeling 
voor de Geschi ll en van Bestuur hooren. 

41. Ind ien de raad van eene gemeente, 
welke niet behoort tot de in art. 36, eerste lid , 
bedoelde gemeenten, een plan van uitbreiding 
vaststelt, v ind t het bepaalde in de artikelen 
36-39 overeenkomstige toepassing. Een over
eenkomstig die bepalingen tot stand gekomen 
p lan staat voor de toepassing van deze wet 
gelijk met een plan, vastgeste ld ingevolge het 
eerste lid van artikel 36. 

42. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften te geven 
betreffende de inrichting van pl,annen van 
uitbre idi ng. 

43 . De gemeenteraad kan met betrekking 
tot zoowel den aard van de bebouwing als het 
gebruik van gro_nclen, in de bebouwde kom 
gelegen, voorschriften vaststellen. H et be
paalde in de artikelen 37 en 38 vindt over
eenkomstige toepass ing. 

44. 1. Gedeputeerde Staten kunnen aan den 
raad van eene gemeente de verplichting op
leggen, om hetzij in aansluiting aau een plan 
van uitbreiding van één of meer aangrenzende 
gem eenten, hetzij in overleg m et deze ge1ueen
ten, binnen een door hen bepaalden termijn 
een plan van ui tbreiding aan hun goedkeu
ring te onderwerpen of een reeds vastgesteld 
plan te herzien. 

2. Indien aansluiting aan een plan van 
uitbreiding van eene gemeente, welke in eene 
andere provincie is gelegen, of overleg met 
één of meer gemeenten, welke in eene andere 
p rovincie zijn gelegen, noodig is, treden voor 

de toepass ing van het bepaalde in het eerste 
lid Wij in de plaats van Gedeputeerde Staten. 

3. Het bepaalde in de art ikelen 36, lid 
3- 5, en 37-39 is van toepassing, met dien 
verstande, dat, in een der gevallen, voorzien 
in het vorige lid, Wij in de plaats van Gede
puteerde Staten treden, dat Wij , a l vorens te 
beslissen, den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur hooren en dat ter 
secretarie van iedere der betrokken gemeenten 
te r inzage wordt gelegd het plan, voor zooveel 
het die gemeente betreft. 

4. I s niet voldaan aan een verplich ti ng, op. 
gelegd krachtens dit artikel, dan stellen Ge
deputeerde Staten onder Onze goedkeuring, of, 
indien Wij de verplichting hebben opgelegd, 
Wij op kosten van de gemeente het plan van 
uitbre iding, of de herzien ing daarvan vast. 

5. Indien Gedeputeerde Staten krachtens 
het vorige lid een plan van uitbreiding vast
stell en of herzien, vindt het bepaalde in ar
t ikel 37, tweede, derde, vierde, vij fde, zesde 
en zevende lid, overeenkomstige toepassing, 
met d ien verstande, dat Gedeputeerde Staten 
treden in de plaats van den raad, dat Wij 
treden in de plaats van Gedeputeerde Staten 
en dat Wij , alvorens te beslissen, den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, hooren. Indien Wij, krachtens het 
vor ige lid, een plan van u itbre iding vaststel
len of herzien, vindt het bepaalde in artikel 
37, tweede, vierde, zesde en zevende lid , over
eenkomstige toepassing, met dien verstande, 
dat Wij treden in de plaats van den raad, dat 
Wij , a lvorens te beslissen, den Raa d van 
State, Afdeeling voo,· de Geschi llen van Be
stuur, hooren, en dat Burgemeester en "Vet
houders het ontwerp na den termij n van vier 
weken, bedoeld in het tweede lid, aan Ons 
zenden. 

6. Een door Gedeputeerde Staten of door 
Ons vastgesteld plan wordt voor de toepassing 
van deze wet geacht door den gemeenteraad 
te zijn vastgesteld. 

45. 1. Indien de raden van twee of meer 
gemeenten wenschelijk achten, dat voor het 
gezamenlijk geb ied dier gemeenten een stree k
plan wordt vastgesteld , kunnen zij met toepas
sing van artikel 129 der Gemeentewet een 
regeling treffen tot instelling van een com
missie, welker taak is zoodanig plan voor te 
bereiden, vast te stellen, en, zoo noodig, te 
herzien. Een streekplan wijst, voor zoover de 
belangen van het geb ied, waarover het zich 
u itstrekt, dat vorderen, de bestemming aan 
van in dat gebied gelegen gronden. 

2. Ten aanz ien van een commissie voor een 
streekpl an vindt het bepaalde in artikelen 
130- 133 en 135- 137 der Gemeentewet over
eenkomstige toepassing. 

3. Ten aanz ien van de voorbere iding, de 
vaststelling en de herziening van een streek
plan v indt het bepaalde in de artikelen 36, 
vij fde liä, eersten volzin, 37 en 38 overeen
komstige toepassing met dien verstande, dat 
de Commissie treedt in de plaats van den 
raad en van Burgemeester en Wethouders, dat 
\'Vij treden in de plaats van Gedeputeerde 
Staten, indien het plan ·zich u itstrekt over 
meer dan ééne provincie, en dat het ontwerp 
van het geheele plan en het geheele plan ter 
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gemeentesecretarie van iedere der samenwer
kende gemeenten ter inzage ligt . 

46 . 1. Indien de raden van één of meer 
gemeenten vaststelling of herzien ing van een 
streekplan wenschelijk achten en door hen ge
vraagde medewerking door andere gemeenten 
niet of niet met het gewenschte gevolg wordt 
verl eend, kunnen Gedeputeerde Staten op ver
zoek van één of meer gemeenteraden, den in
specteur gehoord , aan de rnden van gemeen
ten, die naar hun oordeel tot de streek be
hooren, de verplichting opleggen om gezamen
lijk met overeenkomstige toepass ing van het 
bepaalde in a rt ikel 45 te geraken tot de vast
ste lling of de herz iening van een streekplan, 
hij welk plan moeten worden in acht genomen 
de e ischen, welke Gedeputeerde Staten met 
betrekking tot het plan noodig ach ten. Ge
deputeerde Staten kunnen een termijn stellen, 
binnen welken een regeling tot instelling van 
een commiss ie moet zijn getroffen, benevens 
een term ijn , b innen welken een streekpl an aan 
hun goedkeuring moet zijn onderworpen. 

2. Indien Gedeputeerde Staten van oordeel 
zijn , dat de belangen van een streek de vast
ste lling of he1·ziening van een streekplan vor
deren. en geen der raden van de naar hun 
oordeel tot de streek behoorende gemeenten 
het rnrzoek, bedoeld in het vorige lid , doet, 
kunnen zij , den inspecteur gehoord, de a ldaar 
bedoelde verplichting aan de raden dier ge
meenten opleggen. De laatste volzin van het 
vor ige Jid is van toepassing. 

3. De ve rplichting, omschreven in het eer
ste en het tweede I iel , wordt niet opgelegd, 
<l an nadat de raden van a ll e daarbij betrok
ken gemeenten en belanghebbenden in de ge
legenheid zijn gesteld , bezwaren in te brengen. 

4. T egen het beslui t van Gedeputeerde 
Staten tot het opleggen van de verplichting 
kan de raad van iede re betrokken gemeente en 
tegen de weigering van Gedeputeerde Staten 
om de verplichting op te leggen kunnen de 
gemeenteraden, welke cl.i e oplegging hebben 
verzocht, binnen een maand na de dagteeke
ning van het besluit bij Ons beroep instell en. 

5. Indien voor vaststelling of herziening 
van een streekplan medewerking is gevraagd 
of door Gedeputeerde Staten nooclig wordt 
geacht van de rnclen van gemeenten, die in 
versch ill ende provinc iën zijn gelegen, treden 
,·oor de toepassing van dit artikel W ij in de 
plaa ts van Gedeputeerde Staten. 

47. Indi en binnen ·den door Gedeputeerde 
Staten of in het geval, bedoeld in artikel 46, 
vijfde lid, door Ons aaarvoor bepaalden ter
mijn de raden van de gemeenten geen rege-
1 ing tot instelling van eene commissie hebben 
getrnffen, ste llen Gedeputeerde Staten of Wij 
zulk eene regeling vast. Gedeputeerde Staten 
of Wij bepalen een termijn, binnen welken een 
st reekpl an aan hunne of Onze goedkeuring 
moet zijn onderworpen. 

48. 1. Indien oînnen den doo r Gedeputeer
de , taten of door Ons ingevolge artikel 47 
bepaalden termijn geen streekplan aan hunne 
of Onze goedkeuring is onderworpen, stellen 
Gedeputeerde Staten, den inspecteur gehoord, 
onder Onze goeclkeul'ing, of, indi en Wij de 
ve rplichting hebben opgelegd, Wij op kosten 
van de nalatige commissie het streekplan of 

de herzi e11i ng da,nva11 vast. Wij hoo ren, al vo-
1 ens te bes! issen, den R aad van State, Afdee-
1 ing voo1· de Geschillen van Bestuur. 

2. Indien Gedeputeel'de Staten krnchtens 
het vori ge I iel een streek pi an vaststel !en of 
he rzi en. vindt het bepaalde in artikel 37 , 
tweede, derde, ,·ie rde , vij f<le , zesde en zeven
de I id overeenkomstige toe pass ing met di en 
ve l'stande, dat C-ecleputee rde Staten treden in 
de plaats van den raad, en dat Wij t reden in 
de plaats . van Gedeputeerde Staten. Indien 
W'ij , krach.tens het vo l'ige lid een streekpla11 
vaststell en of herzien, vindt het bepaalde in 
artike l 37, tweede, vierde, zesde en zevende 
lid overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat Wij t reden in de plaats van den 
rnacl, en dat Burgemeester en Wethouders het 
ontwerp na den te rmijn van viel' we ken , be
doeld in het tweede lid , aan Ons zenden. 

3. E en krachtens het eerste lid vastgesteld 
streekpla n of een krachtens dat 1 iel vastge
stelde he rziening daarvan wordt voor de toe
passing van deze wet geach t te zij n vastge
steld overeenkomstig het bepaalde in art ikel 
45. 

49 . Indi en een streekpl a n of een herzie ning· 
van een streekplan door Gedeputeerde Staten 
of door Ons is goedgekeurd , of door Ons i 
vastgesteld, brengen de raden de ,· bij het plan 
betrokken gemeenten, die reeds een goedge
keurd plan van uitbre iding hebben, dat pl an 
met het streekplan in overeenstemm ing binnen 
zes maanden nadat de goedkeuring van het 
streekplan onherroepelijk is gewol'den. H et 
bepaa lde in artikel 37, lid 1- 6, blijft bij deze 
wijziging van het uitbreidingsplan buiten toe
pass ing, indien door deze wijzi g ing overigen 
herz iening van het uitbreidingsplan niet noo
dig is. Indien de raad van een der bij het 
plan betl'okken gemeenten niet tijdig gevol g 
heeft gegeven aan het voorschrift, vervat in 
den eersten volzin van di t artikel, doen Ge
deputeerde Staten, wat des raacls is; het be
paalde in a rt ikel 40 vindt daa rbij zoo nooclig 
overeenkomstige toepass ing. Vool' zoover bij 
het streekplan betrokken gemeenten niet reeds 
een goedgekemd plan van uitbreiding hebben , 
is binnen het gebied van iedere dier gemeen
ten het st reekplan goedgekeurd plan van uit
breiding. 

50. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 
maatregel van be tuur voorschriften te geven 
betreffende de voorbereiding en de inrichting 
van streekplannen. 

§ 8. Geldelijke steun van ge1neemewege. 

51. 1. Bij beslui t van den gemeenteraad 
kunnen l'ented.ragencle voorschotten worden 
verleend aan hen, tot wie eene aanschrijving. 
a ls bedoeld in artikel 21, is gericht. 

2. Deze voorschotten worden slechts ver
strekt onder hypothecair verband van het ge
bouw met den ondergrond ten behoeve wa;ir
van zij worden verl eend . 

3. Deze voorschotten worden a lleen ver
leend oncle l' voorwaa rele van aflossing, uiter-
1 ijk in twintig jal'en, in ge lijke jaartermijnen 
of bij wege van annuïteiten. 

4. Bij ontbinding eener veree111g111g, ven
nootschap of stichting en bij faillissement 
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worden de 110g ve ,·schuldi gde gelden terstond 
o pvorderbaa t·. 

52. l. Bij besl uit van den gemeenteraad 
kunnen onder nader bij a lgemeenen m aat regel 
nrn bestuu r te regelen voorwaarden aan vcr
eeni g ingen, vennootsch ap pen en stich t ingen 
ui tslui tend in het bela ng van verbetering de r 
volkshu isvesting werkzaam en al s zoodani g 
door Ons toegela ten, voorschotten en bijdragen 
worden ve rl eend ter tegemoetkoming in de 
door die vereeni g ingen. ven nootschappen en 
st ich t ingen ten behoeve van de volkshuisves
t ing aan te wenden kosten . 

gehad. I s b innen dien termijn n iet aan Ons 
beslui t volda an , da n geven Gedeputeerde Sta
ten daa man op kosten van de gemeente ui t
,·oenng. 

3. Voor zoove r hetgeen Wij ingevo lge het 
rn r ige I id bepalen, niet strnokt met de voor
schriften van eeni ge p laatselijke vernrdening. 
zijn d ie vool'schri ften te di en aanzien niet van 
toe pass ing. 

4. De ui tgaven, d ie eene gemeente moet. 
doen tengevolge van Ons beslui t , worden ge
acht te behooren tot de u itgaven, bedoeld in 
artikel 240 der Gemeentewet. Artikel 247 dier 

2. Di t raadsbeslui t word t bi nnen dertig da
gen na zij 11 dagteekening aan Gedeputeerde 
Staten medegedeeld. H et behoeft hunne goed
keur ing wa nneer voor de u itvoering er va n 

, wet is van toepass ing. 

. geen voo rschotten of bijd ragen u it 's R ij ks 
kas worden gevraagd. Wordt door Ons het 
bes luit van Gedeputeerde Staten verni etigd , 
dan hebben deze opnieuw uitspraak te doen, 
met inach t nemi ng van Onze besli ss ing. 

3. De voorschotten en de bijdragen, in di t 
a rt ikel bedoeld, worden a ll een verleend onder 
voorwaarde, dat het bed rag, hetwelk voor 
rekening der vereenig ing, vennootschap of 
sti ch t ing blijft, ui terlijk in vijf en zevent ig 
jaren, in gelijke jaartermijnen of bij wege 
van a rnrnïte iten, wordt afgelost. 

4. Bij ontbi ndi ng en bij fa ill issement wor
den de nog verschuldigde gelden terstond op
,·orderbaar. 

53 . l. Bij besl u it van den gemeenteraad 
ku nnen gronden en gebouwen, aan de gemeen
te toebehoo rende, aan vereeni gingen, vennoot.. 
schappen of sticht. ingen, a ls genoemd in het 
voorgaand artikel, in eigendom. e rf pach t o f 
o pstal wo t·den overgedragen tot aanbouw of 
verbouw van wo ni ngen in het bel a ng der volks
hu isvesting en ku nnen met gelijk doel gron
den en gebouwen worden aangekocht. 

2. Artikel 52, t weede li d, is op de raads
besluiten bovenvermeld va n toepass ing. 

54. l. Bij beslui t van den gemeenteraad 
ka n een bedrag beschikbaa r worden gesteld: 

a. te r u itvoer ing van een onte igeningspl an, 1 

a ls genoemd bij a r t ikel 34 ; 
b. ter tegemoetkoming in de kosten van 

voorz iening in de hu isvesting, daaronder be
grepen kosten van verhuizing en van ve r- , 
pl aats ing van de neri ng of het bedrijf, der 
bewoners van na onbewoonbaarverkla ring ont.. 
rnimde en van overeenkomstig a rt ikel 34 ont- ! 
eigende gebouwen ; 

c. tot aa nkoo p van g ronden en tot aankoop , 
aanbouw of verbouw van woningen in het be
lang der vo lkshuisvesting voor rekening de r 
gemeente, ingeval dit noodzakelijk is voor de 
r ich t ige ui tvoe ring van deze wet. 

2. Artikel 52, tweede lid , is op de raads
besluiten bovenvermeld va n toep ass ing. 

55. 1. Indien Ons gebleken is, dat in eene 
gemeente onvoldoende wordt voorzi en in de 
volkshuisvest ing, kunnen ,vij bij met redenen 
omkleed beslui t ve rkl a ren, dat de gemeente
raad verplicht is, toepass ing te geven aan a r
t i kei 52, 53 of 54 dezer wet. 

2. Wij kunnen bepalen aan welk dier a r
t ikelen toepass ing moet wo l'den gegeven, op 
welke wijze die toepass ing moet geschieden en 
binnen welken te rmijn zij moet hebben plaats 

5. R aadsbesl uiten, ingevolge toepass ing van 
rl it artikel genomen, worden aan Gedeputeerde 
Staten medegedeeld . H et bepaalde in a rtikel 
G der Gezondh eidswet blij ft buiten toepassing. 

§ 9. Gelclelijke steun van R ijkswege. 

56 . 1. Aan gemeenten ku nnen voor chotten 
u it 's R ijks kas worden verstrekt voor de doel
e inden , in § 8 omschreven. 

2. De rente en de afl oss ing dezer voorschot
ten moeten voldaan worden in ten hoogste vijf 
en zeven t ig gel ijke a nnuïte iten. 

3. Aan de gemeenten kunnen ter betali ng 
van rente en a fl oss ing van gelden, voor de 
doele inden, in § 8 omschreven, bijdragen wor
den verzekerd u it 's Rijks kas. 

4. Voorschotten en bijdragen uit 's Rijks 
kas kunnen worden verstrekt aan een ver
eeni g ing, vennootschap of stich t ing, a ls be
doeld in a rt ikel 52, indien in eene gemeente 
onvoldoende in de volkshu isvest ing word t 
vOO l'zien en de gemeente tot medewerking niet 
in staat is. Voor zoover bouwplannen, voor 
welker u itvoeri ng krach tens di t I id steun 
wo rd t verleend, n iet strooken met de voor
clll'i ften van eeni ge pl aatselijke vero rdening. 

zij n d ie voorschr i {ten te di en aanz ien n iet van 
toepass ing. 

57. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden regelen gesteld met betrekking 
tot de wijze, waarop en de voorwaarden, ,vaar
onder geldelijke steun , a ls bedoeld in het voor
gaand artikel , wordt verleend. 

2. V an het verleenen van zoodan igen gel
de lijken steun word t telkens mededeeling ge
daan in de Staatscourant. 

§ 10. Straf bepalingen. 

58. 1. Op overt reding van de vero rdenin
gen, krachtens de a rt ikelen 1, 2, 12, 35 en 43 
vastgesteld , kan hech tenis van ten hoogste 
twee maanden of geldboete van ten hoogste 
d ri e honderd gulden worden gesteld. 

2. Indien t ijdens het plegen van de over
tredi ng nog geen jaar is verloopen, seder t 
eene v roegere veroordeel ing van den schuldige 
wegens gelij ke overtreding onherroepelij k is 
gewo,·den, ka n de rech ter geldboete of hech
ten is tot het dubbel van het voor elke over 
treding gesteld maximum ui tspreken. 

59 . 1. Hij , di e zonder schriftelijke ve rgun
ning va n Burgemeester en Wethouders, of 
zonder nadere goedkeuring met afwij king van 
het bouwplan, overeenkomstig hetwelk de ver_ 
gunning is ver leend, een woning of een a nder 
gebouw bouwt, geheel o f voor een gedeelte 
rnrnieuwt of ve randert, of uitbreidt, wordt 
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_gestrnft met hechtenis van ten hoogste twee hoogste twee maanden of geldboete van ten 
maanden of geldboete van ten hoogste drie hoogste honde rd gulden. 
honderd gulden. 66. Hij , die in strijd hande lt met een ver-

2. M et gelijke straf wordt gestraft hij , die ' boel , als bedoeld in artikel 33, wordt gestraft 
:zonder schriftelijke vergunning van Burge- met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
meeste r en Wethouders hetzij krachtens eenig of geldboete van ten hoogste twee duizend 
.zakelij k recht tot woning in gebruik neemt, g ulden . 
hetzij als eigenaar of in een ige andere hoe- 67. D e in de a rtikelen 58-66 bedoelde 
dani ghe id tot woning in gebruik geeft een strafbare feiten worden a ls overtredingen be-
gebouw of een gedeelte van een gebouw, l aat- schouwd. · 
ste lijk niet als woning gebezigd, of we l eene 68 . 1. Met het opsporen van overtredingen 
inrichting, a ls bedoeld in a rt. 73 , eerste lid, van deze wet en van de bij deze we t bedoelde 
voor zoover die niet aan het Rijk, de provincie plaatselijke vero,·deningen of daarvoor in de 
of de gemeente toebehoort of daarbij in ge- plaats tredende besluiten van Gedeputeerde 
bruik is. Staten zij n alle ambtenaren van gemeente-

60. Hij , die niet of niet behoorl ijk voldoet politie benevens a ndere door den burgemeester 
aan ecne der verplichti ngen, in artikel 16 of aan te wijzen gemeenteambtenaren belast. Met 
krachtens dat artikel bij plaatselijke verorde- het opsporen van de overtredingen van artikel . 
ning of bij besluit van Gedeputeerde Staten 73 zijn mede belast de ambtenaren, bedoeld in 
opge legd, of de opgaven niet verstrekt, di e artike l 17 der Arbeidswet. 
Tan hem gevraagd worden ter zake van een 2. D e voormelde personen hebben te a llen 
·woningtelling, word t gestrnft met eene geld- t ijde vrijen toegang tot alle gebouwen en 
boete van ten hoogste vijf en twintig gu lden. plaatsen, waar redelijkerwijze vermoed kan 

61. Hij , di e niet of niet t ijdig gevolg geeft worden, dat eene overtreding plaats v indt of 
aan eene aanschrijving overeenkomst ig artikel gevonden heeft. 
21, wo ,·dt, tenzij hij de bewoning heeft ge- 3. In plaa tsen, in het vorig lid bedoeld , 
staakt of de noodige maatregelen genomen die tevens won ing zijn, of a lleen door eene 
heeft om haar te doe n staken vóór den af- woning toegankelijk zijn, treden zij tegen den 
loop van den termijn, binnen welken de ver- 1 wil van den bewoner niet binnen dan op ver
bete ringen moeten zijn aangebracht, gestraft ' toon van een schrifte lijken bijzonderen last 
met eene geldboete van ten hoogste vijf gul- van den burgemeester of van den kantonrech-
den voor eiken dag, volgende op dien, waarop ter. 
gemelde te rmijn verstrijkt, tot en met dien, 4. Van dit binnentreden en van de redenen , 
-waarop he tzij de verbeteringen zijn aange- die daartoe geleid hebben, wordt door den--
bracht, hetz ij de bewoning alsnog is gestaakt, gene, die deze handeling heeft verricht, proces-
hetzij onbewoonbaarverklaring is uitgesproken. verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier 

62. Hij , die na verloop van den in artikel en twintig uren aan hem, in wiens woning is 
22 bedoelden termijn geen gevolg geeft aan binnengetreden, in afschrift wordt medege-
de aanschrijving, in dat artikel genoemd, deeld . 
wordt gestraft met eene geldboete van ten 5. , De in het derde lid van di t artikel be--
hoogste drie gulden voor eiken dag van ver- doelde last I-ioudt in, voor welken tijd hij gel-
zu1m. dig is en mag niet tusschen zonsondergang en 

63 . Hij , di e het kenteeken bedoeld in ar- zonsopgang worden uitgevoerd, tenzij hij in-
tikel 25, zevende lid, wegneemt, vernielt of houdt, dat de uitvoering daarvan te allen 
onleesbaar maakt, wordt gestraft met eene t ijde mag plaats hebben. 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

64 . 1. De bewoner, hoofd van een gezin of 
afzonderlij k levend persoon, eener onbewoon- ' 
baar verklaarde woning, die na verloop van 
den gestelden termijn van ontruiming de wo
ning niet verlaat, wordt gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste drie gulden voor 
eiken dag van verzuim, tenzij blijkt, dat het 
hem onmogelijk was andere huisvesting te 
bekomen. 

2. Hij, die in strijd met artikel 25, achtste 
lid , eene onbewoonbaar verklaarde wontng 
betrekt en daarin blijft wonen, wordt gestraft 
met eene geldboete van ten hoogste dri e g ul 
den voor eiken dag van verzuim. 

3. M et gelijke straf wordt gestraft hij, di e 
in de bovenomschreven gevallen de woning 
ter bewoning afstaat . · 

65 . Hij , die zonde ,· schriftelijke, ingevolge 
a rtikel 73 ve rleende, vergunning van bmge
meester e n wethoude rs of van Gedeputeerde 
Staten of in strijd met ingevolge artikel 73, 
derde lid , gestelde voorwaarden, inrichtingen, , 
a ls daa ,·bij bedoeld, opricht, vernieuwt, ui t- ' 
breidt of ter bewoning bezigt, doet bez igen of 
a fstaat, wordt gestraft met hechtenis van ten 

§ 11. Slotb epalingin . 

69 . De bevoegdheid, den gemeenteraad toe
komende ingevolge artikel 168 der Gemeente
wet, blijft ten aanzien van het onderwerp, 
waa rin deze wet voorziet, gehandhaafd, voor 
zoover de door hem te maken verordeningen 
niet met de be palingen dezer wet in strijd zij n. 

70. 1. Waar de uitvoering van deze wet en 
va n de krachtens deze wet vastgestelde ver
ordeningen e n besluiten aan het gemeentebe
stuur is opgedragen, behoort onder die uit
voe ring de bevoegdheid tot het, desnoods ten 
koste der overtreders, doen wegnemen, belet
ten of verrichten van hetgeen in strijd met 
die wet of die ve rordening en bes luiten, wordt 
daargesteld , ondernomen of nagelaten. Spoed
e ischende gevallen uitgezonderd , geschiedt di t 
niet, dan nadat de belanghebbe nde schriftelij k 
is gewaarschuwd. 

2. De kosten, ingevolge het voorgaand lid 
aa ngewend in het belang der volkshuisvesting, 
zijn bevoorrecht op het gebouw, ten aanzie11 
waarvan zij zijn besteed, en worden nà de 
kosten tot behoud , bedoeld in artikel 1185. 
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4°., van het Bllrgerlijk Wetboek, uit de op
brengst van het goed gekweten. 

71. 1. Aan den schuldenaar of aan diens 
woning wordt door den beambte, daartoe aan
gewezen door het gemeentebestuur, beteekend 
eene door het bestuur opgemaakte en geteeken
de acte, die het bedrag der overeenkomstig het 
voorgaand artikel gemaakte kosten, zooveel 
mogelijk door bescheiden gestaafd, vermeldt 
en de- waarschuwing inhoudt het bedrag bin
nen drie dagen te voldoen ter plaatse, in de 
acte aan te wijzen. · 

2. Indien de schuldenaar hieraan niet vol
doet, wordt hij schriftelijk aangemaand bin
nen drie dagen het verschuldigde te betalen, 
onder kennisgeving, dat dit anders zal worden 
ingevorderd bij dwangbevel. 

3. Bij niet-voldoening aan deze aanmaning 
wordt het verschuldigde ingevorderd bij 
dwangbevel , uitgevaardigd door den beambte, 
met de ontvangst der verschuldigde gelden be
last, en uitvoerbaar verklaard door den kan
tonrechter, in wiens kanton de invordering 
geschiedt. 

4. Dit dwangbevel wordt beteekend en ten 
uitvoer gelegd op de wijze, bij het Wetbook 
van Burgerlijke R echtvordering ten aanzien 
van vonn issen en authentieke akten voorge
schreven. 

5. De tenuitvoerlegging van het dwangbe
vel wordt geschorst door verzet, binnen veer
t ien· dagen na de uitvaardiging bij de arron
dissements-rechtbank aanhangig te maken. 

6. Dit verzet, dat met 1·edenen moet zijn 
omkleed, is toegelaten hetzij op grond, dat de 
kosten niet zijn aangewend of wel tot een ge
l'inger bedrag dan het dwangbevel aangeeft, 
hetzij op grond van het niet krachtens wet of 
verordening verschuldigd zijn van het inge
vorderd bedrag. 

7. Ten laste van den schuldenaar komen 
ook de uitgaven, vallende op de invordering 
der boven vermelde kosten. 

8. Zij woraen betaald volgens de bereke
ning en op quitantie van het bestuur, van 
hetwelk de invordering uitgaat. 

9. Binnen veertien dagen na de aanbie
ding der quitantie kan de schuldenaar in ver
zet komen bij de arrondissements-rechtbank. 
Dit verzet schort de verplichting tot betaling 
niet op. Wordt het gegrond verklaard, dan 
wordt het te veel betaalde onverwijld terug
gegeven. 

72. De aanschrijvingen en kennisgevingen 
in de artikelen 10, 21-23, 25 en 35, zesde lid, 
bedoeld, geschieden bij aan te teekenen dienst
brief. 

73. 1. De artikelen 1-33 dezer wet zijn 
niet van toopassing op ter tijdelijke bewoning 
bestemde loodsen, keeten, tenten en andere 
.soortgel ijke inrichtingen, tenzij de bewoning·, 
zij het door verschillende bewoners, langer 
dan vijf jaren aanhoudt. 

2. H et is verboden zonder schriftelijke ver
g unning van burgemeester en wethouders in
richtingen, als bedoold in het eerste lid van 
dit artikel, voor zoover zij niet aan het Rijk, 
-de provincie of de gemeente behooren, op te 
richten, te vernieuwen, uit te breiden, ter be
woning te bezigen, te doen bezigen of af te 
staan. Bij \tlgemeenen maatregel van bestuur 
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kunnen eischen worden gesteld met betrekking 
tot de oprichting, vernieuwing, uitbreiding, 
hêt gebruik en de instandhouding van die 
inrichtingen. 

3. De vergunning wordt alleen geweigerd 
op grond van strijd met wettelijke voorschrif
ten. Burgemeester en Wethouders kunnen met 
inachtneming van de wett&!ijke voorschriften, 
aan die vergunning voorwaarden in het be-
1 ang van de gezondheid, de vèiligheid en de 
zedelijkheid verbinden. 

4. Burgemeester en Wethouders zenden van 
iedere vergunning binnen tweemaal vier en 
twintig_ uren na h are dagteekening afschrift 
aan den inspecteur, belast met het toezicht op 
de handhaving van de wettelijke bepalingen 
betreffende de volkshuisvesting. De inspecteur 
en de belanghebbende kunnen gedurende veer
tien dagen na de ontvangst van het afschrift 
bij Gedeputeerde Staten voorziening vragen 
tegen de beslissing van burgemeester en wet
houders. Indien de inspecteur voorziening 
vraagt, stelt hij den belanghebbende daar
mede en met de gronden voor de voorziening 
in kennis. Komt de belanghebbende ten ge
noegen van den inspecteur aan diens bezwaren 
tegemoet, dan zendt de inspecteur daarvan be
richt aan Gedeputeerde Staten, met welk be
richt het verzoek van den inspecteur om voor
zien ing vervalt. Gedeputeerde Staten beslissen 
na verhoor of behoorl ijke oproeping van den 
belanghebbende. De beslissing van burgemees
ter en wethouders blijft buiten werking ge
durende den termijn voor en de behandeling 
van het beroep. 

5. Burgemeester en Wethouders trekken 
eene vergunning onverwijld in, indien wordt 
gehandel d in strijd met de wettelijke voor
schriften of met een aan de vergunning ver
bonden voorwaarde: De inspecteur is bevoegd 
een voorstel tot intrekking van eene vergun
ning aan burgemeester en wethouders te doen. 
Indien op zoodanig voorstel niet binnen veer
tien dagen na de indiening daarvan is beslist, 
of indi en burgemeester en wethouders de in
trekking weigeren, kan de inspecteur binnen 
veertien dagen na verloop van genoemden 
termijn of na de dagteekening der beslissing 
bij Gedeputeerde Staten voorziening vragen. 
Belanghebbende kan gelijke voorziening vra
gen tegen de intrekking der vergunning bin
nen veertien dagen na de ontvangst van de 
beslissing. Burgemeester en Wethouders zen
den van hunne bes] issing 'binnen tweemaal vier 
en twintig uren na hare dagteekening afschrift 
aan den inspecteur. 

6. Burgemeester en Wethouders zijn be
voegd op kosten der overtreders te doen weg
nemen of te beletten hetgeen zonder de ver
eischte vergunning of in strijd met de opge
legde voorwaarden wordt daargesteld of on
dernomen en te doen verrichten hetgeen in 
strijd met die voorwaarden wordt nagelaten. 
Spoedeischende gevallen uitgezonderd, ge
schiedt dit niet, dan nadat de belanghebbende 
schriftelijk is gewaarschuwd. 

7. De artikelen 70 en 71 zijn op de in 
het zesde I id bedoelde kosten van toopassing. 

74 . 1. Onze Minister, belast met de uitvoe
ring van deze wet, kan toestaan, dat wonin
gen, waar".an de bewoning ingevolge artikel 2 

39 
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der Woningnoodwet 1918 (Staatsblad n°. 379) 
n~ ~en bepaalden termijn moest ophouden, of 
die rngevolge dat artikel geacht worden te be
hooren tot de inrichtingen, bedoeld in artikel 
?3, onderscheidenlijk langer of langer dan vijf 
Jaren na de stichting van die woningen worden 
bewoond. De toesttimming wordt telkens voor 
een bepaalden termîjn verleend, die voor ver
lenging vatbaa.r is. Na den dag, waarop de 
bewoning ingevolge de beschikking van voor
noemden Minister moet ophouden, moet het 
gemeentebestuur de woning onvenvijld doen 
ontruimen en afbreken, tenzij , voor zooveel 
het a fbreken betreft, met goedkeuring van 
dien Minister aan de woning eene andere be
stemming wordt gegeven. 

2. De bepalingen, die ingevolge de Wo
ningnoodwet 1918 (Staatsblad n°. 379) gelden 
ten aanzien van woningen als bedoeld in het 
eerste lid, blijven, na het vervallen van die 
wet, van kracht behoudens wijziging, aanvul -
ling of intrekking door Ons. 

75. 1. De artikelen 18-33 dezer wet als
mede de voorschriften in gemeentel ijke ver
ordeningen omtrent de afmetingen der ter be
woning in te r ichten vertrekken zijn niet van 
toepas ing op gebouwen, aan het Rijk of aan 
de provincie toebehoorende of daarbij in ge
bruik. 

2. Deze wet is niet van toepass ing op woon
wagens en woonschepen. 

76. Alle plaatselijke verordeningen, rege
lende het onderwerp, waarin deze wet voor
ziet, vervallen vier jaren na het tijd tip, waar
op zij in werking treedt, indien zij niet met 
ina htneming van de bepalingen dezer wet 
binnen dien termijn zijn herzien. 

77. 1. Jaarlijks doen Burgemee ter en Wet. 
houders aan den raad een beredeneerd ver
slag van hetgeen met betrekking tot verbete
ring der volkshuisvesting in de gemeente is 
verricht. 

2. Dit verslag wordt ingericht in den vorm, 
door Onzen Minister van Arbeid, H andel en 
Nijverheid te bepalen. 

3. H et wordt aan Gedeputeerde Staten en 
aan den Gezondheidsraad medegedeeld. 

4. Van Regeeringswege wordt jaarlijks een 
a lgemeen verslag samengesteld, aan de Sta
ten-Generaal aangeboden en in afdruk tegen 
betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. 

78. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den t itel van "Woningwet". 

79 . Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen tijdstip. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 7 Sep
tember 1931 (Staatsblad n°. 393). 

Ons bekend, 
De Ministe1• van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Vers c h u u r. 
De Jfi,,ister van Justitie, J. Do n n e r. 
De Minister van Financiën, De Geer. 

1 °. 394 nog niet verschenen. Wordt achte,·in 
opgenomen. 

8 September 1931. BE LUIT tot vaststelling 
van de voorschriften voor de inrichting van 
d~ begrootingen der gemeente, de reke
rnngen der gemeente, de boekhoudin~ van 
den gemeenteontvanger en de daarbij be-
hoorende modellen. S. 395. · 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 13 Juli 1931, n°. 6759, afdeeling 
Binnen]andsch Bestuur ; 

Gelet op de artikelen 123, 241, 249 2• lid 
252, 253 en 265 der gemeentewet : ' ' 

Gedeputeerde taten der provinciën gehoord; 
Den Raad van tate gehoord (advies van 

25 Augustus 1931, no. 20); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 3 September 1931, no. 
9011, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 15 April 1931- totdat daarom

trc•nt nader is voorzien, 
I. met inachtneming van het bepaalde onder 

dtot en met p van dit besluit: 
a. de voorschriften voor de inrichting van 

de begrooting van inkomsten en uitgaven en 
de daarbij behoorende modelJen, voor elke ge
meente vast te stellen, zooals deze zijn vastge
steld door Gedeputeerde Staten der provincie 
waarin die gemeente is geleo-en en goedgekeurd 
bij Onze besluiten van 29 Maart 1923, no. 23, 
23 Juni 1923, n°. 54, 28 Jnli 1924, no. 202, 
25 Februari 1926, n°. 9, 7 Mei 1926, no. 22, 
18 Juli 1930, n°. 141, 22 Juli 1930, no. 154 en 
2 September 1930, n°. 22; 

b. de voorschriften voor de inrichting van 
de rekening van inkomsten en uitgaven en de 
daarbij behoorende modellen, voor elke ge
meente vast te stellen, zooals deze zijn vastge
steld door Gedeputeerde Staten der provincie 
waarin die gemeente is gelegen en goedgekeurd 
bij Onze besluiten van 29 Maart 1923, no_ 23, 
23 Juni 1923, n°. 54, 28 Juli 1924, no. 202 
25 Februari 1926, no. 9, 7 Mei 1926, no. 22: 
1 Februari 1927, n°. 5, 18 Juli 1930, no. 141, 
22 Juli 1930, n°. 154, 2 September 1930. no. 22 
en 17 December 1930, n° . 9; · 

c. de voorschriften omtrent de inrichting 
van de boekhouding van den ontvanger en de 
daarbij behoorende modellen, voor elke ge
meente va t te stellen, zooal deze zijn vastge
steld door Gedeputeerde Staten der provincie 
waarin die gemeente i gelegen en goedgekeurd 
bij Onze be luiten van 8 December 1923, no. 6, 
24 December 1923,_ n°. 18, 1 Augustus 1924, 
n°. 71, 25 Februari 1926, n°. 9, 7 foi 1926, 
n°. 22, 6 December 1928, no. 34, 25 April 1929 
n°. 33, 18 Mei 1929, n°. 80, 4 eptember 1930; 
n°. 8 en 29 Oetober 1930, no. 35; 

II. d. te bepalen, dat waar in de voorschrif
ten onder a, b en c van dit besluit bedoeld en 
in de daarbij beho?.r~fide modellen, wordt ge
s~ro~en van "bedr1Jf daaronder, zulks in af
w1Jkmg van hetgeen in die voorschriften en die 
modellen is bepaald, worden ver taan de takken 
va:' dienst, bedoeld in de artikelen 252, 253 en 
26t> der gemeentewet; 

P. in artikel 14 der voor chriften bedoeld 
onder c, voor de provinciën Noordbrabant, 
Geld~rland, oordholland, Utrecht, Overijssel, 
Grornngen en Drenthe, in artikel 12 dier voor
schriften voor de provincie Friesland en in 
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artikel 13 dier voorschriften voor de provinciën 
Zuidholland en Limburg, de woorden: ,,krach
tens artikel 114bis der Gemeentewet vastge
steld", t e vervangen door : bedoeld in artikel 
252 der gemeentewet ; 

f. in artikel 15 der voorschriften bedoeld 
onder a, in de artikelen 31, 38 en 41 der voor
schriften bedoeld onder b en in artikel 7 der 
voorschriften bedoeld onder c, voor de pro
vincie Zuidholland, en in de artikelen 8 en 10 
der voorschriften bedoeld onder c voor de p:r:o
vincie Overijssel, de woorden: ,,Gedeputeerde 
Staten" te vervangen als volgt : in artikel 15 
der voorschriften bedoeld onder a, en in artikel 
38, eerste lid der voorschriften bedoeld onder b, 
door : door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord ; 
in de artikelen 31, 38, tweede lid, en 41 der 
voorschriften bedoeld onder b, en in de hiervoor 
genoemde artikelen der voorschriften bedoeld 
onder c, door : Ons, Gedeputeerde Staten ge
hoord. In de artikelen 15 en 38 hiervoor ge
noemd, worden voorts de woorden : ,,t e hunner 
beoordeeling, een andere inrichting hebben"ver
vangen door : een andere inrichting wordt; 

g. in artikel 14 der voorschriften bedoeld 
onder a, het cijfer en de woorden: ,,203 der Ge
meentewet t en aanzien van de gemeentebe
grooting" t e vervangen door : 253 der gemeente
wet ; in artikel 37 der voorschriften bedoeld 
onder b, de woorden en cijfers : ,,de artikelen 
219 en 220 der Gemeentewet ten aanzien van 
de gemeenterekening" te vervangen door : 
artikel 265 der gemeentewet ; 

h. in artikel 13a der voorschriften bedoeld 
onder c. voor de provincie Zuidholland, de woor
den : ,, b\j besluit van Ons College behoudens 
Koninklijke goedkeuring,", t e vervangen door: 
door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, ; 

i. te bepalen, dat de r egelingen getroffen, de 
machtigingen verleend en de formulieren vast
gesteld, ingevolge artikel 15 der voorschriften 
bedoeld onder a, de artikelen 31, 38 en 41 der 
voorschriften bedoeld onder b, de artikelen 7 
en 13a der voorschriften bedoeld onder c, voor 
de provincie Zuidholland, en de artikelen 8 en 
10 der voorschriften, bedoeld onder c, voor de 
provincie Overij ssel, zooals deze luidden vóór 
de daarin bij dit besluit aangebrachte wijzi
gingen, van kracht blijven; 

j. te bepalen, dat artikel 21 der voorschrif
ten bedoeld a, artikel 47 der voorschriften be
doeld onder b en artikel 15 (voor de provincie 
Friesland, artikel 13 ; voor de provinciën Zuid
holland en Limburg, artikel 14; voor de pro
vincie Zeeland, artikel 16) der voorsehriften 
bedoeld onder c, vervallen, en dat in respec
tievelijk artikel 22, 48 en 16 (voor de provincie 
Friesland, artikel 14; voor de provinciën Zuid
holland en Limburg, artikel 15 ; voor de pro
vincie Zeeland, artikel 17) der voorschriften 
onder a, ben c bedoeld, het cijfer: ,, 1924" wordt 
vervangen door: 1931; 

k. te bepalen, dat, waar in de voorschriften 
onder a, b en c bedoeld, voorkomen de woorden : 
,, het Koninklijk besluit", ,,de Koninkl\jke be
sluiten", ,,de Kroon", ,,den Minister", deze 
worden vervangen door : Ons besluit, Onze be
sluiten, Ons, Onzen Minister; 

te bepalen voorts, dat, waar in de voorschrif
ten onder a, b en c bedoeld en in de daarbij be
hoorende modellen wordt gesproken van : ,,Be
grootingsvoorschriften 1924", ,,R ekeningsvoor-

schriften 1924" en "Boekhoudvoorschriften 
1924", hiervoor moet worden gelezen: Begroo
tingsvoorschriften 1931, Rekeningsvoorschrif
t en 1931, Boekhoudvoorschriften 1931; 

l. t e bepalen, dat, waar in de voorschriften 
onder a. b en c bedoeld en in de daarbij be
hoorende modellen, artikelen van de gemeente
wet zijn aangehaald, het nummer dier artikelen 
wordt gewijzigd in dat, bij Ons besluit van 
16 Maart 1931, Staatsblad n°. 89, aan die ar
tikelen gegeven, met deze uitzondering, dat in 
artikel 19 der voorschriften bedoeld onder a, 
voor: ,,114bis" wordt gelezen: 252 en in artikel 
2 der voorschriften bedoeld onder b, voor : 
"artikel 114bis" wordt gelezen: de artikelen 
122 en 252; 

m. het bepaalde bij artikel 20, onder 3° ., der 
voorschriften bedoeld onder a, t e vervangen 
door het navolgende : afschrift der openbare 
kennisgevingen, bedoeld bij het derde lid van 
artikel 238 en bij artikel 253, eerste lid, juncto 
artikel 238, der gemeentewet; 

n. in artikel 44 van de voorschriften bedoeld 
onder b, het woord : ,,rekening" in den tweeden 
r egel t e vervangen door : gemeenterekening en 
der r ekeningen van takken van dienst, als be
doeld in artikel 265 der gemeentewet ; en het 
woord : ,,der" in den vierden regel t e vervangen 
door: dier . 

In artikel 45, onder 3°., van de voorschriften 
bedoeld onder b, achter het woord : ,,gemeente
rekening" op t.e nemen : en van de r ekeningen 
van takken van dienst., als bedoeld in artikel 
265 der gemeentewet ; 

o. te bepalen, dat in de voorschriften bedoeld 
onder a, wordt opgenomen een nieuw artikel 
Sa, luidende : 

De goedkeuring van Gedeputeerde Staten op 
een besluit van den raad tot af- en overschrij
ving van en op posten der begrooting behoeft 
niet t e worden gevraagd, wanneer de begroo
tingspost waarvan wordt af- en de begrootings
post waarnaar wordt overgeschreven den ge
wonen dienst betreffen, en het bedrag der . af
en overschrijving 

1. de som van f 10 niet te boven gaat en 
de begrootingspost waarnaar wordt overge
schreven, bij de oorspronkelijke begrooting is 
geraamd tot een bedrag van ten hoogste f 100; 

2. de som van f 20 niet te boven gaat en de 
begrootingspost waarnaar wordt overgeschre
ven, bij de oorspronkelijke begrooting is ge
raamd tot bedragen boven f 100 tot ten hoogste 
f 500; 

3. de som van f 40 niet t e boven gaat en de 
begrootingspost waarnaar wordt overgeschre
ven, bij de oorspronkelijke begrooting is ge
raamd tot bedragen boven f 500 tot ten hoogst e 
f 1000; 

4. de som van f 100 niet te boven gaat en 
de begrootingspost waarnaar wordt overge
schreven, bij de oorspronkelijke begrooting is 
geraamd t ot bedragen boven f 1000 tot ten 
hoogste f 5000 ; 

5. · de som van f 200 niet te boven gaat en 
de begrootingspost waarnaar wordt overge
schreven, bij de oorspronkelijke begrooting is 
geraamd tot bedragen boven f 5000 tot ten 
hoogste f 10,000 ; 

6. de som van f 1000 niet te boven gaat en 
de begrootingspost waarnaar wordt overge
schreven, bij de oorspronkelijke begrooting is 
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geraamd tot een bedrag boven f 10,000. , 

Het vorenstaande lijdt uitzondering, indien 
a. de begrootingspost, waarnaar zou worden 
overgeschreven, voor "Memorie" is uitgetrok
ken: b. door de overschrijving een uitgave zou 
kunnen worden gedaan, waartegen Gedepu
teerde Staten vóór de goedkeuring der begroo
ting of van een der wijzigingen der begrooting 
van het desbetreffende dienstjaar of van vorige 
dienstjaren, bedenking hebben gemaakt; r.. de 
begrootingsposten, waarvan en waarnaar zou 
worden overgeschreven, zijn z.g. correspon
deerende posten of indien zij betrekking hebben 
op uitgaven wegens subsidies, verteringen, jaar
wedden, presentiegelden, op andere zooge
naamde vaste uitgaven en op wettelijk ver
plichte uitgaven, zoomede op de uitgaven geheel 
of gedeeltelijk door of op aandrang van Gede
puteerde Staten op de begrooting gebracht. 

Gedurend e den looptijd van cle begrooting zal 
op een begrootingspost slechts eenmaal een 
overschrijving mogen plaats hebben, op de 
wijze als in dit artikel aangegeven. 

Het model van het besluit, tot een af- en over-

MODEL C.I. 

PROVINCIE 

sohrijving als in dit artikel aangegeven, vast 
te stellen overeenkomstig het bij dit besluit 
behoorende model C. I. 

Elk besluit als hiervoor bedoeld, moet dien
overeenkometig zijn ingericht en daarvan wordt 
binnen 10 dagen na de vergadering waarin het 
is genomen, een exemplaar aan Gedeputeerde 
Staten toegezonden, voorzien van een toelich
ting ; 

p. aan artikel 12 van de voorschriften be
doeld onder a, de navolgende zinsnede toe te 
voegen: H et vorenstaande lijdt uitzondering 
in de gevallen bedoeld in artikel 8a. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatet en waarvan afschrift zal worden ·ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 8sten September 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniBter van Staat, 
M inistervan Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 14 Sept. 1931.) 

BIJLAGE 

GEMEENTE 

DE RAAD DER GEMEENTE ______ _ 

BESLUIT : met toepassing van artikel 249, tweede lid, der gemeentewet, tot af- en over
scnrijving van en op de volgende uitgaafposten der begrooting van inkomsten en uitgaven 

van de gemeente, voor het dienstjaar 19 __ 

AFSCHRIJVING OVERSCHRIJVING 
- - -.........----. 

" ..!< ~, ~ 1 ~ 1 . ál 
~ bil ce "' b.Ol ~ _., = = "' ce , " ÛMSCHRIJ· OMSCHRIJ· fá1 ~ C, 

;.:::i 
_., ... oos ce..,. I> S ;:::: ~ ~ 009 'Z "' ,tl 1>:e:;,5 ~ ... "' :E ~os VING VAN ,tl ce:e:;,o 

.§ ~ i;~~ VING VAN 
" 0 Es ..., 0 ... t>::, DEN POST " ... Jl "' DEN POST ~ ~ll"' E-<11: .... 0 ~ = pq " " '.:il ~ ~ = "" 0 < ~ ..., "' ..., "' ... 

M 

1 

----1 1 
----

Totaal ·-·····•-~ ...... -· .. -- Totaal 
••--•••O•<HHH"M•HOHOHooo ----- --- --

Als gevolg van de vorenstaande af- en overschrijvingen wordt de verzameling, aan het slot der 
begrooting, gewijzigd als volgt: 

batig . 
het nadeelig slot van Afdeeling .......... - ..... Hoofdstuk ___________ § ----··--······· wordt gebracht op f .. _ .......... --

batig . het nadeelig slot van Afdeeling __ ... ___ .... Hoofdstuk ____ ., ___ § _ _______ wordt gebracht op f _______ ,,_ 

enz. 2 

Aldus besloten in de openbare vergadering van den raad, gehouden op ______ 19 __ 

, voorzitter . 
, wethouder. 
, secretaris. 

1 De toelichting dient te vermelden, het totaal bedrag bereids ten laste van den post, waarop 
wordt afgeschreven, uitgegeven. 

De toelichting van de over te schrijven bedragen mag ook op een afzonderlijk stuk worden 
gegeven. 

2 De bedoelde wijzigingen moeten hier volledig vermeld worden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 8 September 1931 (Staatsblad n°. 395). 
Mij bek,mi, 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenl. Zaken en Landqouw, 

RUYS DE BEERENBROUCK. 
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12 S epternb e,· 1931. BESLU I T , houdende ver
kl a ring als bedoeld in ar t ikel 12, tweede 
lid, der Woningnoodwet 1918 (Staatsblad 
n°. 379), laatste lijk · gewij zigd bij de wet 
van 13 J anuari 1922 (Staatsblad n°. 19) . 
S . 396. 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Op de voord rach t van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 24 Jul i 
1931, n°. 5483M/K , Afdeel ing Volksgewnd
heid; 

Gezien artikel 12, tweede li d, der Woning
noodwet 1918, (Staatsblad n°. 379), laatstelijk 
gewij zigd bij de wet van 13 J anuari 1922, 
(Staatsblad n° . 19 ); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 25 Augustus 1931 , n°. 32); 

Gelet op het na der rapport van Onzen voor
noemden M inister van 8 Septem ber 1931, n°. 
6738 M/K , Afdeel ing Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te ver
kla ren : 

de bui tengewone omstandi gheden, die de 
vorenbedoelde wet noodig maakten, hebben 
opgehouden t.e bestaan. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij 
verheid is belast met de ui tvoer ing van di t 
beslui t, dat in het Staatsblad za l worden ge
plaatst en waarvan afschr ift zal wor den ge
zonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 12den Septem ber 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Ai·beid, H andel en Nijverheid, 
T. J. Ve rs c huu r. 

(Ui tgeg. 23 Se pt. 1931. ) 

14 S epte,nbe,· 1931. BESLU IT, houdende aan
wijzing van de P sych iatri sch-Neurologische 
Kl iniek in beheer bij de Stich ting "Aca
demische Klinieken " te Utrecht, a ls eene 
inricht ing, die niet a ls krankzinnigenge
stich t wordt beschouwd, ook wanneer daar
in meer dan twee k rankzinnigen worden 
verpleegd. S . 397. 

Wij WILHE LMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenl andsche Za ken en 
Landbouw van 10 September 1931, n°. 4208, 
Afdeel ing A rmwezen ; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , l aatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 M ei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: . 
Met intrekking van Ons Beslui t van 27 Mei 

1913 (Staatsblad n°. 191) , te bepalen : 
Art. 1. De P sychia trisch-N eurologische Kli

n iek, in beheer bij de Stich t ing " Academische 
K l inieken", te Utrecht, wo rdt onder de voor
waarden, vermeid in de volgende a rtikelen, 
aangewezen als eene inr ichting, die niet al s 
gest icht voor krankzinnigen wordt beschouwd. 
ook wanneer daarin meer dan t wee krankzin
nigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer di t noodig blijkt, aan te vull en of te 
wijzigen. 

2. Tot de inrich t ing wordt te allen tijde 
vrije toegang verl eend aan d iengene der in
specteurs , bedoeld in artikel 1 der Wet van 

27 April 1884 ( S taatsb lad n°. 96) , d ie door 
Onzen Minister van Binnenlandsch e Za ken en 
Landbouw belast is met het toezicht op de in
ri ch t ing. 

H et bestuu r van voornoemde Stich t ing, de 
geneeskundigen aldaar werkzaam, benevens 
het overige personeel , geven den Inspecteur 
de door hem verl a ngde inl ichtingen. 

3. Alvorens in de P sychiatrische afdeeling 
verander i ogen worden aangebracht, welke w u
den moeten leiden tot wij zig ingen in de p latte
grondteekeningen, wordt schriftelijk het advies 
ingewonnen van den inspecteur. 

4. De ver pleegden worden n iet belem merd 
zich schriftelijk te wenden tot de H oofden der 
Departementen van Al gemeen Bestuur , tot den 
Inspecteur en tot den Officier van Justit ie. 

5. In ach t worden genomen de nadere voor
schr iften, welke door den Minister van B in
nenlandsche Zaken en L a ndbouw ten aanzien 
van het bepaalde in de a rt ikelen 3 en 4 moch
ten worden gegeven. 

6. H et Bestuur van voornoemde Stichting 
draagt zorg , da t een a fschrift van d it besluit; 
een cop ie van de teekeningen, bedoeld in ar
t ikel 3, de briefwisseling , bedoeld in a rt ik! · 
3, en de voorschriften, bedoeld in artikel 5, in 
de inrich t ing aanwezig zijn en aan den Inspec
teur te all en t ijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd. 

Onze Minister van B innenla ndsche Zaken 
en L andbouw is be last met de u itvoer ing van 
dit beslu it, dat in het Staatsblad za l worderi 
geplaatst. · 

' s-Gr avenhage, den 14den Septem ber 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Z aken 

en Landbouw, 
Ru ys d e B eere nbr o u c k. 

(Uitg eg. 1 Oct . 1931. ) 

14 S epternb er 1931. BESLU IT tot schorsing 
van het beslu it van B nr gemeester en Wet
houders der gemeente Ootrna1·su.rn va n 22 
Mei 1931, tot beschikbaarstelling inge
volge artikel 78 der L ager-onderwijswet 
1920 van de gelden voor den bouw van 
een R oomsch-K atholieke J ongensschool 
voor gewoon l ager onderwijs a ldaar. S. 398 . 

Geschorst tot 1 Januari 1932. 

14 Septernb er 1931. BESLUIT , bepalende de 
bekendmaking- in het Staatsblad van het 
verdrag van 26 September 1927 nopens de 
tenui tvoerlegging van in het buitenland 
gewezen sche idsrechterlijke uitspraken 
(Staatsblad 1930, n°. 323). S. 399 . 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Gezien de Wet van 18 Juli 1930 (Staatsblad 

n°. 323 ), houdende voor behoud der bevoegd
heid tot bekracht iging van het verdrag van 
26 September 1927 nopens de tenuitvoerleg
g ing van in het buitenland gewezèn scheids
rech terlijke u itspraken, van welk verdrag een 
afd r uk en eene vertaling bij di t besluit zijn 
gevoegd; 
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Overwegende, dat Wij dat verdrag hebben 
bekrachtigd en dat Onze akte van bekrachti
ging op 12 Augustus 1931 te Genève is neder
gelegd; 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Buitenlandche Zaken van den 9den September 
1931, Directie van het Protocol, n°. 29003; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

daa rvan , te doen bekend maken door de plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt verei cht. 

' -Gravenhage, den 14den September 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Za ken, 
B e e I a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 

( Uitgeg. 2 October 1931.) 

V er t a I in g. 

VERDRAG NOPENS DE TENUITVOER
LEGGING VAN IN HET BUITENLAND 

GEWEZEN SCHEIDSRECHTERLIJKE 
UITSPRAKEN. 

( Opsomming van Staatshoofden) 

Die het Protocol betreffende arbitrage-clau
sules, nedergelegd te Genève op 24 September 
1923, hebben geteekend; 

Besloten hebbende een verdrag te sluiten 
teneinde di t Protocol aan te vullen, 

H ebben aangewezen als hun gevolmachtig
den : 

(Lijst van gevol11iachtigden) 

welke na hunne in goeden en behoorlijken 
vorm bevonden volmachten te hebben over
gelegd, omtrent de vol gende bepalingen zijn 
overeengekomen: 

Art. 1. In de geb ieden van elk der Hooge 
Verdragsluitende P artijen, waarop dit Ver
drag van toepassing is, zal een scheidsrechter
lijke ui tspraak, gewezen ten gevolge van eon 
compromis of van een compromissoire clausule 
a ls bedoeld in het Protocol betreffende arbi
trage-cl ausules, ter onderteekening nederge
legd te Genève op 24 September 1923, a ls 
bindend worden ei·kend en de tenu itvoerl eg
ging van deze uitspraak zal worden toegestaan, 
overeenkomstig de regelen van rechtsvorde
ring, geldende in het geb ied waar een beroep 
op de ui tspraak wordt gedaa n, mits deze uit
spraa k zal zijn gewezen in het gebied van een 
der Hooge· Verdragsluitende P a rtijen, waarop 
dit Verdrag van toepassing is, en tusschen 
personen, die onderworpen zijn aan de recht
spraak van een der H ooge Verdragslui tende 
P a rtij en. 

Teneinde deze erkenning of deze tenuitvoer
legging te verkrijgen, zal het bovendien noo
dig zijn, dat: 

a. de uit praak is gewezen ingevolge een 
compromis of een compromissoire clausule, 

1 Hierna is a lleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fran che en Engel
che tekst Saatsblad n°. 323 van 1930. 

welke geldig zijn volgens de wetgeving, die er 
op van toepa sing is; 

b. het onderwerp van de uitspraak volgens 
de wetgeving van het land, waar daarop een 
beroep wordt gedaan, vatbaar is geregeld te 
worden langs sche iclsrechterlijken weg; 

c. de uitspraak gewezen is door het scheids
gerecht aangewezen in het compromis of in 
de compromissoire clausule, of dat samenge
steld was overeenkomstig de tusschen partijen 
getroffen overeenkom t en de rechtsregelen, 
die van toepassing zijn op de scheidsrechter
! ijke procedure; 

d. de uitpraak definitief is geworden in 
het land, waar zij gewezen is, in d ien zin, dat 
zij niet als zoodanig zal worden beschouwd, in
dien er tegen nog mogelijk is verzet, beroep 
of voorziening in cassatie (in de landen waar 
deze rechtsmiddelen bestaan), of indien bewe
zen wordt, dat een ged ing om de geldigheid 
van de u itspraak te betwisten aanhangig is ; 

e. de erkenning of de tenu itvoerlegging van 
de uitspraak niet strijdig is met de openbare 
orde of met de beginselen van het publieke 
1·echt van het land, waar de uitspraak wordt 
ingeroepen. 

Art. 2. Zelfs ind ien de voorwaarden ge
steld in artikel 1 zijn vervuld, zullen de er
kenning en de tenu itvoe rlegging van de uit
spraak .worden geweigerd, indien de rechter 
vaststelt, dat: 

a. de uitspraak vernietigd is geworden in 
het land, waar zij gewezen was; 

b. de partij tegen wie een beroep op de 
uitspraak is gedaan van de scheidsrechterlijke 
procedure niet t ijdig genoeg kennis heeft ge
had om verweer te kunnen voeren, of dat 
deze partij , onbekwaam om in rechte op te 
treden, n iet op regelmatige wijze vertegen
woordigd is geweest; 

c. de uitspraak niet betrekking heeft op 
het geschil punt beoogd in of vall ende binnen 
de bepalingen van het compromis of van de 
compromissoire clausu le, of de uitspraak be
sli ss ingen bevat, die de bepalingen van het 
compromis of van de com promissoire clausule 
te buiten gaan. 

Indien de u itspraak niet een bes! iss ing heeft 
gegeven over alle vragen, welke aan het 
scheidsgerecht waren onderworpen, zal de be
voegde autoriteit van het land, waar erken
ning of tenuitvoerlegging van deze uitspraak 
wordt gevraagd, indien zij di t wenschelijk oor
deelt, die erkenning of die tenuitvoerlegging 
kunnen verdragen, of deze afhankelijk stell en 
van een waarborg, dien zij zal kunnen vast
stellen. 

Art. 3. Indien de partij tegen wie de uit
spraak gewezen is aantoont, dat volgens de 
rechtsregelen, di e van toepassing zijn op de 
scheidsrechterlijke procedure, een a ndere grond 
da n die bedoeld in artikel 1 sub a en c en 
artikel 2 sub b en c aanw8'L ig is, waarop deze 
partij in rechte de geldighe id van de uitspraak 
kan betwisten, za l de rechte r desgewenscht 
erkenning of tenuitvoerlegging van de uit
spraak kunnen weigeren of deze l,.urnen aan
houden, aan de partij een redelijken termijn 
latende om de uitspraak door het bevoegde 
gerecht nietig te doen verkl a ren. 

A1·t. 4. De partij , die de uitspraak inroept, 
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of die de tenui tvoerlegging er van verlangt, 
moet met name overleggen: 

1. de u itspraak in origina li of een afsch r ift 
hiervan, dat overeenkomstig de wetgeving 
van het l a nd , waar de u itspraak is gewezen , 
de noodige waarborgen biedt voor de authen
t icite it hi erva n ; 

2. de stukken en gegevens strekkende om 1 

vast te stellen, dat de uitsp raak in het land, 
waar zij is gewezen , definiti ef is geworden 
in den zin bedoeld in a rt ikel 1 sub d; 

3. zoo noodi g de stukken en gegevens strek
kende om vast te stellen, dat de voorwaarden 
bedoel d in a r t ikel 1 a linea 1 en a linea 2, sub 
a en c, zij n vervuld. 

E en vertali ng van de uitsp raak en van de 
andere in di t artikel vermelde stukken in de 
officieele taal van het land , waar de u itspraak 
wordt ingeroepen, kàn worden ve rl angd . Deze 
vertali ng za l door een à ip lomatieken of con
sul a iren vertegenwoordiger van het la nd, waar
toe de partij behoor t d ie de uitspraak inroept, 
o f door een beëedi gd ver tal er van het land, 
waar de uitspraak wordt ingeroepen , voor eens
luidend ve rkl aard moeten worden . 

Art. 5. D e bepalingen van de voora fgaande 
a rtikelen zull en geen enke le betrokken partij 
bemoven van het recht, om zich op een scheids
rechtel"lijke u itsp raak te beroepen op de wijze 
en in de m ate, al s toegestaan wordt door de 
wetgev ing of de verdragen va n het land , waar 
deze uitpraak word t ingeroepen. 

Art. 6. Di t Verd rag is slech ts van toepas
si ng op sche idsrech terlijke u itspra ken , welke 
gewezen zij n na de inwerkingtred ing van het 
P rotocol betreffende a rbi trage-clausules, ter 
onderteekening nedergelegd te Genève op 24 
September 1923 . 

Art. 7. Di t Verdrag, dat nedergelegd zal 
b lij ven ter onderteekening door a lle Staten , 
die het Protocol van 1923 betreffende arbi
t rage-cla usul es hebben geteekend, zal worden 
bekrachti gd. 

H et za l slechts kunnen worden bekrach t igd 
rn,mens di e Leden van den Volkenbond en 
di e Staten, we lke ni et Lid zijn van den Bond, 
u amens wie het P rotocol van 1923 bekrachti gd 
za l zij n. 

De bekrach t ig ingen zullen zoo spoedig moge
l ijk worden nedergelegd bij den Secretaris
G eneraa l van den Volkenbond , die de neder
legging h iervan aan a ll e S taten, d ie het Ve r
drag hebben onderteekend, zal m ededeelen. 

Art. 8. D it Verdrag zal in werking t reden 
drie m aanden nada t het za l zijn bekrach t igd 
1ia mens twee H ooge Verd ragslui tende P artij en . 
Daarna za l het Verd rag voor iedere H ooge 
V erdrags luitende P a r tij in werking treden 
dri e m aanden na de nederlegging van haar be
krach t ig ing bij den Secretaris-Gene raal van 
den Volkenbond . 

.At·t. 9. Di t V e rd1·ag za l na m e ns iede r Lid 
van den Volkenbond of na mens iederen Staa t 
die niet Lid is va n den Volkenbond , kunnen 
worden opgezegd . D e opzegging za l geschieden 
door m idde l van een sch r ifte lijke kennisgev ing, 
geri cht tot den Secretari s-Generaa l van den 
Volkenbond, d ie deze onmiddellijk aan all e 
andere Verd ragslui tende P artijen zal doen 
toe komen met vermeld ing van den datum , 
wam·op de opzegging is ontvangen. 

De opzegging zal slech ts werken ten aanzien 
van de H ooge Verdragslui tende Partij , di e 
er va n zal he bben kennis gegeven en één jaar 
na den datum , waarop de kennisgeving den 
Secreta ri s-Generaal van den Volkenbond za l 
hebben bere ikt. 

De opzegging van het Protocol betreffende 
arbitrage-cl ausules za l va n rechtswege de op
zegging van dit Verdrag medèbrengen . 

Art . 10. Dit Verdra g is niet van rechts
wege van toepassing op de koloniën, protec
tora ten of gebieden, welke geplaatst zijn onder 
de suzereini teit of het m andaat van een van 
de H ooge Verdragslu itende P a rtijen. 

1'e a ll en t ijde zal het Verdrag ku nnen wor
den u itgestrekt over één of m eerdere dezer 
koloniën, gebieden of protectoraten, waarop 
het Protocol betreffende a rb it rage-clausules, 
ter onderteekening nedergelegd te Genève op 
24 September 1923, van toepass ing is, door een 
verkl ar ing, door een van de Hooge Verdrag
slui tende P artij en te rich ten tot den Secre
ta ris-Generaal van den Vol ken bond. 

Zoodani ge verkl a ring zal van kracht worden 
d ri e maanden na de nederlegging hiervan. 

D e H ooge Verdragsluitende P a rtij en zullen 
t" al len tijde het Verdrag kunnen opzeggen 
voor al Ie of eeni ge van h a re koloniën, protec
to raten of hierboven bedoelde gebieden . Ar
t ikel 9 is van toepassing op deze opzegging. 

A rt. ll . E en voor eensluidend gewaarmerkt 
a fschri ft van di t Verdrag za l door den Secre
ta ris-Generaal van den Volkenbond worden 
toegezonden aan ieder Lid van den Volken
bond en aan iederen S taat, di e n iet Lid is van 
den Volkenbond en die het Verdrag heeft 
onde rteekend. 

Ten bewijze waarvan de bovengenoemde ge
volmach t igden di t Verdrag hebben onder
tee kend . 

Gedaan te Genève den ~es en twintigsten 
September negent ienhonde rd zevenentwintig in 
een enkel exempl aar , waarvan de Engelsche en 
F ransche tekst be ide als authentiek zullen 
gelden , en dat bewaard za l blijven iu het 
a rchief va n den Volkenbond. 

D 11 itschland: D r . Adolf Müller. 
Oostenrijk: E. Pfl ügl. 
B el gië : 

België behoudt zich de vrijheid voo r de ve r
bintenis aangegaan in a rt. 1 te beperken tot 
de overeenkomsten, di e door zijn nationale 
recht a ls handelsovereenkomsten worden be
schouwd. 

J . B r unet. 
B &l i oie : 

Onder ,·oo rbehoud van g rondwet telijke goed
ke uring . 

A . Costa du Reis. 
A . Cor tadellas . 

G'1·uot-B,·itannië en 
Noord- ! erland : 
a lsmede ieder deel van het Bri tsche Rijk, 

dat niet afzonderlijk lid is va n den Volken
bond. 

A usten Chamberla in. 
iY ieuw-Zeeland: 

Met inbegr ip van W est-Samoa. 
C. J . Parr. 
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Dene1na1·ken: 
Volgens het Deensche recht zijn scheidsrech

terl ijke uitspraken gewezen door een scheids
gerecht niet onmiddellijk uitvoerbaar, maar is 
het in ieder geval om de tenu itvoerlegging te 
verkrijgen noodzakelijk zich te wenden tot den 
gewonen rechter. Bij deze proce~ure voor ~en 
rechter zal intusschen de sche1dsrechterhJke 
uitspraak in het al.gemeen zonder verder on
derzoek a ls grondslag voor het definitieve 
vonnis in de zaak worden aanvaard. Behou
dens ratificatie. 

A. Oldenburg. 
V,·ije Sta.d Dantzig: 

Spanje : 

Estland: 

F. Sokal. 
Mauricio Lopez Roberts. 

Markies de la Torrehermosa. 

De Regeering van Estland behoudt zich de 
vrijheid voor de verbintenis aangegaan in art. 
1 te beperken tot de overeenkomsten, die door 
haar national e recht zijn verklaard te zijn 
handelsovereenkomsten. 

A. Schmidt. 
Finland: Rudolf Holsti. 
Frankrijk: 

De Fransche Regeering behoudt zich de 
vrijheid voor de verbintenis aangegaan in art. 
1 te beperken tot de overeenkomsten, die door 
haar nationale recht zijn verklaard te . zijn 
handelsovereenkomsten. 

· Aristide Briand. 
Griekenland: 

De Grieksche Regeering behoudt zich de 
vrijheid voor de verbintenis aangegaan in art. 
1 te bepe1·ken tot de overeenkomsten, die door 
haar nationale recht zijn verklaard te zijn 
handelsovereenkomsten. · 

R. Raphaël. 
Italië: Vittorio Scialoja. 
Luxe1nbu1·g: 

Luxemburg behoudt zich de vrijheid voor de 
verbintenis aangegaan in art. 1 te beperken 
tot de overeenkomsten, die door zijn nationale 
recht a ls handelsovereenkomsten worden be
schouwd . 

Nicaragua: 
Nederland: 
Peru: 
Portugal: 

Bech. 
T. F . Medina. 
Beelaerts van Blokland. 
M . H. Cornejo. 

1 °. De Portugeesche Regeering behoudt 
zich de vrijheid voor de verbintenis aangegaan 
in art. 1 te beperken tot de overeenkomsten, 
~ie door haar nationale recht zijn verklaard te 
zijn handelsovereenkomsten. 

2°. De Portugeesche Regeering verklaart, 
dat krachtens art. 10 dit Verdrag zich niet 
uitstrekt over haar koloniën. 

A . M. Ferraz de Andrade. 
Roe,nenië: 

De Roemeensche Regeering behoudt zich de 
vrijheid voor de verbintenis aangegaan in art. 
1 te beperken tot de overeenkomsten, die ·door 
haar nationale recht zijn verklaard te zijn 
handelsovereenkomsten. 

C. Antoniade. 
Sitt1n: Varnvaidya. 

Zweden: 
Zu·itserland: 
Tsjechoslowakije: 

K. I . Westman. 
Motta. 

Bij het onderteekenen van dit Verdrag ver
klaar ik, dat de Republiek Tsjechoslowakije 
niet bedoelt inbreuk 'te maken op de bilaterale 
verdragen, die zij gesloten heeft met verschil
lende Staten en die de in dit Verdrag beoogde 
kwesties regelen op een wijze, die verder gaat 
dan de bepalingen van dit Verdrag. 

Zd. Fierlinger. 

16 S epte1nbe1· 1931. BESLUIT tcit nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
2 J uni 1917 {Staatsblad n°. 455), houden
de reorganisatie van het krankzinnigen
gesticht "Maasoord" te P oortugattl. S. 
400 . 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 11 September 1931, n°. 4371, 
afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 {Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In het 2de lid van arti kel 4 van 

Ons besluit van 2 Juni 1917 {Staatsbl·ad n°. 
455), zooals dat wordt gelezen ingevolge Ons 
besluit van 22 September 1921, (Statttsblad 
n°. 1081), wordt in plaats van "30 September 
1931" gelezen "31 December 1936". 

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

's-Gravenhage, den 16den September 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M iniste,· van Binnenland.oche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg . 9 October 1931.) 

16 September 1931. BESLUIT ter uitvoering 
van de artikelen 5, 11 en 13 van de wet 
van den 30sten October 1930 (Staatsb lad 
n°. 416), tot regeling van het toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek. S. 401. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappel ijke voordracht van 

Onzen M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, en Onze Ministers van Arbeid, Handel 
en Nijverheid, van Waterstaat, van Defensie, 
van Koloniën en van Financiën van 3 Maart 
1931 n°. 10623, afdeeling Kunsten en Weten
sch appen; 

Gelet op de artikelen 5, 11 en 13 van de 
wèt van 30 October 1930 (Staatsblad 11°. 416) 
tot regeling van het toegepast-natuurweten
schappelijk onderzoek; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juli 1931, n°. 22); 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 Augustus 1931 n°. 
49821, ·afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

Art. 1. Waar in dit besluit gesproken wordt 
van "de wet" wordt bedoeld de wet van 30 
October 1930 (Staatsblad n°. 416) tot regeling 
van het toegepast-natuurwetenschappelijk on
derzoek. 

2. 1. Ieder Onzer in het eerste lid van arti
kel 5 van de wet genoemde Ministers draagt 
aan Ons voor ter benoeming tot gewoon lid 
van het bestuur van de Nederlandsche Cen
trale Organisatie voor toegepast-natuurweten
schappelijk onderzoek één persoon, als bedoeld 
in het derde lid, en één persoon, a ls bedoeld 
in het vierde lid van dat artikel. Ten behoeve 
van de voordrachten voor personen, a ls be
doeld in het vierde lid van dat artikel, wor
den aanbevelingen gevraagd aan de Commissie 
voor de Economische Politiek, ingesteld bij 
Ons besluit van 26 October 1917 n°. 74, laat
stelijk gewij zigd bij Ons besluit van 12 April 
1929 n°. 77. 

2. Wij vermelden bij de benoeming van 
ieder gewoon lid , of hij behoort tot de per
sonen, bedoeld in. het derde dan wel in het 
vierde lid van artikel 5 van de wet. 

3. 1. D e gewone leden hebben, behoudens 
het in het tweede lid van dit artikel bepaalde, 
zitting voor een tijdvak van zes jaar en zijn 
aanstonds herbenoembaar. 

2. Van de leden, die de eerste maal het 
bestuur van de centrale organisatie vormen, 
treden a f zij, die op voordracht van Onze Mi
nisters van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw benoemd zijn, op 1 J anuari 1934, 
zij , die op voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat benoemd zijn, op 1 Januari 1936 en zij, 
die op voordracht van Onze Ministers van 
Defensie en van Koloniën benoemd zijn, op 
1 Januari 1938. 

3. Van vacatures in het bestuur geeft de 
voorz itter onverwijld kennis aan Onzen Minis
ter, op wiens voordracht het lid , dat de open
gevallen pl aats innam, is benoemd. Deze Mi
nister dient bij Ons eene voordracht in ter 
vervulling van de vacature. Zoolang in eene 
vacature niet is voorzien, vormen de overblij
vende leden het bestuur. 

4. Zij, die tot lid benoemd zijn ter vervul
ling van tusschentijds opengevallen plaatsen, 
treden af op het tijdstip, waarop degenen, in 
wier plaats zij benoemd zijn, zouden hebben 
moeten a ftreden. 

4. Bij benoeming van tijdelijke leden van 
het bestuur vermelden Wij gedurende welk 
tijdvak zij als zoodanig zitting zullen hebben. 
Indien na afloop van dat t ijdvak de bijzon
dere omstandigheden, die tot hunne benoeming 
aanleiding hebben gegeven, nog aanwezig zijn, 
zijn zij aanstonds als zoodanig herbenoembaar. 

5. 1. De voorz itter heeft de leiding van en 
het toezicht op de werkzaamheden van de 
centrale organisatie; hij leidt de vergaderin
gen. 

2. Bij verhindering, afwezighe id of ont
stentenis van den voorzitter treedt de onder-

voorzitter in zijn plaats en bij diens verh in
dering, afwez ighe id of ontstentenis het lid, 
dat het oudst is in leeftijd. 

3. Indien de voorzitter of de ondervoorz it
ter na afloop van hun zittingstijd wederom 
zijn benoemd tot lid van het bestuur, blijven 
zij hunne functies waarnemen, totdat de nieu
we verk iezingen voor · deze functies hebben 
plaats gehad. 

6. 1. De voorzitter roept de vergaderingen 
van het bestuur schriftelijk bijeen en doet me
dedeeling van de onderwerpen, die behandeld 
zu llen woi·den. 

2. Het bestuur vergadert ten minste twee 
maal 's jaars en verder zoo dikwijls als de 
voorzitter dit noodig acht of ten minste drie 
leden van het bestuur hem daartoe schriftelijk 
hun verlangen te kennen geven met opgave 
van de punten, welke zij zouden willen zien 
behandeld. Wanneer in dit laatste geval de 
voorzitter niet binnen een maand, nadat het 
h iertoe strekkend verzoek gedaan is, eene ver-• 
gadering heeft bijeengeroepen, kunnen de ver
zoekers zelf de verlangde vergadering uit
schrijven. 

7. 1. Ieder ter vergadering aanwezig lid 
brengt één stem uit. 

2. De in artikel 10 van de wet genoemde 
personen hebben eene raadgevende stem. 

3. Over voorstellen, welke op zaken betrek
king hebben, wordt beslist met gewone meer
derheid van de uitgebrachte stemmen. Bij sta
king va.n stemmen wordt het voorstel geacht 
te zijn verworpen. 

4. Bij stemm ing over personen wordt de 
vol strekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen vereischt. Wordt deze meerderheid 
niet aanstonds verkregen, dan wordt eene her
stemming gehouden over de beide personen, 
die in de eerste stemming het grootst · aantal 
stemmen hebben verkregen en is hij verkozen, 
op wien bij herstemming de meeste stemmen 
zijn uitgebracht. Indien bij herstemming de 
stemmen staken, beslist het lot. Stemming over 
personen geschiedt bij ongeteekende briefjes. 

5. Indien het een uit te brengen advies be
treft, v indt hetgeen in het derde en vierde lid 
van dit• artikel ten aanzien van staking van 
stemmen bepaald is geen toepassing, doch 
wordt volstaan met het mededeelen van den 
uitslag van de stemming aan dengene, die het 
advies gevraagd heeft. Heeft het advies op 
zaken betrekking, dan kan het bestuur deze 
mededeeling vergezeld doen gaan van eene 
uiteenzetting van de beweegredenen van hen, 
die zich vóór, en van hen, die zich tegen het 
voorstel hebben uitgesproken. 

8. 1. De vergadering kan slechts besluiten 
nemen, wanneer ten minste de helft van het 
aantal leden van het bestuur tegenwoordig is. 

2. Wanneer niet ten minste de helft van 
het aantal leden van het bestuur is opgeko
men, wordt eene nieuwe vergadering belegd. 
Deze vindt plaats op een tijdstip, dat meer 
dan 24 uur, doch minder dan 14 dagen na de 
eerst bijeengeroepen vergadering valt. De in 
de nieuwe vergadering aanwezige l eden zijn, 
ongeacht hun aantal, bevoegd besluiten te 
nemen over onderwerpen, die vermeld zijn op 
de agenda voor de eerste vergadering. 
· 9. 1 . De voorzitter kan eene schriftelijke 
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s temm ing over nauwkeuri g geformul eerde voo r
stell en ui tschrijven zonder eene vergadering 
bijeen te roepen. Hij brengt di t ter kennis van 
de in het eerste lid van a rt ikel 10 van de wet 
bedoelde gedelegeerden, die den voorzitter 
schriftelijk mededeel ing kunnen doen va n hun 
gevoelen ten aanzien va n die voo rstellen. 

2. Bij schriftelijke stemming is een voorstel 
slech ts aangenomen, wa nneer de meerderheid 
van het aanta l leden van het bestuur daarvóór 
h eeft gestemd. De voorzi tte r doet aan de leden 
van het bestuur en aan de gedelegeerden on
verwijld mededeel ing van den u itslag van de 
stemming. 

3. Wanneer de voorz itter u iterlij k op den 
derden dag na dien, waarop de in het vorig 
lid bedoelde mededeeling werd gedaan, bij 
nadere overweging beh andeling in eene ver
g adering van het bestuur wenschelijk acht of 
ten minste een vierde gedeelte van het aantal 
leden da n wel een van de gedelegeerden zulks 
u ite rlijk op dien dag aan den voorzitter ver
zoeken, wordt de tenu itvoerlegging van een 
op deze wijze genomen beslui t aangehouden. 
D e voorzi tter doet hier van onverwijld mede
dee li ng aan de leden van het bestuur en aa n 
de gede legeerden en p laatst het voorste l op de 
a genda van de eerstvolgende vergadering va n 
het bestuur. 

10 . 1. E en gedelegeerde oefent het in a r t i
kel 11 va n de wet bedoeld recht van verzet ui t 
door ui terl ij k op den vij fden dag na dien, 
waarop het beslu_it genomen is, en ten aanzien 
van bij schriftelijke stemming genomen beslui 
ten u iterlijk op den zesden dag na dien, waar
op de in het tweede lid va n a r t ikel 9 bedoelde 
mededee l ing gedaan is, bij den voorzitter eene 
nota in te d ienen, waarin hij tevens de beweeg
redenen va n zij n verzet mededeelt. H et bes luit 
wo rdt h ierdoor geschorst. 

2. De voorzi tte r verzoekt iede r Onzer Mi
nisters, wiens gedelegeerde verzet heeft aan
geteekend, met overl egging van het besluit, 
vergezeld va n eene toel ichting en van de in 
het vori ge lid bedoelde nota , te besli ssen, of 
h et bes luit ten u itvoer ka n worden gelegd. 

3. Onze Ministers worden geacht tegen ten
uitvoerl egging van het bes) uit geen bezwaar 
te hebben, wa nneer zij op den der t igsten dag 
na dien, waarop het verzoek gedaan is, niet 
eene a ndere bes! iss i ng ter kennis van den voor
zitter hebben gebrach t. 

ll. 1. De dagelij ksche le iding berust bij het 
dagelijksch bestuur. 

2. H et dagelijksch bestuur bestaat uit ,den 
voorzitte r en den ondervoorz itter van het be
stunl', die tevens voorz itter en onder-voorzitter 
van het dagelij ksch bestuur zijn, en de voor
zitters va n de bijzondere organisaties, die in
gevol ge het in a rt ikel 14 va n de wet be
paal de in het leven zij n geroepen. 

3. Zool a ng nog n iet eene bij zondere orga
n isa t ie in het leven i ge roepen, kiest het be
s tuur een gewoon of tij delij k l id rot derde l id 
va n het dage lijksch bestuur. Zoodra eene bij 
zondere organisati e is rot stand gebracht en 
een voorzitter van h aar bestuur is gekozen, 
t reed t d it derde lid a ls zooda nig a f. Ove ri gens 
treedt hij a f op den dag, op welken hij a f
t reedt a ls lid van het best uur ; indien hij we
derom rot lid va n het bestuur is benoemd, in 

welk geval het derde l id van a rt ike l 5 over
eenkomst ige toepassing vindt, is hij aansronds 
tot I id van het dagelijksch bestuur herkies
baar. 

4. Zoola ng in eene vacature in het dage
lijksch bestuu r n iet is voorz ien, vormen de 
overblijvende leden het dagelijksch bestuur. 

12 . 1. H et dagelijksch bestuur vertegen
digt de cen trale organisat ie in en buiten rech
ten ; het be re idt de vergaderingen va n het 
bestuur voor en is belast met de uitvoer ing 
van de besluiten van het bestuur. 

2. Om de centrale organisatie te b in<len 
behoeven bescheiden de onderteekening van 
den voorzitter en van den secretaris. 

3. H et dagelij ksch bestuu r behoeft de bij
zondere macht ig ing van het bestuur voor: 

a. het in e igendom verkrij gen, vervreemden 
of bezwaren van onroerend goed ; 

b. het aangaan van ge ldelij ke verplichtin
gen, welke niet in de in a rt ikel 16 bedoelde 
begrooting van uitgaven voorzien zijn ; 

c. het aanvaarden of verwerpen van e rfstel-
1 ingen of legaten ; 

d . het instellen van, het zich verweren t~
gen en het berusten in rechtsvo11der ingen of 
het aangaan van dadingen. 

4. H et in het derde lid bepa alde ontheft 
het dage lijksch bestuur niet va n de verplich
t ing rot het nemen van a l Ie conservaroire 
maatregelen. 

5. H et dagelijksch bestuur bes l ist in a ll e 
gevall en, waar in n iet is voorzien. 

6. H et dagelij ksch bestuur is wegens zijne 
ha ndelingen aan het bestuu r ve rantwoording 
verschuldigd en ve rstrekt te di en aanzien a l Ie 
gevraagde in l ichtingen. 

13. 1. De voorz itter roep t de vergaderingen 
van het dagelijksch bestuur bij een zoo dikwijl s 
a ls hij di t wenschel ijk acht of een l id va n het 
dagelijksch bestuur hem daa rroe het verl angen 
te kennen geeft. H et in het ee rste, derde, v ie r
de en vijfde li d va n artikel 7 en in het eerste 
lid van a rt ikel 8 bepaalde vindt overeenkom
st ige toepass ing. 

2. T enzij de voorzitte r a nders bes list hebben 
de secretar is en de penningmeeste r va n de 
centrale organisatie toegang rot de vergade
ringen , waarin zij eene raadgevende stem heb
ben. De secreta r i is tevens secreta ris van het 
dagelijksch bestuur. 

14 . U iterl ijk op den dag na dien, waarop 
het dagelijksch bestuur een beslu it heeft ge
nomen, ka n de voorz itte r bezwaar ma ken tegen 
de tenui tvoe rl egging daarva n ; hetze lfde kar. 
geschieden door twee andere leden van het 
dagelij ksch bestuur gezamenlijk . H et beslui t 
\\·ordt daardoor geschorst en word t dooi· den 
voorzitter aan de besl issing van het bestuur 
onderworpen. 

15 . H et bestuur di en t het voor tel , bedoeld 
in het tweede I id van a rt ike l 3 van de wet , 
vóór den eersten April in en doet afsch rift 
daarvan toe komen aan ieder Onzer bij den in
houd daarvan betrokken Ministe rs. 

16. 1. H et best,uur stelt jaa rl ijks de begroo
t ing van inko msten e n ui tga ven vast. 

2. H et boekj aar loopt van den eersten J a
nuar i tot en met den een en cle rt igsten Decem
ber. H et eerste boekj aar loopt rot en met een 
en de,·tig December 1931. 
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17 . H et bestuur stelt jaa rlijks een berede-
11eerd ver slag over zijne werkzaamheden en 
bevindingen -in het afgeloopen jaa r vast en 
di eot di t vóór den eersten Juli bij Ons in. 

18. 1. D e penni ngmeester dient jaa rlijks bij 
h et bestuur vóór een door dit college te bepa
len tijdstip eene rekening en verantwoording 
over zijn geldelijk beheer in het afgeloopen 
j aar in. Hij voegt daarbij ontwerpen van eene 
bal ans en eene winst- en verliesre kening be-
11evens van een verslag van den geldelijken 
toestand va n de centrale orga nisa t ie. 

2. H et dagelijksch bestuur doet deze be
scheiden onderzoeken door den deskundige, 
di en het bestuur onder goedkeur ing va n Onzen 
M inister van Onderwij s, Kunsten en W eten
schappen hiertoe aanwijst. H et legt di ens rap
port m et zijn prae-ad vies aan het bestuu r over. 

3. Goedkeuring van de r ekening en verant
woording van den penningmeester door het 
bestuur ontheft den penningmeester van de 
vera n twoordelijkhe id voor het door hem ge
voerd beheer, behoudens in gevall en va n na 
cle goed keu ring gebleken bedrog . 

4 . H et bestuu r stelt j aarlijks een ve rslag 
omtrent den geldelijken toestand, eene ba la ns 
en eene w inst- en verliesrek.ening vast en 
dient deze besche iden tegelijk m et het in a r
t ikel 17 bedoeld verslag bij Ons in . 

19. 1. H et bestuur, het dagelijksch bestum 
of eene door het bestuu r ingestelde commiss ie 
kan aan a llen, di e bij een zijner ve rgaderingen 
tegenwoordi g wa ren , gehe imhouding opleggen 
omtrent onde rwer pen, welke in die vergade
r ing zijn beha ndeld. Zij wordt in ach t geno
men, totdat het bestuur, het dage] ijksch be
stuur of de commiss ie haar opheft. 

2. De leden va n het bestuu r, het dagelijksch 
bestuur of eene door het bestuur ingestelde 
commissie en all e a ndere personen, di e bij een 
zijner ver g ade ringen tegenwoordi g wa ren , zijn 
tot geheimhouding verplicht ten aanzien va n 
eeni g onde rwer p, waaromtrent Onze daarbij 
betrokken Minister gehe imhoud ing heeft op
gelegd . Zij wor-dt in acht genomen, totdat zij 
do01· Onzen Mini ster, di e haa r heeft opgelegd, 
wo rdt. opgeheven . 

3. De in de voorgaande twee leden bedoelde 
verpli ch t ing tot gehe imhouding bestaat niet 
voor een gedelegeerde t en aanzien va n Onzen 
Minister , op wiens voordrach t hij benoemd is. 

20. H et bestuur stelt een reglement van 
orde vast, dat aan de goedkeuring van Onzen 
Minister van Onderwij s, Kunsten en W eten
schappen is onderworpe n. W eiger t hij deze, 
d an deelt hij de r edenen hiervan mede. 

21 . De secretari s en cle penningm eester van 
de cen trn le organisatie hebben hunne vaste 
woonp laats te ' s-Gravenha-ge . H et bestuur kan 
h ierva n o ntheffing ver leenen. 

22. l. B ehoudens de vergoeding , di e aan 
den voorz itte r ka n worden toege kend, genieten 
de leden van het bestuur geene bezoldi g ing . 
E Gh ter ka n aa n de leden een vacatiegeld wor
den toegekend , waarvan het bedrag door he t 
bestuur onde r goedkeming va n Onze Ministers 
van Onden vij s, Ku nsten en Wetenschappen en 
van F inanciën wordt vastgeste ld. Zij genieten 
vergoeding van rn is- en verblijfkosten ter zake 
van re izen bu iten hunne woonpl aats, di e zij 
ten behoeve van de centr ale orga ni sa t ie doen, 

op den voet van de tweede kl asse van het 
R eisbeslui t 1916. 

2. D e leden van het bestuur mogen geen 
r echtstreeksch geldelijk bela ng hebben bij op
drachten, di e de centrale organisatie of de 
bijzondere organisaties, welke ingevolge het 
in artikel 14 van de wet bepaalde in het leven 
geroepen zijn , verl eenen. In bijzondere geval
len kan Onze Minister va n Onderwijs , Kun
sten en W etenschappen op voorstel va n het 
bestuur hiervan ontheffing verleenen. 

23. Dit besluit t rnedt in werking op een 
na der door Ons te bepalen tijdst ip . 

Onze :Ministers va n Onde rwij s, Kunsten en 
W etenschappen, van Binnenl a ndsche Zaken 
e n L a ndbouw, van A r be id , H a ndel en Nijver
heid , va n W aterstaat, van Defensi e, va n Ko
loni ën en van Financiën zijn bel ast met de 
uitvoering van di t beslui t, dat in h et Staal,s
blad za l worden gepl aatst en in a fschrift a a n 
den R aad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gra ve nh age, den 16den September 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen. 

J . Terp s tra. 
De Minister van Staat , 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruy s d e B e erenbrouck. 
De M inister v~n Arbeid, Handel en Nij verheid, 

T. J. V e r sc huur. 
De Minister van Waterstaat, P . J . Re y me r. 
De M inister van Defensie, L . N . D e IJ k e r s. 

D e M inister van K oloniën, D e Graaf f. 
De Minister van Financiën, D e G e er. 

(Uit geg. 21 S ept . 1931.} 

18 S eptemb er 1931. BESLUIT tot schorsing 
van het beslui t va n den R aad der ge
ri10ente 01n1nen d.d . 1 September 1931, 
waarbij a a n H . J . Ger,·its, a ldaar, vergun
ning is verleend tot verbouwing van zijn 
per ceel H ammerweg 1 aldaa r . S . 402. 

Geschorst tot 1 April 1932. 

18 S epte,nber 1931. BESLUIT tot nadere wij
ziging en aa n vulling van het Koninklij k 
B esluit van 11 ovember 1856 (S taatsblad 
n°. 114) , houdende be palingen omtrent 
den d-ienst der r ijksveldwach ters. S . 403. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voord racht van Onzen Minister van 

Justi t ie va n 10 Juli 1931 , 2e Afdeeling C, 11°. 
1012 ; 

Gezien het Koninklijk beslui t va n 17 D ecem
ber 1851 (Staatsblad n° . 166) ; 

D en R aad van Sta te gehoord (ad vies van 11 
Augustus 1931, n °. 22) ; 

Gelet op het nader r a pport va n Onzen voor
noemden ]\,Iini ste r va n 14 S e p tembe r 1931, 2<> 
Afdeelmg C, n°. 824 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

H et Koninklijk besluit va n 11 ovember 
1856 (S taatsblad n°. 114) , houdende bepalin
gen om tren t den di e nst de r rijksveldwach te rs, 
zooals di t l a a tstelijk is gewijzigd bij K oninklijk 
beslui t va n 28 Aug ustus 1899 (S taatsblad 11°. 
203), wordt nader gewijzigd a ls volgt : 

Art ikel 1 ve rval t en word t vervangen door 
een nieuw a r t ikel , luidende : 
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De Rijksveldwacht staat onder het gezag van 
Onzen Minister van J ustitie, terwijl het beheer 
in de verschillende ressorten is gesteld in han
den van de procureurs-generaal, als fungeeren
de directeuren van politie. 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
Het personeel der Rijksveldwacht bestaat 

uit: 
d istricts-commandanten, r ij ksvel dwach ters- re

chercheurs, rijksveldwachters-brigadiers-majoor, 
rijksveldwachters-brigadiers, rij ksveldwachters
brigadiers-titulair en rijksveldwachters. 

Bovendien behooren, zonder onder het per
soneel en de bel)aming rijksveldwachter begre
pen te zijn, tot het korps de ten bureele van de 
districts-commandanten werkzaam gestelde ad
ministratieve ambtenaren bij de Rijksveld
wacht. 

De aanste lling en beëediging van het per
soneel geldt voor het gehee le grondgebied des 
R ij ks. 

Waar in de volgende artikelen sprake is van 
rijksveldwachters, worden daarmede uitslui
tend bedoeld de rijksveldwachters, beneden den 
rang van districts-commandant. 

Van de verdere artikelen van dit besl ui t zij n 
op de rij ksveldwachters-rechercheurs a ll een 
toepasselij k de artikelen: 3, eerste lid, 5, der
de lid , 6, tweede lid, 7, eerste lid, 9 en ll. 

Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
De taak der Rijksveldwacht bestaat, onver

minderd de taak haar bij het Wetboek van 
Strafvordering en andere wettelijke voorschrif
ten opgelegd, in het algemeen in het h and
haven, in den meest uitgebreiden zin, van de 
openbare orde en veiligheid van personen en 
goederen, in de eerste p laats ten plattelande. 

Verder is de Rijksveldwacht belast met: 
a. het handh aven der orde op de openbare 

terechtz ittingen en het doen van andere poli 
tiediensten bij de onderscheiden gerechten ; 

b. het transporteeren, voorge leiden en be
waken van gevangenen en verdachten; 

c. het beteekenen van gerechtelijke stukken 
in strafzaken en de executie van rechterlijke 
uitspraken. 

Artikel 4 wordt gelezen a ls volgt: 
De rijksveldwachter kan tij del ij k tot onder

steuning der gemeentepoli tie worden gerequi
reerd, aan welke vordering hij voldoet, onver
minderd zijn bevoegdheid om inmiddels beden
king-en daartegen aan het oordeel van den 
districts-commandant te onderwerpen. 

Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
De R ijksveldwacht is ingedeeld in districten. 

I eder district bestaat uit een aantal brigaden, 
die gevormd worden door samenvoeging van 
bewa kingskringen van rijksveldwachters. 

A an het hoofd der districten staan districts
commandanten, aan dat der brigaden a ls bri
gade-commandanten brigadiers-majoor of bri
gadiers. 

De rijksveldwachters-rechercheurs staan on
der de onmiddellijke bevelen van den procu
reur-generaal, fungeerend d irecteur van po
li t ie, binnen wiens rechtsgebied zij geplaatst 
zijn. 

Artikel 6 wordt gelezen a ls volgt: 
De districts-commandanten worden door Ons 

benoemd en ontslagen. 
De aanstelling en het ontslag der rijksveld-

wachters geschiedt door Onzen Minister van 
Justitie. 

Arti kei 7 wordt gelezen als volgt: 
De kosten van bewapening en uitrusting ko

men ten laste van het Rijk. 
De rijksveldwachters worden van rijkswege 

voorzien van uniformkleeding en schoeisel , 
voor welke verstrekking op het salaris een 
volgens . desbetreffende voorschriften ,·astge
steld jaai-l ij ksch bedrag wordt ingehouden. 

Artikel 8 wordt gelezen a ls volgt: 
Voor aanstelling tot distr icts-commandant 

komen bij voorkeur in aanmerking comm issa
rissen van politie en andere ambtenaren van 
poli tie; voor aanste l! ing tot rijksveldwachter 
bij voorkeur iJersonen, die reeds in polit ie
dienst zijn. 

Voorschriften, regelende de bevordering .der 
rij ksveldwachters tot de versch il lende rangen, 
kunnen door Onzen Minister van Justitie wor
den vastgesteld . 

De artikelen 9 en 10 vervall en. 
Arti kei 11 wordt arti kei 9. 
Artikel 12 wordt artikel 10 en wordt gele

zen als volgt: 
Onverminderd de toepassing van de a ,·t ike

len 58 en 59 yan de wet van 18 April 1874 
(Staatsblad n° . 66) tot vaststell ing der tarie
ven van gerechtskosten in strafzaken, waarvan 
de gewone rechter kenn is neemt, zooals di e 
\.vet sedert dien is gewijzigd, ,geniet de rijks
veldwachter geen vergoeding van verbl ij.fkos
ten volgens het dat onderwerp regelende Reis
besluit, indien hij op den dag der heemeis zijn 
standplaats weder kan bereiken . 

Artikel 13 wordt artikel 11 en wordt gelezen 
a ls volgt:' 

Al wat verder betreft den d ienst en de tucht 
van het personeel, kleeding, bewapening en 
verdere uitrusting, de indeeling in districten 
en br igaden, de aanwij zing der standplaatsen 
en het toezicht op den dienst wordt door On
zen Minister van Justitie geregeld en voor 
zooveel nood ig vastgelegd in een instructie. 

Artikel 14 wordt artike l 12 en wordt gelezen 
a ls volgt: 

Door Onzen Minister van Justitie ku nnen 
aan daartoe geschikt bevonden personen aan
stellingen worden verleend tot onpezoldigd 
rijksveldwachter in het belang van de hand
having van de orde en vei lighe id bij imich
tingen of werken van het Rijk of andere pu
bliekrechtelijke li chamen, of ter bescherming 
van particuliere eigendommen, welke in den 
regel zich over meerdere aaneengrenzende ge
meenten moeten uitstrekken. 

Onze voornoemde :Minister regel t de YOOr
waarden dezer aanste lling en stelt eene in
structie voor die ambtenaren vast. De bepa
l i1igen van het Algemeen Rijksambtenareme
g lement kunnen daarbij geheel of ten deele 
buiten toepass ing worden gelaten. 

Dergel ijke aanstelli_ngen kunnen door hem 
worden verleend ook aan gemeente-ambtenar.en 
op daartoe strekkend voorstel van den burge• 
meester, ingediend door tusschenkomst van 
Onzen Commissaris in de provincie, en aan 
andere ambtenaren, wanneer eene aanstell ing 
tot onbewldigd rij ksveldwachter in het be la ng 
van de uitoefening hunner functiën volstrekt 
noodig wordt geacht. 
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Een nieuw artikel 13 1 uidt als volgt: 
Di t besluit kan worden aangehaald als: ,,Or

ganisatiebesl uit Rijksveldwacht". 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den September 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Ui tgeg . 29 Sept. 1931.) 

19 Septe,nb e,· 1931. BESLUIT tot aanvulling 
van art. 1 van het Koninklijk besluit van 
8 Maart 1922 (Staatsblad n°. 102) , (laat-· 
stelijk gewijzigd bij Koninklij k besluit van 
27 Augustus 1925 (Staatsblad n°. 367), 
strekkende tot uitvoering van artikel 13 
der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 
35) , gewijzigd bij de wet van 31 J uli 1915 
(Staatsblad n°. 346) tot wering van be
smetting door uit zee aankomende schepen. 
S. 404. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid, van 13 Juli 
1931, n°. 1412 H. , afdeeling Volksgewndheid. 
en van Onzen lVlinister van Defensie van 20 
Juli 1931, IIIde Afdeel ing A. n°. 47; 

Gezien Ons besluit van 8 Maart 1922, Staats
blad 11°. 102, (laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 27 Augustus 1925, Staatsblad 11°. 
367) , tot uitvoering van artikel 13 der wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), gewijzigd 
bij de wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad n° . 
346) tot wering van besmetting door u it zee 
aankomende schepen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
2~ Augustus 1931, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid , H a ndel en Nijverheid van 
3 September 1931, n°. 1739 H, afd. Volksge
zondheid, en van Onzen Minister van Defensie 
van 10 September 1931 , IIIde Afd. A. , n°. 
129; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepal en: 

Art. 1. Artikel 1 van Ons bovenaangehaald 
besluit wordt aangevuld en gelezen als volgt: 

Het gezondheidsonderzoek, bedoeld in a rt i
kel 7 van bovengenoemde wet wordt ingesteld 
in de plaatsen Vl issingen, Hoek van Holl and, 
IJmuiden, den Helder, Harlingen, Delfzijl , 
Hellevoetsluis, Neuzen, Brouwershaven , Zie
rikzee, de Vliereede, Maassluis, Vl aardingen 
en Dordrecht. 

2. Dit besluit tre"edt in werking met ingang 
van den t:,veeden dag na dien der plaatsing in 
het Staatsbl ad . 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij 
verheid en van Defensie zijn belast met de uit
voering van dit. bes] uit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den September 1931. 
WILHELM! IA. 

De Minister van A,·b eid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Vers c huur. 

De M iniste,· van Defensie, · L. N . Deck ers. 
(Uitgeg. 20 Oct . 1931.) 

1 26 S epte1n ber 1931. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der ·comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) èen res
tant op een artikel van het el fde Hoofd
stuk der R ijksbegrooting voor het dienst
jaar 1930 wordt toegevoegd aan het over
eenkomstige artikel van het elfde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het d ienst
jaar 1931 . S. 405. 

30 Septe1nbe1· 1931. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Reglement voor de Ne
derlandsche Haringcontrole (Staatsblad 
1928 n°. 83). S. 406. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 26 Juni 1931, n9 • 1407, afdee
l ing V isscherij en; 

Gelet op de Haringwet 1927 (Staatsblad 
n°. 387) en op het Reglement voor de Neder
landsche Haringcontrole (Staatsblad 1928, n°. 
83), laatstel ijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 18 Juli 1930 (Staatsblad n°. 280); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 September 1931, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 September 1931, 
n°. 1971, afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 1 van genoemd Reglement 

wordt gelezen als volgt: 
Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit 

Reglement wordt verstaan onder: 
a. ,,pekelha,·ing": gekaakte haring, welke 

. door zouten verduurzaamd is; 
b. ,,steurharing": ongekaakte haring, wel

ke, door zouten verduurzaamd is; 
c. ,,,naatjesharing" en " zonierhwring": pe

kel- of steurharing, bereid van haring, die nog 
geen kuit of hom bevat, of van z.g. ,,besto
ken" haring, waaronder verstaan wordt ha
ring, waarvan de kuit of de hom nog in het 
eerste stadium van ontwikkeling verkeert, zoo
dat de aanwezigheid daarvan nog niet uitwen
dig aan de haring te zien is; 

d. ,,volle ha,-ing" : pekel . of steurharing, 
bereid van haring, voorzien van reeds be
hoorlijk tot ontwikkel ing gekomen kuit of 
hom, waarvan de aanwezighe id u itwendig aan 
de haring te zien is; 

e. ,,ho,n,ners": voll e pekel- of steurharing, 
welke hom bevat ; 

f. ,,kuite,·s": volle pekel- of steurharing, 
welke kuit bevat ; 

g. ,,ijle haring": pekel- of steurharing, be. 
reid van haring zonder kuit of hom, welke 
uitgepaaid is; 

h. ,,w,·akke ha,·ing" : pekel- of steurharing, 
welke gedeeltelij k geel is aangesl agen. 

2. a. Als pekelharing wordt mede be
echouwd door zouten verduurzaamde haring, 
welke van den kop of een gedeelte van den 
kop ontdaan is. 

b. Als ,naatjesharing of zomerharing wordt 
niet beschouwd pekel- of steurharing, bereid 
van de vroege voo1·jaarsharing uit de Noord
zee. 

2. Artikel 5 van genoemd Reglement wordt 
gelezen a ls volgt: 
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Art . 5. 1. a. Iedere ton, waarin pekelha ring 
verpakt is, welke wordt uitgevoerd of aan een 
middel van vervoer tot uitvoer wordt aange
boden, moet op beide bodems voorzien zij n 
van een stempelmerk, hetwelk aangeeft het 
formaat van de ton en het minimum visch
gewicht der in de ton verpakte haring, bene
vens het door het Hoofd van den dienst der 
Nederlandsche H aringcontróle vastgestelde 
volgnummer van den exporteur. 

b. Iedere ton, waarin steurharing verpakt 
is, welke wordt uitgevoerd of aan een middel 
Yan vervoer tot uitvoer wordt aangeboden , 
moet op beide bodems voorz ien zij n van een 
stempelmerk, hetwelk aangeeft het formaat 
van de ton, het door het Hoofd van den d ienst 
der ederlandsche H aringcontróle vastgestel
de volgnummer van den exporteur en het 
woord ,,steurharing''. 

c. Een volgnummer, als onder de vorige 
letters bedoeld, wordt niet vastgesteld voor 
personen, die niet bevoegd zijn verbintenissen 
aan te gaan. 

d. Een ton als bedoeld in de letters a en b 
mag, behalve van het daarin voorgeschreven 
stempelmerk, niet voorzien zijn van eenig merk 
of een ige aanduiding betreffende het gewicht 
der in de ton verpakte haring. 

2. Behalve het in het eerste lid bedoelde 
stempelmerk kan op een ton , waarin pekel 
haring verpakt is, welke wordt uitgevoerd of 
aan een middel van vervoer tot uitvoer wordt 
aangeboden, worden aangebracht: 

a. een papieren merk, welk merk d ient 
om aan te geven : 

1°. het jaar van de teelt, waarvan de in de 
to·n verpakte h aring afkomstig is; 

2° . dat in de ton verpakt is gave, van de 
Nederlandsche visscherij afkomstige, levend 
op zee gekaakte, hetzij maatjes-

4 
zomer- of 

volle haring; 
b. een stempelmerk, welk merk dient om, 

in nader door Onzen voornoemden Minister te 
bepalen gevallen, aan te geven, dat in de ton 
hommers verpakt zijn . 

3. a. Een ton, voorzien van het papieren 
merk, bedoeld in letter a van het vorige lid , 
mag slech ts haring bevatten van de teelt van 
het jaar, op het merk aangegeven en van een 
der soorten genoemd onder letter a, 2°., van 
dat lid . Zij wordt geacht de door dat merk 
aangegeven soort van pekelharing te bevatten, 
iudien ten minste 95 procent van het aantal 
der in de ton aanwezige haringen van die 
soort is. 

b. In een ton, voorzien van het papieren 
merk voor "volle haring" , moet ten minste 
één derde deel van de in di e ton verpakte ha
ringen "hommers" zijn. 

c. In een ton, voorzien van het papieren 
merk, moet de haring laagsgewijze gelegd zijn. 

4. a. In een ton, voorzien van het papie
ren merk, mogen ten hoogste 5 procent van 
het aantal daarin verpakte pekelharingen 
,,wrakke haringen" zijn . 

b. In een ton, voorzien van het stempel
merk voor "hommers", als bedoeld in letter b 
van het tweede lid, moeten alle in die ton 
verpakte ha1·ingen hommers zijn. 

c. Om aan te geven, dat in een ton hom
mers zij n verpakt, mag geen ander stempel-

merk gebrnikt worden dan dat bedoeld in 
letter b van het tweede lid. 

5. Onze voornoemde Minister is bevoegd in 
bijzondere gevallen, onder de noodige voor
waarden ter voorkom ing van misbruik, schrif
tel ij k vergunn ing te verleenen tot het bezigen 
van andere merken dau in de vorige leden 
van dit artikel is voorgeschreven. 

3. Dit besluit treedt in werking m et ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 30sten September 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat , 
Ministe,· ·van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de B eere nbrou ck. 

(Uitgeg. 9 October 1931.) 

30 S epte11,ber 1931. BESLUIT, waarbij met 
toepass ing van artikel 16 der B edrijven
wet (Staatsblad 1928, n°. 249) restanten 
op enkele artikelen van de begrooting van 
het Staatsbedrij f der Artillerie-Inrichtin
gen voor het dienstjaar 1930 worden toe 
gevoegd aan overeenkomstige artikelen 
van de begrooting van. het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1931. S. 407. 

l Octobe,· 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van den dag van inwerkingtreding van de 
wet van 21 Mei 1931 (Staatsblad 11°. 202), 
houdende voorzieningen ter uitvoering van 
het verdrag nopens de tenui tvoerlegging 
van in het buitenland gewezen scheids
rechterlijke uitspraken van 26 September 
1927. S. 408 . 

B epaald op 12 November 1931. 

2 October 
0

1931. BESLUIT tot aanvulling en 
nadere wijziging van het Woningbesluit. 
S. 409. 

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

Arbeid, Handel en Nijverlieid, van Justitie en 
van Financiën, van 5 Juni 1931, . n°. 2851 
MiP. W. B., afdeeling Volksgezondheid, van 
17 Juni 1931, 2e Afdeeling A, n°. 810 en van 
27 Juli 1931, n°. 131, G. Th.; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
den 1 September 1931, 11°. 9) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi 
nisters van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
Justitie en van Financiën van 10 September 
1931 , n°. 6871 M/P. W . B., Afdeeling Volks
gezondheid, van 21 September 1931 2e Afdee-
1 ing A, n° . 962 en van 29 Septembe'r 1931 , n°. 
74, Generale Thesaurie; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Ecnig c&rtikel. 

In het Woningbesluit worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

1° . In artikel 6, le lid, onder b., c., en_ g., 
artikel 15 3e lid artikel 16, 2e lid, artikel 
17 l e lid ' artikel 19 2e lid , artikel 21, 2e lid, 
en' artikei' 23 le I id,' wordt voor "l\l[inister van 
Arbeid" ge l~zen "Minister van Arbeid, Han
del en 1 ijverheid". 

2°. Aan artikel 7 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende als vo lgt:_ 

Indien in de statuten of m de akte aan het 
be~tuur der vereeniging, vennootschap of stich
ting de bevoegdheid is voorbehouden, één of 
meer woningen in eigendom over f:e dragen, 
kan die overdracht alleen plaats vmden aan 
bewoners van de over te dragen woningen en 
onder door Onzen Minister van Arbeid, Han
del en Nijverheid goedgekeurde bepalingen; 

3°. In artikel 16, tweede lid, wordt de punt 
achter Financiën" vervangen door een kom
ma wa~rachter worden bijgevoegd de woorden 

di~ daarbij in het belang van de volkshuisves
t'ing voorwaarden kunnen stell en"; 

4° In artikel 17 2e lid vervalt de punt 
ach~r "annuïteiten''', waar~a worden bijge
voegd de volgende woorden: ,,en wel, voor 
zoover het den aankoop en het in gereedheid 
brengen van bouwterrein betreft, als re~el in 
75 en voor zoover het den bouw van woningen 
betreft als regel in 50 annuïteiten."; . 

5°. In arti kel 17 worden na het derde lid, 
twee nieuwe leden ingevoegd, luidende als 
volgt: 

Voorschotten voor den bouw van woningen 
kunnen worden gegeven: . 

a. voorzoover die bouw strekt tot voorzie
ning in woningbehoefte, die ontstaat door het 
opruimen van krntten; 

b. ter voorziening in de behoefte aan een
voudige arbeiderswoningen_, voorzoover .:1anne
melijk is, dat het particulier bouwbednJf met 
in die behoefte voorziet; 

c. voor den bouw van eenvoudige arbeiders
woningen, bestemd om door opschuiving kr?,t
opruiming te verkrijgen, indi en __ aannemelijk 
is, dat het particulier bouwbedr1Jf de wornn
gen niet bouwt. 

Voor de toepassing van dit en het volgende 
a rtikel kunnen met krotten gelijk worden ge
steld noodwoningen, keten, woonwagens, woon
schepen, pla~genhutten en dergel_ijke. 

6°. In artikel 17, voorlaatste lid, wordt tus
schen "verkregen" en "batige" ingelascht "of 
te verkrijgen"; 

7°. Artikel 18 wordt gelezen a ls volgt: 
Bijdragen uit 's Rijks kas, als bedoeld in 

artikel 38 derde lid van de Woningwet, kun
nen slechts worden 'verstrekt ter tegemoetko
ming in de ongedekte jaarlijksche kosten, ver
oorzaakt door de opruiming van krotten of de 
verbetering van woningen of in een _onvermij 
delijk jaarlij ksch tekort op de explo1tat1e van 
woningen ter vervanging van krntten. Het 
jaarlijksch exploitatie-tek~rt mag een do?.r 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en N1J
verhe id te bepalen bedrag niet te boven gaan. 

De bijdragen worden in maximum toegekend 
tot een bepaald bedrag, zijnde de helft van de 
geraamde ongedekte jaarlijksche kosten of van 

de geraamde jaarl ij ksche tekorten ~'.'der voor
waarde, dat de gemeente een gehJk bedrag 
bijdraagt. Ten aanzien van gemeenten, wie_~· 
financieele toestand niet toelaat, de helft b1J 
te dragen, kunnen O'.'ze Ministers_ van ~rbeid, 
Handel en Nijverheid en van F111ano1en een 
bijzondere regeling treffen. .. . 

Het juiste bedrag van de b1Jdragen 111 de 
tekorten wordt jaarlijks vastgesteld door Onze 
Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid 
en varr Financiën, in verband met de tutkom
sten van de exploi tatie. 

De woningen, bestemd voor krntbewoners -~n 
in het tekort van welker exploitatie het RiJk 
bijdraagt, mogen niet worden verhuurd aan 
personen, die tot dusver eene geliJlnva_ard ,ge 
of eene betere woning bewoonden of die, ko
mende uit een mindere woning, naar het oor
deel van Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid een bijdrage niet noodig hebben, 
tenzij die Minister voor het verhuren aan der
gelijke personen toestemming ~eeft gegeven 
Eene bijdrage voor de hu1svestmg van krot
bewoners in reeds bestaande woningen zal, in 
geval van opschuiving, slechts kunnen ,~orden 
gegeven ten behoeve van de explo1tat1e der 
laatstbedoelde door de opschuiving vrijgeko
men oude woningen mits die zijn gekocht of 
gebouwd met een Rijks- of gemeentelijk voo r
schot. 

Eene bijdrage ten behoeve van anderen dan 
de bewoners van het krot, dat in verband met 
de toekenning van de bijdrage wordt opge
n1imd, zal in geval van opschuiving, slechts 
worden gegeven, indien de krntbewoners wel 
de volle huur van de door hen te betrekken 
oude woning, doch de bewoners van die ~!'de 
woning niet de volle huur van de met R11ks
voorschot gebouwde nieuwe woning kunnen 
betalen. 

Bijdragen voor de huisvesting van krotbe
woners worden a ls regel a lleen gegeven wan
neer de stichting van de woningen voor wel
ker exploi tatie zij dienen, gepaard gaat met 
opruiming van ten minste evenveel krnt~en als 
het aantal woningen, waarvoor eene b11drage 
wordt verleend. 

De bijdragen worden verminderd of inge
trokken, wanneer de omstandigheden dat mo
gelijk maken; indien blijkt,. dat ~e voorge
schoten gelden niet op richt,ge w1Jze rn het 
belang der volkshuisvesting worden aange
wend; indien de opruiming van de krotten 
niet wordt doorgezet; of wanneer de voor
waarden, waaronder de bijdragen zijn ver
·leend, niet worden nageleefd. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij 
verheid, van Justitie en van Financiën zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschl'ift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 2den October 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van .4rbeid, Handel en Nijve,·heid, 
T. J. Vers c h u u l'. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
De Ministe,· van Financiën, D e Geer. 

(Uitgeg. :i!O Oct. 1981.) 
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5 October 1931. BESLUIT ter bekendmaking 
van den tekst der Wet van den 6den Octo
ber 1908 (Staatsblad n°. 311), t.ot regeling 
der visscherijen (Visscherijwet), zooals die 
is gewijzigd bij de Wetten van 8 Februari 
1912 (Staatsblad n°. 66), 29 Juli 1916 
(Staatsblad n°. 345), 23 September 1921 
(Staatsblad n°. 1100), 29 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 308) en 9 Juli 1931 
(Staatsblad n°. 276) . S. 410. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 30 September 1931, n°. 1993, 
Afdeeling Visscherijen ; 

Gelet op de Wetten van 6 October 1908 
(Staatsblad n°. 311) , 8 Februari 1912 (Staats
blad n°. 66), 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 
345), 23 September 1921 (Staatsblad n°. 1100), 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308) en 9 Juli 
1931 (Staatsblad n°. 276); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der Wet van 6 October 1908 

(Staatsblad n°. 311), t.ot regeling der vissche-
1·ijen (Visscherijwet) , zooals die bij de hier
voren vermelde Wetten van 8 Februari 1912 
(Staatsblad n°. 66), 29 Juli 1916 (Staatsblad 
n°. 345), 23 September 192r (fflaatsblad n°. 
1100), 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308) en 
9 Juli 1931 (Staatsblad n°. 276) is gewijzigd, 
algemeen bekend te ma ken door bijvoeging 
van dien gewijzigden tekst in zijn geheel, bij 
dit besluit. 

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

Het Loo, den 5den Oot.ober 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 21 Oct. 1931.) 

TEKST DER WET van den 6den Octob er 
1908 (Staatsblad n°. 311), tot regeling der 
visscherijen (Visscherijwet), zooals die is 
gewijzigd bij de wetten van 8 Februari 
1912 (Staatsblad n°. 66) , 29 Juli 1916 
(Staatsblad n°. 345), $33 Septembe1· 1921 
(Staatsblad n°. 1100) , 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. 308) en 9 Juli 1931 (Staatsblad 
n°. 276). 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. zeevisscherij het visschen in zee, wowel 

jn a ls buiten de tenitoriale wateren; 
b. k11,stvisscherij het visschen in de zeegaten, 

de open havens, den Dollart met het Neder
landsche gedeelte van de Eems, de Lauwerzee, 
de Waddenzee, de Zuiderzee, de Zuidholland
sche en Zeeuwsche stroomen; 

c. binnenvisscherij het visschen in de ove
rige wateren des R ijks tot daar, waar de kust
visscherij een aanvang neemt. 

2. Onder tenitoriale wateren verstaat deze 
wet de wateren van het Rijk, zooals die zijn 
omschreven in de artikelen 2 en 3 van de bij 

de wet van 15 Juni 1883 (Staatsblad n°. 73) 
goedgekeurde internationale overeenkomst tot 
regeling van de politie der visscherij in de 
Noordzee , buiten de territoriale wateren. 

3. De grenzen tusschen de in het eerste lid 
bedoelde wateren worden, voor zooveel noodig, 
bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald. 

Art. 2. Deze wet verstaat onder visschen 
het te water brengen, te water hebben, lichten 
of ophalen van vischtuigen, het aanwenden 
van eenige andere poging om visch te bemach
tigen of te dooden, alsmede het uitzaaien van 
oesters of mosselen. · 

Art. 3. 1. Onder visch begrijpt deze wet 
mede vischkuit, vischbroed, de week- en schaal
dieren genoemd in de in het tweede lid be
doelde lijst, alsmede zoogenaamd . oesterbroed 
en mosselzaad. 

_2. Eene lijst van de visschen, welke voor 
de visscherij van belang zijn, wordt door de 
zorgen van Onzen Minister, met de uitvoering 
dezer wet belast, samengeste ld en in de Staats
courant openbaar gemaakt. 

Art. 4. 1. Onder hengel begrijpt deze wet 
n iet mede sleephengel , hengel geaasd met 
visch en peur. 

2. Onder hc11,gel geaasd met visch wordt in 
het vorige lid niet begrepen hengel geaasd 
met steurkrab of garnaal. 

Art. 5. 1. I eder beding, waarbij vischrecht 
van den eigendom van het water wordt afge
scheiden, is nietig. 

2. Waar, bij het in werking treden dezer 
wet, zoodanig vischrecht op wateren van an
deren bestaat, kan het door dezen worden af
gekocht, al ware het tegendeel uitdrukkel ijk 
bedongen. 

~- Het bestuur der domeinen is tot dien 
afkoop bevoegd op de voorwaarden, door Ons 
vast te stellen. 

4. Bij geschil over den afkoopprijs wordt 
deze door de rechtbank van het arrondisse
ment, waarin de wateren zijn gelegen, na ver
hoor van deskundigen bepaald. 

HOOFDSTUK II. 

Van zeevissche1-ij. 

Art. 6. 1. Onder zeevisschersvaartuig ver
staat deze wet een vaartuig in N ederland te
huis behoorende, dat gebezigd wordt voor zee
v isscherij. 

2. Voor de toepassing van deze wet wordt 
een vaartuig dat voor zeevisscherij gebezigd 
wordt, geacht in Nederland tehuis te behooren 
indien het kantoor van den eigenaar van het 
vaartuig in Nederland is gevestigd. 

3. Als gemeente, waar het vaartuig tehuis 
behoort, geldt de gemeente, waar het in het 
vorige I id bedoelde kantoor is gevestigd. 

Art. 7. 1. De zeevisschersvaartuigen voeren 
het letterteeken en het nummer, welke de vis
schersschepen moeten voeren ingevolge de 
overeenkomst van 6 Mei 1882, goedgekeurd 
bij de wet van 15 Juni 1"!83 (Staatsb lad n° . 
73). 

2. Het in het eerste lid bedoelde lettertee
ken wordt voor iedere gemeente, waar een of 
meer zeevisschersvaartuigen tehuis behooren, 
door Onzen voornoemden Minister bepaald en 
in de Staatscourant bekend gemaakt. 
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3. Bij a lgemeenen maat,.,ge l var. bestuul' 

kunnen voor zeevisschersvaartuigen, wel ke uit
s luitend worden gebez igd voor de visscherij i11 
de tenitor ia le wateren, omtrent de grootte en 
de p laats ing van het letterteeken en het num
mer bepalingen worden vastgesteld, a fwijkende 
van die. ve,·rnt in het in het eerste lid be
doelde rnrd rag. 

Art. 8. l. ] n iedere gemeente, waar een of 
meer zeev isschersvaa1·tuigen tehuis behoornn, 
word t een 1.'eg iste l' , waarin die vaartuigen vo l. 
gens bij a lgerneenen maatregel van bestuu ,· te 
geven YOO rsch ri ften worden ingeschreven, ge
houden door den waterschout ; bij gebreke o[ 
verhinder ing van dezen: door den commissar is 
va n politie a ldaar of, zijn et· meer dan één, 
door een hunner door den but·gemeester aa n 
te wijzen; of, bij gebreke of ve rhinder ing ook 
van den comm issaris van po li tie, door den 
burgemeester dier gemeente. 

2. Hij, die met het houden van het reg ister 
is belast, ve rstrekt jaarlijks vóó ,· 1 Maart, vol
gens bij a lgemeenen maatregel van bestuur te 
ge,·en voorschriften, eene opgave der in het 
a fgeloopen kalenderjaar in het register ge
ste lde aanteekeni ngen en, desgevraagd, te 
al Jen t ij de a ndere inlichtingen. 

An. 9. 1. Al vorens een vaartuig voor zee
v isscherij in gebrui k wordt genomen, moet 
daarvan door den eigenaar schriftelijk aangift,c 
worden gedaan bij de autorite it, die in de ge
meente, waar het vaartu ig zal tehuis behooren, 
met het houden van het register is be last. H et 
form ui ier voor de aangifte wordt door Onzen 
voornoemclen Minister vastgesteld. 

2. De eigenaar van een zeevisschersvaar
tuig is verpl icht aan de in het vorige lid be
doe lde autorite it binnen een maand, nadat hij 
daarvan kennis heeft gekregen, mededeeling 
te doen van elke verandering , die wijzig ing 
kan tengevolge hebben in hetgeen omtrent het 
vaar tui g in het register is aangeteekencl. 

Art. 10 . l. Bij algemeenen maatregel van 
bestuu,· worden bepalingen vastgesteld betref
fende de voonvaarclen, waarnnder ·en de wijze 
waarop van Rijkswege gelegenhei d wordt ge
geven om gekaakte haring, van de Neclerlancl
sche v isscherijen afkomst ig, te doen keurnn, 
a lsmede betreffende het personee l met de keu
ri ng be last en het loon, dat voor iedere keu
ring is verschuldigd. 

2. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
kunnen bepalingen worden vastgesteld betref
fen de het tegengaan van het vangen en doocle11 
va n robben van a l Ie soorten , ged urende een 
te bepalen tijd des jaars, in een aan te wijzen 
gedeelte der Noordelij ke IJszee door de opva
renden of de bemanning van Nederlanclsche 
schepen. · 

Art. 10n. Bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur kunnen bepali ngen worden vastgestel d 
tot regel ing van de v isscherij in de territori a le 
wateren. 

H OOFDSTUK HL 

V nn kmtvisscherij. 

A rt. ll. 1. Bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur worden voorschri ften gegeven betref
fende het voeren van" letterteekens en num
mers door de kustvisschersvaa ,:tuigen en de 
inschrij ving van die vaartuigen in een reg ister, 
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en wordt bepaald welke vaa rtu igen, die voo,· 
kustvi sscherij worden gebez igd , a ls kustds
schersvaartuigen worden beschouwd. 

2. H et register , in het eerste l id bedoeld, 
· wordt i11 iedere gemeente, waar een of rneer 
kustvisschersvaal'tuigen tehu is behooren, ge• 
houden door den waterschout in die gemeente; 
bij gebreke o f verhindering van dezen : door 
den commissaris va.n politie a lclaa,· of, zij n er 
meer dan één, door een hu11ner door den bm
gemeester aan te wij zen; of, bij gebreke of 
verh indering ook van den commissari s van 
politie, door den burgemeeste ,· dier gemeente. 

Art. 12 . l . Kustvisscherij is verboden, tenzij 
men voorzien is van een consent. 

2. De concenten worden op sch rifte lijke 
aanvrage tegen betaling van vijftig cents 
(f 0.50) uitgere ik t door de in het vorige arti
ke l bedoelde a uto riteit in de gemeente, waar 
de aanvrager woont; of, voor het geva l de v is
scherij met een kustvisschersvaartuig wordt 
ui tgeoefend, waar dat vaartu ig tehuis behoort. 

3. Zij zij n ge ldig voor één kalenderjaar. 
4. Zij moeten vermei den: 
a. den naam, de voornamen, het geboorte

jaar en de woonplaats van den houder; 
b. indien de houder de visscherij met een 

kustvisschersvaartuig uitoefent, eene opgave 
van den naam, de soort. het letterteeken en 
het nummer van inschrijving van dat vaar
tui o-· 
/' de dagteeken ing der uitreik ing en den 

ge ld ighe idsduur . 
5. Zij worden ali een afgegeven aan: 
et . N edel'lanclsche onde rdanen of i1wezete

nen des Rij ks; 
b. ingezetenen van België, doch slechts voor 

de wateren, bedoeld in a rt. 1 van het Regle
ment ter uitvoering van art. 9 van het trac
taat, tusschen Nederland en België op 19 
April 1839 gesloten, betreffende de uitoefe
ning van het recht der visscherij en van den 
v ischh andel , behoorencle bij het Koninklijk be
s! uit van 9 September 1843 (Staatsblad n°. 
45). 

6. Het verbod van het eerste lid geldt niet 
voor: 

a. hem, die vischt met den hengel of met 
een vischtui g, dat bestaat uit eene rnecle en 
eene lijn , voorzien van clwars lijntjes, welke 
zijn geaasd met natuurl ij k of kunstmatig aas; 

b. hem, die, zonde ,· gebruikmaking van een 
vaartu ig, op bij ebbe drooggevall en beni:,en 
va n zeeweringen of hoofden met de hand a li 
kntiken (kreukel s) of mosselen raapt; 

l' . hen, die in dienst van den houder van 
een consent de kustvisscherij uitoefenen in ge
zelschap van den houder; 

d . hem, die bij ziekte van d·en houder van 
een consent dezen vervangt, mits uit een 
schr iftelijk bewijs blijke, dat van de vervan
ging voot·af kennis is gegeven aan de autor i
te it, d ie het consent heeft uitgereikt, en de 
vervanger het consent van den houder bij zich 
heeft. 

De onder c en d bedoelde vrijstelli ngen gel
eien n iet voor hen, wien ingevolge art. 34 de 
bevoegdheid om krachtens een consent of akte 
te visschen is ontzegd, voor den duur de,· ont
zegging. 

7. De consente n wo rden niet uitgereikt aan 

40 
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hen wien ingevolge al't. 34 de bevoegdheid 
om 'krachtens een consent of akte te visschen 
is ontzegd, voor den dum der ontzegging. 

8. :Met inachtneming Yan het bepaalde in . 
de vorige leden van dit al'tikel worden dool' 
Onzen voornoemden Minister de noodige voor
sch l'iften gegeven betreffende het aanvragen 
en ver! een en van consenten. 

9. De modellen van de -aanvragen tot het 
bekomen van consenten en van de consenten 
zelf worden door dien Ministel' vastgesteld . 

10. Bij a lgemeenen maatl'egel van bestuul' 
kunnen omtrent de consenten tot uitoefening 
der kustvisscherij in de Zeeuwsche troomen 
voorschriften worden gegeven in afwijking van 
de bepalingen in de vorige leden van dit ar
tikel. 

Al't. 13. 1. Het is verboden te visschen in 
een waler waarvan een ander de rechthebben
de op het' vischrecht is, tenzij men voorzien is 
van een schri ftelijke vergunning van den recht
hebbende. 

2. De vergunningen zijn geld ig gedurende 
ten hoogste drie jaren. 

3. Zij moeten vermelden: den naam, de 
voornamen en de woonplaats van hem, die 
haar vedeent en van den houder, den aard 
van het rncht van eerstgenoemde, de opgave 
van het water en de visscherij, waarvoor zij 
gel den, de dagteekening der uitreiking en den 
geldighei dsduur. 

4. Het verbod van het eerste lid geldt niet: 
a. voor hem die vischt in gezelschap van 

den rechthebbende of den houder der vergun
ning, indien in de vergunnin~ de_ bevoegdheid 
is u itgedrukt, om personen, zich m gezelschap 
van den vergunninghouder bevindende, te la
ten medevisschen ; 

b. wanneer en voor zoover het :Rijk de 
1·echthebbende op het vischrecht van het water 
is behoudens voor woveel de Zuidholl andsche 
e~ Zeeuwsch; stroomen betreft, in de gevall en, 
bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald. 

Art. 14. H et in artikel 12 bedoelde consent 
en de in artikel 13 bedoelde vergunning moe
ten op de eerste vordering ter inzage worden 
verstrekt aan de ambtenaren, belast met het 
opsporen der bij deze wet strafbaar ge telde 
feiten. 

Art. 15. 1. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden bepalingen vastgesteld tot re
geling van de kustvisscherij . 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, aan welke eischen de 
vischkaren en de bunnen in kustvisschersvaar
tuigen moeten voldoen. 

3. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
kunnen bepalingen worden vastgesteld, betref
fende : 

a. eischen van zuiverheid en onbe metheid , 
waaraan van Nederlandsche visscherijen af
komsti ge schelpdieren moeten voldoen ; 

b. hetgeen noodi g is om te voorkomen, dat 
schelpdieren, als in de vorige letter bedoeld, 
welke niet aan de krachtens het bepaalde in 
die letter gestelde eischen voldoen, worden 
a fgeleverd of verzonden. 

Art. 15a. 1. H et bepaalde krachtens artikel 
15 is niet van toepassing ten aanzien van de 
deelnemers aan onderzoekingen, ingesteld op 

last of met goedYinden van Onzen Yoornoem
den Minister. 

2. Door den Inspecteur dei· v isscherij en i11 
het district kan onder de noodige voorwaarden 
tot het voorkomen van misbruik schr iftelij k 
ontheffing worden verleend van het bepaalde 
krachtens genoemd artikel in het belang van 
de wetenschap, de vischteel t en de voeding 
van dieren in dierentu inen. 

3. De aanvrnger kan van eene door den 
Inspecteur der visscherij en in het district voor
waardelij k verleende of ·geweigel'de ontheffi ng 
binnen veel'tien dagen schriftelijk in beroep 
komen bij Onzen voornoemden Ministel', wiens 
met redenen omkleede beslissing aan den aan
vrager wordt medegedeeld. Eene beslissing in 
beroep, waarbij wordt afgeweken van die, 
waartegen beroep i ingesteld, treedt in de 
plaats daal'van. 

HOOFDSTUK IV. 

r aa binnenvisscherij. 

Art. 16. 1. Binnenvisscherij is verboden. 
tenzij men voorzien is van een voor de vi s
scherij die wol'dt uitgeoefend, geldige akte. 

2. De a kten worden op sèhriftelijke aan
vrage uitgereikt door het hoofd van plaatse
lijke politie in de gemeente, waal'in de aan
vrager woont of, zoo hij zijne woonplaats niet 
in het Rijk heeft, verblijft. 

3. De navolgende akten worden uitgereikt : 
a. g1·oote vischakten A tot het visschen in 

de binnenwateren en de rivieren met alle ge
oorloofde vischt,uigen, tegen betaling van ze
ven gulden vij ftig cents (f 7.50); 

b. yroote vischakten B tot het visschen uit
sluitend in de l'ivieren met alle geoorloofde 
vischtuigen, tegen betali ng van twee gulden 
vijftig cent;, (f 2.50); 

c. kleine vischakten tot het visschen, hetzij 
met één pem, hetzij met één hengel geaasd 
met visch of met één sleephengel , tegen beta
ling van één gulden (f 1) ; 

d . hengelakten tot het visschen met meet· 
dan één hengel , tegèn betali ng van vijftig 
cents (f 0.50). 

Bij algemeenen maatl'egel van bestuur word t 
bepaald, welke wateren voor de toepassing va11 
dit lid als binnenwateren en a ls r°ivieren zij11 
te beschouwen. 

4. De akten zij n geldig vool' één jaa,·, aan
vangende 1 J uli en eindigende 30 J uni daarop 
volgende. 

5. De akten houden onder meer in: den 
naam der akte, den naam, de voornamen, het 
geboortejaar en de woonpl aats van den houde1· 
en de dagteekening der uitreiking. 

· 6. Aan hem, die zijne akte verloren heeft,. 
wordt op zijn verzoek door het hoofd van 
pla atselijke poli t ie die haar heeft uitgereikt, 
een duplicaat daarvan afgegeven tegen beta
ling van vijf en twintig cents f 0.25 ). 

7. H et verbod van het eerste lid geldt niet : 
a. vool' hem, die bij ziekte van den houdel' 

van eene groote vischakte dezen vervangt . 
_mits uit een schriftelijk bewijs blijke, dat va n 
de vervanging vooraf kennis is gegeven aa n 
het hoofd van plaatselijke politie de l' woon
plaats van den houder, en de vervanger de• 
akte van den houder bij zich heeft ; 
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b . voor hen, die in dienst van den houder 
van eene grnote v ischakte dezen of een ander , 
eveneens in dienst va n den houder zijnd per
soon behulpzaam zijn in het hanteeren van een 
vischtuig, dat door één persoon niet kan wor
den bediend, mits de akte van den houder aan
wez ig is ter plaatse, waar gevischt wordt; 

c. voor hen, die visschen met één hengel. 
De onder a en b bedoelde vrijstellingen gel

eien niet voor hen, wien ingevolge artikel 34 
de bevoegdheid om krachtens een consent of 
akte te visschen is ontzegd, voor den duur der 
ontzegging. 

8. Geene akte wordt uitgereikt aan hem , 
wien ingevolge art. 34, eerste lid, de bevoegd
heid om krachtens een consent of akte te vis
schen is ontzegel, voor den duur der ontzeg
g ing. 

9. Geene groote vischakte wordt uitgereikt 
aan veld- en boschwachters, voor zoover zij 
bezoldigd zijn , beambten de r marechaussee, 
niet zijnde hulpofficieren van justitie, ambte
naren der Rijks- en gemeentepolitie, beneden 
den rang van inspecteur der Rijksveldwacht 
of inspecteur van politie, bakenmeesters, be
ambten van den Rijks- en prnvincialen wate r
staat en beambten van de domeinen, beneden 
den rang van hoofdopziener. 

10. Met in achtneming van het bepaalde in 
de vorige leden van dit artikel worden door 
Onzen voornoemden :Minister de noodige voor
schriften gegeven betreffende het aanvragen 
en verleenen der akten en duplicaten daarvan. 

1.1. De modellen van de aanvragen tot het 
bekomen van a kten en van de akten zelf wor
den door dien Minister vastgesteld. 

Art. 17 . 1. H et is verboden te visschen in 
een water, waarvan een ander de rechthebben
de op het v ischrecht is, tenzij men voorzien is 
van diens schriftelijke vergunning, vermel
dende de dagteekening der uitre iking, den 
geldigheid duur en de opgave van het water 
en de vi sscherij, waarvoor de ve rgunning geldt. 

2. De ve rgunningen zijn geldi g gedurende 
ten hoogste drie jaren. 

3. H et verbod van het eerste I iel geldt niet: 
a. voor hem, die v isch t in gezelschap van 

den rechthebbende of den houder der vergun
ning, indien in de vergunning de bevoegdheid 
is uitgedrukt, om personen, zich in gezelschap 
van den vergunninghouder bevindende, te la
ten medevisschen; 

b. voo,· het v isschen met één hengel in do 
bij de artikelen 577 en 579 van het Burgerl ij k 
Wetboek bedoelde wateren, voor zoover deze 
niet, ter bevordering van de vischcultuur, bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur worden uit
gezonderd. 

Art. 18 . De in a rtikel 16 bedoelde akte en 
de in artike l 17 bedoelde vergunning moeten 
op de eerste vordering ter inzage worden ver
strekt aan de ambtenaren, belast met het op
sporen der bij deze wet strafbaar gestelde fei 
ten. 

Art. 19. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan wo rden bepaald : 

a. gedurende welken t jjd, op welke wijze, 
onder welke omstandigheden en met behulp 
van welke stoffen eenige soort van visscherij 
niet mag worden .. ,tgeoefencl, hetzij in eenig 
water, hetzij in somm ige wateren ; 

b. welke vischtu igen steeds, en ,mike onder 
somm ige omstandigheden verboden zijn, aan 
welke voorwaarden de verkoop en het vervoer 
van ,·erboden en geoorloofde vischtuigen on
clenvorpen zij n en aan welke e ischen de geoor
loofde vischtuigen moeten voldoen; 

c. de maat, welke op somm ige vi schsoorten 
wordt gesteld ; 

d. hoe gehandeld moet worden met ,-isschen, 
gevangen gedurende den daarvoor vastgestel
den gesloten t ijd en met visschen, kl e iner dan 
de daarop gestelde maat; 

•e. het.geen noodig is tot bescherming der in 
artikel 21 bedoelde paaiplaatsen; 

/. welke visschen in somm ige " , , te ren i, iet 
mogen worden gepoot; 

g. hetgeen noodig is tot bescherming van 
kuit en broed van visch. 

Art. 20. H et is verboden : 
a. zonder toestemming van Onzen voornoem

clen Minister in eenig wate r andere visch te 
poten, dan die voorkomt op de lij st, bedoeld 
in artikel 3, tweede lid; 

b. in een water, waarvan een ander de 
rechthebbende op het vischrech t is, zonder 
diens toestemming v isch te poten. 

Art. 21. Op verzoek van rechthebbenden op 
het vi schrecht kan, op de wijze en vo lgens 
regelen bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stellen, water t ijdel ijk a ls paaiplaats 
van visch worden aangewezen door de in dien 
a lgemeenen maat regel van bestuur te noemen 
autoriteit. 

Art. 22. 1. H et bepaalde bij en krachtens 
de artikelen 16, 17, 19 en 20 is niet van toe
passing op binnen een erf gelegen a fgesloten 
vischwater en op door Ons. erkende vi ch kwee
kerijen. 

2. Het bepaal de krachtens en bij de artike
len 19 en 20 lette r a is niet van toepassing ten 
aanz ien van: 

a. water; dat geen voor het doorl aten van 
v isch gesch ikte verbinding met andere wateren 
bezit, mits er niet meer dan één rechthebbende 
op het vischrecht van dat water is; 

b. de deelnemers aan onderzoekingen, inge
steld op last of met goedvinden van Onzen 
voornoemden Mini ter. 

3. Door den I nspecteur der visscherijen in 
het district kan onder de noodige voorwaarden 
tot het voorkom en van misbruik schriftelijk 
ontheffing worden verleend van het bepaalde 
krachtens artikel 19 in het belang van de we
tenschap, de v ischteelt en de voeding van die
ren in dierentuinen. 

4. De aanvrager kan van eene door den 
Inspecteur der visscherijen in het district voor
waarcle l ij k verleende of geweigerde ontheffing 
binnen veertien dagen schr iftel ij k in beroep 
komen bij Onzen voornoemden Minister, wiens 
met redenen omkl eede besli ss ing aan den aan
vrager wordt medegedeeld . Eene besliss ing in 
beroep, waarbij wordt a fgeweken van die, 
waa rtegen beroep is ingesteld, treedt in de 
plaats daarvan . 

HOOFDSTUK V. 

Van het verkoopen, v,ervoeren, enz. van visch. 

Art. 23. 1. Het is verboden visch van kle i
nere afmeting clan bepaald is in den algemee-
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nen m aatrngel van bestuur, bedoeld in artikel 
10a, 15 of 19: 

a. · a Is lokaas te bezigen; 
b. to leveren; 
c. in een winkel of op een ige andere· voor 

het pub! iek toegankelijke verkoopplaats voor
banden te hebben; 

cl . in eethu izen of logementen voor te die-
nen ; 

e. ui t te sta l Jen in het openbaar; 
/ . rond te brengen; 
g . te venten; 
h. te vervoeren, i11 te voeren, uit te voeren 

of in opslag·te hebben; 
i. voorhanden te hebben in werkplaatsen tot 

het verduurzamen of verwerken van viseh of 
daartoe behoorende imichtingen; 

j. te bezigen a ls voeder van dieren of a ls 
met. 

2. H et is verboden visch , waarvoor krneh
ten artikel 10a, 15 of 19 een gesloten tijd is 
bepaald, gedurende dien tijd als lokaas te be
zigen, of van zes dagen na den aanvang tot 
het e inde van dien tijd: 

a. te leve ren; 
b. in een winkel of op een ige andere voor 

het publi ek toegankelij ke ve rkoopplaats voo r
handen te hebben ; 

c. in eethuizen o[ logementen voor te die-
nen· 

cl.' uit te stallen in het openbaar; 
e. rond te brengen; 
/. te venten; 
g. te vervoeren, in te voeren , uit te voeren 

of in opslag te hebben. 
3. H et bepaalde bij de be ide vorige leden 

va n dit artikel is niet van toepassing ten aan
zien van: 

a. de deel nemers aan onderwekingen, inge
steld op last of met goedvinden van Onzen 
voornoemden Minister; 

b. visch, welker vangst ingevolge artikel 
15a, tweede of derde lid, of a rtike l 22, derde 
of vie,·de lid , werd toege taan, mits de krach
tens die artikelen gestelde voorwaarden zijn in 
acht genomen. 

4. H et bepaalde bij het tweede I id van dit 
arti kei is niet van toepassing ten aanzien van 
verduurzaamde viseh. 

5. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen nog a11dere uitzonderingen worden toe
gelaten op het bepaalde bij het eerste en 
tweede lid van dit a rtike l. 

Art. 24. 1. Onverminderd de aansprake lij k
heid van anderen zij n de hoofden en bestuur
ders van inrichtingen, waar visch in voorraad 
is of verwerkt wordt, of van handelszaken, 
door welke visch wordt verhandeld , aansprn
kelij k voor de naleving van het bepaalde in 
het vorige artike l in hunne inrichting of han
del szaak. 

2. In geval van overtreding van artike l 23, 
ee rste li d, letter h, of tweede lid lette r r,, door 
of vanwege den ondernerner van een openbaar 
ve ,·voermiddel a ls zoodanig, za I deze niet wor
den ve rvolgd , mits door hem de naam en de 
woonplaats van den afzender worden bekend 
gemaakt uiterl ijk op de eerste aanmaning van 
den ambtenaa,· van het openbaai· ministe rie 
vóór het uitbrengen der dagvaarding en hij 
aannemelijk maakt, dat hij bij het begaan der 
overtreding te goede r trouw was. 

HOOF DSTU K VI. 

Van het coll ege voor de vissch erijen. 

Art. 25. 1. Er is een College voor de vis
scherijen, dat. zoowel op daartoe door Onzen 
voornoemden :Minister gedaan verzoe k, als uit 
e igen beweging, voor! ichting geeft aan de R e
geeri ng omtrent a ll e met de visscherijen in 
verband staande onderwerpen en tracht de ont
wikke ling der vi scherij en, ook doo r het op
sporen, bekend maken en helpen invoeren van 
e lders tot stand gebrachte verbeteringen, zoo
veel mogelijk te bevorderen. 

2. H et Col lege bestaat uit ten hoogste een 
en twintig dom Ons te benoemen leden. 

3. De samenstelling, de verdeeling in afdee
l ingen, de bevoegdhe id en de wer kzaamheden 
van het Col lege en van zijne afdee lingen wor
den, met inachtneming van het bepaalde in de 
vorige leden, nader bij a lgemeenen maatregel 
van bestuur geregeld . 

4. Aan het College is een secretaris toege
voegd, die door Ons wordt benoemd. 

HOOFDS'l'U K Vla. 

î"an clen Hacid voo1· d.e visschei·ij. 
Art. 25a. 1 . Er is een Raad voor de vis

scherij, welke wowel op daartoe gedaan ver
zoek a ls uit e igen beweging Onzen voornoem
den Minister voorlichting geeft omtrent de 
verlangens van hen, die in de vi cherij werk
zaam zijn . 

2. De R aad bestaat uit ten hoogste twintig 
leden, die door Ons worden benoemd, geschorst 
en ontslagen. 

3. De Rand is ve ,·deeld in ten minste vier 
afdeelingen. 

4. Hetgeen verder op den Raad betrekking 
heeft, wordt door Ons geregeld. 

HOOFDS'l'UK VII. 

Van de ambtenaren ,n,et het toezicht belast. 
Art. 26. 1. Ter bevorde ring van eene be

hoorlijke uitvoering van deze wet worden doot· 
Ons ambtenaren benoemd . 

2. De werkkring en de bevoegdheden van 
die ambtenaren wo rden geregeld bij algemee
nen maatregel van bestuur. Daarbij wordt het 
R ij k verdeeld in visscherij -distri cten, aan het 
hoofd waarvan een lnspecteu r staat. 

3. De h iervoren bedoeld ambtenaren mo
gen onmiddellij k noch middellijk deelnemen 
aan een igen tak van visscherij of aan eenigen 
handel in vi ch . H et is hun geoorl oofd : 

1 °. te vis chen krachtens eene henge l akte 
of n1et één hengel , en 

2°. te visschen ten behoeve van onderzoe
kingen, ingesteld op last of met goedvinden 
van Onzen voornoemden Minister . 

HOOFDSTUK VIIT. 
S trnj bepalingen. 

Art. 27. l et geva ngenisstraf van ten hoog-
ste zes weken of ge ldboete van ten hoogstE. 
zestig gu lden wordt a ls schuldi g aan visch 
strooperij ge trnft hij die, anders dan visschen
de 11itsluitend met één hengel, aan niemand 
toebel~oorende visschen bemachtigt, wetende 
dat h1J daardoor inbreuk maakt op eens anders 
recht .. 
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A rt. 28. 1. H et niet o f niet tijdig nakomen 
n111 een der bepa lingen , vervat i11 artikel 9, 
wordt ge traft met hech tenis va11 ten hoogste 
vij ftien dagen of geldboete ,·an ten hoogste 
vijf e n zeventig gul den. 

2. De strnfve rvolg ing word t ingeste ld en 
de in di t ,11 -ti kel bepaa lde straf word t u itge
sproken, 111di e n he t zeevisschersvaltl'tuig toe
behoo rt: 

1°. aa n e ne ,·eederij , tegen d,n boekho 11 -
der · 

2d. aan ecne naamlooze Yerniootschap, eene 
coöpe1·atie ,·e o f andere rechtspersoonlij khe id 
bezittende ve.-eenig ing of stichting, tegen de 
lede n van het bestuur. 

Art. 29. Overtreding van het bepaalde 
krach ten a i·tikel 10, tweede l id , wordt ge
straft met gel d boete van ten hoogste drie dui
zend gulden. 

Art. 30. Op ornrtreding van de krachtens 
deze wet vastgestelde a lgemeene maatrngelen 
Ya n bestu ur kan daarbij straf worden gesteld, 
doch geen a nde re of hoogere dan, hetzij hech
ten is va n ten hoogste één m aand of geldboete 
van te n hoogate ho nde rd vij ft ig g u lden , hetz ij 
ge ldboete va n ten hoogste honderd gulden . 

Art. 31. 1. Overtred ing van de artikelen 12, 
eer te I id, 13, eerste I id . 16, eerste I id , 17, 
eerste I id, 20 en 23, eerste en tweede I id, 
wordt ge trnft met hechtenis ,-an ten hoogste 
<'·én maand of geldboete Yan ten hoogste hon
derd vij ftig gulden. 

2. O, erlred ing van de artikelen 14 en 18 
wordt, voor zoover daa rtegen n iet bij het \Vet-
boek van Stra fi-echt is voorz ie n, gestraft met 
l{e ldboete van ten hoogste tien gu lden. 

Art. 32. De bij artike l 27. krachtens artikel 
30 en bij artikel 31, eerste l id, bepaalde strnf
fen k 11 nnen wo rden verdubbeld: 

a. ind ien het fe it wordt gepleegd in wate
ren die a ls paaip laatsen zij n aangewezen; 

b'. ind ie n het fe it wordt gep leegd tus chen 
~•én uu r 11 a zonsondergang en één uu r voo1· 
zo nsopgang; 

r. ind ien h ij d ie het fe it pleegt zich door 
Yermomm ing of op andere wij ze onherkenba,u· 
heeft trachten te maken ; 

d. indien het feit wordt gepleegd door twee 
of meer ,·ereenigde personen; 

e. indien tijdens het plegen van het feit nog 
geen twee jaren zij n verloopen edert eene 
vrneger vo.-oordeel ing van den schuldige we
gens vischslrnoperij o f, voor zoove1· het betreft 
de krachtens artike l 30 en bij artike l 31, eer
ste Jid, bepaa lde straffen, wegen ove rtreding 
van deze wet of van de daar in bedoe lde alge
meene maatregelen van bestuur, onhenoepelij k 
is geworden. 

Art. 33. De bij en krachten deze wet straf
baar gestel de fe iten worden beschouwd al 
overtredingen, behalve het fe it, strafbaa,- ge
steld bij a ,- tike l 27, dat a ls misdrij f wordt be
schouwd . 

Art. 34. 1. Bij veroordeel i ng wegens over
treding van het bepaalde bij of krachten de 
artikelen 12, eer te lid, 13, eerste lid, 15, eer-

~~. 1
~~;, 1,~,;,,e~,=~e ~!~~:Je:i8c1:~1~ig~};~~~~e~~ 

om krachtens een consent of akte te v1sschen 
YOOr ten hoogste dr ie jaren worden ontzegd . 

2. .B ij toepassing van het eerste I i<l, gaat 
de gel d igheid , a n het consent en , an de akte , 

aan den veroordeelde afgegeven, ve rl oren , zoo
d rn de veroordeeling 011henoepelij k is gewor
den. De bet1·okke n off icier van justitie of amb
t naa r van het Openbaar ?..linisterie cioet daar-

, van onmi ddellij k mededee ling aan Onzen voor
noen1den Minister, die d a a 1··van aankondi g ing 

, doet in de S taatuou1·1w/ e n i ll het Al (l em een 
l'olitieblad. 

Art. 35. 1. j\J.et het o psporen van de fe iten 
stra fbaar geste ld bij en krnch tens deze wet 
zij n, beha lve de bij artike l 141 n11 1 het W et
boek van Strafvorder ing aangewezen personen, 
be last de ambtenaren van R ij ks- en gemeente
po litie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen , de sl uis- en brngwach ters va n den 
Rij ks- en provincia le n waterstaat. a lsmede de 
in artikel 26 bedoelde ambtenai-cn. 

2. Met het opsporen van de overtredingen 
van artikel 9 zij n bovend ien belast de perso-

' nen, die inge,·o lge artikel met het honden 
1 van het register zij n bel ast. 

Art . 36. 1. De bij artike l 35 bedoelde am b
tena ren he bben te a ll e n t ijde toegang tot a ll e 
bes loten loka len , be loten erven en tot a l Ie 
middelen van ve rvoe l', waarin, waa.rop of 
waa rmede, naa r zij weten o[ ,-ede l ij ke rwijze 
vermoeden , visch wo rdt bewaa rd , bewerkt of 
ver,·oerd. 

2. I ndien eene plaats, al bedoe ld in heJ: 
eerste lid, tevens woning i , of a ll een door 
eenP woning roegankelij k, moet de tegen den 
wil van den bewoner binnentredende ambte
naar voorzien zijn nm een chrifte lij ken a lge
mcenen of bij zonderen I ast van de n kanton
rec-hter, van den bu1·gemeester o f van een 
commissari s van pol itie, dan we l handelen in 
tegenwoordigheid van een van dezen op daa r
bij gegeven mondelingen bijwnderen last. 

3. Van dit binnent.-eden en ,·an de redenen, 
die daartoe geleid hebben, w01·dt doo r den
gene, die deze handeling heeft ve rri ch t, pro
ce -ve rbaal opgemaakt, hetwe lk bi 11 ne n twee
maa l vier en twintig 111·en aan den iHgezetene 
wiens won ing is h in11en getreden in afschrift 
wordt medegedee ld . 

4. De in het, tweede I id \''111 dit artikel be
doelde last houdt in ,·oor hoe langen tijd hij 
ge ldig is en mag niet tusschen zonsonde rgang 
en zon opgang worden uitgevoerd, tenzij hij 
inhoudt, dat de ui voering daan·an te a l len 
tijde mag plaats hebben . De bepaling, dat de 
uitvoe r ing te allen tij de mag plaats hebben, 
kan a ll een in een bijzo11cleren I ast wo1· rl en op
genon1en. 

Art. 37 . 1. De bij artikel 35 bedoe lde amb
tenaren zij n bevoogd om, overa l waar zij toe
gang hebben, te onderzoeken a ll e visch en 
a ll e v ischtuig, a lsook a ll e voonverpen, waa r in 
zij weten of rede lijkerwij ze vermoeden dal 
visch of vischtu ig aanwezig is, met di n ver
stande evenwel, rlut zij uitstaand vischtu ig, 
toebehoorend aan den re hthebbende op het 
\'ischrecht van het water, niet mogen l ichten 
of met een slot gesloten vischk,u-en niet mo
gen onderzoeken, dan indien de rechthebbende 
er bij tegenwoordig is, of uitgenoodigd is er 
hij tegenwoordig te zijn. 

2. De bevoegdheid tot dat onderzoek ver
rnlt, wanneer dien tengc,·olge een ige vertra
ging in den dien t n111 een openbaar middel 
van ve i- voer zou ontstaan. 

Art. 38. 1. Het vischLui g, waanncde of tee 
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aanz ien waa rva n een der bij o [ krachtens deze 
wet strafbaa r gestelde fe iten is gepleegd, 
wordt zoovee l doenlij k in bes lag genomen, 
evena ls v isch , aanget roffen bij of ach tergela
ten door hem d ie een dier strafbare fe iten 
p leegd . 

2. Van de i nbeslagneming behoort te blij
ken bij procesverbaa l. 

3. De in bes lag genomen voo rwer pen met 
ui tzonde ri ng van visch wo rden door den ve r
bali sant gewaarmerkt. D aarna worden zij op 
's Rij ks kosten, hetzij door den verbal isant 
zelf, hetzij op d ien verwek door de zorg van 
den burgemeester in wiens gemeente zij zijn 
in bes lag genomen, overgebracht naa r de g ri f-
fie va n den bevoegden rech te r. · 

4. Yoorwerpen die niet of bezwaarlijk te r 
griffie kunnen worden overgebrach t , worden 
door de zorg van den bu rgemeester, in w iens 
gemeente zij zij n in beslag genomen, op 
' s Rijk kosten op eene ge chikte plaats in be
wa ring gesteld. 

5. niet de in beslag genomen v isch wordt 
geha nde ld volgens door Onzen voornoerriden 
Mi niste r te geven voorsch r iften. 

A rt . 39 . H et vi sch tui g, waarmede o f ten 
aanz ien waarvan een der bij of krachtens deze 
wet strafbaar gestelde fe iten is gepleegd, ka11 
worden verbeurd verk laard. 

HOOFD ST K IX. 

Slotbepalingen. 

Art. 40. Al le off iciee le stukken ten gevo lge 
van deze wet opgemaakt worden, voor zooveel 
daa r in niet anders is bepaald, kosteloos u it
gereikt. 

A rt. 41. 1. Met het in werking treden de
zer wet vervallen: 1 °. de wet van 21 J uni 
1881 (Staatsblad n°. 76), houdende bepal ingen 
omtrent de zeev isscherij en, zooals die is gew ij 
zigd en aangevuld bij de wetten van 7 October 
1884 (Staatsb lad n°. 211), van 15 April 1886 
(Staatsblcul n° . 64) en van 14 J uni 1890 
(Staatsblad n° . 95), a lsmede de krachtens die 
wet gegeven voo rschriften; 2°. alle bepalin
gen, voor zooveel zij betrekking hebben op de 
v isscherij , vervat in of uitgevaard igd krach
tens de wet van 13 J un i 1857 (Staatsblad n°. 
87), tot 1'0gel ing der jacht en visscherij , zooals 
die wet is gewij zigd bij de wetten van 14 April 
1886 (Staatsblad n°. 61 ), 15 April 1886 
(Stetatsblacl n°. 64), 13 J ul i 1896 (Staatsblacl 
n°. 105) en van 14 Juli 1904 (Staatsblai/J n°. 
148) ; 3° . de woorden "en v isscherij" in art. 
21 sub 6°. van de wet va,n 3 October 1843 
(Staatsblad n°. 47) op het Regt van Zegel. 

2. De tek t van de wet, zooals zij th ans 
l uidt, za l in het Staatsblad worden opgenomen. 

3. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den t itel "Visscherijwet", met vermelding va11 
het Staatsblad, waarin de gewijzigde tekst is 
opgenomen. 

Behoort bij Koninkl ij k besluit van den 5den 
October 1931 {Staatsblad n°. 410). 

Mij bekend, 
De .tfiniste,· van Staat, 

.llinister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

7 Octo ber 1931. BESLUI T tot nadere wijzi 
g ing van het Kon inkl ij k besluit van 17 
D ecem ber 1917 (Staatsblad n°. 720), hou
dende reorganisatie va n het Krankzinni
gengestich t " Brinkgreven" in de gemeen
ten Deventer en Diepen,veen . S. 411. 

Wij WILHELM! "A , enz.; 
Op dé voord racht van Onzen M inister van 

Staa t , M inister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw van 2 October 1931 , n°. 4983, a f
deeling A rmwezen: 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Sta«ts
blad n°. 96), laat telijk gewijzi gd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

E enig a rt ikel. 
In het laatste lid van a rt.ike l 4 van Ons 

beslu it van 17 December 1917 (S taatsblad n°. 
720 ), zooal dat lid lu idt ingevolge Ons be
slu it van 30 December 1921 (S taatsblad n°. 
1472), wordt in p laats va n " 31 December 
1931" gelezen: ,,31 D ecem ber 1936". 

Onze Mi ni ter van B inne nla ndsche Zaken en 
L andbouw is be last met de u itvoering van d it 
beslui t, dat in het S taatsblad za l worden ge
plaatst. 

H et Loo, den 7den October 1931. 
WlLH E LMIKA . 

De Minister van Staat, 
Ministe1· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u ys d e B eere nb ro u c k. 

( Uitgey. 29 October 1931.) 

7 October 1931. BESLU IT tot nadere wijzi
ging van het K on inklijk besluit van 22 
Maart 1904 (S taatsblad n°. 65 ), waa rbij 
aan het bestuur der p rov incie N oorcl
holland vergunning is verleend op een 
ter rein in de gemeen te Castricum een ge
sticht voor krankzinnigen op te r ich ten. 
s. 412. ' 

W ij WILHEJ M I NA, enz.; 
Op de voordrncht van Onzen Min ister van 

Staat, Minister van Binnenl andsche Za ken en 
Landbouw van 2 October 1931, n°. 4820, a f
deeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 Apr il 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelij k gewij zigd bij àe wet 
van 31 iei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Aan het eerste lid van artikel 2 van Ons 

beslu it van 22 Maart 1904 (Staatsb lad n°. 
65), gel ij k dat lid laatste lij k wordt gelezen 
ingevolge Ons besl uit van 15 J a nua ri 1927 
(Staatsblad n°. 7), wordt aan het slot de vol 
gende nieuwe zinsnede toegevoegd: 

,,Bovendien mogen gedurende het t ijdvak, 
eindigende 31 December 1936 .in het gesticht 
nog 46 mannen en 46 vrouwen ve rp leegd wor
den." 

Onze nl i11ister ,,an Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
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besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge- ' 
plaatst. 1 

Het Loo, den 7den October 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Staat , 
M inister van B innenlandse/ie Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg . 29 October 1931.) 

7 October 1931. BESLUIT, waarbij met toe
pass ing van artikel 24 der Comptabi li teits
wet (Staatsblad 1927, n°. 259) restanten 
op enkele artikelen van het VIIIste Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1930 worden toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van het VIIIste H oofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1931. S. 413. 

8 Octob e1· 1931. BESLUIT tot erkenning van 
de in de Ve·reenigde Staten van Noord
Amerika geldende bepalingen betreffende 
de minimum-uitwater ing. S. 414. 

Wij WILHELM! IA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 2 October 1931, La. L. Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op art ikel 67, eerste lid, onder a, van 
de Schepenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de in de V ereenigde Staten van Noord

Ame1-iloa geldende bepalingen betreffende de 
minimum-uitwater ing, vastgesteld bij de wet 
van 2 Maart 1929, te erkennen als hebbende 
in voldoende mate eene overeenkomstige strek
king en draagwijdte a ls de hier te lande be
treffende de minimum-uitwatering geldende 
wettel ijke bepa lingen. 

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

H et Loo, den 8sten October 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
( Uitgeg. 26 October 1931.) 

9 Octobe1· 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van den dag van inwerkingtreding van de 
wet van 15 Mei 1931 (Staatsblad n°. 195), 
houdende voorzieningen, door wijzig ing van 
de wet op het Notarisambt, tot meerderen 
waarborg voor hen, die belangen toever
trouwen aan notarissen. S. 415. 

llcpaald op 1 Janua,ri 1932. 

9 October 1931. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst der Stuwadoors
wet, zooals die wet laatstelijk bij de wet 
van den 27sten Juli 1931 (Staatsblad n°. 
331) is gewijzigd. S. 416. 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen :Minister va_n 

Arbeid , Handel en Nijverheid van 5 October 
1931, n° . 2107, afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst der Stuwadoorswet, zooals die wet 

laatstelijk is gewijzigd bij de wet van den 
27sten Juli 1931 (Staatsblad n° . 331), alge
meen bekend te maken, door bijvoeging van 
dien gewijzigden tekst in zijn gehee l bij dit 
bes] uit. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 9den October 1931. 
WILHELMINA. 

JJ e Minis ter van A,·beid, Handel en Nijve,·1,eid, 
T . J. Vers c huur. 

(Uitgeg. 26 October 1931.) 

TEKST DER STUWADOORSWET. 

Art. 1. 1. Voor de toepass ing van deze wet 
wordt verstaan onder: 

Onze Minister: Onze Minister, met de uit
voering van deze wet belast; 

zeeschip : ieder vaartuig, dat wordt gebrni kt 
tot de vaart ter zee of daartoe bestemd is, met 
uitzondering van oorlogsschepen, visschers
schepen en Rijksvaartuigen; 

bemanning van een zeeschip: allen, die zich 
blij kens de monsterrol of, bij gebreke daar
van, blijkens een ander aan boord van het 
schip aanwezig geschrift als scheepsoff ic ier of 
scheepsgezel hebben verbonden; 

stuwadoorsarbeid: 
a. alle werkzaamheden aan: 
het brengen van goederen in een zeeschip ; 

het, in rechtstreeksch verband daarmede, ver
werken der in het schip te brengen goederen 
op de kade, in zich aldaar bevindende pak
huizen of opslagplaatsen of in het vaartuig 
of voertuig, van waaruit zij rechtstreeks in het 
zeeschip worden gebracht; het stuwen of het 
verwerken van goederen in het zeeschip ; 

het brengen van goederen uit een zeeschip; 
het, in rechtstreeksch verband daarmede, op
stapelen der uit het schip gebrachte goederen 
op de kade, in zich a ldaar bevindende pakhui
zen of opslagplaatsen of het stuwen of het ver
werken dier goederen in het vaartu ig of voer
tuig, waarin zij rechtstreeks uit het zeeschip 
worden gebracht; 

een en ander met inbegrip van het contro
leeren van goederen, het wegen, het meten, 
het monsternemen, het bedienen en onderhou
den van inrichtingen of werktuigen en het 
houden van toezicht ; 

b. bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
aangewezen werkzaamheden, bestaa nde in of 
verband houdende met het opslaan, verwerken 
en afleveren van goederen in bij dien a lge
meenen maatregel aangewezen pakhuizen, op
slagplaatsen, vaartuigen en voertuigen; 

stuwadoorsonderneming: iedere onderneming, 
waarin, zij het niet voortdurend, stuwadoors
arbeid wordt verricht; 

havenarbeider: ieder, die stuwadoorsarbeid 
verricht en niet behoort tot de bemanning van 
het zeeschip; 
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et maal : eene aaneengesloten tijdruimte van 

24 uren , a a nva ngende op dat tijdstip va n den 
dag, waarnp de havenarbe ider voor het eerst 
met zijne werkzaamheden begint. 

2. Onder goede,·en worden voor de toepas
s ing van deze wet mede beg repen de brand
stof voor de voortbeweging en verwarming 
van het zeeschip, het water e n de ba llast, doch 
worden ove r igens, voor zoove r een e n ander 
zonder behulp van krachtwe rktuigen wordt be
hande ld , niet beg repen hetgeen dien t tot uit
' usting van het schip, de bagage van de rei
zige1·s e n va n <le bema nn ing va n het schip, 
zoomede het provia nd. 

3. Voo,· de toepassing van deze wet, be
ha lve voor zoover betreft artikel 3 en a r tikel 
21 , eerste I id , onde r 2a, worden met eene on
derneming gelijkgesteld inrich t ingen of takken 
van di enst onder beheer van het Rijk, eene 
provincie, eene gemeente of een a nder pu
biie kt-echte lijk li cha am. 

Art. 2. D e gezagvoe rde r va n een zeeschip 
of hij , <li e den gezagvoerde r ve rvangt, is ver
pi icht te zorgen, dat ten behoe ve van het 
laden of het lossen va n het schip geen stmva
doorsarbe id wordt verri ch t door anderen da n: 

a. door de bem a nning van het schip ; 
b. door het personeel van eene stuwadoors

onder neming, welke overeenkomstig a rtikel 3 
is ingeschreven. 

Art. 3. 1. E ene stuwadoorsonde rneming moet 
aa n de vo lgende eischen voldoen : 

a. tenminste één hoofd of bestuu rder der 
onde rneming moet ingezetene des Rijks zijn ; 

b. de hoofden of bestuurders mogen niet in 
eene a ndere ondernem ing werkzaam zijn, tenzij 
als hoofde n of bestuurde rs; in bij zondere om
sta ndi g heden ka n Onze M inister ten behoeve 
va n eene bepaalde onder nemi ng vrij stelling 
ve r! een e n van dezen e isch ; 

t. zij moet bovendi en ingeschreven zijn in 
een daanoor bestemd register . D ie inschrij
ving mag ·niet worden gewe igerd , ind ien de 
onde rneming voldoet aan het bepaalde onder 
a en b. 

2. Indi en eene ingeschreven stuwadoo i·son
derneming niet langer voldoet aan het bepaal
de in het eerste lid , onder a of b, of ophoudt 
te bestaan, wordt zij ui t het register geschra pt. 
Deze sch rapping werkt niet, zoola ng daa rtegen 
beroe p ka n worden ingesteld, zoola ng over 
een i ngeste l cl beroep n iet is bes! ist of eene 
uitsp raak, waarbij de sch rapping wordt ge
handh aafd , nog n iet in krach t van gewij sde 
is gegaan. 

3. '"J1egen de we igeri ng o m een e stu w a doors
onderneming in het register in te sch r ij ven en 
tegen de sch rapping van eene onderneming 
ui t het register , a nders dan op verzoek, kun
nen harn ver tegenwoordi gers beroep instellen 
bij de n ka ntonrechter, binnen wie ns ressort de 
onde rneming is gevestigd of kantoor houdt. 

4. Di t beroep wordt bij eenvoudig verzoek
sch ,·ift e n onder overlegging van bewijsstuk
ken ingesteld b inne n zes dagen na dagteeke
ni ng van de kenn isgeving, waarbij de we ige
ri ng o f de sch rapping wordt medegedeeld . 

5. De kantonrech ter beslist na onderzoek 
en na partijen of hare vertegenwoord ige rs in 
de ge legenheid te hebben gesteld om te wo rden 
gehoord. De ui tspraak geschiedt binnen zes 

dagen na de dagtee ke ning van het verzoek
schrift. Indien de uitspraak inschrij ving of 
vernieti g ing van de schrnpping beveelt, wordt 
zij door den bevoegden ambtenaar terstond ten 
uitvoer ge legd, ni ettege nstaande beroep in 
cassati e. 

6. Binne n derti g dagen na de uitspraak 
van den kantomech ter kan ieder der part ijen 
daartege n beroep in cassatie instellen bij den 
Hoogen R a ad. Wanneer de Hooge Raad grond 
vind t tot vernietiging va n de uitspraak van 
de n ka ntonrechte r , bes] ist hij in hetzelfde ar
rest de hoofdzaak, zooa ls de ka ntonrechter , 
di e het vernietigde vonnis heeft gewezen, had 
behooren te doen . Indi en de bes] iss ing der 
hoofdzaak a fh angt va n daadza ken of rech ts
p unten, we lke bij de vroegere behandeling zijn 
onopgelost gelaten, verwijst de Hooge Raad 
het geding naar den ka ntonrechter, t en e inde 
met inachtneming va n de uitspraak va n den 
Hoogen R aad , de hoofdzaak ve rder te beh a n
dele n e n te bes] issen. 

Art . 4. 1. D e hoofden o f bestuurders eener 
ondernemi ng zijn verplich t te zorgen, dat in 
hunne onderneming door personen beneden 18 
jaar of door v rnuwelijke personen geen stuwa
doorsa rbe id word t verricht behoudens bij al
gern eenen n1 aatregel van bestuut aangewezen 
we rkzaamheden. 

2. Bij di en a lgemeenen m aatregel van be
stuur wo rden geen werkzaamheden aangewe
zen, bestaande in stuwa doorsarbe id, a ls be
doeld in a rt ikel 1 , eerste lid, onder a. 

3. Op de krachtens het eerste lid aange
wezen werkzaamheden va n personen beneden 
18 jaar of van vrouwelijke personen blijven 
de a r t ikelen 9, 10, 11 , 12 en 67 der A rbe ids
wet 1919 en de daa rmede verba nd houdende 
bepa lingen van de Hoofdstukken I , VI, VII, 
VIII en IX die r wet va n toep assing, met di en 
versta nde, dat da arbij de in a rtikel 17 dezer 
wet bedoelde ambte na ren in de pl aats va n de 
in a r t ike l 77 der Arbe idswet 1919 bedoelde 
am btenaren treden. 

A rt. 5. V e,·vall en . 
A rt. 6. W a nneer bij het ter pl aatse bevoegde 

districtshoofd, bedoeld in a r t ikel 17, de over 
t ui g ing bestaat, dat de bij den in artikel 9 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
ten aanz ien van arbe ids- en r usttijden vast
gestel de bepal ingen in eene stuwadoorsonder
nemi ng worden overtreden , kan Onze Mini ster , 
na onderzoe k en na de hoofden of bestuurde rs 
dier onderneming in de gelegenhe id te hebben 
gesteld om te worden gehoord, be palen , dat 
zij verp] ich t z ijn te zo rgen, dat in hunne on
dernem ing worden nageleefd door hem aa n
gewezen voo rsch ri ! ten, wel ke bij al gem een en 
m aatrege l va 11 bestuur zij n vastgesteld en 
st rekken ter bevorder ing van eene r ichti ge na
lev ing van d ie bepalingen. 

Art. 7 . B ij den aan het slot van het vori ge 
a r t ikel bedoe lden a lgemeenen maatregel van 
bestuur kan worden bepaald, dat hij , di e bij 

1 d ien algemeenen maatregel aangewezen be
scheiden onder zij ne berusting heeft , verplicht 
is deze op aanvrage onverwijld ter inzage te 
geven aan de ambtenaren, in artikel 22 be
doeld . 

Art. 8. 
Art. 9. 

V ervall en. 
1. D e hoofden of bestuurders eener 
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stuwadoorsonderneming zij n verplicht te zor
gen, dat in hunne onderneming door haven
arbeiders geen arbe id wordt verricht in strijd 
met de bepalingen, ten aanzien van hunne 
arbeids- en rusttijden bij algemeenen m a at
regel va n bestuur gesteld , tenzij daa rtoe uit
drukke lij k vergunn ing is ve rleend en a lsdan 
de voo rwaarden worden in ach t ge nomen, aan 
de verg unn ing verbonden. 

2. B ij de r egeling va n de a rbeids- en rust 
t ijden in d ien algemeene n maatregel van be
stuur wordt in acht ge nomen , dat havenar
be iders n iet langer arbe id mogen ve rrichten 
dan acht en een half uur per etmaal en acht 
en vee rti g uren per week, behoudens in de 
gevall e n bij di e n algemeenen m aatregel van 
bestuur bepaald en behoudens vergunn ing tot 
a fwijkin g va n het bepaalde bij di en algemee
nen . ma a tregel in bij zonde re omstandigheden. 

3. Bij den in het eerste lid bedoelden al
gemeenen maa tregel van bestuur kan worde n 
voorgeschreven , dat havena rbeide rs op Za ter 
dag na 1½ uur des namiddags geen a rbe id 
mogen ve rrich ten , behoudens in de gevall en 
bij di e n a lgem eenen m aatregel va n bestu ur 
bepaald en behoudens ver gunning tot afwijking 
va n het bepaalde bij di en a lgemeenen m aat
regel in bij zondere omstandigheden . 

4 . E ene ver gunning, a ls bedoeld in het. 
tweede of het derde l id, ka n te all en t ijde door 
Onze n Ministe r, gehoord de hoofden of be
stuurders der stuwadoorsonde rneming, worden 
inget rokken of gewijzigd op verw e k va n eene 
vakvereeni g ing, waarvan a rbeide rs lid zijn , 
voor w ie de ver g unning geld t , indi en Onze n 
Ministe r bl ijkt, dat voo r het ha ndh aven de r 
ver gunning geen voldoende redene n aanwez ig 
zij n. 

5. E ene ve rgunning, wel ke zich ove r een 
tijdva k ui tstrekt, dat langer is da n een bij 
a lgemeenen m aatregel va n bestuur bepaald 
t ijdvak, wordt ni et verleend a lvorens de va k
vereeni g ingen va n werkgevers en a rbeiders in 
de gel egenheid zijn gesteld daarover hare m ee
ning kenbaar te maken . 

6. Indien zoowe l vakvereeni g ingen van 
werkgevers a ls va n a rbe iders - of bij ont
stentenis hi er van eene behoorlijke vertegen -
1\0ordig ing van werkgeve rs en arbe iders -
va n oordeel zijn , dat het gewensch t is in eene 
stuwadoorsonderneming of in eene groep van 
stuwadoorsondernemingen a f te wijken van 
het be paalde bij d en in het eerste I id bedoel
den algem eene n m aatrege l va n bestuu r en ten 
aanzie n van m annelijke a rbe iders van 18 jaar 
of ouder ook van het bepaalde in a r t ikel 10, 
kan Onze Min ister voor waardelijk of onvoor
w aardelij k daartoe verg unning verleenen , mits 
de werkt ijd regeling, welke ingevolge di e ver
gunn ing zal gelden, voor de daaronder vall en
de arbeiders niet o ng unstiger is da n eene 
werktij dregeling, we lke voldoet aan het be
paalde bij di en a lgemeenen m aatregel van 
bestuur. 

7. D e beschi kking, waarb ij eene vergünning 
word t ve rl eend , a ls bedoeld in het vorige li d, 
wordt , indien de ver g um1 ing voor eene groep 
van stuwadoorsondernem ingen geldt, a fge
kondi gd in de Staalscou1·ant. 

A rt. 10. 1 . D e gezagvoerder van een zee
schip o f hij , di e den gezagvoerder vervangt, 

is ve rpli cht te zorgen, d a t op Zondag - waar
onder voor de toepassing van deze wet woPdt 
verstaan de tij d van middernacht tussch en Za
terdag e n Zondag tot Maandagmorgen 6 uur 
- door personen , behoorende to t de beman
ning van het schip, ten behoeve van het la
den o[ lossen daarva n, behalve voor wat be
t reft de postzend ingen en hetgeen behoort tot 
ui t rnsting van het schip, de bagage va n de 
reizigers en va n de bema nning va n het schip, 
zoomede het proviand en het w a ter, geen 
stuwudoorsarbe id wordt verricht, tenzij daar
toe uitdrukkelij k verg unning is verleend en 
al sda n de voonvaa rden worden in acht geno
men , aan de vergunning verbonden . Onde r 
gelij k voo rbehoud zijn de hoofden of bestu ur 
ders eener onde rneming verp lich t te zorgen, 
dat in hunne onderneming op Zondag geen 
stuwa doorsarbe id wordt ve rricht. 

2. De in het eerste I id bedoe lde vergunning 
ka n door Onzen M inister worde n verl ee nd 
voo ,· een bepaal den termij n, één jaa r n iet te 
boven g aa nde, voor all e o f voor sommige we rk_ 
zaamheden aan bepaald aangewezen zeesche
pe n of voor bepaa lde werkzaamheden aan de 
zeeschepen , di e voor het verr ich ten van d ie 
\\•e rkzaamheden van eene bepaa lde imicht ing 
gebruik ma ken. Overigens wordt slechts ve r
gunning ver leend voor ieder bijzonder geval 
door het ter p i aatse be voegde 'districtshoofd , 
bedoe ld in a r t ikel 17, of een a nderen , door 
Onzen Ministe r aa ngewezen, a mbtenaa r, wa n
nee r naar di e ns oordee l eene dringende reden 
va n bij zonderen aard de n arbe id op Zondag 
noodzakelijk maakt. 

3. D e ve rgunning wo rd t ve rl eend aan den 
gezagvoerder van het zeeschip o f aan den 
reeder van het zeeschip of d ie ns ve rtegen
woordi ger , voor de n a rbe id der bemanning en 
aa n de hoofden of bestuurders de r stuwadoors
onde rneming, waa rin de a rbe id za l geschieden , 
voor di en der havenarbe iders, in d ie onder-
11em i ng werkzaam. 

4. Op eene doo r Onzen Ministe r ingevolge 
het tweede lid verl eende vergLurning is het 
vierde lid van a r t ike l 9 van toepass ing. · 

A rt. ll. N a ve roordeel ing, bij onherroepe
lijk geworden rech terlij ke uitspraa k, wegens 
niet-inachtneming van het be paal de in het 
eerste I id van a r t ikel 10, kan door Onze n Mi-
1Jister wor den bepaald , dat aan d en veroordeel
de of aan de onderne ming, waa rin de veroor
deelde werkzaam is, gedm·e nde een bepaalden, 
den t ij d van één jaar niet te boven gaanden. 
termijn geene ve rgunn ing, als in dat artikel 
bedoe ld , za l worden verl eend, en ka n, wan
neer het eene door loopende vergu nning be
tre ft , deze door Onzen Minister worden inge
t ro kken . 

Art. 12 . l. De hoofde n of bestuu rders eener 
onde rnem i ng zij11 verplich t te zorgen , dat ten 
aa nzie n van cl en toegang tot de zeeschepen of 
inricht ingen, waaraan of waa rin in hunne 
ondel'!leming door havena r be iders stuwadoors
arbe id wordt ve rricht, en ten aanz ien van de 
vervoe rrn idde lcll, waarmede in hunne onder
nemi ng ,verkzaine havenarbe iders over w ater 
naar o f van zoodan ig zeeschi p of zoocla ni ge 
in r ich ti ng word en geb rach t , wordt vol daa n aan 
de deswege bij al gemeenen m aa tregel van be
stnu r gegeven voorschriften, zo01nede aan de 
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eischen, krachtens dien algemeenen maatregel 
van bestuur tot uitvoering daarvan in een be
paald geval gesteld door het ter plaatse be
voegde districtshoofd, bedoeld in artikel 17, 
of een a nderen, door Onzen Minister aangewe
zen , ambtenaar. 

2. Mede zijn zij verplicht te zorgen, dat in 
hunne onderneming havenarbeiders geen stu
wadoorsarbeid verrichten, wanneer niet wordt 
Yoldaan aan de bij algemeenen maatregel van 
bestuur gegeven voorschriften: 

a. ter• voorkoming van ongevallen en be
tieffende het verleenen van hulp bij plaats 
gehad hebbende ongevallen; 

b. ter voorkoming van schade aan de ge
zondheid tengevolge van den arbeid ; 

c. ten aanzien van het beschikbaar stellen 
van drinkwater en privaten; 

cl. in het belang der zindelijkheid; 
en aan de eischen, krachtens dien a lgemee

nen maatregel van bestuur ter uitvoering van 
de onder a-d bedoelde voorschriften in een 
bepaald geval gesteld door het ter plaatse be
voegde districtshoofd , bedoeld in art ikel 17, 
of een a nderen, door Onzen Minister aangewe
zen, ambtenaar. 

3. Bij en eisch, als in het eerste of het 
tweede I id van dit artikel bedoeld, wordt een 
termijn bepaald, binnen welken er aan be
hoort te zijn voldaan. De eisch wordt schrifte-
1 ijk en gedagteekend medegedeeld en daarbij 
wordt vermeld , tot uitvoering van welk voor
, chrift van den algemeenen maatregel van 
bestuur hij strekt. 

4. Tegen een eisch kan ieder hoofd of be
stuurder van de onderneming, waaraan hij 
wordt gesteld, binnen vier en twintig uur na 
de mededeeling in beroep komen bij een door 
Onzen :Minister aangewezen persoon, di.e zoo 
spoedi g mogelijk op het beroep beslist. Dit 
beroep schort de verplichting tot voldoening 
aan den eisch op. 

5. Tegen de beslissing van den in het v ierde 
lid genoemden persoon kan binnen acht dagen 
na hare dagteekening bij Onzen Minister be
mep worden ingesteld door het hoofd of den 
bestuurder der onderneming en door den amb
tenaar. De beslissing, waartegen dit beroep 
openstaat, wordt opgevolgd, niettegenstaande 
de termij n van beroep nog niet is verstreken 
of omtrent een ingesteld beroep nog niet is 
bes! ist. 

6. Ingeval een eisch door het iu beroep 
beslissend gezag wordt gewijzigd, t reedt de ge
wijzigde eisch in de plaats van dien, waarte
gen beroep werd ingesteld. 

7. E en havenarbeider, die arbeid verr icht, 
waarop een voorschrift, gegeven bij den in 
het eerste en het tweede lid bedoelden a lge
meenen maatregel van bestuur, of een ter uit
voer ing daarvan gestelde e isch betrekking 
heeft, is in de gevallen, bij genoemden alge, 
meenen maatregel van bestuur bepaald, ver
plicht, voor zoover hij redelijkerwijze kan wor
den geacht met dat voorschrift of dien eisch 
bekend te zijn , bij of terzake van den arbeid, 
dien hij verricht, dat voorschrift of dien e isch 
na te leven en de op grond van dat voorschrift 
of dien eisch aanwezige en voor hem be
stemde beveiligingsmiddelen aan te wenden. 

8. De afzender van een stu k of voorwerp, 

dat ten minste 1000 kilogram bruto weegt, en 
waarvan het vervoer, naar hij weet of re
delijkerwijze vermoeden kan, gehee l of ten 
deele met een zeeschip gesch ieden zal , is ver
pi icht te zorgen, dat vóór de verzending de 
aanduiding van het gewicht van dat stuk of 
voo rwerp op eene duidel ij ke en duurzame wijze 
er van buiten op is aangebracht. In de ge
va l Jen, bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
bepaald, kan, in plaats van het gewicht, het 
gewicht bij benadering worden aangedu id. 

Art. 12bis. 1. H et bepaalde in arti kel 12, 
eerste en tweede lid, en in artikel 21, eerste 
lid, onder 2b, vindt, voor zoover betreft voor
schr iften aangaande de inrichting en de uit
rusting van zeeschepen, geen toepassing ten 
aanzien van stuwadoorsarbeid aan boord van 
een zeeschip, dat onder vreemde vlag vaart 
en thuis behoort in een land, dat het ver.drag 
van Kopenh agen van 28 Januari 1926 betref
fende de zeewaardigheid en uitrusting van 
schepen, zooals dit luidt na de daarin bij de 
verklaring van 11 Juni 1928 aangebrachte 
wijzig ingen (Staatsblad. 1929, nos. 155 en 404) , 
heeft bekrachtigd of daartoe is toegetreden, 
mits zoodanig schip is voorzien van de in 
artikel I van genoemd verdrag bedoelde cer
tificaten of bewijsstukken. 

2. Het ter plaatse bevoegde districtshoofd , 
bedoeld in artikel 17, of een ander, door On
zen Minister aangewezen ambtenaar, is niet
temin bevoegd te bevelen, dat stuwadoors
arbeid aan boord van een schip, als in het eer
ste lid bedoeld, onverwijld geheel of ten deele 
wordt gestaakt, ind ien hij van oordeel is, dat 
havenarbeiders klaarblijkelijk aan gevaar wor
den blootgesteld, doordat het laad- en losgerei 
niet voldoet aan de wettelijke voorschriften 
van het land, waar het schip thuis behoort. 

3. De gezagvoerder van het schip of hij, 
die den gezagvoerder vervangt, is verplicht te 
zorgen, dat aan een bevel , als bedoeld in het 
voorgaande lid, door personen, behoorende tot 
de bemanning van het schip, wordt voldaan. 
De hoofden of bestuurders eener onderneming 
zij n verplicht te zorgen, dat in hunne onder
neming onverwijld aan een bevel, als in het 
voorgaande lid bedoeld, wordt voldaan. 

4. De personen, op wie de in het voorgaande 
lid bedoelde verplichting rust, zijn volgens de 
daar gemaakte onderscheiding verpl icht te 
zorgen, dat de arbeid niet wordt hervat, dan 
nadat het bevel tot geheele of gedeeltelijke 
staking in beroep is vernietigd of nadat de 
ambtenaar, die het bevel gaf, tot de hervat
ting sch,·iftel ijk verlof heeft gegeven. 

5. De ambtenaar, die het bevel gaf, kan ter 
uitvoering daarvan de hulp inroepen van den 
sterken arm. 

6. H et bevel wordt schriftelij k en gedag
teekend gegeven . 

7. De ambtenaar, die het bevel gaf, geeft 
zoo spoedig mogelijk daarna schrifte lijk aan 
den gezagvoerder van het schip of aan den
gene, die den gezagvoerder vervangt, eene 
aanwijzing betreffende de voorzieningen, welke 
naar zijn oordeel getroffen moeten worden ter 
tegemoetkoming aan het bezwaar van gevaar 
voor havenarbeider . Hij houdt bij die aan
wijzing zooveel mogelijk rekening met de wet
telijke voo1·schriften betrnffende het laad- en 
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losgerei, ge lde nde in het la nd , waar het schi p 
thuis behoort. 

8. Word t aan eene aanwijzing, a ls bedoeld 
in het voorgaande 1 id, niet met bekwamen 
spoed gevolg gegeven, da n waarschuwt de 
ambte naar, di e de aanwijzing gaf, onverwijld 
den Consul va n het la nd , waar het schip 
thuis behoort, opd at deze na ar omstandigheden 
de noodi ge maat rege len kan nemen. 

9. Tegen een bevel tot geheele of gedeel
telij ke staking van stuwadoorsa rbe id en tegen 
eene aanwijzing, al s bedoeld in het zevende 
1 id, kan binnen twee dagen na den dag, waar
op het bevel werd ui tgevaardigd o f de aan
wijzing werd gegeven, beroep worden inge
steld bij een door Onzen M inister aangewezen 
persoon. 

10. H et beroep kan mondeling, per tele
graaf of per tele foon worden inged iend , mi ts 
het in dat geval binnen den in het voorgaan
de lid bepaalden termijn schr iftelijk wordt be
vestigd , indien het niet- tevoren is afgedaan. 

ll. Indien eene aanwijzing door het in be
roep besli ssend gezag wordt gewijzigd, treed t 
de gewijzigde aan wijzing in de pl aats van die, 
waartegen be roep werd ingesteld . 

12. Het gezag, dat in beroep, ingevol ge 
het negende li d, eene beslissing genomen 
heeft, doet daarvan onverwijld mededeeling 
aan den Consul van het land, waar het schi p 
thui s behoort . 

13. Het bepaalde in het derde tot en met 
twaalfde lid vindt overeenkomstige toepass ing, 
indien krachtens artikel 21 , eerste li d, onder 
2b, bevel is gegeven den a rbeid aan boord 
van een zeesch ip, als bedoeld in het eerste 
l id, gehee l of gedeeltelij k te staken wegens de 
niet-nalevi ng van voorschriften of e ischen, 
die geen betrekking hebben op de inrichting 
of de u it rusting van het zeeschi p. 

14. De hoofden of bestuu rders eener onder
neming, waarin stuwadoorsarbeid wordt ver
richt aan een schi p, a ls bedoeld in het eerste 
li d, zij n, indien bij d ien a rbe id h avenarbeiders 
kJ aarblij kelij k zijn blootgesteld aan gevaar, 
verband houdende met de inrich t ing of de u it
rusting van het schip, verpl ich t daarvan on
verwij ld kennis te geven aan het ter plaatse 
bevoegde d istrictshoofd , bedoeld in a rt ikel 17. 

Art. 12ter. 1. Bij · algemeenen maatregel 
van bestuur kan worden voorgeschreven, aan 
welke vc.-eischten zeeschepen, di e voor N eder
landsche reken ing worden gebouwd, tenzij zij 
bestemd zijn om niet in Nederlandsche havens 
te laden of te -lossen, in verband met het be
paalde krachtens arti kel 12 moeten voldoen. 

2. H et hoofd of de bestuurder eener on
dernemi ng, voo r welker rekening zoodanig 
schip wordt gebouwd, is verpl icht te zorgen , 
dat bij den bouw van dat schip wordt voldaan 
aan de ,·oorschr iften, gegeven bij den in het 
eerste J iel bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur. 

Art. 13. 1. I nd ien het loon van havenar
beiders geheel of ten deele is bepaald naar de 
feitel ij k verwerkte hoeveelheid lad ing van een 
zeesch ip , moeten de hoofden of bestuurders 
der onderneming, waárin de havenarbeide1·s 
stuwadoorsarbeid verrichtten, aan het ter 
plaatse bevoegde districtshoofd, bedoeld in ar
tikel 17, of een anderen door Onzen :Minister 

aangewezen ambtenaa r, op di ens verl angen 
eene nauwkeurige schriftelijke opgaaf ver 
strekken van die hoeveelheid, voor zoover 
daarvan het loon geheel of ten deele afhanke
lijk is. Deze opgaaf moet geschieden binnen 
tweemaal vier en - twinti g uur, na dat het ver
l angen werd te kennen gegeven, of zooveel 
late r a ls door· den ambtenaar wordt goedge
keurd. 

2. De ambtenaar is bevoegd, een onderzoek 
in te stellen of te doen stellen naar de juist
heid der verkregen opgaaf. Op zijne vordering 
moet door de hoofden of bestuurders der on
derneming, waarin de stuwadoorsarbeid ge
schiedde en doo r all en, die in di e onderneming 
werkzaam zijn , a lsmede door den gezagvoer
der va n een vaartu ig, waar in goederen uit het 
zeeschip zijn gebracht, en door de tot de be
manning van dat vaar tui g behoorende per
sonen zoomede door a lle anderen, die bij de 
u it of in het zeeschip gebrachte goederen be
lang hebben, alles worden gedaan of toegela
ten, wat door hem wordt" verl a ngd en rede
lijkerwijze ten behoeve van het onderzoek noo
dig kan wo rden geach t. 

3. Indien het loon van havenarbeiders ge
heel of ten deele is bepaald naa r de in eenig 
gesch r ift u itgedrukte hoeveelhe id lading van 
een zeeschi p, zijn de hoofden of bestuurders 
de r onderneming, waarin de havenarbeide rs 
stuwadoorsarbeid ve rrich tten, ver pi icht da t ge
schri ft aan het ter p laatse bevoegde districts
hoofd o f een anderen doo r Onzen Minister 
aangewezen ambtenaar, op di ens verlangen 
ter hand te stel len. Dit moet geschieden bin
nen tweemaal vier en twint ig uu r, nadat het 
verlangen werd te kennen gegeven, of zooveel 
later a ls door den ambtenaa r word t goedge
keurd . 

4 . De ambtenaar, aan wien een in het de rde 
1 id bedoeld geschr ift is ter ha nd gesteld , is 
verplicht d it zoo spoed ig mogelijk en uiterlij k 
bi nnen vier en twintig uu r na ontvangst aan 
de hoofden o f bestuurders der onderneming 
terug te geven. 

Art. 14. De hoofden of bestuurders eener 
~tuwadoorsondernem ing zijn verplich t te zor
gen : 

a. dat in h unne onde rneming het loon van 
havenarbe iders niet dan krach tens rechterlij ke 
u itspraak wordt uitbetaald aan derden, d ie 
sterken drank in het klein verkoopen of ten 
aanzien van wie redelijkerwijs ka n worden 
vermoed, dat zij a ls tusschenpersoon voor zoo
danige personen optreden; 

b. dat in hunne onderneming de bep a
lingen worden nageleefd , welke door Onzen 
Minister zijn vastgesteld om te voorkomen, 
dat het loon van havenarbeiders wordt u itbe
taald op plaatsen, d ie door hare ligging er 
toe kunnen leiden , dat het loon . niet door de 
havenarbeiders persoonlij k in ontvangst wordt 
genomen. Deze bepalingen kunnen voor a lle 
of sommige gemeenten en voor verschillende 
gemeenten versch ill end worden vastgesteld ; 

c. dat in hunne onderneming geen h aven
arbeiders in dienst worden genomen in loka
len, waar sterke drank in het klein wordt 
verkocht. 

Art. 15. Gel ijke ver pi ichting als door of 
krachtens de artikelen 4, eerste I id; 6; 9, 
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eerste I id ; 10, eerste I id; 12, eerste en tweede 
lid; l 2b;s, derde , vierde en veertiende lid ; 
l 2te,·, tweede li d; 13, eerste en derde lid; 
H ; 18 , tweede lid, en 21, tweede en derde 
1 id, op de hoofden of bestuurders eener on
derneming is ge]e o-d, rust op het opzichthou
oend personeel, voo r zoover d it door hen met 
de zorg voor de na lev ing van die bepalingen 
is belast. 

Art. 16. Aan de verplichtingen van de 
hoo[den of bestuurde rs eener onderneming en 
van het opzichthoudend personeel wordt ge
acht te zijn voldaan, \\'anneer zij aantoonen, 
dat door hen de noodige bevelen zij n ge
geven , de nood ige maatregelen zijn genomen, 
de nood ige middelen zijn verschaft en het re
delijkerwijs ·te vorderen toez icht is gehouden , 
om de na leving te ve rzeke ren va n de bepa-
1 ingen , ,·oor welker 1,aleving zij ve rpli cht wa
ren te zo rgen. 

Art. 17. l. Door Ons wo rden ambtenaren 
aange,yezen, belast met de handhaving van 
deze wet en met de medewerking aan de uit
voering ervan. Zij zijn we rkzaam onder de be
ve len van Onzen Minister en worden door 
Ons benoem d, geschorst en onts lagen . 

2. Hun werkkring en bevoegdheden wor
den bij algemeenen maatregel van bestuur ge
regeld. Daarbij wordt bepaald, dat e n op 
welke wijze een hoofd van den di enst wordt 
aangewezen en ambtenaren worden aa11gewe• 
zen. die a ls hoofd van een district zull en 
werkzaam zijn. D e omvang de r districten 
wordt door Ons bepaald. 

3. De instructiën voor de in het eerste lid 
bedoelde ambtenaren worden door Ons vast
gesteld. 

4. J aarl ijks wordt een verslag van de werk
zaamheden der in het eerste lid bedoelde amb
te naren aan de Staten-Generaal overgelegd. 
Dit Yerslag kan worden opgenomen in d at, 
bedoel d bij artikel 77 der Arbe idswet 1919. 

5. Indi en dit voor de ui toefening van hunne 
taak noodi g blijkt, kunnen aan de in het 
eerste lid bedoel de ambtenaren worden toe
gevoegd ambtenaren, met bureela rbe id belast, 
en bedienden. D eze word en door Ons of, 
krach tens Onze machtiging, door Onzen Mi
nister benoemd , geschorst e n ontslagen. Hunne 
instn,ctii•n worden door Onzen Minister vast
gesteld. 

6. H et is aan de in het eerste I id be
doe lde ambtenaren ye rboden, middel lijk of 
onmiddellij k deel te nemen aan stuwadoors-
011dernen1ingen. 

Art. 18. 1. De hoofàen of bestuurders eener 
sl u wadoorsondernem i ng, ca rgadoorsonderne
m i ng of reederij en de in zoodani ge onder
neming we1·kzame personen, a lsmede de ge
rngyoerder van een zeeschip en de tot de be
manning van zoodani g schip behoorende 
personen, zij n verplicht, aan de in het ee rste 
lid van artikel 17 bedoelde ambtenaren de 
,,.rJangde inlichtingen te geven betreffende de 
nalev ing Yan het bij en krachtens deze wet 
bep11alde. 

2. D e in het ee rste l id bedoelde hoofden 
of bestuurders en de daar bedoelde gezag
voerder Yan een zeesch ip zijn verpl icht op 
vanvrage van het ter plaatse bevoegde di s
t ri ctshoofd, bedoeld in artike l 17, aan de in 

genoemd art ike l bedoelde a mbtenaren in het 
belang va n de ve rvulling van de bij dat arti
ke l 01m,chreven ta ak gelegenheid te geven on 
J,1 ,lp te Yerleenen om monsters te nemen n•.n 
5toffen o[ Yoorwe r pen, waaruit de lading be
staat of we lke worden verwerkt of ten be
hoeve van de ondernem ing worden gebru;tt. 
Gel ijke ve rplichting rust op de e igenaars va n 
of andere rechthebbenden op di e stoffe n of 
, oorwei·pcn. 

3. Op verzoek van het hoofd of den he
stumder of van den gezag voerder word t hem 
gelijktij dig een gelijk monster te r hand ge
steld , dat door de in arti ke l 17 bedoelde amb
tenaren in tegenwoordigheid van het hoofd 
of de n bestuu rde r o f va n den gezag,·oerder 
behoorlijk is inge pakt en verzegeld. 

Ar t. 18bia. D e arbeider , d ie in meer dan 
f'én stuwadoorsonde rneming arbe id verricht, is 
ve rplich t aan de hoofden of bestuurders dier 
onde rnemingen of aan het opz ichthoudend per
soneel nit e igen beweging tijdig de voor de 
11 a le,·ing dezer wet nood,ge inlichtingen be
tre ffe nde zijn a rbe id in die ondernem ingen te 
ve rstee k ken . 

Art. 19. 1. Door Ons kunnen voor ieder 
di strict. in artikel 17 bedoeld, één of m eer 
Commissies Yan adv ies voo r den havenarbeid 
worden i ngestel cl. 

2. E e no Commiss ie ka n door Ons worden 
opgeheven, wanneer naar Ons oordee l geble
ken is, dat de behoefte aan eene Commiss ie 
niet of n iet la nge r bestaat of dat eene be
hoorlij ke samenstelling nie t meer moge lijk is. 

3. De Commissies di ene n aan de hoofden 
der Departem c1, ten van al gemeen bestuur , 
aan de besturen van provinciën en gemeen
ten, en aan den a mbtenaar, d ie krach tens ar
t ikel 17 als hoofd van don dienst is aange
wezen, zoomede aan de in dat a r t ikel be
doe l de di st.rictshoofden of a ndere, door Onzen 
1\liniste1· aa ngewezen, ambtenaren van adv ies 
o,·e r alle onderwerpen, den havenarbeid ra
kende. Zij k unnen zich ook ui t eigen be,rnging 
m et adviezen tot genoemde personen of I icha
men wenden . 

4. E ene Commiss ie bestaat u it: 
a. een Voorzitter en een pl aatsvervangend 

Voorzitter· 
b. een ~loor Ons vast te ste ll en even aantal 

a ndere leden en een gel ijk aanta l plaatsrnr
va ngende leden. 

5. De in het vor ige lid onder a en b be
doelde leden en plaatsver vangende leden wo1·
den door Ons benoemd. D e ouder b bedoelde 
leden worden voor de helft benoemd uit de 
kri ngcn der werkgevers en voor do a ndere 
helft uit de hingen der a rbeiders in he t 
havenbedrijf. Onze Mini&t~r pleegt daartoe 
overleg, respect ieve] ijk met de voo rnaamst~ 
vereenigi ngen van hoofden of bestuurders van 
stuwadoorsonde n 1en1ingen en van have narbe i
ders . De Voorzitter en de plaatsvervangend 
Voorzitter worden benoemd bu iten de kringen 
van personen, u it welke de overige leden en 
hunne plaatsverva 11 gers wol"den benoe1n d. 

6. D e leden en huntie p laatsve rvangers tre
den om de drie jaar af e n zijn onmiddellijk 
herbenoembaar. Hij , die ter vervul l ing eener 
t usschcntijds opengeva llen pi aats al s lid of als 
plaatsverva ngend lid de r Comm issie is be-
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110em cl , treedt af op het t ijdsti µ, waarop de
gecn. in wiens pl aa ts hij is aangewezen, moest 
nft re dPr1. 

7. Het ter plaatse bevoegde distri ctshoofd 
en de overige door 011zen l\1ini ste r aangewezen 
amhtena ren, bedoe ld in a rti kel 17, hebben 
toegang tot de vergaderingen de l' Con11nissie. 
D e Comm iss ie kan echter in bijzondere geval
ien bes lui ten bui ten hunne tegen woo rdi ghe id 
te vergade re n. 

8. Al hetgeen overigens o p de samenste l
! i n g en de bevoegdheid de r Commiss ies be
trek king heeft , wordt geregeld bij al gemeenen 
maat rege l ,-a11 bestuur , di e mede regelen kan 
i11ho11den omtrent de vergaderingen en de 
we rkwijze der Commiss ies a lsmede omtrent 
de schadeloosstel I in gen, toe te kennen aan 
hen , die van de Commissie dee l ui tmaken . 

Art. 19b i, . 1. Er kunnen worde n ingesteld 
o f erkend stuwadoorsve iligheiclscommissies, di e 
eene adviseerende taak hebben , bestaande in 
de bevorde ri ng van de ve ili ghe id en het 
voo rkom en va n schade aan de gezondheid bij , 
en doo r den stuwadoorsarbe id in eene onder
neming of in eene grnep van onde rnem ingen. 

2. \Vanneer Wij van oordee l zijn , dat stu
wadoorsveil ighe idscommissies behooren te wor
den ingesteld, word t door Ons bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur een reglement voo r di e 
commiss ies vastgesteld, nadat over het ont
werp daa,·van de door Onze n Minister aange
wezen vereenigingen van we rkgevers en van 
arbe ide rs op eene do0t· di en Ministe r be paalde 
wijze zijn gehoord . 

3. Bij het in het voorgaande lid bedoelde 
reglement wo rden voorschriften gegeven om
ti-ent de sa menste l I ing, de bevoegdheden en 
de werkwijze van stuwadoo rsve ili g he idscom
rn iss ies en word t de taak d ier commiss ies na
cl e1· omsch reven . 

4. H et reglement bepaalt voorts we l kc ve r
p i ichtinge n m et betrekki ng tot stuwadoors
vei ligheidscommiss ies op de hoofden of be
stu urders van eene stuwadoorsonderne1ning ~n 
oµ de daa i- in werkzame personen r usten . 

5. Zood i-a een reglemen t, a ls bedoeld 111 

het tweede I iel, is vastgesteld , kunne n Wij de 
opricht ing van stuwadoo rsve il ighe idscomm is
s ies ,·oorschrijven. 

6. Door Ons kunnen stuwadoorsveil ighe ids
oommiss ies, die vl'ijwillig zijn opge l'i cht, er
kend worde n. 

7. H et in het tweede lid bedoelde regle
m ent is niet van toepass ing op stuwadoors
n,ilighe idscommiss ies, di e dool' Ons erkend 
ZIJi!. 

8. De erkenning van eene stuwadool'sve ilig
he idscommiss ie kan door Ons worden ingetro k
ken , wanneer zij , naar Ons oordee l, de op 
haar rustende taak n iet naa r behooren ve r
ndt. 

9. Eene stuwadoorsve ilighei clscommissie, 
waarop het in het tweede lid bedoe lde regle
ment van toepassing is, kan door Ons worden 
opgeheven, wanneer , naar Ons oordeel , de 
behoefte aan zooclanige commissie niet of niet 
langer bestaat of eene behoorlijke same nstel
ling der commiss ie niet meer mogel ijk is. 

10. B eslu iten , als bedoeld in het zesde, 
achtste en negende lid , worden niet ge11omen, 
al,·o rens daamver de door Onzen Ministe1· aan-

gewezen vereenig i11 gen van we rkg·eve rs en van 
a 1·be ide rs op eene door di en Ministe r bepaalde 
wijze zijn geboord. 

ll. Bij algemeene n maatrngel van bestuur 
kunnen voorschriften worden gegeven omtrent 
steun van Rijkswege te.r bevordering van de 
o p1·ichting e n van de insta ndhouding van stu
wadoorsveil ighe idscommiss ies . 

Art . 20. 1. Overtreding van het bepaalde 
bij of krachte ns een der artike len 2 ; 4 , eerste 
lid· 6 · 7 · 9 ee rste lid· 10 eerste lid · 13 
eer~te, 't,,-e'eae' en derde lia ; i4; 18 , eerste e~ 
tweede I id ; 18bis; 19bis, vierde I id , en 27 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
één maa nd of ge ldboete va n ten hoogste hon
derd gu lde n. 

2. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens een de r a rtike len 12, ee i-ste, tweede. 
zevende en ach tste 1 id; 12bis, de rde, vierde 
en vee rt iende Jid ; 12ter, tweede I id, en 21, 
tweede en derde I iel , wordt gestraft met hech
tenis va n ten hoogste drie maa nden of ge ld-· 
boete van ten hoogste dri ehonderd g ulden. 

3. Overtreding va n het bepaalde in artikel 
15 wordt gestraft met : 

a. hechtenis van ten hoogste één maand of 
geldboete van ten hoogste honderd g Ld en, voor 
zoover het niet eene overtrnding betreft, die 
bestaat in gebrek aan zorg voor de naleving 
van he t bepaalde bij of krachtens een der ar
t ike len 12, eerste en tweede Jid ; 12bis, derde, 
vierde en vee rt iende I id ; 12ter, tweede I id , 
e n 21 , tweede e n de rde I id ; 

b. hechte nis van ten hoogste dri e maanden 
of geldboete van ten hoogste dri e honderd 
gu lden , indien de ornrtred ing bestaat in ge
brek aan zorg voor de na lev ing van het be
paalde bij of krach tens een der artike len 12, 
eerste e n tweede 1 id; 12bis, derde, vierde en 
veertie nde lid; 12te,·, tweede lid , , en 21 , 
t weede en derde I id . 

4. M et gevangenisstraf van ten hoogste 
drie maanden wordt gestraft bij, die een ge
schri ft , dat krachtens artike l 6 ten name van 
een bepaald persoon door daartoe aangewezen 
ambtenaren behoort te worden afgegeven, 
val schel ijk opmaakt of vervalscht, m et het 
oogmei-k om een ander in de ge legenhe id te 
stell en, dat geschrift als ech t en onvervalscht 
te gebruiken. 

5. l\fet gevangenisstraf van ten hoogste één 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden wordt gestraft: 

a. hij , die opzettelijk van een valschelijk op
gemaakt of ve1·valscht geschr ift, als in het 
vorige lid bedoe ld , gebruik maakt, a ls ware 
het echt en onvervalscht ; 

b. hij , die opzettelijk gebruik maakt va n 
een in het vo,:ige lid bedoeld gesch,·ift, dat 
klaarblijkelijk niet voor hem bestemd is, a ls 

, ware het te zijnen -behoeve afgegeve n. 
6. Indien tijdens het plegen van het feit 

nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert 
eene vroegere ve roorcleeling van den schul
dige wegens overtreding van eene bepaling 
dezer wet onherroepelijk is geworden, kan de 
,·echter geldboete, hechtenis of gevangenis
strnf tot het dubbe l van elk in dit artikel ge
steld maximum opleggen. 

7. Ingeval één of meer der hoofden of be
stuurde rs eener onderneming of hun opzich t-
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houdend personeel worden veroordeeld, ter
zake dat zij niet hebben gezorgd, dat in hunne 
onderneming wordt nageleefd het bepaalde 
bij of krachtens de artikelen 4, eerste lid; 6; 
9, eerste lid ; 10, eerste lid; 12bis, derde en 
vierde lid , en 21, tweede en derde lid ; en in 
geval de gezagvoerder van een zeeschip of hij , 
die hem vervangt, wordt veroordeeld, terzake 
dat hij niet de zorg heeft gedragen, bedoeld 
in de artikelen 2; 10, eerste lid ; 12bis, derde 
en vierde lid, en 21, tweede en derde lid, 
wordt eene afzonderlijke straf opgelegd ten 
opzichte van eiken persoon, met of ten aan
zien van wien de overtreding is gepleegd, en 
voor ieder etmaal , in den loop waarvan die 
overtreding is gepleegd. Echter wordt bij één 
rechterl ijke uitspraak nimmer meer dan zes
tien maanden hechtenis opgelegd. 

8. Niet strafbaar is een bij het eerste, 
tweede of derde lid strafbaar gesteld feit, in
dien het onder de gegeven omstandigheden 
als gerechtvaardigd is te beschouwen en onver
wij Id door o f namens den overtreder wordt 
medegedeeld aan het ter plaatse bevoegde 
districtshoofd, bedoeld in artikel 17. 

Art. 21. 1. Het ter plaatse bevoegde di s
trictshoofd, bedoeld m artikel 17, of een an
der, door Onzen Minister aangewezen, amb
tenaar is bevoegd te bevelen: 

1 °. dat stuwadoorsarbeid op Zondag onver
wijld geheel of ten deele wordt gestaakt, wan
neer die arbe id geschiedt zonder dat daartoe 
vergunning is verleend of zonder dat de aan 
eene vergunning verbonden voorwaarden wor
den in acht g·enomen; 

2°. dat stuwadoorsarbeid door havenarbei
ders onverwijld geheel of ten deele wordt 
gestaakt: 

a. wanneer zij niet werkzaam zijn in eene 
stuwadoorsonderneming, welke oYereenkomstig 
artikel 3 is ingeschreven; 

b . wanneer hij van oordeel is, dat onmid
dell ijk gevaar bestaat voor personen tenge
volge van de niet-naleving van één of meer 
der bepalingen van een bij het tweede l id van 
art ikel 12 bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur· of van een eisch, ingevolge dat 
1 id van artikel 12 gesteld. 

2. De gezagvoerder van een zeeschip of 
hij, die den gezagvoerder vervangt, ,s ver
pi icht te zorgen, dat aan een bevel , a ls be
doeld in het voorgaande lid, door personen, 
behoorende tot de bemanning van het schip 
en - wanneer het bevel is gegeven op grond 

Yan het bepaalde in het voorgaande lid onder 
2a - door havenarbeiders onverwijld wordt 
voldaan. D e hoofden of bestuurde rs eener on
derneming zijn verplicht te zorgen, dat in 
hunne onderneming onverwijld aan een be
vel , als in het voorgaande lid bedoeld, wordt 
voldaan. 

3. De personen, op wie de in het voor
gaande I id bedoelde verplich ting rust, zijn 
volgens de daar gemaakte onderscheiding ver
pi icht te zorgen, dat de arbeid niet wordt her
vat, dan nadat het bevel tot geheele of ge
deeltelijke staking in beroep is vernietigd of 
nadat de ambtenaar, die het bevel gaf, tot de 
hervatting schriftelijk verlof heeft gegeven. 
Echter mag zonder zoodanig verlof de arbeid 
des Maandagmorgens te 6 uur of later worden 
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h;ervat, wanneer het bevel tot sta king Yan den 
al,,beid uitsluitend werd gegeven op grond van 

~

et bepaalde bij het eerste lid onder 1. 
4. De ambtenaar, die het bevel gaf, kan 
r uitvoering daarvan de hulp inroepen van 

en sterken arm. 
5. Het bevel wordt schriftelijk en gedag

tJ.ekend gegeven. 
6. Tegen een bevel tot geheele of gedeel

t lijke staking van stuwadoorsarbeid kan bin-
1ien twee dagen na den dag, waarop het werd 
uitgevaardigd, beroep worden iugesteld bij een 

[

or Onzen :Minister aangewezen persoon. 
7. Hot beroep kan mondeling, per hilegraaf 

o per telefoon worden ingediend, mits het 
dat geval binnen den in het voorgaande 

d bepaalden termijn schriftelijk wordt be
' stigd, indien het niet tevoren is afgedaan. 

!'Art. 22. 1. Met het opsporen van de in 
a[·tikel 20 bedoelde strafbare feiten ziju belast, 
bf.halve de ambtenaren, aangewezen in artikel 
lr,1 , nos. 1 en 3- 6, van het Wetboek van 
Strafvordering, de ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie en de in het eerste lid van 
at·tikel 17 bedoelde ambtenaren. 

2. Met het opsporen, in bepaalde gemeen
t n, van de in artikel 20 bedoelde overtredin
gen, zijn mede belast de door Ons aangewezen 
ambtenaren. 

1 Art. 23. 1. De in artikel 22 bedoelde amb-

R
naren hebben toegang tot a lle plaatsen, 
aar arbe id, waarop deze wet van toepassing 
, verrich t wordt of pleegt verrich t te "·orden 

ten aanzien waarvan redelijkerwijs kan wor
~en vermoed, dat a ldaar zoodanige arbeid 
vi.rricbt wordt. 

2. De beambten der marechaussee, niet 
zijnde hulpofficier van Justitie, en de ambte
~aren van Rijks_ en gemeentepolitie beneden 
den rang van inspecteur der Rijksveldwacht en 

i
n Commissaris van politie behoeven daar
e, voorzoover hun de toegang niet uit an
ren hoofde vrijstaat, een schriftelijken bij
nderen last van den burgemeester of van 
n kantonrechter. Aan de in den voorgaan
n volzin bedoelde beambten der marechaus-

;

1 e en ambtenaren van Rijks- en gemeente-
ol itie kan, voor zoover hun de toegang niet 

uit anderen hoofde viijstaat, een a lgemeene 
sbhriftelijke last worden verstrekt die, be-

~

oudens intrekking tusschentijds, van kracht 
voor den tijd van drie maanden. Deze last 

, ordt verstrekt aan beambten der marechaus
e en aan ambtenaren van Rijkspolitie door· 

den kantonrechter onder goedkeuring van den 
procureur-generaal, fungeerend directeur van 
t,olitie, aan die van gemeentepolitie, door den 

1
1:Jnrgemeester onder goedkeuring van den Com

issaris der Koningin. 
3. Wordt aan de in artikel 22 bedoelde 

"imbtenaren de toegang geweigerd, dan ver
slhaffen zij zich dien desnoods met inroeping· 

an den sterken arm. 
4. In plaatsen, als bedoeld in het eerste· 

1 d, die tevens woningen of alleen door eene
woning toegankelijk zijn, treden zij tegen den. 
wil van den bewoner niet binnen dan op ver
toon van een schriftelijken bijzonderen laE~ 
van den burgemeester of van den kantonrech
ter. Van het binnentreden wordt door den. 
ambtenaar proces-verbaal opgemaakt en bin--
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nen tweemaal vier en twintig uren aan den
gene, in wiens woning is binnengetreden, in 
afschrift medegedeeld. 

Art. 24. 1. De bij artikel 22 bedoelde amb
tenaren zijn verplicht tot geheimhouding van 
hetgeen hun in plaatsen waar arbeid, waarop 
deze wet van toepassing is, wordt verricht of 
pleegt veHicht te worden of waar zij in het 
belang van de handhaving dezer wet· zijn 
binnengetreden, omtrent het daar uitgeoefend 
wordend bedrijf is bekend geworden, voor zoo
H,r deze geheimhouding niet in strijd is met 
de bepalingen dezer of eener andere wet. Zij 
zijn, behouden tegenover hen, aan wier be
velen zij uit kracht van hun ambt zijn onder
worpen, verplicht tot geheimhouding van de 
namen van personen, door wie aangifte is ge
daau van eene overtreding van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde, behoudens wan
neer deze personen hun uitdrukkelijk hebben 
verklaard, tegen de mededeeling hunner na
men geen bezwaar te hebben. 

2. Hij , die opzettel ijk de bij het voorgaande 
lid opgelegde geheimhouding schendt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden, met of zonder ontzetting van 
het recht om ambten te bekleeden. 

3. Hij , aan wiens schuld schend ing van die 
geheimhouding te wij ten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

4. Geene vervolging heeft plaats dan op 
ki ach te: 

a. va11 het hoofd of den bestuurder van de 
onderneming, ter zake van overtreding van 
het bepaalde bij den eersten volzin van het 
eerste lid; 

b. van hem, wiens naam is medegedeeld, 
ter zake van overtred ing van het bepaalde bij 
den tweeden volzin van het eerste lid. 

Art. 25. De bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen, 
beha! ve de feiten , strafbaar gesteld bij artikel 
20, vierde en vijfde lid, en bij artikel 24, 
tweede en derde lid, welke feiten als mis
drijven worden beschouwd. 

Art. 26. Vervallen. 
Art. 27. 1. Indien leden eener coöperatieve 

vereeniging ter bere iking van haar doel stu
wadoorsarbeid verrichten, deelen de bestuur
ders der vereeniging aan den burgemeester 
der gemeente, waar de werkzaamheden worden 
verricht, zoomede aan het ter plaatse bevoegde 
<listl'Ïctshoofd, bedoeld in artikel 17, den naam 
en de woonplaats mede van één der leden, 
dien zij wenschen te zien aangemerkt als hoofd 
of bestuurder. 

2. Bij niet-voldoening aan deze verplichting 
wordt door den burgemeester één der leden 
a ls hoofd of bestuurder aangewezen. 

Art. 28. 1. Deze wet is niet van toepassing 
met betrekking tot: 

a. werkzaamheden in eene stuwadoorsonder. 
neming door de hoofden of bestuurders van · 
die onderneming verricht; 

b. werkzaamheden tot het lossen van ge
strande of in nood verkeerende zeeschepen; 

c.. werkzaamheden, bestaande in het ver
werken of stuwen van goederen in een binnen-

vaartuig, waaruit of waarin zij rechtstreeks 
in of uit een zeeschip worden gebracht, voor 
zoover die werkzaamheden worden verricht 
door personen, behoorende tot de bemanning 
van het binnenvaartuig, mits niet meer dan 
drie hunner tegelijk daaraan deelnemen. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk wor
den bepaald, dat het bepaalde bij of krach
tens de artikelen 9 en 10 geheel of ten deele 
niet van toepassing is: 

a. op den arbeid van personen, die uitslui
tend of in hoofdzaak met leiding of toezicht 
zijn belast; 

b. op den arbeid van personen, die naa,· 
het oordeel van het ter pi aatse bevoegde dis
trictshoofd, bedoeld in artikel 17, of in be
roep naar het oordeel van Onzen Minister, op 
grond van den aard van hun arbeid met per
sonen, als bedoel d onder a, kunnen worden ge
lijkgesteld. 

3. Totdat bij het verrichten van stuwa
doorsarbeid aan een zeeschip hieraan door 
meer dan drie personen tegelijk buiten de .be
manning wordt deelgenomen, is het bepaalde 
bij of krachtens de artikelen 2; 4, eerste lid ; 
6; 9, eerste lid ; 12 ; 12bis, tweede en veer
tiende lid; 13 ; 14; 18bis en 21, eerste lid , 
onder 2, niet van toepass ing. 

Art. 28bis. 1. Indien een persoon in dienst 
van een publiekrechtelijk lichaam voo1· dat 
lichaam stuwadoorsarbeid verricht, wordt als 
hoofd of bestuurder der onderneming aange
merkt het hoofd of de bestuurder van de in
richting, waar die werkzaamheden worden 
verricht, of - indien zij buiten ecnige in
richting plaats hebben - het hoofd van den 
tak van dienst, waarvoor zij worden verricht. 

2. Indien het gezag, gesteld boven het 
hoofd van eene inrichting of een tak van 
dienst, als bedoeld in het vor ige lid , aan dat 
hoofd de middelen onthoudt, welke noodig 
zijn , om hem in staat te stellen tot het na
komen van de verplichtingen, bij of krachtens 
deze wet op het hoofd of den bestuurder der 
onderneming gelegd, wordt, in afwijking van 
het bepaal de bij het eerste 1 id, dat gezag al s 
hoofd of bestuurder der onderneming aange
merkt. 

Art. 29. Alle stukken, tengevolge van deze 
wet opgemaakt, worden, behoudens in de ge
vallen, bij algemeenen maatregel van bestuur 
bepaald, kosteloos uitgereikt. 

Art. ~O. H etgeen behalve het in de arti 
kelen 1· 4· 6· 7· 9· 12· 12tc, .. 17 · 19 · 
19bis; 28 e~ 29 b;pa;lde ~og ter' voo;berei
ding van het in werking treden van deze 
wet of tot hare uitvoering noodig is, wordt 
bij algemeenen maatregel van bestuur gere
geld . 

Art. 31. 1. Bij een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, ingevolge deze wet vastgesteld. 
kan worden bepaald, dat hij, geheel of ten 
deele, slechts voor bepaalde gemeenten of ge
deelten van gemeenten zal gelden. 

2. Bij een algemeenen maatregel van be
stuur, ingevolge deze wet vastgesteld, kan 
eene verschillende .regeling voor verschillende 
gemeenten of gedeelten van gemeenten wor
den getroffen. 
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A,·t. 32. 1. Deze wet ti-eedt in werking op 

r., n door On te bepal en datutn. 
2. Op dien datum houdt de wet rnn 1 

i\Iaart 1 15 (Staatsblad n°. 21), houdende 
voorsch ri [ten ter viering der dagen aan den 
openbaren Christelijken godsdi nst toegewijd , 
op te ge lden rno,· stuwadoorsarbeid op Zon
dag, waarop artikel 10 van toepassing is. 

Art. 33. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel ,·an "Stuwadoorswet". 

Behoo1't bij Koninklijk besluit van 9 Oc
(uher 1931 (Staat sblad n°. 416) . 

ê.lij bekend, 
D, JJfinist er vcm Arbeid, H andt•{ rn .\'ijurheid. 

T. J . V e r s c h u u r. 

10 Octobcr 1931. BESLU IT, houdende wij
ziging van het Koninklijk be luit van 15 
April 1920 (Staatsblad 11 °. 184), gewij 
zigd bij besluit van 1 April 1931 (Staat s
·btad n°. 145), houdende 1·egeling van de 
wijze, waarop de in artike l 3 der wet 
van 27 November 1919 ( tcwtsblad 11°. 
786) bedoelde rijksclaal<lers, gu ldens en 
ha lve g uldens buiten omloop wo rden ge-
ste l cl. . 417. 

Wij \VILHEL~LINA, enz.; 
Gelet op artikel 3 der wet van den 27sten 

Kovember 1919 ( taatsblad n°. 786) tot wij
z;g ing van de ,,~Iuntwet 1901" en van de 
,. l ndi che i\Iu,,twet 1912" 

Gezien Ons be luit van 15 :A,pril 1920 
(Staatsblad n°. 184), zooals dat I gewijzigd 
bij Ons bes lu it , an 1 April 1931 (Staatsblad 
1, 0

• 145) ; 
Op de voordracht van Onze 1inisters van 

Fmanciën en van Koloni ën van den 4 Sep
tember 1931 , Generale Thesaurie, en van den 

September 1931, 2de Afdeel ing, nos. 88 
n 4 · 
De~ Raad van State gehoord (advies van 

den 22 eptember 1931, n°. 35) ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemcle Ministers van den 1 October 1931, n°. 
130, Afd. Gen. The . . , en van den 6 October 
1931, 2de Afdeeling, n°. 2; 

Hebben goedgevonden en ,·e1·staa11 te be
palen als volgt: 

Art. 1. Aa11 artikel 2 van Ons be luit van 
den 15den April 1920 (Staatsblad n°. 184), 
zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van 
den lsten April 1931 (Staatsblad n°. 145 ), 
wordt een tweede lid toegevoegd, luidende als 
volgt: 

" Onze Ministe r van Financiën is bevoegd 
den hierboven genoemden te,·mij11 van dri e 
maanden te ,·erlengen dan wel de gelegenheid 
tot inwisseling opnieuw open te ste ll en." 

2. Dit be luit treedt in werking met i11gang 
van den tweeden dag na dien der dagteekee-
11ing van het Staatsblad. waarin het is ge
plaatst. 

Onze ~lini sters van Finauciën en van I<o
loniën zijn, iede r voor zooveel hem betreft, 
bela8t met de uitvoering vàn dit be luit, het
welk in het , taatsblad zal woo·den geplaatst 

en waan,1n afschrift zal worden gezonden aa11 
den R aad van StatP. 

Het Loo, den l0den October 1931. 
WILHEL 1INA. 

De 1lfinistrr uw fi" inanciën, De Geer. 
D , M inister rnn l( oloniiJ11 , D e Graaf f. 

(Uitr11r1- 19 Octobe1· l!l31.) 

14 Octobn 1931. BESLUIT, bepalende de 
bekendm a ki ng in het Staotshlad van de 
op 23 October 1930 t Lissabon ges loten 
overeen komsten nopen seinen voor de 
zeevaart en nopens bemande I ichtschepe11 
buiten hun tatio11. . 41 . 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Gezien de op 23 October 1930 te Lissabon 

gesloten overeenkomsten nopens seinen voo,· 
de zee,·aart en nopens bemande lichtschepen 
buiten hun station, van welke overeenkom
sten een afdrnk en eene ve,·tal ing bij di t Be
sluit zijn gevoegd; 

0. dat aan den S c reta ,·is-Generaal van den 
Volkenbond is medegedeeld, dat de Neder
la ndsche R eg e ring genoemde overeenkomsten, 
vp grond van a 1'tikel 9 onderscheidenl ij k arti
kel 8, ook van toepa s ing verklaart op Nede,·
landSf'h-l ndië, al mede dat de Nederlandsche 
R egeeri ng af tand doet van het bij de onder
teekeni ng van eer tgenoemde overeenkomst ge
maakte ,·oo rhehoucl van bekrachtig ing, welke 
medecleelingen doo,· den ecretar is-Generaa l 
van den Volkenbond op 24 Augustu 1931 zijn 
ontvangen; 

Overwegende wijders, dat de overeenkomst 
nopens seinen ,·oor de zeevaart zoowel voo1· 
het Rijk in Europa als voor Nederlandsch
l ndië in werking zal treden op 22 November 
1931, en dat de overeenkomst nopens be
mande lichtschepen buiten hun station voor 
het Rijk in Europa in werking is getreden op 
21 Januari 1931, te nv ij l zij voor N ederlandscli
lndië in werking zal trnden op 22 Novembe,· 
1931; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 9den October 
1931, Directie van het Protocol, 11°. 32087 ; 

H ebbt'n goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde overeenkomsten, alsmede de 

, ertalingen claa1-van, te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het 
, "tnatsblad. 

Onze :\linisters, H oofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, iede r ·voor 
zooveel hem aangaat, be last me t de uitvoe
ring van hetgeen ten <leze wor<lt vere ischt. 

H et Loo, den 14dcn October 1931. 
W I.LHELMINA. 

D e Ministn· ·van B tti t enlandsche Zaken, 
B e e I a e ,. t s v a II B I o k I a n cl. 

(l'itr, cg . 2 Nov c11tber 1931.) 

Fra nsche tekst. 
ACCO RJ) RJD,A'rIF AUX SIGN~\. UX 

)r A.Rl'.1.'I ms. 
Les gQLIYernement conto-actants, rep1·ésent;\s 
pa,· les soussignés, ayant cléciclé d ' unifier ce,·
Laines catégories de signaux maritimes, s011r 

convenus des dispos itions suivantes: 
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Article premier. Dans tous les cas oi.t, par 
les soins des autori tés compétentes sur les ter
r itoi,·es des gouvem ements contractants, se
raient donnés aux navigateurs, au moyen de 
signaux s'adressant à la vue, les informations 
011 avertissements faisant l 'objet du R èglement 
ci-annexé, chacun de ces gouvernements s'en
gage à ce que ne so ient prises à eet effet, par 
Jesdites autorités, que des mesures confo1mes 
aui dispositions- dudit Règlement. L es mesures 
d'exécution nécessa ires à cette fin devl'Ont être 
prises dans un dé lai de deux ans à compter 
Je la mise en vigueur du présent Accord. 

Art. 2. 11 ne pourra être dérogé aux dispo
s itions du R èglement ci-annexé que dans les 
cas oi.t, par suite des condit ions locales ou de 
c irconstances exceptiom:ielles, ces di spositions 
ne pourraient raisonnablement être mises en 
app] ication et, notamment, dans les cas oi.t 
cette application risquera it de mettre en 
danger la nav igation ou entra inerait des dé
penses hors de proportion avec Ie trafi c inté-
1.essé. Ces dérogations devront, d'ailleurs, être 
aussi I imitées que Je permettront les exigence~ 
de la situation auxquelles e lles seraient des
tinées à faire face . L es nav igateurs devront 
être dûment infonnés de ces dél'Ogations. Tou
tes mesures devrai ent, autant que possible, 
être prises pour é viter dans ces cas toute con
fusion avec les autres signaux prévus au 
Hèglement. 

Art. 3. L e présent Accord ne do it pas être 
entendu comme modifiant en quoi que ce so it 
.la situation de droit existant dans les divers 
r,ays en .ce qui conce1·ne les relations entre les 
usagers et. les auto ri tés chargées de la signa
) isation. 

Art. -1. L e présent Accord, <lont Jes textes 
français et ang la is feront également foi, por
tera la date de ce jour ; il pourra, jusqu'au 
30 avri l 1931 inclus, être signé au nom de tout 
gouvernement ayant été représenté à l a Con
férence qui a élaboré Ie présent Accord ou 
ayant été invité à s'y faire représenter. 

Art. 5. L'acceptation du présent Accord de 
la part d'un gouvernement peut s'effectuer, 
par simple signature dans le cas oi.t cell e-ci 
est donnée sans 1·éserve de 1·atification, par 
ratification ou par adhésion. 

Les instruments de ratification seront trans
mis au Secrétaire général de la Société des 
Nations, qui en notifiera la réception aux gou
vel'nemcnts intéressés. 

La date de l'entrée en v igueur de l 'Accord 
s€:l'a Ie quatre-vingt-dix ième jour qui su ivra 
l'acceptation de l 'Accord par cinq gouverne
ments. 

Art. 6. A partir du ler mai 1931, il pourra 
être ad héré au présent Accord a u nom de tout 
gouvel'nement visé à l' a rticle 4. 

Les instrun1ents d'adhés ion seront transm is 
.au Secrétaire général de la Société des Na
f1ions, qu i en notif iera la réception a.ux gou
vernernents intéressés. 

Art. 7. Chaque signature, ratification ou 
adh'ésion qui iuterviendra après l' entrée en 
vigueur dè l'Accord, conformément à l' article 
5, produ ira ses effets dès Ie quatre-vingt
dixième jour qui suivra la da te de la signa
ture ou de la réception, par le Secrétaire 
.,énél'al de Ia Société des N ations, des instrn-

L . & S. 1931. 

mcnts de ratif ication ou de la notification 
d'adhésio11. 

Art. 8. Le présent Accord pourra être dé
noncé, a u nom de tout gouvernement con
tractant, après l' expiration d'un délai de sept 
ans à partir de la date de son entrée en 
vigueur pour ce gouvernement, par notifica
tion écrite adressée au Secrétaire général de 
1.a Société des Natious, qui en informera tous 
les gouvernements visés à l' article 4. L a dé
nonciat ion· produira ses effets un an après · 1a 
date à l aquell e elle aura été reçue par Ie 
Secrétaire général de la Société des N ations ; 
ell e ne sera opérante qu' au regard du gou
verpement pour lequel elle aura été effectuée. 

A l 'ex piration de chaque période de sept ans 
après la mise en vi gueur du présent Aceord , 
sa revision pourra être demandée par un des 
gcuvernements contractants. A toute autrt> 
époque, la rev ision du présent Accord pourra 
être demandée par un quart des gouverne
ments contractants. 

Art. 9. Tout gouvernement contractant peut 
déclarer, au moment de la signature, de la 
ratification ou de l'adhésion, que, par son 
acceptation du présent Accord, i I n' en tend as
snmer a ueuue obli gation en ce qui concerne 
teute colonie, tout proteetorat ou te rritoire 
p lacé sous suzeraineté ou mand at; dans ce 
cas, Ie présent Accord ne sera pas applieable 
aux territoires faisant l 'objet de parei lle dé
claration. 

Tout gouvernement contractant pourra, à 
tout moment, dans la suite, notifier au Se
crétaire général de Ia Société des Nations 
qu'i l entend rendre Ie présent Accord appli 
cable à toute partie des territoires ayant fait 
l'objet de la déclaration prévue à l 'alinéa 
précédent. D aus ce cas, !'arrangement s'appli
quera aux territo ires v isés dans la notification 
quatre-vingt-d ix jours après l a réception de 
cette demière par Ie Secrétaire général de Ja 
Société des N ations. 

Tout gouvernement contractant peut, soit à 
l' expiration d'un délai de sept ans après la 
notification prévue a u précédent paragraphe, 
soit lors de la dénonciation prévue à l'article 
8, déelarer qu'il entend voir cesser l'applica
tion du présent Accord à toute colonie, tout 
protectorat ou territoire pl acé sous suzeraineté 
ou mandat; dans ce cas, l 'Accord cessera 
d'être applicable aux terr itoires fa isant l 'objet 
de pareille déclaration une année après la 
réception de cette déclaration par Ie Secré
ta ire général de la Société des Nations. A 
défaut de tell e déclaration, la dénonciation 
prévue à l'article 8 ne comportera aucun effet 
à l'égard des territoires mentionnés au pré
sent art iele. 

Art. 10. Chaeun des gouvernements con
tractants peut subordonner son acceptation d11 
présent Accord à la participation à cel ui-ei 
d' un ou de pi usieurs des gouvernements visés 
à l'ar t icle 4. 

Art. Ü. Chacun des gouvernements con
tractants peut décl a rer, au moment de la sig-
11ature, de la ratification ou de l'adhésion, que 
)"engagement mentionné à l' article premier 
doit être entendu comme n'ayant d'effet pour 
lu i qu'en ce qui concerne les dispos itions de 
tel ou tel eha pi tre nommément désigné du 

41 
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règlement ci-unnexé. Il ne pourra, da_ns ce 
cas se prévaloir de !'engagement souscr,t par 
les' autres gouvernements contractants qu'en 
ce qui concerne Je ou les chapitre <lont il a 
lui-même contracté les obligations. 

Art. 12. Le présent Accord sera enregistré 
par Ie Secrétaire général de la Société des 
Nations à la date de son entrée en vigueur . 

En foi de quoi les souss ignés ont apposé 
1 eur signa turn au présent Accord. 

Fait à Lisbonne Ie vingt-trois o~tobre mil 
neuf cent trente, ~n un seul exemplaire, qui 
restera déposé dans les archives du Secréta
riat de la Société des ations, et <lont les 
copies certifiées conformes seront délivrées à 
tous les gouvernements v isés à l'article 4. 

All en,agne : Gustav Meyer 
Sous réserve de ratification 

l:elgique: F . Urbain 
Sous rése1-ve de ratification 

7 11ion Siul-Africaine: 
F. F. Pienaar 
Subject to ratification 

(:hi,w: Woo Kaiseng 
Sous réserve de ratification 

Ouba : Arturo Loynaz del Castillo 
Sous rése1-ve de ratification 

î'ill e Libl'e de Dantzig: 
Solski 
Capitai ne de frégate 
Sous réserve de ratification 

J,,'.,pagn c: José Herbella 
Rafael Estrada 
Sous réserve de ratification 

f:stonir: T. Gutman 
Sous réserve de ratification 

Finla,ulc: Sakari Tainio 
Sous réserve de ratification 

Prance: P. H . Watier 
Sous réserve de ratification l 

Maroc: A. de Rouville 
Sous réserve de ratification 

Tunisie : A. de Rouvill e 
Sous réserve de ratification 

Grtce: D . Rasi-Kotsicas 
Sous réserve de ratification 

Monaco: Comte C. J. H. de Bobone 
Sous réserve de ratification 

Pays-Bas : P . van Braam van Vloten 
Sous réserve de ratification 2 

La présente signature n'inclut pas les I ndes 
or ientales néerlandaises, Surinam et Curacao. 3 

Langeler 
Rese1-ving ratification 

and understanding that this signature does 
not assume any obligations of the Nether
lands Government in respect of the Nether
lands Colonial Territories in the East and 
West Ind ies. 3 

l . Op 13 Juli 1931 heeft Frankrijk de akte 
van bekrachtiging op het Secretariaat van den 
Vol ken bond nedergelegd. 

2 Bij' schrijven van 21 Augustus 1931 heefL 
de Nederlandsche Regeering den Secretaris
Generaal van den Volkenbond bericht, dat> 
Nederland afstand doet van het voorbehoud 
van bekrachtiging. 

3 Bij schrijven van 21 Augustus 1931 heeft 
de Nederlandsche Regeering den Secretaris-

1 

Polog11e: 

Portugal: 

RoumaniP: 

Suède: 

Y ougoslai-ie : 

Solski 
Capitaine de frégate 
Sous réserve de ratificatio.n 
Ernesto de Vasconcellos 
Manoel Norton 
C. Antoniade 
Sous réserve de ratif ication l 

Erik Hägg 
Sous réserve de ratification 
I. Choumenkovitch 
Sous réserve de ratification 

rlnion des R épiibliques 
Soviétistes Socialistes: 

S . J. Bratman Brodowski. 

Engelsche tekst. 
AGREEMENT CONCERNING MARI-

Tll\IE SIGN ALS. 

The Contracting Governments, represented by 
the undersigned , ha ving decided · to unify cer
tain descriptions of maritime signals, hav& 
agreed on the following provisions: 

Art. 1. In all cases in which the compe
tent authorities in the territories of the Con
tractiqg Governments communicate to naviga 
tors by means of visual signals the infonna
tion or warnings dealt with in the annexed 
Regulations, each of these Governrnents un
dertakes that only measures in confonnity 
with the provisions of the sa id Regulations. 
will be taken by such authorities for the par
ticula r purposes in question. The necessary 
moasures to that effect shall be taken within 
two years of the entry into force of the pre
sent Agreement. 

Art. 2. The provisions of the annexed Re
g ulations may be depa1·ted from only in cases. 
where, owing to Jocal conditions or excep
tional e i rcumstances, they cannot reasonably 
be carried into effect and particularly where 
their adoption might endanger navigation or 
where the expenditure involved be out of 
proportion to the traff ic concerned. Such de
partures from the Regulations should, mo-. 
l'<,over, be as limited as the ex igenc ies of the 
situation allow. Proper notice of them shoufd 
be given to mariners. All possible steps should 
be taken in such cases t-0 avoid confusion with 
the other signals provided for in the R e
gulations. 

Art. 3. The present Agreement should not 
be considered as in any way modifying the 
lcgal situation in the different countries as 
regards the relations between the public and 
the authorities who exhibit the signals in 
question .. 

Art. 4. The present Agreement, of which 
the Eng! ish and French texts are bath authen
t ic, shall bear to-day's date. Unti l and in
cl uding April 30th, 1931, it shall be open for 

Generaal van den Volkenbond bericht, dat 
de N ederlandsche Regeering de Overeenkomst 
ook van toepassing verklaart op N ederland~ch-, 
Indië. 

i Bij schrijven van 30 Mei 1931 heeft de 
Roemeensche Regeering den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond bericht, dat Roe
menië afstand doet van het voorbehoud van 
bekrachtiging. 
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signature on behalf of any Government re
presented at or invited to the Conference 
which elaborated the present Agreement. 

Art. 5. Governments may accept the pre
sent Agreement by signature only, when the 
latter is not made subject to ratification, by 
ratification or by accession. 

The instruments of ratification shall be 
transmitted to the Secretary-General of the 
Leagu·e of Nations, who will notify their re
ceipt to all the Governments concerned. 

The Agreement shall enter int-0 force on 
the ninetieth day following its acceptance by 
five Governments . 

Art. 6. As from May 1st, 1931, the pre
sent Agreement shall be open to accession on 
hehalf oi any Government referred to in 
Article 4. 

The instruments of accession shall be trans
mitted to the Secretary-General of the League 
of Nations, who wil! notify their receipt to 
all the Governments concerned. 

Art. 7. After the com ing into force of the 
Agreement in accordance with Article 5, each 
subsequent signature, ratification or accession 
shall take effect on the ninetieth day from 
the date of signature, or of the receipt by the 
Secretary-General of the League of a tions 
of the instruments of ratif ication or of the 
notification of access ion. 

Art. 8. The present Agreement may be 
clenounced on behalf of a ny Contracting Go
verrunent after a period of seven years from 
the date when it carne into force in respect of 
that Government. Denunciation shall be effec
ted by a notification in writing addressed to 
the Secretary-General of the League of a
tions, who will inform all the Governments 
rnferred to in Article 4. Such denunciation 
hall take effect one year after the date of 

its 1·eceipt by the Secretary-General of the 
Leagu" of Nations, and shall operate only in 
respect of the Government on whose behalf it 
was notif ied. 

On the expiration of each period of seven 
years after the com ing into force of the pre
sent Agreement its revision may be demancled 
by any Contracting Government. At all other 
times revision of the present Agreement may 
be demanded by onefou,·th of the Contracting 
Governments. 

Art. 9. Any Contracting Government rnay, 
at the time of signature, ratification or ac
cess ion, deci are that, in accepting the present 
Agreement, it does not assmne any obligations 
in respect of all or any colony, protectorate 
or terr itory under suzerainty or mandate; and 
the present Agreement shall not app ly to any 
te rritories named in such declaration. 

Any Contracting Government may give no
tice to the Secretary-General of the League of 
Nations at any time subsequently tha.t it de
sires that the Agreement shall apply to all or 
any of the tenitori es which have been made 
the subject of a cleclaration under the prece
ding paragraph, and the Agreement shall 
apply to all the territories named in such 
not,ice ninety clays after its receipt by the 

ecretary-General of the League of Nations. 
Any Contracting Government may deciare, 

either after a period of seven years from the 

date of the notification provided for in the 
precedi 11g paragraph or at the t ime of the 
clenu nciation provided for in Article 8, that it 
cles i res that the present Agreement shal I cease 
to apply .to all or any colony, protectorate or 
territory under suzerainty or maudate, and 
the Agreement shall cease to apply to the 
torr itories 11amed in such declaration one year 
after its receipt by the Secretary-General of 
the League of Nations. 1n default of such a 
cl claration, the denunciation of the Conven
tion under Article 8 will not affect the appl i-
ation of the Convention to any territories 

referred to in the. present Article. 
Art. 10. Each Contracting Government may 

make the acceptance of the present Agreement 
conditional on its acceptance by one or several 
of the Govermnents mentioned in Article 4. 

Art. ll. Each of the Contracting Governments 
may deciare, whensiguing, ratifyingor acceding, 
that it only regarcls itself as bound by the 
underta king mcntioned in Articl e 1 in respect 
of the provisions of any specific chapter or 
chapters of the annexed Regulations. In that 
case, it may only invoke the undertakings 
entered into by the other Coutracting Govern
ments in respect of the chapter or chapters, 
the obi igations of which it has itself accepted. 

Art. 12. The present Convention shall be 
registered by the Secretary-General of the 
League of Nations on the date of its com ing 
i11to force . 

In faith whereof, the undersigned have af
fixed the ir signatures to the present Agree
ment. 

Done at Lisbon, the twenty-third day of 
October, one thousand nine hundred and thir
ty, in a single copy, which will 1·emain de
posited in the archives of the Secretariat of 
the League of Nations, and of which certi
fi ed copies will b transmitted to all the 
Governments referred to in Article 4. 

(Z ie voor de onde1·teekeningen de Fransche 
teks t.) 

lîransche tekst. 

Règlement relatlf à certalnes catég·orles 
de slgnaux marltlmes. 

CHAPITRE PREMI ER. - A ve,·tissenient de 
tempétes smceptibles d'affecter la locaJ.it é. 

A . Di,·ection du vent. 
On signale: 
l. Un coup de vent débutant dans Ie qua• 

drant N.W.: 
De jour, par un cóne pointe en haut; 
De nu it, ·par deux feux rouges superposés. 
2. Un coup de vent débutant dans Ie qua-

drant S .W.: 
De jour, par un cöne pointe en bas ; 
De nu it , par deux feux blancs superposés. 
3. Un coup de vent débutant dans Ie qua

rlrant N . E.: 
Pe jour, par deux cónes pointe en h a.ut 

superposés; 
De nuit, par un feu rouge au-dessus d' un 

feu blanc. 
4. Un coup de vent débutant dans Ie qua

clrant S.E.: 
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De jour, par deux cónes pointe en bas su
perposés; 

De nuit, par un fen blanc au-dessus d'un feu 
rouge. 

B. .Uauvais temps, ouragan uu coup de vent 
riol cnt probables. 

On signale: 
1 . Le mauvais temps probable: 
J)e jour, par une sphère noire; 
De nuit, par un feu rnuge hissé en tête de 

mat. 
2. Un ouragan ou un coup de vent violent 

probables: 
De jour, par deux sphères noires superpo

séeE; 
De nuit, par deux feux rouges sur une I igne 

horizontale en tête de mat. 
Dès que la direction probable du vent peut 

t'.·tre prévue, on peut oit substituer Ie igna l 
corr spondant du paragraphe A ci-dessu au 
signa! du paragraphe B, soit arborer simulta
nément ces deux signaux. 

C. Changement de direction wu vent. 
On signale: 
J. U n changement de vont vers Ia d roite 

(dans Ie sens des a iguilles d'une montre), par 
un pavillon noir ou par un cylindre noir ; 

2. Un changement de vent vers la gauche 
(dam, Ie sens inverse des aiguilles d'une mon
tre). par rleux pavillons noirs superposés, ou 
deux cylindres noirs superposés. 

Le signa! pour changement de direction de 
vent est hissé à cóté du signa! de direction du 
vent . 

La distance entre deux éléments superposés 
d'un signa] de jonr doit étre au moins égale 
i, la plus grande dimension d'un é lément. 

La distance entre deux feux placés sur une 
li gue verticale doit étre de deux mètres (six 
pieds) au moins. · 

L 'utilisation des signaux prescrits au pré
sent règlement n'esL pas exclusive de l'emploi 
d'autres signaux, lorsque ceux-ci sont néces
saires, et notamment des signaux de typhon 
tels que ceux qui ont été codifiés par l 'obser
vatoire de Zi-Ka-Wei, d' accord avec Ie Dé
partement maritime des Douanes maritimes 
chinoises. 

CHAPITRE II. - S ignaux de ma,-ée et 
de hauteur d'eau. 

A . Seas de ,,ariation dJu niveau de la 1narée. 
On signal e: 
l. La ma róe descendanto: 
De jour, par un cöne très e ffilé, pointe en 

bas · 
D~ nuit, par nu feu blanc au-dessus d'un 

fpu vert. 
2. La marée montante: 
De jour, par un cóne très effil é, pointe en 

h aut ; 
De nuit, par un feu vert au-dessus d'un feu 

hlanc. 
La hauteur du cóne sera d'au moins trois 

foi s ie diamètre de sa base. 

B. Hauteur d'eau. 
auf exceptions indiquées dans les instruc

tions nautiques, les hauteurs d'eau sont m &
surées à partir du zéro hydrographique. 

Les unités adoptées sont Ie double décimètre 
dans les pay utilisant Ie ystème métrique, et 
Ie pied anglais dans les autres pays. 

On signale une hauteur d'eau égale à une 
unjté (pied ou doubl e décimètre): 

De jcur, par un cóne pointe en bas ou pat· 
une sphère; 

De nuit, par un feu vert ou par un feu 
hl anc. 

On signale one hauteu,· d'eau égale à cinq 
unité (un mètre ou cinq pieds): 

De jour, par un cyl indre; 
De nuit, par un feu ro uge. 
On signale une hauteur d'eau égale à vini;t-

cinq unités (5 mètres ou 25 pieds): 
De jour, par une sphère; 
De nuit, par un feu blanc. 
S'il y a lieu, on signale une hauteur d'eau 

égale à une demi-unité (un décimètre ou un 
demi-pied) : 

De jour, par un cylindre; 
De nuit, par un feu rouge. 
Les signa ux sont his és de la manière sui

l'ante : 
Les cóne (ou sphères ) indiquant des unités 

peuvent être di spos's soit su i· une ligne ver
ticale, soit sur deux I ignes verticales. Le cy
l indre indiquant la sou -division de l'unité 
J,:eut être placé soit sur la même verticale et 
en-dessous des unités, soit à gauche de la ver
tica le des unités. 

Les cylindres indiquant chacun cinq unités 
sont dis po é sur une l igne verticale à la droite 
de la ligne ou des li gues a ffectées aux unités. 

Les sphères incliquant chacune vingt.cinq 
unités sont disposées sur une I igne verticale à 
!'extrême droite. 

La gauche et la droite s'entendont pour Ie 
na vigateu ,· venant du I arge. 

Les mème cli spos itions sont applicahles en 
ce qu i concerne les s ignaux de nuit. 

La signalisation par sémaphore, par l'alpha
bet Morse optique, au moyen du Code interna
tional des Signaux, par radiotélégraphie ou 
radiophonie, de méme que l' indication de la 
hauteu1· d'eau en chiffre , reste autorisée soit 
concunemment, soit aux lieu et place de la 
signa! isa tion prévue au présent règlement. 

CHAPITRE III. - Si(lnaux concernant les 
111nu,·e111 ents de na,,fres à l' entrée dPS port , 

ou des chenaux impo,·tants. 

A. Cas d' événe,ncnts gra.ves. 
On signale l'interdiction absolue d'entrée en 

cas d'événements graves: 
De jour, par trois sphè res superposées; 
De nuit, par trois feux rouges superposés. 

B. Cfrconsta.nces nor,nal.es d' exploitation. 
On signale: 
1. L'interdiction d'entrée: 
De jour, par un cóne pointe en haut entre 

deux sphères stu- une ligue verticale; 
De nuit, par un feu blanc entre detL"< feux 

rouges sur une ligne vertica le. 
2. L'interdiction d'entrée et de sortie: 
De jour, par un cóne pointe en haut, sur

monté par un cóne pointe en bas et superposé 
à une sphère: 

De nuit, par un feu bl anc surmonté d'un 
feu ve rt et superposé à un feu rouge. 
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3. L ' interdiction de sortie: 
De jour, par un cöne pointe en haut entre 

deux cönes pointe en bas sur une ligne verti
cale· 

D~ nuit, par un feu blanc entre deux feux 
verts sur une I igne verticale. 

Les signaux doivent être hissés à une hau
ttoul' suffisante pour év iter toute confusion 
,wee d'autres s ignaux de port. 

La distance entre les éléments composant 
les diffórents signaux doit être suff isante pour 
que les signaux soient cla irs à la di stance à 
laqelle il s doivent être normalement aperçus. 

Engelsche tekst. 

ltegulatlous concernlng· certaln <l escrl11• 
tlons or marltlme slgnnls. 

CHAPTER I . - Warning of Gale expected 
to affect the Locality. 

A. Di?'ection of the Wind. 
The signals arn as follows: 
1. Gale commencing with wind in the N.W. 

quadrant: 
By day : One cone, poin t upward; 
By night: Two red li ghts, one above the 

other. 
2. Gale commencing with wind in the S.W. 

quadrant: 
By day: One cone, point downward; 
By night : T wo whit€ lights, one above the 

other . 
3. Gale commencing with wind in the N .E. 

quadrant: 
By day: Two cones, one above the other, 

points upward; 
By night: A red I ight above a white ligh t. 
4. Gale commencing with wind in the S.E. 

quadrant: 
By day : Two cones, one above the other, 

points downward; 
By night: A white l ight a bove a red light. 

B. P1·obable B ad lVeathc,·, H un·icane 01· 
Strong Gale. 

The signals are as fo llows: 
1. Probable bad weather: 
By day: One black hall ; 
By night: One red li ght hoisted at the mast

head. 
2. Probable hurricane or strong gale: 
By day: Two black halls, one above the 

other; 
By night: Two red l ights in a horizontal 

1 ine hoisted at the mast-heacl. 
As soon as the probable clirection of the 

wind can be predicted, the appropriate signa! 
in paragraph A above may be hoisted in place 
of the s igna! in paragraph B , or both signals 
rnay be shown simul taneousl y. 

C. Change of Direction of W ind. 
The signa Is are as follows: 
1. Change of wind to the right (clockwise): 

A black flag, or a black cylinder. 
2. Change of wind to the left (counter

clockwise) : Two black flags, one above the 
othe r, or two bi ack cyl i nders, one above the 
other. 

The signa! regarding change· of direction 

of wind will be hoistecl alongside the signa! 
indicating the direction of the wind. 

The vertical di stance between two shapes 
constituting a day signa! must be not less 
than the greatest dimension of one of the 
shapes. 

Lights di sposed vertically must be at least 
two metres (6 feet) apart. 

The use of the signals prescribed in the 
foregoing regulations does not preclude the 
use of other signals wh ich may be found ne
cessary, and particularly of typhoon signals, 
such as those prepared by the Zi -Ka-W ei Ob
Hervatory in consultation with the Marine De
partment of the Chinese Maritime Customs. 

CHAPTER II. - T iilc and D epth Signals. 

A. Vertical Move,nent of the 1'idP. 
1. A falling tide is incli~a.ted: 
By day : By an elongated conc, point down

ward · 
By' night: By a white light above a gl'een 

light. 
2. A r ising tirle is inrlicated : 
By day: By an elongated cone point up

ward · 
By' night: By a green li gh t above a white 

light. 
The he igh t of the cone sha ll be not less than 

three times the diameter of its base. 

B. H eight of Water-Le,· el . 
Unless otherwise indicated in the Sailing 

Directions, the height of water-level shall be 
measured as from the zero of the charts. 

The units adopted sha ll be 2 clecimetres in 
countries using the metric system and the 
Engl ish foot in other countries. 

A he ight of water- leve l equiva lent to one 
un it (2 decimetres 01· 1 foot) sha ll be ind ica
tecl: 

By day: By a cone, point dqw nwarrl , or 
by a sphere; 

By night: B y a green li gh t or hy n wh ite 
light. 

A height of water-level equiva lent to f ive 
units (1 metre or 5 feet) shall be indicated : 

By day: By a cylindrica l shape; 
By n ight: By a r eel li gh t. 
A heigh t of water- level equival ent to twenty

five units (5 metres 0 1· 25 feet ) shall be 
ind icated: 

By day: By a sphere; 
By n igh t: By a white light. 
If necessary, a height of water-level equi

valent to half a un it (1 decimetre or ½ foot) 
shall be ind icaterl: 

By day: By a cyl in der; 
By night: By a red light. 
_These signals sha ll be hoisted in the fo llo

w1ng 1nanner: 
The cones or spheres indicating the un its 

may be plaoocl e ither in one vertical line or in 
two vertical lines. The cylindrical shape in
dicating the subdivision o f the unit may be 
placed either in the sa.me vertica l li ne and 
below the units or to the left of the vertical 
line of the units. 

The cylindrical shapes indicating five un its 
each w ill be placed in a vertical line to the 
r ight of the line or lines of the units. 
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The spheres indicating twenty-five units wil! 
be placed in a vertical line on the extreme 
right. 

Left and right shall be interpreted from the 
point of view of the incoming navigator. 

The same rules apply to night signals. 
The indication of tide and depth signals by 

semaphore, or visually by means of the Morse 
Code, the International Code of Signals, or by 
wireless telegraphy or telephony, and the in
dication of the water-level by figures, are 
also permissible either concurrently with or in 
place of the system of signals prescribed in the 
present regulations. 

CHAPTER III. - Signals concerning the 
Ä'foven,ents of V essels at the Ent1·ances to 

Ha1·bou1·s or Jmpo,·tant Oharmels. 

A. l n Oases of Serious Eme,·gency. 
The fact that entrance is absolutely proh ibi

ted, in cases of serious emergency, is indi 
caled: 

By day: By three balls disposed verticall y; 
By night: By three red lights disposed ver

tica ll y. 

B. In Nonnal Oircumstances. 
1. ,,Entrance prohibited" is indicated: 
By day: By a cone, point upward, between 

two balls disposed vertically; 
·By night: By a white light between two red 

1 ights <lis po ed vertically. 
2. ,,Entrance and departure prohibited" is 

indica-ted : 
By day: By a cone, point upward, having 

above it a cone, point downward, and below it 
a ball; 

By night: By a white light, having above 
it a green light and below it a red light. 

3. ,,Departure prohibited" is indicated: 
By day: By a cone, point upward, between 

two cones, ·points downward, disposed verti
call y; 

By uight: By a white light between two 
green lights, disposed vertically. 

These signals must be exhibited at a suffi
cient height to prev'i)nt any confusion with 
othcr harbour signals. 

The distance between the shapes or lights 
shonld be sufficient fo~ them to be elearly 
distinguishable at the distance at which they 
a1·e normally required to be seen . 

VERTALI C. 

OVEREENKOMST N OPENS SEINEN 
VOOR DE ZEEVAART. 

het hierbij gevoegd Reglement. verbindt iedere 
der Hooge Verdragsluitende Partijen zich, er
vom· te zullen waken, dat te dien einde door 
de genoemde overheidsorganen slechts die 
maatregelen worden genomen, die in overeen
stemming zijn met de bepalingen van ge
noemd R eglement. De hiervoor noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen zullen moeten worden 
genomen binnen twee jaren na het in werking 
treden van deze Overeenkomst. 

Art. 2. Er zal slechts kunnen worden afge
weken van de bepalingen van het hierbij ge
voegde Reglement in de gevallen, waarin ten
gevolge van de plaatselijke toestanden of van 
buitengewone omstandigheden deze bepalingen 
redelijkerwijze niet zouden kunnen worden 
toegepast, en in het bijzonder in de gevallen, 
waarin de toepassing ervan de scheepvaart in 
gevaar zou kunnen brengen, of daaruit onkos
ten zouden voortvloeien, die buiten verhouding 
zouden staan tot het betrokken verkeer. Zoo
danige afwijkingen der bepalingen zullen bo
vendien zoo beperkt moeten zijn a ls de eischen 
van den toestand het toelaten. Deze afwijkin
gen zul Jen behoorl ijk ter kennis der zeevaren
den moeten worden gebracht. All e mogelijke 
maatregelen zullen moeten worden genomen 
om in zoodanige gevallen elke verwarring te 
vermijden met de andere seinen, die in het 
R eglement zijn voorzien. 

Art. 3. Deze Overeenkomst moet niet wor
den beschouwd als op eenigerlei wijze veran
dering te brengen in den rechtstoestand, die 
in de verschillende landen bestaat met be
trekking tot de verhoud ing tusschen het pu
bliek en de overheidsorganen, die belast zijn 
met het geven van de bedoelde se inen. 

Art. 4. Deze Overeenkomst, waarvan de 
Fransche en de Engelsche tekst beide al s 
authentiek zullen gelden, zal de dagteekening 
dragen van heden; zij zal tot en met 30 
April 1931 kunnen worden onderteekend na
mens iedere R egeering, die vertegenwoordigd 
was, of die uitgenoodigd was zich te doen 
vertegenwoordigen op de Conferentie, die deze 
Overeenkomst heeft opgesteld. 

Art. 5. Deze Overeenkomst kan door een 
Regeering aanvaard worden door' enkele on
derteeken ing, indien deze geschiedt zonder 
voorbehoud van bekrachtiging, door bekrach
tiging of door toetred ing. 

De bekrachtigingsoorkonden zullen worden 
toegezonden aan den Secretaris-Genera! van 
den Volkenbond, die de ontvangst daarvan 
ter kennis van de betrokken R egeeringen zal 
brengen. 

De Overeenkomst zal in werk ing treden op 
den negentigsten dag vo lgende op d':'. aan
vaarding van de Overeen kom t door v1Jf R e-

De Hooge Verdragsluitende Partijen, ver- geeringen. . 
tegenwoordigd door de ondergeteekenden, en Art. 6. Van 1 Mei 1930 af zal toetreding 
besloten hebbende eenheid te brnngen in ze- tot deze Overeenkomst kunnen geschieden, na-
kere categorieën van seinen voor de zeevaart, ' mens iedere in art. 4 bedoelde Regeering. 
zijn omtrent de volgende bepalingen overeen- 1 De oorkonden van toetreding zullen worden 
gekomen: toegezonden aan den Secretar is-Generaal van 

Art. 1. In al le geva ll en, waarin door de 
I 

den Volkenbond, die de ontvangst daarvan 
zorg van de bevoegde overheidsorganen op het ' ter kennis van de betrokken Regeeringen zal 
geb ied der Hooge Verdragsluitende Partijen brengen. 
den zeevarenden door middel van gezichts- Art. 7. Na de in werking treding van de 
seinen de inlichtingenof waarschuwingen zullen Overeenkomst overeenkomstig art. 5 za l iede re 
worden gegeven, welke behanàeld worden in volgende onderteekening, bekrachtiging of toe-
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tred ing in werking treden op den negentigsten 
dag na den datum van de onderteekening of 
van dê ontvangst door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond van de bekrachtigings
oorkonden of van de kennisgeving van toe
treding. 

Art. 8. Deze overeenkom t kan namens 
iedere der Hooge Verdragslu itende Partijen 
wor<len opge,,egd na verloop van een termijn 
van 2even jaren na den datum van hare in 
werking treding ten opzichte van die Partij. 
D e opzegging zal geschieden door een schrifte
lijke kennisgeving gericht tot den Secretaris
Generaal van den Volkenbond, die de opzeg
ging aan alle in art. 4 bedoelde R egeeringen 
zal mededeelen. De opzegging zal in werking 
treden één jaar na den datum, waarop zij door 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal zijn ontvangen en zij zal slechts van 
kt'acht zijn ten aanzien van de Regeering, 
voo1· welke zij is gedaan. 

Telkens na het verloopen van een termijn 
van zeven jaren na de in werking treding van 
deze Overeenkomst, zal door een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen de herziening ervan 
kunnen worden gevraagd. Op ieder ander tijd
tip zal de herziening van deze Overeenkomst 

_gevraagd kunnen worden door een vierde deel 
van de Hooge Verdragsluitende P artijen. 

Art. 9. Iedere H ooge Verdragsluitende 
Partij kan op het oogenblik van onderteeke
ning, . bekrachtiging of toetreding verklaren, 
-dat zij door de aanvaard ing van deze Overeen
komst geen verplichtingen op zich neemt ten 
.aanzien van eenige kolonie, protectoraat of 
gebie<l, dat onder suzereiniteit of mandaat is 

eplaatst; in da t geval zal deze Overeenkomst 
niet van toepassing zijn op de geb ieden, die in 
,een zoodanige verklaring zijn genoemd. 

Iedere Hooge Verdragsluitende Partij kan 
latet· op ieder oogenbl ik ter kennis van den 
.Secretaris-Generaal van den Volkenbond bren
gen, dat zij wenscht, dat deze Overeenkomst 
van toepassing zal zijn op eenig gebied, dat 
het voorwerp uitmaakte van de verklaring, be
doeld in het voorgaande lid van dit artikel. 
l n dat geval zal de Overeenkomst negentig 
dagen na de ontvangst van een zoodanige 
kennisgev ing door den Secretar is-Generaal van 
-den Volkenbond van toepass ing zijn op de 
gebieden, die in deze kennisgeving zijn ge
noemd. 

I edel'e Hooge Verdragsiuitende Partij kan , 
hetzij na verloop van een termijn van zeven 
jaren na den datum van de in het voorgaande 
lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, het
zij op het oogenblik van de in art. 8 bedoelde 
opzegging, verklaren, dat zij wenscht, dat deze 
Overeenkomst zal ophol\den van toepass ing te 
z ijn op eenige kolonie, protectoraat of gebied, 
dat onder suzereiniteit of mandaat is ge
plaatst; in dat geval zal de Overeenkomst 
één jaar na de of)tvangst van een zoodanige 
, ,: rklaring door den Secretaris-Generaal van 
<len Volkenbond ophouden van toepassing te 
zijn op de gebieden, die in deze ve1·klaring
zijn genoemd . Indien een zoodanige verklaring 
outbreekt, zal ten aanz ien van de in dit ar
t ikel bedoelde geb ieden de in al't. 8 bedoelde 
opzegging geen gevolg hebben. 

Art-. 10. Iedere Hooge Verdragsluitende 

Partij kan hare aanvaarding van deze Over
eenkomst afhankelijk maken van de aanvaar
ding ervan door één of meer der in art. 4 be
doelde Regeeringen. 

Art. ll. Iedere Hooge Verdragsluitende 
Partij kan op het oogenblik van onderteeke
ning, bekrachtiging of toetreding verklaren, 
dat zij zich tot de in art. 1 vermelde verplich
tmg slechts gehouden acht ten aanz ien van 
de bepalingen van een bepaald aangeduid 
hoofdstuk of van bepaalde aangeduide hoofd
stukken van het hierbij gevoegde Reglement. 
In dat geval kan zij zich slechts beroepen op 
de verplichtingen, die andere Hooge Verdrag
sluitende Regeeringen op zich hebben genomen, 
in zooverre a ls deze betrekking hebben op 
het hoofdstuk of de hoofdstukken, welker ver
pi ichtingen zij zelf heeft aanvaard. 

Art. 12. Deze Overeenkom~t zal door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den geregistreerd op den dag, waarop zij in 
werking treedt. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
hun handteekening hebben geplaatst onder 
deze Overeen komst. 

Gedaan te Lissabon, den drie en twintigsten 
October negentienhonde1·d en dertig, in een 
enkel exemplaar, dat zal blijven berusten in 
het archief van het Secretariaat van den Vol
kenbond en waarvan eensluidend gewaarmerk
te afschriften zullen worden toegezonden aan 
alle in art. 4 bedoelde R egeeringen. 

V uitschland: Gustav Meijer 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

1/elgiiJ: F. Urbain 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

Zitid-11/rika: F. F. Pienaar 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

C: ll'ina: Woo Kaiseng 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

C" bci: Arturo Loynaz del Castillo 
Or,der voorbehoud van bekrachtiging. 

r,·ije Stad Dcmtzig: 

Onder 
Spcwje : 

Onder 
E .stland: 

Onder 

Solski 
Kapitein-Luitenant ter ,zee. 

voorbehoud van bekrachtiging. 
J osé H erbella 
Rafaël Estrada 

voorbehoud van bekrachtiging. 
T. Gutman 

voorbehoud van bekrachtiging. 
Finland : Sakari Tainio 

Onder voo ,·behoud van bekrachtiging. 
/i'ranki-ij k: P. H . Watier 

Onder voorbehoud van bekrachtiging. 1 

Marokko: A. de Rouville 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

'/',wis : A. de Rouville 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

G1·iekenlancl: D. Rasi -Kotsicas 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

M onaco : Graaf C. J . H. de Bobone 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

1 Zie de noot op de overeenkomstige plaats 
bij den Franschen tekst. 
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Jr ederland: P. van Braam van Vloten 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 1 

Deze onderteekening omvat niet Neder-
1 andsch-Indië, Suriname en Curaçao. 1 

Langeler 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

en met dien verstande, dat deze ondertee
kening geenerlei verplichting van de Neder
landsche Regeering medebrengt ten aanzien 
van de Nederlandsche kolonia le gebieden in 
Oost- en West-Indië. 1 

l'ol en : Solski 
Kapite in-Lui tenant ter zee. 

On<ler voorbehoud van bekrachtiging. 
l'ortugal,: Ernesto de Vasconcellos 

Manoel Norton 
Jlnemenië: C. Antoniade 

Onder voorbehoud van bekrachtiging. 1 

½weden: 
1 

• Erik Hägg 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

Zllitlslavië: I. Choumenkovitch 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

Unie van Social,istische 
S ovjet-R epubl·ie ken 

S. J . Bratma n Broclowski 

lteg·Iemeut betreffende zekere categ·orleën 
van seinen voor de zeevaart. 

HOOFDSTUK I. - Waarschuwingen voor 
stormen, die in de naaste omgeving 

worden verwacht. 

A. R ichting van den wind. 
Men duidt aan: 
1. Een storm, beginnende met wind tus

schen N. en W.: 
Bij dag: met een kegel met de punt omhoog; 
Bij nach t : met twee roode I ichten boven 

el kaar. 
2. E en storm , beginnende met wind tus

schen Z. en W .: 
Bij dag: met een kegel met de punt om I aag; 
Bij nacht: met twee witte I ichten boven 

elkaar. 
3. Een storm, beginnende met wind tus

schen N. en 0.: 
Bij dag: met twee kegels met de pun ten 

omhoog, boven el kaar ; 
Bij nacht: met een rood licht boven een wit 

li cht. 
4. Een storm, beginnende met wind tus

schen Z. en 0.: 
Bij dag: met twee kegels met de punten 

ornlaag, boven e lkaar; 
Bij nacht: met een wit licht boven een 

rnod licht. 

B. Sl echt weer, orkaan of z1rare storm waa1·-
schijnlijk. 

Men duidt aan: 
1. Slecht weer waarschijnlijk: 
Bij dag: met een zwarte bal ; 
Bij nacht : met één rood I icht m top ge

heschen. 
2. E en orkaan of zware storm waarschij n

lijk: 

1 Zie de noot op de overeenkomstige plaats 
bij den F ranschen tekst. 

Bij dag: met twee zwarte ballen boven 
el kaar· 

Bij ~acht: met twee roode lichten horiwn
taal in top geheschen. 

Zoodra de waarschijnlijke windrichting kan 
voorzi en worden, kan men het.zij het overeen
komstige se in van paragraaf A in plaats van 
dat van paragraaf B hijschen of beide seinen 
tegelijkertijd toonen. 

C. "Verandering in de win,J;richting. 
Men duidt aan : 
1. E en draaien (uitschieten) van den wind 

naar rechts (met de wijzers va n een uurwerk) : 
met een zwarte vlag of een zwarten cylinde,·. 

2. Een draa ien van den wind naar links 
(krimpen) (tegen de wijzers van een uur
werk): met twee zwarte vl aggen boven elkaat· 
of twee zwarte cylinders boven elkaar. 

Het sein voor winddraaiing wordt geheschen 
naast dat voor wind.richting. 

De afstand tusschen twee boven el kaar . ge
pi aatste onderdeelen van een dagsein moet 
minstens gel ijk zijn aan de grootste afmetiug 
van een onderdeel. 

De afstand tusschen twee lichten, in een 
loodlijn geplaatst, moet minstens 2 meter (6 
voet) zijn. 

Het gebruik van de in deze bepalingen voor
geschreven seinen belet niet het gebruik van 
andere seinen, wanneer die noodig zijn, 1net 
name de typhoonseinen, zooal s die aan het 
observatorium te Zi -K a-Wei zijn vastgesteld 
in overleg met de M arine Afdeeling vau de 
Chineesche M aritieme Douane. 

HOOFDSTUK II. - T;j- en waterslantlseinen. 

A. R ichting 11an beweging van den ·«1,,ile1·
.,piegel. 

1. Va llend water wordt aangeduid : 
Bij dag door een la ng gerekten kegei met 

de punt naar beneden ; 
Bij nacht door een wit I icht boven een groen 

l icht. 
2. Rij zend water wordt aangeduid : 
Bij dag door een lang gerekten kegel met 

de punt naar boven; 
Bij nacht door een groen I ich t bovell een 

wit li cht. 
De hoogte van den kegel zal minstens dri e 

maal de middellijn van zijn g rondvl ttk .be
dragen . 

B. W ate,·s tand. 
Beha lve in uitzonderingsgevall en, venneld. 

in den Gids voor Zeevarenden, zullen de wa
te rstanden gemeten worden boven het reductie" 
vlak van de zeekaart. 

Als eenheden zijn aangenomen : de dubbel e 
decimeter voor de landen, die het metrieke 
stelsel gebruiken, en de Engelsche voet ..-oor 
de overige landen. 

Een waterhoogte gel ij k aan de eenheid (dub
bele decimeter of voet) wordt aangeduid: 

Bij dag door een kegel met de punt, naar 
benedèn oi door een bal: 

Bij nacht door een éoen of door een "' it 
licht . 

E en waterhoogte gel ijk aan 5 eenhede,. (1 
meter of 5 voet) wordt aangeduid: 

Bij dag door een cylinder ; 
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Bij nacht door een rood licht. 
Een waterhoogte gel ijk aan 25 eenheden (5 

meter of 25 voet ) wordt aangeduid: 
Bij dag door een ba 1 ; 
Bij nacht door een wit 1 icht. 
Indien noodig zal een waterhoogte gel ijk 

aan een ha lve eenheid (1 decimeter of ½. voet) 
worden aangeduid : 

Bij dag door een cyl indèr; 
Bij nacht door een rood l icht. 
Deze se inen worden o-p de volgende wijze 

geheschen: 
De kegels {of ballen), welke de eenheden 

aangeven, kunnen óf i•n één loodrechte rij óf 
wel in twee loodrechte r ij en geplaatst wor
den. De cyl inder aangevende een onderdeel 
van de eenheid kan óf in dezelfde loodrechte 
,·ij onder de eenh eden geplaatst worden óf wel 
links van de rij de,· eenheden . 

De eylinders elk aangevende vij f eenheden 
moeten in één loodrechte rij rechts van de rij 
of de rijen der eenheden geplaatst worden. 

De ballen elk aangevende vijf en twintig 
eenheden moeten in een loodrechte r ij geheel 
rechts worden geplaatst. 

Links en rechts is op te vatten als gezien 
vanaf een binnenkomend schip. 

Dezelfde regels gelden voor de nachtseinen. 
Het aangeven van het tij en den waterstand 

door middel van optische telegrafie, Morse 
lichtseinen, het Internationale Seinboek, dan 
wel langs radio-telegraf ischen of -telefonischen 
weg, a lsmede de waterstandsaanduiding in cij 
fers blijft geoorloofd, hetzij gel ijktijdig met of 
in de plaats van het bij deze regels vastge
stelde seinsysteem. 

HOOFDSTUK III. - Seinen nopens de be
weging van schepen bij de ·ingangen van havens 

of van belangrijke vaarwaters. 

A. Ingeval •van e1"1istige gebc"rten-issen. 
H èt volstrekte verbod van toegang wordt in 

geval van ernstige gebeurtenissen aangeduid: 
Bij dag door drie loodrecht boven elkaar ge. 

plaatste ball en; 
Bij nacht door drie loodrecht boven elkaar 

geplaatste rnode I ichten. 
B. l n norrnale omstandigheden. 

l. .,Toegang verboden" wordt aangeduid: 
Bij dag door een kegel met de punt naai' 

boven tusschen twee bal len, geplaatst op een 
loodrechte I ijn. 

Bij nacht door een wit I icht tusschen twee 
mode l ichten, geplaatst op een loodrechte lijn . 

2. ,,Toegang en vertrek verboden" wordt 
aangeduid: 

Bij dag door een kegel met de punt naar 
boven, wa arboven een kegel met de punt naar 
beneden en waaronder een bal is geplaatst ; 

4 Bij nach t door een ·wit li cht, waarboven een 
groen licht en waaronder een rood licht is 
geplaatst. 

3. ,.Vertrnk verboden" wordt aangeduid: 
Bij dag door een kegel met de punt naar 

boven tusschen twee kegels met de punt naar 
beneden, geplaatst op een loodrechte lijn ; 

Bij nacht door een wit licht tusschen twee 
groene lichten, geplaatst op een loodrechte 
lijn. 

Deze seinen moeten op voldoende hoogte ge. , 

toond worden om elke verwarring met andere 
havense inen te voorkomen. 

De afstand tusschen de ballen, kegels en 
lichten moet voldoende zijn om de seinen dui 
delijk te kunnen onderscheiden op den afstand 
waarop zij normaal gez ien moeten worden. 

:E'ransche tekst. 

ACCORD SUR. LES B ATEAUX-FEU 
GARDES SE TROUVANT HORS DE 

LEUR POSTE NORMAL. 

Les gouvernements contractants, rep;·ésentés 
par les souss ignés, ayant décidé d'unifier les 
signaux des bateaux- feu gardés se trouvant 
hors de I eur poste norma l, sont convcnus des 
d ispositions sui vantes: 

Article prem ier. Les gouvernements con
tractants s'engagent à mettre en application 
les di spositions du règlement ci-annexé, rela
tives aux bateaux-feu hors de leur poste nor
mal. Les mesures d'exécution nécessaires à 
cette fin devront être prises clans un délai 
d'un an à compter de la mise en viguem· du 
ptésent Accord. 

Art. 2. L e présent Accord ne doi t pas être 
entendu comme modifiant en quoi que èe soit 
l a situ ation de droit ex istant dans les divers 
pays en ce qui concerne les relations entre 
les usagers et les autorités chargées du serv ice 
des bateaux-feu. 

Art. 3. L e présent Accord, dont les textes 
françai s et anglais feront également foi, por
tera la date de ce jour ; il pourra, jusqu'aLt 
30 avril 1931 inclus, être signé au nom de 
tout gouvernement ayant été représenté à la 
Conférence qui a é laboré Ie présent Accord 
ou ayant été invité à s'y faire représenter. 

Art. 4. L'acceptation du présent Accord de 
la part d'un gouvernement peut s'effectuer par 
simple signature, dans Ie cas ou ce ll e-ci est 
donnée sans réserve de ratification, par rati 
fication ou pai- adhésior1. 

Les i11struments de ratification seront trans
mis au Secréta ire général de la Société des 
Nations, qui en notifiera la réception aux gou
ve1·nem ents intéressés. 

L a date de l'entrée en vigueur de l'Accord 
sera Ie quatre-vingt-dixième jour qui su ivra 
l'acceptation de l'Accord par c inq gouveme
ments . 

Art. 5. A partir du ler mai 1931, il pourrn 
être adhéré a u préscnt Accord au nom de tou t 
gouvernement visé à l'article 3. 

Les instruments d'adhésion seront transmis 
au Secréta i re général de Ia Société des N a
tions qui en not ifiera la réception aux gou
vernernents intéressés. 

Art. 6. Chaque signature, ratification ou 
adhésion qui interv ie ndra après l'entrée en 
vigueur de l 'Accord, conformément à l' article 
4, produira ses effets dês Ie quatre-vingt
clixième jour qui suivra la date de la signa
ture ou de la réception, pa r Ie Secréta ire gé
néra l de la Société des Nations, des instru
ments de ratification ou de la notification 
cl'adhésion. 

Art. 7. Le présent Accord pourra être dé
noncé, au nom de tout gouvernement contrac
tant, après l'expiration d 'un délai de sept ans 
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i, partir de la date de son entrée en vigueur 
pour ce gouvernement, par notification écrite 
adressée au Secrétaire général de la Société 
des Nations, qui en informera tous les gou
vernements visés à l' article 3. La déuoncia
t,on produira ses effets un an après la date 
à laquelle elle aura été 1·eçue par Ie Secré
taire générnl de la Société des Nations; elle 
ne sera opérante qu'au regard du gouverne
ment pour lequel elle aura été effectuée. 

A l'expiration de chaque période de sept ans 
après la mise en vigueur du présent Accord, 
sa revision pourra être demandée par un des 
gouver'nements cont.ractants. A toute autre 
époque, la revision du présent Accord pourra 
être demandée par un quart des gouverne
ments contractants. 

Art. 8. Tout gouvernement contractant peut 
déclarer, au moment de la signature, de la 
l'atification ou de l 'adhésion, que, par son 
acceptation du présent Accord, il n'entend 
assumer aucune obligation en ce qui concerne · 
t.o11te colonie, tout protectorat ou territoire 
p lacé ous uzeraineté ou mandat ; dans ce 
cas, Ie présent Accord ne sera pas applicab]P. 
aux territoires faisant l'objet de pareille dé
claration. 

Tout gouvernement contractant pourra, à 
tout moment dans la suite, notifie1· au Secré
taire général de la Société des Nations qu'il 
cntend rendre Ie présent Accord applicable à 
route partie des territoires ayant fait l'objet 
<Ie la àéclaration prévue à l'alinéa précédent. 
Dans ce cas, !'arrangement s'appl iquera aux 
territoires v isés dans la notification quatre
vingt-dix jours après la réception de cette 
dern ière par Ie Secrétaire général de la 80-
c iété des Nations. 

Tont gouvernement contractant peut, soit à 
l 'expiration d'un délai de sept ans après la 
notification prévue au précédent paragraphe, 
soit lors de la dénonciation prévue à l'article 
7, déclarer qu'il entend vair cesser l'applica
tion du présent Accord à toute colonie, tout 
p rotectorat ou territoire placé sous suzeraineté 
ou mandat; · dans ce cas, l'Accord cessera 
d'être applicable aux territo ires faisant l'ob
jet de pareille déclaration une année après la 
1·éception de cette déclaration par Ie Secrétaire 
général de la Société des Nations. A défaut, 
de telle déclaration, la dénonciation prévue à 
l ' article 7 ne comportera aucun effet à l 'égard 
des territoires mentionnés au présent article. 

Art. 9. Chacun des gouvernements contrac
tants peut sub01·donner son acceptation du 
présent Accord à la participation à celui -ci 
d'un ou de plusieurs des gouvernements visés 
à l 'article 3. 

Art. 10. Le présent Accord sera enregistré 
par Ie Secrétaire général de la Société des 

Tations à la date de son entrée en vigueur. 

En foi de quoi les soussignés ont apposé 
leur signature au présent Accord. 

Fait à Lisbonne, Ie vingt-trois octobre mil 
neuf cent trente, en un seul exemplaire, qui 
,·estera dépo é clans les archives du Secrétariat 
de Ja Société des N ations, et <lont les copies 
certifiées conformes seront délivrées à tous les 
irouvernements visés à l' article 3. 

Alleniagne : Gustav Meyer 
Sous réserve de ratification 

B elgique : F. Urbain 
Sous réserve de ratification 

G, ande-B,·ctagne et lrlande du N ord: 
ainsi que toutes parties de !'Empire britanni
que non membres séparés de la Société des 
Nations. 

I deciare that my signature does not include 
a ny colonies, protectorates or territories under 
suzerainty or mandate. 

John Baldwin 
lncle: 

I deciare that my signature does not include 
any of the Indian States under British suze
rainty. 

Edward H eacllam 
O!tine : Woo Kaiseng 

Sous 1-éserve de ratifïcation 
G"ba: Arturo Loynaz del Castillo 

Sou réserve de ratification 
Danemark: William Borberg 
Fille Libre de Drmtzig: 

Solski 
Capitaine de frégate 
t'lous réserve de rati fication 

Espag1w : Jo é Herbella 
Rafael Estrada 
Sous réserve de ratific.ation 

F:stoni c : T. Gutman 
Sous réserve de ratifioation 

F'inlcindP: Sakari Ta inio 
Sous 1-éserve de ratification 

F'rance : P. H. Watier 
Ma?'Oc: A. de Rouville 
J'unisie: A. de Rouville 
Grèce : D. Rasi-Kotsicas 
Monaco: Comte C. J. H de Bobone 
Pays-Bas : P. van Braam van Vloten 

La présente signature n'inclut pas les Indes 
.orientales néerlandaises, Surinam et Curaçao. 1 

Langeler 
Understancling that this signature does not 

assmne any obligations of the Netherlands 
Government in respect of the N etherlands Co
lonial Territories in the East and Westlndîes. 1 

Pnlog11 e : Sol ski 
Capitaine de frégate 
Sous réserve de ratification 

Portugal: Ernesto de Vasconcellos 
Manoel Torton 

Rouma11ic : C. Antoniade 
Sous réserve de ratifioation 2 

Suède : Erik H ägg 
Sous réserve de ratification 

Yo"goslavie : I. Choumenkovitch 
Sous réserve de rntification 

llnion des R épubliq"es 
Soviétistes Socialistes: 

S. J. Bratman Brodowski 

1 Bij schrijven van 21 Augustus 1931 heeft • 
de Nederlandsche Regeering den Secretaris
Generaal van den Volkenbond bericht, dat de 
Nederlandsche Regeering de Overeenkomst ook 
Yan toepass ing verklaart op N ederlandsch
Indië. 

2 Bij schrijven van 30 Mei 1931 heeft de 
Roemeensche R egeer ing den Secretaris-Gene
raal van den Vol kenbond bericht, dat Roe
menië afstand doet van het voorbehoud van 
bekrachtiging. 



651 14 0 CT O B ER (S. 418) 1931 
Engelsche tekst. 

.AGREEMENT CONCERNING MANNED 
LIGHTSHIPS NOT ON THEIR 

STATIONS. 

The Contracting Governments, represented 
by t~e undersigned, having decided to unify 
cer~m rules concerning manned lightships 
wh1ch are not on their stations, have agreed 
to the followi ng provisions: 

Art. 1. The Contracting Governments un
dertake to put into force the provisions of the 
R~gulatio_ns annexed hereto concerning light
sh,ps wh1ch are not on their stations. The 
necessary measures to that effect should be 
taken within one year from the coming into 
foree of the present Agreement. 

Art. 2. The present Agreement should not 
be ~-onsidered as in any way modifying the 
legal situation in the different countries as 
rogards the relations between the public and 
the _authorities responsible for the lightship 
servwes. 

Art. 3. The present Agreement of which 
the Eng! ish and French texts are b~th authen. 
tic, shall hear to-day's date. Unti l and inclu
d_ing April 30th , 1931, it shall be open for 
s1gnature on behalf of any Government re
presented at or invited to the Conference 
which elaborated the present Agreement. 

Art. 4. Governments may accept the pre
sent Agreement by signature only when the 
lutt~r is not made subject to ratïfication by 
rntif ication or accession. ' 

The instruments of ratif ication shall be 
tra.nsmitted to the Secretary-General of the 
League of Nations, who wil! notify their re
ceipt to all the Governments concerned. 

The Agreement shall enter into force on the 
ninetieth day following its acceptance by five 
Governmonts . 

Art. 5. As from May 1st, 1931, the present 
Agreement shall be open to acce sion 011 behalf 
of any Government referred to in Article 3. 

The instrn tnents of accession shall be trans
miLted to the Secretary-General of the League 
of Nations, who wi l! notify their rece ipt to 
a ll the Govemments concerned. 

Art. 6. After the com ing into force of the 
Agreement in accordance with Article 4 each 
subsequent signature, ratification or acdession 
shall take effect on the ninetieth day from 
the dat.e of signature, or of the rece ipt by the 
Secretary-General of the League of ations 
of the instruments of ratifi ation, or of the 
notification of acce ion. 

Art. 7. The present Agreement may be cle
nounced on behalf of any Contracting Govern
ment a fter a period of se ven years from the date 
when it came i nto force in respect of thatGovern
rnent. Denunc iat ion shall be e ffected by a notL 
fication in writing acldressed to the Secretary
Geneml of the League of Nations, who wil! 
inform all the Governments referred to in 
Article 3. Such denunciation shall take effect 
one year aft.er the date of its receipt by the 
Secretary-General of the League of Nation , 
and sha Il operat.e only in respect of the 
Govenunent on who e behalf it was notified. 

On the ex piration of each period of seven 
yea:rs af ter the coming i nto force of the pre-

sent Agreement, its revision may be demanded 
hy any Contracting Government. At all other 
times, revision of the present Agreement may 
be demanded by one-fourth of the Contracting 
Governments. 

Art. 8._ Any C<:>ntracting Government may, 
at the bme of s1gnature, ratification or ac
cess ion, deciare that, in accepting the present 
Agr ement, it does not assume any obligations 
,n res~ect of all or any colony, prot.ectorat.e 
ot· terr1tory under suzerainty or mandate; and 
the present Agreer:nent shall not apply to any 
terr1tones na)Tied 10 such declaration. 
. Any Contracting Government may give no 

t1ce _to the Secret~ry-Goneral of the League of 
~at10n at any time subsequently that it de
sires that the Agreement shall apply to all 
or any of the territories which have been 
made the subject of a cleclaration under the 
prececling paragraph, and the Agreement shall 
apply to all the territories named in such no
tice ninety days after its receipt by the Se-
retary-General of the League of Nations. 
. Any Contractin~ Govermnent may deciare, 

e1ther aft.er a per10d of ven years from the 
dat.e of the notification provided for in the 
preceding paragraph or at the time of the 
clenunciation provided for in Article 7, that 
1t des1res that the present Agreement shall 
cease to apJ)ly to all or any colony, protecto
rate or t.err1tory under suzera inty or mandate 
and. the_ Agreemen_t shall cea e to apply to th~ 
terntones named 111 such declaration one year 
after its receipt by the Secretary-General of 
the League of N ations. In default of such a 
cl_eclaration, the denunciation of the Conven
t1oi:i under Article 7 wil! not affect the appli 
cat1on of the Convention to any terr itories 
refen- d to in the present Article. 

Art. 9. Each Contracting Government may 
make the acceptance of the present Agreement 
condi t ional on its acceptance by one or several 
of the Governments mentioned in Article 3. 

Art. 10. The present Convention shall be 
regist.ered by the Secretary-General of the 
League of 1 ations on the date of its coming 
into force. 
. In faith wl:ereof , the unders igned have af

f1xed the1r s1gnat11res to the present Agree
ment. 

Done at Lisbon, the twenty-third day of 
October, one thousand nine hundred and thir
ty, in a single copy, which wil! remain de
posit.ecl in the archives of the Secretariat of 
the League of ations, and of which certified 
copie wil! be transmitt.ed to all the Govern
ments referred to in Article 3. 

(Zie voor do 011tl.ntrekrn;11!}cn de Fransche 
te lat.) 

Fran che tekst. 

Règle ment relatJr aux slgnaux des bateaux 
reu gardés se trouvant hors de Jenr 

poste normal. 

1. Quand un bateau-feu n'est pas à son poste 
nonna! , soit q11'il ait déradé, so it qu'il fasse 
route vers son poste ou vers un port il n'émet 
pas ses signaux caractéristiques de ~uit ou de 
hrume. 
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2. L e bateau-fe u dér adé hi sse u n signa l 
spécial qui sera, de préfé rence : 

De jour, de ux grosses sphères noi res, l'une 
à !'avant, l 'autre à l 'ar r iè re; 

D e nuit, deux feux rouges, l'un à !'ava nt, 
l 'autre à l 'arri è re. 

En outre , il amène ses voya nts caractéristi
ques, si ceux-c i sont amovibles. 

Lorsque les circonstances ne permettent pas 
l'emploi des signa ux visés au premier a: linéa 
du présent paragraphe , ou lorsque ceux-ci sont 
déjà employés comme ca ractéristiques nbrma
les du bateau-feu, on ut il ise des pavillons 
rnuges au I ieu de sphères noires . 

3. En out re, comme mesure de précaut io11 
s uppl émentaire, Ie bateau-feu déradé : 

a. D e jour, arbo re Ie signa\ par pavillons 
8ignifiant: 

,,Je ne suis pas dans 1na pos ition normale" , 
selon les prescriptions du Code international 
de signa ux . 

b. De nui t, enfl a mrne chaque qua rt d'heure 
au moins et s imul taném e nt deux fe ux de ben
ga le, l ' un rouge et l' a utre bl a nc. 

Lorsque les circonstances ne perm ettent pas 
l' emploi de fe ux de be ngale, on montre si
multa nément un feu ro uge et un fe u bl a nc. 

4. Enfin, Ie bateau-feu fai sant route doit 
porter les feux et e ffectue r les a ppels sonores 
des navires en rou te et, s'il nav igue par ses 
propres moyens, porter de jour Ie signa! prévu 
au paragraphe 2. 

Engelsche te kst. 

Regulatlons relatlng to signals for manned 
llghtshlps not on thelr station s. 

1. When a li ghtship is not on its station, 
whethe r it has drngged or braken adrift from 
its moorings or is proceeding towards its st a 
tion or towards a port, it should not show its 
characteri stic I igh t nor m a ke its chal'acteri sti c 
fog-signal s. 

2. A ligh tship which h as dragged or braken 
adrift from its moorings should hoist a spec ial 
signá l, which preferably should be : 

By day : Two la rge black spheres, one fo1 ·
ward and one a ft· 

By n ight: Two :-ed li ghts, one fo rwa rd and 
one aft. 

I t should, furthe rmore, strike its characte
ristic topmarks, if t hey a re fi tted to pe rmi t of 
this . 

Wh en circumstances do not permi t of 'the 
use of the fo regoing day s ig na ls, or whe n these 
a 1·e ernploye d as th e no r-m u l c h a racteri stics o J 
the lightship, red fl ags should be used instead 
of bi ack sphe res. 

3. In addition, as a suppl eme ntary measure 
of precaution, a I igh tship which has dragged 
c,r braken adrift from its moor ings should: 

a. By d ay, fly a flag signa ! si g nifying : 
,, I a m not in my correct posi t ion", 

as laid down in the Inte rnationa l Code of 
S igna Is. 

b. B y 11i g ht , show a t least every quarter 
of an hour a nd simu lta neously two fl a1·es, one 
red and the other white. 

When circumsta nces rende-r it impracticable 
to use fla res, a red a nd a whi te light shall be 
desplayed simul taneously. 

4. L astly, a li gh tship under wa y must cany 
the same lig hts a nd m a ke the same sound 
sig na ls as o ther vessels under way and, if self
prope ll ed, should hoist by da y the si gna! pro
v ided fo r in pa ragraph 2. 

VERTALING. 

OVEREENKOMST NOPENS BEMANDE 
LICHTSCHEPEN BUITEN HUN 

S'l'ATION. 

D e H ooge V erd ragslui tende P a rtij en, "e r
tegenwoordig d door de onde rgeteekenden en 
hesloten hebbende ee nhe id te brengen in de 
se inen der bema nde lich tschepen buiten hun 
station , zijn omt re nt de vol gende· bepal ingen 
ove reengekom en: 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende P a r
t ij en verbinden zich de bepal ingen va n het 
hierbij gevoegde R eg lement, di e betre kki11g 
hebben op bema nde lichtschepe n buiten hun 
station, in toepass ing te bren gen. De hie rvoor 
noodzakelijke u it voe ringsmaat regel en zullen 
moeten worden ge nomen binnen één jaar na 
de in werking t reding van deze overeenkomst. 

Art . 2. Deze Overeenkomst moet niet wor
den beschou wd al s op eenige rl e i wijze Teran
dering te b rengen in de n rechtstoesta nd, di e 
in de verschill ende l a nden bestaat met betrek
king tot de ve rhoud ing tussch en het publiek 
en de overhe idsorganen , die belast zijn m et 
den di enst der lich tschepe n. 

Art . 3. Deze Overeenkomst, waarvan de 
F ransche en de Engelsche tekst beide al s 
·a uthent iek zull en ge lden, za l de dagteeke ning 
d ragen van heden ; zij zal tot en met 30 
April 1931 kunnen worden onderteekend na
mens iedere R egeering, di e vertegenwoordigd 
was, of die uitge noodigd was zich te doen 
vertegenwoordi gen !lP de Confere ntie , die deze 
Overeenkomst heeft opgeste ld . 

Art. 4 . D eze Ove reenkomst kan ,\001· een 
R egeering aanva ard worden door enkele on
der tee kening, indien deze geschiedt zonder 
voorbehoud va n be krach t ig ing, door bekrach 
tiging o f door toetreding. 

D e be krach t igingsoorkonden zullen worde n 
toegezonden aan den Secretaris-Genera al van 
den V olkenbond , di e de -ontva ngst da'l',rv-an 
te r ke nni s van de betrokken R egeer ingen za l 
brengen . 

De Overeenkomst zal in werking treden op 
den negentigsten dag volgende op de aa n
vaarding va n de O,·e reenkomst door vij f R e-
gueringen . 

A rt. 5. V an 1 M e i 1930 a f za l toet reding 
tot deze Overeenkomst kunnen geschieden n a
mens iedere in art. 3 bedoelde R egeering. 

De oorkonden va u toetreding zull en worden 
toegezonden aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, di e de ont vangst daarvan 
ter kennis van de betrokke n R egeeringen za l 
bre nge n. 

Art. 6. N a de in werking tr eding van do 
Overeenkomst overeenkomstig art. 4 za l iedere 
vol gende onderteeke ning, bekrach t iging of toe
treding in werking treden op den negentigsten 
dag na den datum van de onderteekening of 
van de ontvangst door den Secretaris-Gene raal 
van den Volkenbond van de be kra.chtigings-
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oorkon<len of van de kennisgev ing van toe
lreding. 

Art. 7. Deze Overeenkomst kan namens 
iedere der Hooge Verdragsluitende Partijen 
worden opgezegd na verloop van een termijn 
van zeven jaren na den datum van hare in 
werking treding ten opzichte van die Partij. 
De opzegging zal geschieden door een schrif
tel ijke kennisgeving gericht tot den Secretaris
Generaal van den Volkenbond, die de opzeg
g ing aan alle in art. 3 bedoelde R egeer ingeu 
zal mededeelen. De opzegging zal in werking 
treden één jaar na den datum, waarop zij 
door den Secretar is-Generaal van den Volken
bond · zal zijn ontva ngen en zij zal slechts van 
kracht zijn ten aanzien van de R egeer i ng, 
voor wel ke zij is gedaan. 

Tel kens na het verloopen va n een termijn 
van zeven jaren na de in werking t reding va n 
deze Overeenkomst, zal door een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen de herziening ervan 
ku nnen worden gevraagd. Op iede r ander t ijd
stip z:11 de he rziening van deze Overeenkomst 
gevra agd kunnen worden door een vierde dee l 
van de Hooge Verdrags luitende Partijen. 

Art. 8. I edere Hooge Verdrags luitende 
Partij kan op het oogenblik van onderteeke
ning, bekrachtiging of toetrnding · verklaren , 
da t zij door de aanvaarding ·van deze Over- , 
eenkomst geen verplichtingen op zich neemt 
ten aanz ien van eenige kolonie, protectoraat 
of gebied, dat onder suzereini te it of mandaat 
is geplaatst ; in dat geval zal deze Overeen
komst niet van toepassing zijn op de gebie
den, die in een zoodani ge verk laring zijn ge
noemd. 

Iedere Hooge Verdragsluitende P artij kan 
later op ieder oogenblik ter kennis van den 
Secretaris-Genernal van den Volkenbond bren
gen, dat zij wenscht, dat deze Overeenkomst 
van toepass ing pi zijn op eeni g gebied, da t 
het voorwerp uitmaa kte van de verklaring, be
doe@ · in het voorgaande lid van di t artikel. 
ln dat geva l zal de Overeenkomst negentig 
dagen na <le ontvangst van een zoodanige 
kennisgeving door den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond van toepassing zi'.jn op de ge
bieden, di e rn deze kennisgeving zijn ge
noemd. 

Iedere Hooge Verdrags luitende P artij kan, 
hetzij na ve.-!oop van een termijn van zeven 
jaren na den datum van de in het voorgaande 
lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, 
hetzij op het oogenblik van de in art. 7 bedoel
de opzegging, verklaren, dat zij wenscht, da t 
deze Overeenkomst zal ophouden van toepas
si ng te zijn op eenige kolonie, protectoraat of 
gebied, dat onder suzere ini teit of mandaat is 
geplaatst; in dat geval za l de Overeenkomst 
één jaar na de ontvangst van een zoodanige 
verkla r ing door den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, ophouden van toepass ing te 
zijn op de gebieden, die in deze verklaring 
zijn genoemd. Indi en een zoodanige verklaring 
ontbreekt, zal ten aanzien van de in dit ar
t ikel bedoelde gebieden de in art. 7 bedoelde 
opwgging geen gevolg hebben. 

Art. 9. I edere Hooge Verdragsluitende 
Partij kan hare aanvaarding van deze Over
eenkomst afhankelijk maken van de aanvaar
ding ei-van door één of meer der in art. 3 

bedoe l de Regeeringen. 
Art. 10. Deze Overeenkomst zal door den 

Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den geregistreerd op den dag waarop zij in 
werking treedt. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
hun handteekening hebben geplaatst onder 
deze Overeenkomst. 

Gedaan te Lissabon, den drie en twintigste11 
October negentienhonderd en dertig, in een 
enkel exemplaar, da t zal blijven berusten in 
het archief van het Secretariaat van den Vol 
kenbond en waarvan eensluidend gewaarmerk
te afschriften zu llen worden toegezonden aan 
alle in art. 3 bedoelde R egeeringen. 

Duitschland: Gustav Meijer 
Onder voo.rbehoud van bekrachtiging. 

B elgië: F . Orbam 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

Groot-B ritannië en Noord- / erland: 
en all e dee len van het Britsche Rijk, die 

11iet afzonderlijk lid zijn van den Volkenbond. 
Ik verklaar, dat m ijn onderteekening niet 

omvat eenige kolonie, eenig protectoraat of 
eenig gebied, dat onder suzereinite it of man
daat is geplaatst. 

John B a ldwin 
B ,·itsch-l ndië: 

Ik verklaar, dat mijn onderteekening niet 
omvat eenigen Britsch-Indisch en Staat, di e 
onder Britsche suzereiniteit is geplaatst. 

Edward H eadlam 
China: Woo Kaiseng 

Onder voorbehoud van bekrach t ig ing. 
Cu ba: Arturo Loynaz del Castillo 

Onder voorbehoud van bekrachtiging. 
Dene1na1·ken: \Villiam Bc,rberg 
Vrije Stad Dantzig: 

Solski 
K apit€in-Luitenant ter zee. 

Onder voorbehoud van bekrachtiging. 
Spanje: José H erbeila 

Rafaël E strada 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

E stland : T. Gutman 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

Finland : 
Onder 

Fmnkrijk: 
Mcirokko: 
Tunis: 

Sakari Tainio 
voorbehoud van bekrachtig ing. 

P. H . Wat ier 
A . de Rouvill e 
A . de Rouvill e 

Griekenland: D . Rasi-Kotsicas 
M onaco : Graaf C. J. H. de Bobone 
Nede,·land : P. van Braam van Vloten 

Deze onderteekening omvat niet Neder
landsch-Indi ë, Suriname en Curaçao. 1 

L angeler 
Met di en ve rstande, dat deze onderteekening 

geenerl e i verplichting van de Nederlandsche 
Regeering medebrengt ten aanzien van de 
N ederl andsche kolon iale gebieden in Oost- en 
West-Indi ë. 1 

1 Zie de noot op de overeenkomstige plaats 
bij den Franschen te kst . 
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Polen: Solski 
Kapitein-Luitenant ter zee. 

Onder voorbehoud van bekrachtiging. 
Pm·tuga/, : Ernesto de Vasconcellos 

Manoel orton 
Roemenië: C. Antoniade 

Onder voorbehoud van bekrachtiging. 1 

Zweden: Erik Hägg 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

Zuidslavië: I. Choumenkovitch 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

Unie va.n Socialistische 
Sovjet-Republieken . 

S. J. Bratman Brodowski 

Reglement nopens seinen voor bemande 
lichtschepen bulten hun station. 

1. ·wanneer een lichtschip niet in zijn sta
tion ligt, hetzij dat het anker gekrabd heeft 
of dat het schip op drift is geraakt, of wel 
dat het onderweg is naar zijn station of naar 
een haven, mag het zijn karakterlicht niet 
toonen, noch zijn karakteristieke mistsignalen 
geven. 

2. Een lichtschip, waarvan het anker ge
krabd heeft en dat op drift is geraakt, moet 
een bijzonder sein toonen, dat bij voorkeur zal 
bestaan uit: 

Bij dag: twee groote zwarte ballen, één voor 
en één ach ter; 

Bij nacht: twee roode l ich ten, één voor en 
één achter . 

Bovendien moet het zijn dagmerk strijken, 
wanneer de bevestiging daarvan zu lks toelaat. 

W anneer de omstandigheden niet toelaten 
van bovengenoemde dagsei nen gebruik te ma
ken of wanneer deze reeds voor het normale 
dagmerk van het lichtschip in gebruik zijn. 
moeten roode vlaggen in p laats van zwarte 
ballen gebezigd worden. 

3. Bovendien moet een lichtschip, waarvan 
het anker gekrabd heeft of dat op drift is 
geraakt, a ls extra veiligheidsmaatregel: 

a. Bij dag: het internationale vlaggesein 
Q E hijschen (lichtschip is niet op zijn plaats) ; 

b. Bij nacht: ten minste één maal per 15 
minuten gel ijktijd ig met één rood en één wit 
licht stakelen. 

Wanneer de omstandigheden het stake len 
niet toelaten, moet in plaats daarvan tegelij 
kertijd een rood en een wit licht getoond 
worden. 

4. Ten slotte moet een onderweg zijnd licht
sch ip dezelfde lichten voe ren en dezelfde ge
luidsignalen geven als andere onderweg zijnde 
schepen en moet het, wanneer het zich op 
eigen kracht voortbeweegt, bij dag het onder 2 
genoemde sein toonen. 

19 Octob er 1931. BESLUIT tot regeling vau 
den herijk der maten en gewichten in 1932 
en 1933. S. 419. 

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

1 Zie de noot op de overeenkomstige plaats 
bij den Franschen tekst. 

Arbeid , Handel en Nijverheid van 15 Juli 
1931, n°. 7057, Afdeeling Handel en Nijver
he id ; 

Gelet op artikel 15, letter a der Wet van 7 
April 1869 (Staatsblad n°. 57), waarvan de 
gewij~_igde tekst is bekend gemaakt bij Ko
nmkhJk B esluit van 29 November 1874 
(Staatsblad n°. 143); · 

Den Raad van State gehoord (advies vá.n 
8 September 1931, n°. 11) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, Handel en Nijverhe id van 13 
October 1931, n° . 11020, Afdeeling Handel en 
N ijverheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1 °. de maten en gewichten moeten in het 

jaar 1932 of 1933 worden onderworpen aan 
den herijk, bedoeld bij artikel 15 , tweede lid, 
letter ader bovengenoemde wet ; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijd
vak van 1 J anuari 1932 tot en met 30 Sep
tember 1933 ; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provin
ciën wordt opgedragen de data te bepalen, 
waarop de. herijk voor elke gemeente binnen 
het onder 2°. genoemde t ijdvak zal gesch ieden ; 

4°. het merk der goedkeuring, dat in 1930 
en 1931 bij den ijk en den herijk der maten 
en gewichten is gebezigd is geldi g tot en met 
30 September 1933. . 

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

Het Loo, den 19den October 1931. 

WILHELMINA. 
D e M.i11i.,t e1· van Arbeid, Handel en Nijvet·ltcid. 

T. J . V e r s c h q u r. 
( Uitgeg. 28 Octobe,· 1931.) 

20 Oetober 1931. BESLUIT tot bekrachtiging 
van de ordonnantie van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië van 27 
Juni 1931 (Indisch Staatsblad n°. Z69) 
strekkende ter vermijding, dat de tijde-
1 ijke ve'rmindering der salarissen van 
Landsdienaren van invloed zal zijn bij de 
toepassing van een ige wettelijke voorschrif
ten. S. 420. 

Wij \VILHELMINA, enz.; 
Gelet op het bepaalde bij artikel 9Z der 

Indische Staatsregeling; 
Gezien de ordonnantie van Onzen Gouvei·

neur-Genernal van Nederlandsch-lndië van 27 
Juni 1931 (I ndisch Staatsblad n°. 269) strek
kende ter vennijding, dat de tijdelijke ..-er
mindering der salarissen van Landsdienaren 
van invloed zal zijn bij de toepass ing van 
eenige wettel ijke voorschriften; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloni ën van 22 September 1931, 2de Afdee-
1 ing n° . 11; 

Den Raad . van State gehoord (advies .-an 
den 6 October 1931, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van Koloniën van 14 Oc-
tober 1931, 2de Afdeeling, n°. 10; · 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Te bekracht igen de door den Gouverneur

Generaal van Nederlandsch-lndië krachtens ar
tikel 92 van de Indische Staatsregeling vast
gestelde ordonnantie van 27 Juni 1931 (Indisch 
Staatsblad n°. 269), waarbij is bepaald : 

Art. 1. Voor zoover noodig onder nade1:e 
bekrachtiging door de wet of door een alge
meenen maatregel van bestuur te bepalen, dat 
waar in bij Koninklijke besluiten en ordonnan
tiën vastgestelde reglementen en gegeven voor
schriften sprake is van bezoldiging of met be
zoldiging overeenkomende inkomsten , daar
onder bij de toepassing van de desbetreffende , 
bepalingen worden verstaan de onverminderde 
bedragen, waarop deze bezoldigingen en deze 
inkomsten in de a fzonderlijke inkomstenrege-• 
.1 ingen zijn of zullen worden gesteld ; 

2. Deze ordonnantie treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1931. 

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

Het Loo, den 20sten October 1931. 

WILHELMINA. 
De Minist er van Koloniën, De Graaf f. 

(Uit geg . 9 N ove,nber 1931.) 

26 Octob er 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk beslui t van 26 F ebruari 
1930 (Staatsblad n°. 50), tot vaststelling 
van voorschriften betreffende de bereke
ning en inning der premiën zoomede be
t.reffende de administratie der premiën en 
der ziekengelduitkeeringen door de zieken-

. kassen van de Raden van Arbeid. S. 421. 
Wij WILHELMINA, enz.; . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 21 Augus
tus 1931, 11 ° . 1991, Afdeeling Arbe idersver
zekering; 

Gezien artik!)l 140 der Zie ktewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 October 1931, n°. 31); 
Gelet op· het nader rapport van Onzen Mi

nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
19 October 1931, n°. 2424, Afdeeling Arbei
dersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wij zigen Ons besluit van 26 Februari 1930 

(Staatsblad n°. 50) en tè bepalen als volgt: 
Art. 1. In artikel 1" eerste I id, van Ons 

vorenaangehaald bes! uit va n 26 Februari 1930 
(Staatsblad n°. 50) wordt inplaats van: ,, tot 
vaststelling van een algemeenen m aatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 11, eerste 
1 id, en artikel 31, eerste I id , der Ziektewet, of 
na het verstrijken van den termijn, binnen 
welken die stu kken volgens voornoemde be
paling hadden behooren te worden ingezon
den" gelezen: ,,en in het eerste lid van arti
kel 3 van het Koninklijk besluit van 20 Juli 
1931 (Staatsblad n°. 313) of na het verstrijken 
van den termijn, binnen welken de stukken 

volgens voornoemde bepa lingen hadde n be
hooren te worde11 ingezonden". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij
verheid is belast m et de uitvoering van dit 
beslu it, dat in het Staatsblad zal worden ge
p laatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan d en R aad van State . 

Het Loo, den 26sten October 1931. · 

WILHELMINA. 
De 1lf·inis ter van A,:h eid, Handel en Nijv e,·heicl 

T. J . V e r s c hu u r. 
((Uityeg. 12· Nov e,nber 1931.) 

' 27 Octobcr . 1931. BESLUIT tot hernie uwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 dei· 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nas ium van het St. Norbertuslyceum · en 
van het St. Gertrudisl yceum te Roosen
daal van de Vereeniging "Ons Middel 
baar Onderwijs in Noordbrabant" , geves-
tigd . te T ilburg. S . 422. 

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

Onderwij s, Kunsten en W etenschappen van 14 
September 1931, n°. 11073 III, afdeeling Voor
bereide nd Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
13 October 1931, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 October 1931 , n °. 
13782, afdeeling Voorbere idend Hooger en 
Middel baàr Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1931 de afdee

ling gymnasium van het St. Norbertuslyceum 
en van het St. Gertrudislyceum te Roosen
daal van de Vereeniging "Ons Middelbaa1· 
Onderwijs in Noordbraba.nt", gevestigd te Til
burg, opnieuw voor een tijdvak van zes j aren 
aan te wijzen a ls bevoegd om, m et inachtne
m ing der desbetreffende wettelijke voorschrif
ten, aan haar leerlingen, di e het onderwijs tot 
aan het einde hebben bijgewoond, een getuig
schrift van bekwaamheid tot univers itaire stu
di ën af te geven, dat met het getuigschrift, in 
artikel 11 der Hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt ge lijkgeste ld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit bes! uit, dat in het Staatsblad zal wor
den ge pl aatst e n waarvan afschrift zal wo,·
den gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, de n 27sten October 1931. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Onde,·wijs, 
K,mst en en W etenschappen. 

J . Te r p s tra. 
(Uitgeg . 30 Nove,nb er 1931. ~ 
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28 Octobe1· 1931. BESLUIT lot nadere wij
ziging van het Koninklijk be luit van den 
19den October 1922 (Staatsblad n°. 565), 
waarbij aan de Vereeniging tot opvoeding 
en verpleging van idioten en achterlijke 
kinde1·en, gevestigd te Utrecht, vergun
ning is verleend tot oprichting van een 
gesticht voor zwakzinnigen in de gemeente 
Noo1·.dwijk. S. 423. 

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

S(;J.at, Minister van Binuenlandsche Za ken en 
T,andbouw van 23 October 1931, n°. 5262, af
deeling Armwezen ; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
te bepalen, dat in artikel 2 van Ons besluit 

van 19 October 1922 (Staatsblad n°. 565), zoo. 
als dat artikel is gewijzigd bij Ons be luit van 
12 December 1929 (Staatsblad n°. 529), nader 
de volgende wijzigingen wo,·den gebracht. 

H et eerste Jid wordt gelezen al s vo lgt: 
,,Van voormelde stichting worden vier pa

vi ljoenen en ééne woning gezamenlijk onder 
de voorwaarden vermeld in artikel 8a, aan
gewezen als eene imichting, die niet a ls ge
sticht voor zwakzinuigen wordt beschouwd, ook 
wa.nneer daarin meer dan twee zwakz innigen 
\\Orden verpleegd." 

Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
In de inrichting, bedoeld in het eerste I id, 

mogen niet meer dan 96 zwakzinnigen, 71 
n,annelijke en 25 vrouwelijke, ve rpl eegd wor
den. 

Onze Minister van Binuenland che Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

H et Loo, den 28sten October 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 10 Novt'1nber 1931.) 

28 October 1931. BE LUIT tot herziening 
van de voorschriften, in acht te nemen bij 
den in-, uit- en doorvoer van goederen. 

. 424 . 
Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 7 October 1931, n° . 165, Invoer
re ,hten en Accijnzen; 

Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad 11°. 61), alsmede artikel 1 der wet 
van 28 December 1879 (Staatsblad n° . 260) en 
de wet van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 
212); 

D n Raad van State gehoord (advies van 
20 October 1931, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 October 1931, n°. 
140, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Artikel 65 van het laatstelijk bij 

Ons bes! 11it van 11 r ovember 1927 (Staatsblad 
n°. 357} gewijzigde Koninklijk besluit van 26 
Maart 1872 (Staatsblad n° . 19) wordt, gelezen 
als volgt: 

Onze Minister van Financiën kim, naar ge
lang van plaatselijke omstandigheden, onder 
de noodige voorzieningen vereenvoudiging van 
de voorgeschre\'en formali teiten toelaten voor 
den doorvoer met rechtstreeks doorgaande 
treinen of vaartuigen langs spoorweglijnen of 
waterwegen, die slechts voor korte afstanden 
over het gebied van Nederland Joopen. 

2. Dit be~luit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

Het Loo, den 28sten October 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ji'inanciën, D e Ge e r. 
( Uitgeg. 11 N oveniber 1931.) 

28 October 1931. BESLUIT, bepalende do 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den ederland chen Gezant te 
R io de Janeiro en den Braziliaanschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewis
selde nota' , del. 16 eptember 1931, tot 
voorloopige regeling der handelsbetrekkin
gen tus chen N ederland en B razilië. S. 
424 A. 

\ Vij WILHELM! TA , enz. ; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Rio de 

Janeiro en den Hraziliaanschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisse lde nota's, dd . 
16 September 1931, tot voorloopige regeling 
der handelsbetrekkingen tusschen Nederland 
en B1·azilië, van welke nota's een afdruk en 
eene vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten October 
1931, Directie van het Protocol, n°. 33629 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertalin

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

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

Het Loo, den 28sten October 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
Beelaerts van B l ok l and. 

(Uitgeg. 13 November 19:.1.) 

Légation des Pays-Bas. 

No. 978/38. 

Rio de Janeiro, 16 septemb,·e 1931. 

Monsieur Ie Ministre, 
J 'ai l'honneur d'informer Votre Excellence 

que, en attenclant la conclusion et mise en 
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vigueur d'un Traité de Commerce et de Na
vigation entre les Pays-Bas et Ie Brésil, dont 
les négociations seront entamées sous peu, mon 
Gouvernement consent à accorder au Brésil, 
sous condition de réciprocitée, Ie traitement 
inconditionnel et illimité de la nation la plus 
favorisée pour tout ce qui concerne les droits 
de douane et tous droits accessoires , Ie mode 
de perception des droits, ainsi que pour la 
cl assification et l 'interprétation des tarifs et 
pour les règles, formalités et charges aux
quelles les opérations de dédouanement pour
raient être soumises. 

En conséquence, les produits naturels ou fa
briqués originaires ou en provenance de cha
cune des parties contractantes ne seront en 
aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, 
à droi ts, taxes ou charges autres ou plus élevés 
ni à des règles et formalités autres ou plus 
onéreuses que oeux auxquels sont ou seront 
assujettis les produits de même nature origi
naires ou en provenance d'un pays tiers quel
conque. 

De même, les produits naturels ou fabriqués 
exportés du territoire de chacune des parties 
contractantes à destination du territoire de 
l 'autre partie ne seront en aucun cas assuj et;. 
tis, sous les mêmes rapports, à des dro its, 
taxes ou charges au tres ou pi us élevés ni à 
des règles ou formalités autres ou plus onéreu
ses que ceux auxquels sont ou seront assujettis 
les produits de même nature destinés au terri
toire d'un autre pays quelconque. 

Tous les avantages, faveurs, privilèges et 
immunités qui ont été ou seront accordés à 
l 'avenir par l' une des deux parties contractan
tes, dans la matière susdite, aux produits na
turels ou fabriqués originaires ou en prove
nance d'une autre pays quelconque ou destinés 
au territoire d'un autre pays quelconque, se
ront, immédiatement et sans compensation, 
a ppliqués aux produits de même nature ori 
ginaires ou en provenance de l'autre partie 
contractante ou destinés au territoire de cette 
partie. 

Sont exceptées, toutefois, des engagement<> 
formulés ci-dessus, les faveurs actuellement 
.accordées ou qui pourraient être accordées ul
térieurement à des états limitrophes pour fa
ciliter Ie trafic frontière, ainsi que celles ré
su ltant d'une union douanière déjà conclue ou 
qui pourrait être conclue à l'avenir par l 'une 
,des parties contractantes. 

Il est entendu que Ie traitement incondition
nel et illimité de la nation la plus favorisée 
comme défini ci-dessus sera également appl i
cabl e, avec réciprocité, entre les Indes Néer
landaises, Ie Surinam et Curaçao d'une part 1 

.et Ie Brés il d'autre part. 
Le présent accord cessera ipso facto de pro

duire se effets Ie jour de la mise en vigueur 
du Traité de Commerce et de Navigation 
susavisée. 

Veuill ez agréer, Monsieur Ie Ministre, les 
assurance renouvelées de ma plus haute uon
sidération. 

J. B. Hubrecht. 

on Excell ence Monsieur le Docteur 
Afranio de Mello Franco, Ministre 
des Affaires Etrangères. 
L. & S. 1931. 

Ministerio das ,Relaçoes 
Exteriores. 

EC/36/8/(86). 

Rio de Janeiro, Em 16 de Setembro de 1931. 

Senhor Ministro. 

'l'enho a honra de accusar o recebimento da 
nota em que Vossa Excellencia me informa de 
que, aguardando a celebraçao e a entrada em 
vigor de urn Tratado de Commeroio e de Na
vegaçao entre o. Brasil e os Paizes Baixos, 
cujas negociaçöes serao, dentro em pouco 
entaboladas, o Governo do seu paiz consente 
em conceder ao Brasil, sob condi, cao de 
reciprocidade, o tratamento incondicional e 
illimitado da naçao mais favorecida em 
relaçao a tudo o que se refere a os direitos 
alfandegarios e a todos os direitos accessorios, 
a o modo de percepçao des direitos, assim 
como em relaçao á classificaçao e interpre
taçao das tarifas e ás regras, formalidadt:s e 
impostos a que poderiam ser subordinadas as 
operaçoes de despacho alfandegario. 

2. Consequentemente, os productos natu
raes ou fabricados, originarios ou provenientes 
de cada uma das partes contractantes nao 
serao, em caso algum, sujeitas, nas supracita
das relaçoes, a direitos, taxas ou impostos dif
ferentes ou mais elevados, nem a regras ou 
formalidades differentes ou mais onerosas do 
que aquelles aos quaes sao ou vie1·em a ser 
sujeitos os productos de mesma naturezza, ori
ginarios ou provenientes de qualquer outro 
paiz. 

3. Da mesma fórma, os productos naturaes 
ou fabricados, exportados do territorio de 
cada uma das partes contractantes com destino 
ao tenitorio da outra parte, nao serao, em 
caso algum, sujeitos, nas mesmas relaçóes, a 
direitos, taxas ou impostos differentes ou mais 
elevados, nem a regras ou formalidades diffe
rentes ou mais onerosas do que aquelles aos 
quaes sao ou vierem a ser sujeitos os produc
tos da mesma natureza destinados ao territo
rio de qualquer outro paiz . 

4. Todas as · vantagens, favores, privilegios 
e immunidades já concedidos, ou que venham 
a ser concedidos, de futuro, por uma das duas 
partes contractantes, na supracitada materia, 
aos productos naturaes ou fabricados, origi
nairios ou provenientes de qualquer outro paiz, 
ou destinados ao territorio de qualquer outro 
paiz, rnrao, immediatamente, e sem compen
saçào, applicados aos productos de mesma na
tureza originarios ou provenientes da outra 
parte contractante, ou destinados ao territorio 
dessa parte. 

5. Exce ptuam-se, co1n tudo, dos compromis
sos aoima fonnulados , os favores actualmente 
ooncedidos ou que possam ser ulteriormente 
concedidos, a paizes vizinhos, com o firn de 
se facilitar o trafioo de fronteiras, ass im como 
os que resultem de uma uniào aduaneira, jà 
celebrada, ou que possa ser celebrada, de fu
turo, por uma das partes contractantes. 

6. Fica convenoionado que o tratamento 
inoondioional e illimitado da naça<;> mais favo. 
1ecida, como acima definido, serà igualmente 

42 
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applicavel, com reciprocidade, entre o Brasil , 
de uma parte, e as Indias Hollandezas, a 
Guyana Hollandeza e Curaçáu de outra parte. 

7. 0 presente accördo deixará, ipso facto, 
de produzir effeito no dia em que entrar em 
vigor o supracitado Tratado de Commercio e 
de avegaçäo. 

8. Em resposta, levo ao seu conhecimento 
que o Governo Brasileiro está de accördo com 
a proposta do Governo de Sua Majestade a 
Rainha deis Paizes Baixos a acceita os com
promissos compendiados na nota de Vossa 
Excellencia. 

Aproveito a opportunidade para renovar a 
Vossa Excellencia os protestos da minha alta 
consideraçäo. 

A. de Mello Franco. 

A Sua Excellencia o Senhor Doutor 
J. B . Hubrecht, Enviado Extraordi
nario e Ministro Pl enipotenciario de 
, ua Majestade a Rainha dos Paizes 
Baixos. 

\'ER TALINGEN. 

Gezantschap der Nederlanclen. 

No. 978/38. 

Rio de J aneiro, den 16den September 1931. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excellen
tie te brengen dat, in afwachting van de slui
ting en de inwerkingtreding van een handels
en scheepvaartverdrag tusschen ederland en 
Brazilië, waarover de onderhandelingen bin
nenkort zullen worden aangevangen, mijn Re
geering erin toestemt, op voorwaarde van 
wederkeerigheid, aan Brazilië onvoorwaarde
lijk en onbeperkt de behandeling van de meest
begunstigde natie toe te kennen voor alles wat 
betreft de douanerechten en alle bijkomstige 
rechten, de wijze van heffing der rechten, als
ook voor de indeeling en de uitlegging der 
tarieven en voor de voorschr iften, formalitei
ten en lasten, waaraan de douaneverrichtingen 
zouden kunnen worden onderworpen. 

Dientengevolge zullen natuurl ijke en ver
vaard igde producten, herkomstig of komende 
van elk der verdragsluitende partijen, in de 
hierboven bedoelde opzichten in geen geval 
onderworpen worden aan andere of hoogere 
rechten, belastingen of lasten, noch aan an
dere of bezwaarlijker voorschriften en formali
te iten dan die, waaraan producten van den
zelfden aard, herkomstig of komende van een 
,-illekeurig derde land, onderworpen zijn. 

Evenmin zullen natuurlijke of vervaardigde 
producten, uitgevoerd uit het gebied van elk 
der verdragsluitende partijen, met bestemming 
na a r dat van de andere partij , in dezelfde op
zichten, onderworpen worden aan andere of 
hoogere rechten, belastingen of lasten, noch 
aan andere of bezwaarlijker voorschriften en 
formaliteiten dan die, waaraan producten van 
denzelfden aard, bestemd voor een willekeurig 
a nder land, zijn of zullen worden onderwor
pen. 

Alle voordeelen, gunsten, bevoorrechtingen 
en vrijstellingen, die door een der beide ver
dragsluitende partijen, voor zoover het de bo
vengenoemde materie betreft, zijn toegestaan 
of in de toekomst zull en worden toegestaan 
voor natuurlijke of vervaardigde producten, 
herkomstig of komende van een willekeurig 
ander land, of bestemd voor een willekeurig 
ander land, zullen onmiddell ijk en zonder ver
goeding worden toegepast op producten van 
denzelfden aard, herkomstig of komende van 
de andere partij of bestemd voor het geb ied 
van die partij. 

Van de hierboven omschreven verbintenissen 
zijn evenwel uitgezonderd de thans toegestane 
gunsten, of die, welke later zouden kunnen 
"·orden toegestaan aan gren staten , ten einde 
het grensverkeer te vergemakkel ijken, alsook 
die, welke uit een reeds door een der verdrag
sluitende partijen gesloten, of een eventueel in 
de toekomst te slui ten tolunie voortvloeien. 

Het is wel verstaan, dat de onvoorwaarde-
1 ijke en onbeperkte behandeling a ls meestbe
gunstigde natie, zooals hierboven omschreven, 
eveneens en wederkeerig van toepassing zal 
zijn tusschen Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao eenerzij ds en Brazilië anderzijds. 

Deze overeenkomst zal ipso facto ophouden 
van kracht te zijn op den dag, waarop het 
bovenbedoelde handels- en scheepvaartverdrag 
in werking zal treden . 

Gelief, Mijnheer de Minister, de hernieuwde 
verzekering mijner hoogachting aan te bieden. 

J. B. Hubrecht. 

Aan Zijne Excellentie Dr. Afranio de 
Mello Franco, Minister van Buiten
landsche Zaken. 

Ministerie van Bui tenlandsche 
Betrekkingen. 

EC/36/8/ ( 86). 

Rio de J aneiro, 16 September 1931. 

Mijnheer de Gezant, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van de nota, waarbij Uwe Excellentie mij 
mededeelt, dat, in afwachting van de sluiting 
en de inwerkingtreding van een handels- en 
scheepvaartverdrag tusschen Brazilië on N e
derland, waarover de onderhandelingen bin
nenkort zullen worden aangevangen, de R e
geering van Uw land er in toestemt, op voor
waarde van wederkeerigheid, aan Brazilië on
voorwaardelijk en onbeperkt de behandeling 
van de meestbegunstigde natie toe te kennen 
voor alles wat betreft de douanerechten en 
a lle bijkomstige rechten, de wijze van heffing 
der rechten, alsook voor de indeeling en de 
uitlegging der tarieven en voor de voorschrif
ten,formaliteiten en lasten, waaraan de douane
Yerriohtingen zouden kunnen worden onder
worpen. 

2. Dientengevolge zullen natuurlijke en 
vervaardigde producten, herkomstig of komen
de van elk der verdragslui tende partijen, in 
de hierboven bedoelde opzichten in geen ge-
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val onderworpen worden aan andere of hoo
gere rechten, belastingen of lasten, noch aan 
andere of bezwaarlijker voorschriften en for
maliteiten dan die, waaraan producten van 
denzel fden aard, herkomstig of komende van 
een willekeurig derde land, onderworpen zijn. 

3. Evenmin zullen natuurlijke of vervaar
digde producten, uitgevoerd uit het gebied 
van elk der verdragsluitende partijen, met be
stemming naar dat van de andere partij, in 
dezelfde opzichten onderworpen worden aan 
andere of hoogere rechten, belastin~en of las
ten, noch aan andere of bezwaarlijker voor
schriften en forma! iteiten dan die, waaraan 
producten van denzelfden aard, bestemd voor 
een willekeurig ander land, zijn of zullen 
worden onderworpen. 

4. Alle voordeelen, gunsten, bevoorrechtin
g-en en vrijstellingen, die door een der beide 
verdragsluitende partijen, voor zoover het de 
bovengenoemde materie betreft, zijn toege
staan of in de toekomst zullen worden toege
staan voor natuurlijke of vervaardigde pro
ducten, herkomstig of komende van een wille 
keurig ander land, of bestemd voor een wille
keurig ander land, zull en onmiddellijk en 
zonder vergoeding worden toegepa t op pro
ducten van denzelfden aard, herkomstig of ko
mende van de andere partij of bestemd voor 
het gebied van die partij. 

5. Van ue hierboven omschreven verbinte
nissen zijn evenwel uitgezonderd de thans toe
gestane gunsten, of die, welke later zouden 
kunnen worden toegestaan aan grensstaten, ten 
einde het grensverkeer te vergemakkel ijken, 
alsook die, welke uit een reeds door een dei· 
verdragsluitende partijen gesloten of een even
tueel in de toekomst te sluiten tolunie voort
vloeien. 

6. Het is wel verstaan, dat de onvoorwaa1·
delijke en onbeperkte behandeling als meest
begunstigde nati , zooa ls hierboven omschre
ven, eveneens en wederkeerig van toepassing 
zal zijn tusschen Brazilië eenerzijds en eder-
1 andsch-Indië, Suriname en Curaçao ander
zijds. 

7. Deze overeenkomst zal ipso facto ophou
den van kracht te zijn op den dag, waarop het 
bovenbedoelde handels_ en scheepvaartverdrag 
in we1·ki11g zal treden. 

8. In antwoord daarop breng ik te Uwer 
kennis, dat de Braziliaansche Regeering zich 
vereenigt met het voorstel van de Regeering 
van Hare Majesteit de Koningin der eder
landen en de voorwaarden, vervat in de nota 
van Uwe Excell entie, aanvaardt. 

Ik maak van de gelegenheid gebruik om 
Uwer Excellentie de hernieuwde verzekering 
mijner hoogachting aan te bieden. 

A. de Mello Franco. 

Aan Zijne Excell entie Dr. J. B. 
Hub1·echt, Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister van Hare 
il1.ajesteit de Koningin der Neder
landen. 

29 October 1931. BESLUIT, houdende: 
1°. intrekking van het Koninklijk be

sluit van 22 September 1915 (Staatsblad 
n°. 401), houdende reorganisatie van het 
krankzinnigengesticht "Huize Padua" te 
Boekel· 

2°. ;ergunning aan de Vereeniging der 
Broeders Penitenten, geve tigd in "Huize 
Padua" te Boekel, om een gedeelte harer 
inrichting "Huize Padua" in te richten 
als krankzinnigen- en zwakzinnigenge-
ticht; 

3°. aanwijzing van de paviljoenen "St. 
Joseph" en "St. Elisabeth" behoorende 
tot de inrichting "Huize Padua" als eene 
inrichting, welke niet als krankzinnigenge
sticht wordt beschouwd, ook wanneer daar
in meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 425. 

Wij WILHEL~llNA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
taat, Minister van Binnenland che Zaken en 

Landbouw, van 24 October 1931, afdeeling 
Armwezen, n°. 5488; 

Gelet op de Wet van 27 Aprjl 1884 (Staats
blad n° . 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met ingang van 1 December 1931 

wordt ingetrokken het Koninklijk besluit van 
22 September 1915 (Staatsblad n°. 401), zoo
a Is dat sedert gewijzigd is. 

2. Aan de Vereeniging der Broeders Peni
tenten, gevestigd in "Huize Padua" te Boekel, 
wordt vergunning verleend om van de zes 
r,aviljoenen van de inr ichting "Huize Padua" 
de paviljoenen St. Maria, St. Dymphna en 
St. Franciscus, onder welke namen deze pa
viljoenen op de situatieteekening aangegeven 
zijn, in te richten tot een gesticht voor krank
zinnigen en het pavi ljoen St. Vincentius tot 
een gesticht voor zwakzinnigen overeenkom
stig de voorheen en thans overgelegde teeke
ningen en daarbij gegeven beschrijving. 

3. Van de in artikel 2 bedoelde zes pavil
joenen worden de paviljoenen St. Jo eph en 

t. Elisabeth onder de voorwaarden vermeld 
in artikel 11, aangewezen als eene inrichting, 
welke niet als gesticht wordt be chouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

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

4. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 116 mannelijke krankzinni
gen verpleegd worden. 

Bovendien mogen er gedurende het tijd vak, 
eindi gende 31 Decemb r 1935, nog 6 mannen 
verpleegd worden. 

In het gesticht voor zwakzinnigen mogen 
niet meer dan 97 mannelijke zwakzinnigen 
verpleegd worden. 

5. In de inrichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer dan 161 mannen verpleegd 
worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mo
gen op het terrein van "Huize Padua" geen 
opstallen, tenzij overeenkomstig de teekenin
gen en beschrijving, bedoeld in artikel 2, 
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worden opgericht en mag aan derden niet de 
beschikking over eenig deel van dit terrein 
worden gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van "Huize Padua", de rio
leering en verdere inrichtingen op het ter
rein, zoomede in de omheining van de tuinen, 
geen verandering worden aangebracht, welke 
ten gevolge zoude hebben, dat zij niet meer 
geheel overeenste=en met de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 2. 

8. In elk voor meer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

9. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
twee geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in woningen op of nabij het terrein van 
,,Huize Padua" en daarbuiten geen genees
kundige praktijk, tenzij consultatieve, mogen 
uitoefenen. 

10. Van elke opneming, ontslag of over
lijden van een .verpleegde wordt binnen twee 
weken een schriftel ijke kennisgeving gezon
den aan diengene der inspecteurs, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), die door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw is belast 
met het toez icht op " Huize Padua". 

ll . De voorwaarden, bedoeld in arti kel 3, 
luiden als volgt: 

l. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend aan den Inspecteur, be
last met het toezicht op " Huize Padua". 

2. Het Bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het ove
rige aldaar werkzame personeel, geven den 
Inspecteur de door hem verlangde inlichtin
gen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vall en en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteeke
ningen moet voorts nu -en dan blijken of voort
zetting van de verpleging · in de inrichting 
nog noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden 
na het ontslag of overlijden van den ver
pleegde zorgvuldig bewaard gedurende vijf en 
twintig jaren. V an deze aanteekeningen wordt 
aan den Inspecteur op zijn verlangen inzage 
gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot den 
Inspecteur en tot den Officier van Justitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of 
voogdij; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den 

eersten geneeskundige, dat zijne verpleging in 
de inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schelijk is; 

c. op verlangen van den Inspecteur. 
6. Alvorens in de inrichting veranderingen 

worden aangebracht, welke zouden moeten 
leiden tot wijzigingen in de plattegrondteeke
ningen, wordt schriftelijk het advies ingewon
nen van den Inspecteur. 

7. In acht worden genomen de nadere voor
schriften, welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw ten aanzien 
van het bepaalde in dit artikel mochten wor
den gegeven. 

12. Aan den Inspecteur wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van "Huize Padua". 

13. Het Bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 6, 7 
en 11, zoomede een copie van de teekeningen 
en beschrijvingen, bedoeld in artikel 2, aan
wezig zijn in "Huize Padua" en aan den 
Inspecteur, zoomede aan den Officier van 
Justitie, te allen tijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd. 

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

Het Loo, den 29sten October 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg . 20 November 1931.) 

30 October 1931. BESLUIT tot gedeeltelijke 
schorsing van het besluit van den Raad 
der gemeente Amsterdam van 15 October 
1931, onder meer er toe strekkende: 

I. aan eigenaren of huurders van per, 
ceelen of perceelsgedeelten, die gedurende 
de maanden November en December 1931 
of Januari en Februari 1932, aan hun per
ceelen of perceelsgedeelten onderhouds
werkzaamheden of verbeteringswerkzaam
heden wenschen te doen uitvoeren, be
staande in binnen-schilderwerk, behangers
of witwerk, loodgieters- of timmerwerk en 
daarmede verband houdende werkzaam
heden, een premie toe te kennen; 

II. voor het sub I omschreven doel een 
krediet beschikbaar te stellen van ten 
hoogste f 200,000; 

Ill. aan het Rijk en de provincie 
N oordholland te vragen en van deze te 
aanvaarden een bijdrage in de voor het 
onder I omschreven doel gedane uitgaven. 
S. 426. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw en van Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid van 29 October 1931, 
n°. 11323, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur 
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en n°. 12251, Afdeeling Handel en Nijverheid, 
tot gedeeltelijke schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Amsterdam, d.d. 15 
October 1931, onder meer ertoe strekkende: 

I. aan eigenaren of huurders van percee
len of perceelsgedeelten, die gedurende de 
maanden November en December 1931 of Ja
nuari en Februari 1932, aan hun perceelen 
of perceelsgedeelten onderhoudswerkzaamheden 
of verbeteringswerkzaamheden wenschen te 
doen uitvoeren, bestaande in binnenschilder
werk, behangers- of witwerk, loodgieters- of 
timmerwerk en daarmede verband houdende 
werkzaamheden, een premie toe te kennen; 

II. voor het sub I omschreven doel een kre
diet beschikbaar te stellen van ten hoogste 
f 200,000; 

III. aan het Rijk en de provincie Noord
holland te vragen en van deze te aanvaarden 
een bijdrage in de voor het onder I omschre
ven doel gedane uitgaven; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om han
gende het onderzoek naar de vraag, of dat 
bes! uit, voor wat het bovenstaande betreft, in 
strijd is met de wet of met het algemeen be-
1 ang, het in werking treden .daarvan gedeel
telijk te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Amsterdam, voor zoover dat besluit 
ertoe strekt: 

I. aan eigenaren of huurders van perceelen 
of perceelsgedeelten, die gedurende de maan
den November en December 1931 of Januari 
en Februari 1932, aan hun perceelen of per 
ceelsgedeelten onderhoudswerkzaamheden of 
verbeteringswerkzaamheden wenschen te doen 
uitvoeren, bestaande in binnenschilderwerk, 
behangers- of witwerk, loodgieters- of timmer. 
werk en daarmede verband houdende werk
zaamheden, een premie toe te kennen ; 

II. voor het sub I omschreven doel een 
krediet beschikbaar te stellen van ten hoogste 
f 200,000; 

III. aan het Rijk en de provincie Noord
holland te vragen en van deze te aanvaarden 
een bijdrage in de voor het onder I omschre
ven doel gedane uitgaven; 

tot - 15 Januari 1932 te schorsen. 
Onze genoemde Ministers zijn belast met de 

uitvoel'Ïng van dit besluit, hetwelk ,in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 30sten October 1931. 

WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw. 
Ruys de B eere nbrou ck. 

D e Ministei· van Arbeid, Handel en Nijve,·heid, 
T. J. Ver s c huur. 

( Uitgeg. 10 November 1931.} 

30 October 1931. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 17 
Februari 1914 (Staatsblad n°. 33}, houden
de bepalingen omtrent de uitgifte, opzeg
ging, aflossing en rentebetaling van schat
kistbi ljetten, zooals dat besluit is gewij
zigd bij Koninklijke besluiten van 25 
April 1914 (Staatsblad n°. 187), van 25 
November 1914 (Staatsblad n°. 545}, en 
van 28 December 1925 (Staatsblad n°. 
514) . s. 427·. 

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

Financiën, d.d. 8 October 1931, n° . 59 (Ge
nerale Thesaurie}; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 20 October 1931, n°. 34}; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 29 October 1931, 
n°. 20 (Generale Thesaurie); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan artikel 2 van Ons besluit van 

17 Februari 1914 (Staatsblad n°. 33), zooals 
dat is gewijzigd bij Onze besluiten van 25 
April 1914 (Staatsblad n°. 187), van 25 No
vember 1914 (Staatsblad n°. 545} en van 28 
December 1925 (Staatsblad n°. 514), wordt 
toegevoegd een tweede lid , luidende als volgt: 

,, In bijzondere gevallen kan, met machti
ging van Onzen Minister van Financiën, de 
uitgifte rechtstreeks geschieden door den 
Agent van het Ministerie van Financiën te 
Amsterdam . Deze uitgifte geschiedt tegen de
zelfd11 rente als en tegen een prijs die voor 
's Rijks schatkist niet hooger mag zijn dan bij 
<le laatstelijk plaats gevonden hebbende open
bare inschrijving resp. toewijzing door · Onzen 
Minister van Financiën is vastgesteld." 

2. Dit, besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

H et Loo, den 30sten October 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, D e Ge e r. 
(Uitgeg. 3 November 1931.) 

30 October 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 25sten 
Juli 1925 (Staatsblad n°. 339) houdende: 

.1 °. instelling van een Staatspractijk
diploma voor Handel en Administratie; 

2°. vaststelling van een Reglement en 
een Programma van het examen voor dat 
diploma. S. 428. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Arbeid. Handel en Nijverheid van 16 October 
1931, n°. 106371, afdeeling Voorbereidend 
Hooger en Middelbaar Onderwijs en van 26 
October 1931, n°. 12594, Afdeeling Handel en 
Nijverheid; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het onderdeel "d. Handelsaardrijkskunde" 

in het Programma van het examen voor het 
Staatspractijkdiploma voor Handel en Admi
nistratie, vastgesteld bij Ons Besluit van den 
25sten Juli 1925 (Staatsblad n°. 339) te schrap
pen. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
·w etenschappen en van Arbeid, Handel en 
Nijverheid zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

H et Loo, den 30sten October 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. Te r pst r a. 
De .lliniste,· van A,·beid , Handel en Nijve,·heid, 

T. J. Vers r. h u u r. 

(Uitgeg. 12 November 1931.) 

3 :\Toveinb er 1931. BESLUIT tot wijziging 
van het formulier voor het aangiftebi ljet 
der dividend- en tantièmebelasting tot het 
doen van eene volledige aangifte. S. 429. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 9 October 1931, n°. 178, Af
deeling Indirecte Belastingl'n ; 

Gelet op artikel 13 der Wet óp de Dividend
en Tantièmebelasting 1917 ; 

Gezien Onze besluiten van 2 September 1918 
(Staatsblad n°. 538) en 6 Juni 1929 (Staats
blad n°. 308); 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 
20 October 1931, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Financiën van 29 October 1931, n° . 
88 , Afdeeling Indirecte Belastingen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Het formulier A , vastgesteld bij Ons 
besluit van 2 September 1918 (Staatsblad n°. 
538) · en gewijzigd bij Ons besluit van 6 Juni 
1929 (Staatsblad n°. 308) , wordt gewijzigd en 
nader vastgesteld overeenkomstig het bij dit 
besluit behoorende model. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

Het Loo, den 3den ovember 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Financiën, D e Ge e r. 

(Uitg eg. 24 No vembe,· 1931.) 
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II. Commissarissen of gecommitteerden. 
(Artt. 2, 7, 9 en 9biB der wet.) 

De salariss,n en/of winstaandeelen (tant ièmes) der commissadssen (of gecommitteerden) bedragen ov<-r I et boekjaar: 
- --

Salaris. 

Naam.1 Woonplaats.1 (Hieronder begrepen presentiegeld.) Winst- Totaal. 
(Nauwkeurig adres.) 

\Belastingvrij. •I 
aandeel. (kol. 5 en 6) 

Bedrag. Blijft. 

I. 2. 3. 4. 1 5. 6. 7. 

f 

Î 
f 

1 

f 

Tezamen f 

H et maatschappelijk kapitaal (art. 7, laatste lid, der wet) bedroeg bij het einde van het boekjaar f ___ _ 

Deze kolom Bteed8 volledig in te vullen. 
• Zie art. 7 der wet. 

111. Bestuurders of beheerende vennooten en verder personeel. 
(Artt. 2, 7, 8, 9 en 9bis der wet.) 

De salarissen en/of winstaandeelen (tantièmes) der bestuurders (of beheerende vennooten) en andere personen tot het personeel 
behoorende, die aan salaris en/of winstaandeel meer dan f 10,0001 hebben genoten (of zullen genieten), bedragen over het boekjaar: 

Woonplaats. 2 

Salaris. Winstaandeel. 
Totaal 

Belastingvrij. Blijft. Naam. • (Nauwkeurig adres.) (kol. 3 en 4). 

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f f f 

1 

f 10,000 1 f 

Te transporteeren f 

Voor personen die slechts gedurende een gedeelte van het boekjaar in dienst waren, moet het bedrag van f 10,000 in 
evenredigheid van den diensttijd verminderd _worden. 

Alle bestuurders en beheerende vennooten te vermelden 
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Naam. 

l. 

111. (Vervolg) Bestuurders of beheerende vennooten en verder personeel. 

Woonplaats. 
Salaris. Winstaandeel. 

Totaal 
Belastingvrij. (Nauwkeurig adres.) (kol. 3 en 4.) 

2. 3. 4. 5. 6. 
Transport f f f f 

. 

Tezamen 

IV. Aandeelen in andere binnen het Rijk gevestigde vennootschappen, enz. 
(Art. 3 der wet.) 

Blijft. 

7. 
f 

f 

Ter zake van het bezit van aandeelen in andere binnen het Rijk gevestigde vennootschappen, vereenigingen en maatschap-
pijen is in het boekjaar genoten : · 

Naam en plaats van vestiging der vennootschap, vereeniging of maatschappij . 
Nominale waarde van 

het aandeelenbezit. 

To zamen 

Genoten bedrag. • 

f 

* Hier behooren slechts die bedragen te worden vermelcl, welke zijn genoten ter zake van het bezit van aandeelen, dat bestaan heeft 
geditrende het geheele boekjaar. _ 
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V. Belastingen die in Ned. Indië, Suriname of Curaçao of in het buitenland worden geheven. 
(Artt. 27 en 28 der wet.) 

De vennootschap (vereeniging, maatschappij) waarvoor deze aangifte wordt gedaan, was bij het einde van het boekjaar 
in _____ onderworpen aan de _ ____ belasting (wet/ordonnantie van _____ ), 

Van de zuivere opbrengst van haar bedrijf over het boekjaar kan geacht worden aldaar te zijn verkregen 
een bedrag van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ___ _ 

De geheele zuivere opbrengst van haar bedrijf over het boekjaar is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ___ _ 

} 
Aan premiën en kapitaal heeft zij aldaar in het boekjaar ontvan-

I n te vullen voor het verzekeringsbedrijf. gen een bedrag van . . . . . . . . . . . .. .... .. ,, ...... _ ... _ .. ___ ......... .. 
Hare geheele ontvangst aan premiën en kapitaal in het boekjaar is,, ___ _ 

VI. Aandeelen in vennootschappen, enz., in Ned. I ndië, Suriname of Curaçao of in het buitenland gevestigd. 
(Art. 29 der wet .) 

Ter zake van het bezit van aandeelen eener vennootschap, vereeniging of maatschappij, als bedoeld bij art. 29 der wet, is 
in het boekjaar genoten : 

Naam en plaats van vestiging der 
Naam der belasting die, ten behoeve 

vennootschap, enz., met vermelding 
van Ned. -Indië, Suriname of Curaçao Uitgegeven Bedrag van het 
of den vreemden staat, naar de winst aandeelen- aandeelen-bezit Genoten bedrag. van het land waar die plaats is 
wordt geheven, met vermelding der kapitaal. (nominaal). • 

gelegen. 
wet of ordonnantie. 

f f 

zamen 1 

f 

Te 

1 f 
* Zie noot onder onderdeel IV . 

VII. Voorloopige uit deelingen. 

In deze aangifte zijn begrepen de volgende voorloopige uitdeelingen over het boekjaar, die reeds waren aangegeven, te weten 
(tijdstip en bedrag) : 

Het opzettelijk doen van eene onjuiBte of onvolledige aangi fte wordt, indien 
daaruit nadeel voor het Rijk kan ontstaan, gestraft met gevangeniBstraf van ten 
l,oogste ze8 maanden of geldboete van ten hoogBte duizend gulden . 

Te -- ····-··----·--• den - ·-·----- 193_ 
(Onderteekening met 
vermelding van qualiteit): 
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5 November 1931. Besluit tot vernietiging 
van de besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Zuid,.Holland van 8/13 Juni 1931, 
waarbij C. G. W iltenburg, eerder weduwe 
van G. P. de H aas, thans echtgenoote van 
Th. M eijer te Voorschoten, niet ontvanke
lijk werd verklaard in het beroep door 
haar ingesteld tegen het besluit van bur
gemeester en wethouders van Voorschoten 
van 9 Februari 1931 en waarbij het be
sluit van burgemeester en wethouders van 
Voorschoten van 11 Maart 1931, met on
gegrondverklaring van het door haar daar
tegen ingestelde beroep, werd gehand
haafd. S. 430. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 Sep
tember 1931, n°. 1067 G, afdeeling Volksge
zondheid en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenl andsche Zaken en L and
bouw van 1 October 1931, n°. 10068, Afdee
ling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat C. G. Wiltenburg, eerder 
weduwe van G. P. de H aas, thans echtgenoote 
van Th. Meijer te V 001·schoten, door Gedepu
teerde Staten van Zuid,.Holland bij besluit 
van 8/13 Juni 19 31 in het beroep door haar 
ingesteld tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders van Voorschoten van 9 F e
bruari 1931, houdende intrekking van de 
vergunning voor den kleinhandel in sterken 
drank, te haren name geldende voor een lo
kaliteit van het pand aan de Voorstraat n°. 
13 te Voorschoten, niet ontvankelijk werd ver
klaard, omdat het beroep ingevolge artikel 
30, lid 1, 4 en 5 der Drankwet vóór 26 
Februari 1931 had moeten zij n ingesteld , ter
wijl het op dien datum is ingesteld geworden; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten, 
waar het intrekkingsbesluit 26 Februari 1931 
onherroepel ijk was geworden en derhalve ove1·
sehrijving van de vergunning naar een andere 
Ioca lite it na. dien datum niet meer kon plaats 
vinden, bij besluit van 8/13 Juni 1931, met 
handhaving van het besluit van burgemeester 
en wethouders van Voonchoten van 11 Maart 
1931, houdende afwijzing van het verzoek van 
C. G. Wil tenburg voornoemd tot overschrij
ving van de vergunning voor den kleinhandel 
in sterken drank thans geldende in een loca
liteit van het pand Voorstraat n°. 13 te Voo,·
schoten naar een loca li teit in het pand Molen
laan 11°. 35, a ldaar, het door haar daartegen 
ingestelde beroep ongegrond hebben verklaard ; 

O,·erwegende, dat C. G. Wiltenburg voor
noemd krachtens artikel 30, lid 1 en 5 der 
Drankwet binnen den termijn van veertien 
dagen te beginnen met den dag, waarop het 
bes! uit, houdende intrekking van de vergun
ning voor den kleinhandel in sterken drank, 
door burgemeester en wethouders van Voor
schoten aan haar is u itgereikt, zijnde 12 Fe
bruari 1931, daartegen bij Gedeputeerde Sta
ten in beroep kon komen; 

Overwegende, dat door nadere gegevens aan
nemelijk is gemaakt, dat dit beroep nog den 
25en Februari 1931 door haar bij Gedepu
teerde Staten is ingesteld geworden; 

Overwegende, dat derhalve het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
8/13 Juni 1931, waarbij haar beroep inge
steld t!)gen het besluit van burgemeester en 
wethouders van Voorschoten van 9 Februari 
1931, houdende intrekking van de vergunning 
voor den kleinhandel in sterken drank, te 
haren name geldende in een localiteit van 
het pand aan de Voorstraat n°. 13 te Voor
schoten, niet ontvankelijk werd verklaard, is 
in strij d met artikel 30, lid 1 en 5 der 
Drankwet; 

Overwegende, dat, waar dit besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid,.Holland be
hoort te worden vernietigd, ook niet gehand
haafd kan blijven het daarop steunende be
sluit van Gedeputeerde Staten van Zuid,. 
Holland van 8/13 Juni 1931, waarbij het be
sluit van burgemeester en wethouders van 
Voonchoten., houdende afwijzing van het ver
zoek van C. G. Wiltenburg voornoemd tot 
overschrijving van de vergunning voor den 
kleinhandel in sterken drank, thans geldende 
in een localiteit van het pand Voorstraat n°. 
13 te Voorschoten, naar een local ite it in het 
pand Molenlaan n°. 35, werd gehandhaafd, 
omdat de vergunning, waarvan de overschrij
ving naar een localiteit in een ander pand 
werd gevraagd, op 9 Februari 1931 door bur
gemeester en wethouders van Voorschoten 
was ingetrokken en dit intrekkingsbesluit door 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zu-iif" H olland van 8/13 Juni 1931, waarbij het 
tegen dat beslui t ingestelde beroep niet ont
Yankel ij k werd verklaard, onherroepelijk was 
geworden; 

Gelet op artikel 166 der provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 20 October 1931, n°. 40) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
27 October 1931, n°. 1240 G, afdeeling Volks
gezondheid en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 31 October 1931, n°. 11161, a fd ee
ling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemde besluiten van Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland van 8/13 Juni 1931 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 5den ovember 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Arbeid, H andel en Nijve,·l,eid, 
T . J . V ers c huur. 

De M iniste,· van Staat, , 
M·iniste,· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys d e B eerenbro u c k. 

(Ui tgeg. 26 Nove1nber 1931.) 
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5 Novembe,· 1931. BESLUIT tot vernietiging 

van het besluit van burgemeester en wet
houders van Voorschoten d.d. 30 April 
1931, waarbij de vergunning van J. M. R. 
Niese, aldaar, van het perceel Haagweg 
n° . 4 werd vermeld naar Kniplaan n°. 2. 
s. 431. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 18 Sep
tember 1931, n°. 1126 G., afdeeling Volksge
zondheid, en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en L a nd
bouw van 2 October 1931, n° . 10149, afdee
ling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van V oorschoten bij hun beslui t van 30 
April 1931 in de akte van de vergunning van 
J. M. R. Niese in de plaats van een loca li 
te it in het perceel H aagweg n°. 4 als ruimte, 
waarin de vergunning wordt uitgeoefend, heb
ben vermeld een localiteit in het perceel Kni p
laan n°. 2; 

Overwegende, dat de localiteit in het per
ceel Knipl aan n°. 2 niet voldoet aan het eer
ste lid van artikel 7 van Ons besluit van den 
7en F ebruari 1906 (Staatsblad n°. 22) tot na
dere uitvoering van de artikelen 6, eerste l id, 
en 35, eerste lid, van de Drankwet, zooals dat 
beslui t laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit 
van 17 F ebruari 1916 (Staatsblad n°. 72); 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders krachtens artikel 25, lid 4, in verband 
met artikel 8, l id 1, onder 8°. van de Drank
wet, de wijziging in de vermelding der locali
teit in de akte van de vergunning in een der
gelijk geval behooren te weigeren ; · 

Overwegende, dat derhalve het besluit van 
burgemeester en wethouders van V oorschoten, 
waa rbij de wijziging in de vermelding der lo
calite it werd toegestaan, is in strijd met arti
kel 25, lid 4, in verband m·et a rt ikel 8, lid 1, 
onder 8° . van de Drankwet ; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

20 October 1931, n° . 39); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

n ister van Arbeid, H andel en Nijverheid van 
27 October 1931, n°. 1241 G. , afdeeling Volks
gezondheid , en van Onzen Minist.er van Staat, 
Minister va n Binnenlandsche Zaken en L and
'bouw van 31 October 1931, n°. 11162, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en ve1·staan: 
voornoemd besluit van burgemeester en wet

houders der gemeente Voorschoten dd. 30 April 
1931 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

H et Loo, den 5den November 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Arbeid, Handel en Nijve,·he-id. 
T. J . V e r sc huur. 

De Minister van Staat, 
_;it iniste,· van B innenlandsc he Zaken 

en Landbouw, 
Ruy s d e B eere nbrouck. 

(Uitgeg. 26 November 1931.) 

7 Nove1nbe,· 1931. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van de Post
spaarbankwet, zooals die is aangevuld en 
gewijzigd bij de wetten van 20 Juli 1895 
(Staatsblad n°. 135) , 8 December 1906 
(Staatsblad n°. 319), 1 Juli 1909 (Staats
blad n°. 211), 14 Januari 1918 (Staats
blad n°. 20), 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 
499), 18 Februari 1921 (Staatsblad n°. 
69), 23 Juni 1923 (Staatsblad n°. 293), 
29 Decem ber 1928 (Staatsblad n°. 597) en 
21 Mei 1931 (Staatsb lad n°. 204) . S. 432. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministersvan W a. 

terstaat en van Financiën van 27 October 1931, 
La. C.C., afdeeling Kabinet en Secretarie en 
van 3 November 1931, n°. 152, afdeeling Ge- , 
nerale Thesaurie; 

Gelet op artikel XII der wet van 21 Mei 
1931 (Staatsb lad n°. 204) en op Ons besluit 
van 3 September 19 31 (Staatsblad n°. 392) : 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de bij dit besluit behoorende 

tekst der Postspaarbankwet, met de daarin ge
brachte wijzig ingen, in eene doorloopende reeks 
van artikelen samengevat, en met wijzig ing 
dienovereenkomstig van de aanhaling van a rti
kelen of gedeelten van artikelen, met num
mering voor zooveel noodig van de a linea's en 
onder inachtneming van de gebruikelijke spe l
ling zal worden geplaatst in het Staatsblad. 

Onze Ministers van W aterstaat en van Fi
nanciën zijn belast met de uitvoering van di t 
beslui t, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 7den November 1931. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Wat erstaat, P. J . R e y me r . 
De Minister van Financiën, D e Ge e r . 

(Uitgeg. 12 Dec. 1931 .) 

TEKST DER..POSTSPAARBAN,KWET, zoo
als die luidt na de daarin gebrachte wijzi
gingen en aanvullingen bij de wett en van 
:20 Juli 1895 (Staatsblad n°. 135), 8 De
cember 1906 ( Staatsblad n°. 319 ), 1 J uli 
1909 (Staatsblad n°. 211 ), 14 J anuari 1918 
(Staatsblad n°. 20 ), 26 J uli 1918 (Staats
blad n°. 499), 18 F ebruari 1921 ( Staats
blad n°. 69 ), 23 Juni 1923 ( Staatsblad n°. 
293 ) , 29 Decernber 1928 ( Staatsblad n° . 
507) en 21 M ei 1931 (Staatsblad n°. 204). 

Art. 1. 1. Van Rijkswege wordt eene post 
spaarbank ingericht. Zij is gevestigd te Am 
sterdam. 

2. Die instelling draagt den naam van Rijks
postspaarbank. 

Art. 2. 1. H et beheer der Rijkspost.spaar 
bank is opgedragen aan eenen directeur. Deze 
wordt in dat beheer bijgestaan door eenen 
onderdirecteur. 

2. De di recteur en de onderdirecteur worden 
door Ons benoemd, geschorst en ontslagen. De 
wijze van benoeming, schorsing en ontslag der 
overige ambtenaren wordt door Ons bij a lge
meenen maatregel van bestuur geregeld. 

3. De directeur is verantwoordelijk aan den 
Minister van Waterstaat en uitsluitend reken
plichtig aan den bij artikel 3 vermelden raad. 

Art. 3. 1. Op den toestand en het beheer 
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der Rijkspostspaarbank wordt toezicht uitge
oefend door eenen raad. 

2. De raad van t,oezicht bestaat uit minstens 
vij f, doch hoogstens zeven leden, die door Ons 
worden benoemd en ontslagen. Uit de leden 
wordt door Ons een voorzitter aangewezen. Na 
verloop van drie jaren na het in werk ing tre
den dezer wet treedt ieder jaar een der leden 
af, volgens daarvan op te maken rooster. 

3. De aftredende is eerst na verloop van 
één jaar weder benoembaar. 

4. Aan den voorzitter en aan de leden van 
den raad van toezicht worden door Ons pre
sentiegelden toegelegd, en aan het lid dat de 
betrekking van secretaris vervult, bovendien 
eene vergoeding wegens bureelkosten. • 

· Art. 4. 1. Tot regeling der werkzaamheden 
van den raad van toezicht worden door Ons, 
den raad gehoord, de noodige voorschriften 
gegeven. 

2. De instructiën van den directeur en van 
de verdere beambten worden door Ons, den 
raad gehoord, vastgesteld. 

Art. 5. 1. Inlagen in en terugbetalingen 
uit de Rijkspostspaarbank kunnen op den voet 
en de wijze, bij algemeenen maatregel van be
stuur te bepalen, geschieden op de kantoren 
der posterijen, die daartoe door Onzen Minister 
van Waterstaat worden aangewezen. 

2. Alle inlagen en terugbetalingen worden 
door de po tambtenaren ingeschreven in een 
spaarbankboekje ten name van den inlegger. 

3. Zij worden met de handteekening van 
den ambtenaar en met den afdruk van zijn 
kantoorstempel gewaarmerkt. 

4. Als inlegger wordt naar deze wet be
schouwd degeen te wiens name de inlage is 
geschied. 

5. Hij die eene inlage doet ten name van 
een ander, kan, indien zulks op een nieuw 
boekje geschiedt, daarbij zoodanige bepalingen 
maken, als door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur zullen worden toegelaten, wo ter 
zake van de geheele of gedeeltelijke terugbe
taling van hetgeen een inlegger op het spaar
bankboekje, waarop de inlage geschiedt, te 
goed heeft, als ter zake van den aankoop van 
inschrij vingen op naam in een Grootboek van 
de Nationale Schuld, van rentegevende obli
gatiën ten Jaste van den Staat, of van certifi
caten aan toonder van inschrijving in een 
Grootboek, een en ander als bedoeld bij arti
kel 8 en ter zake van het bekomen van in
schrijvingen op een Staatsschuldboekje a ls be
doeld bij artikel 9. 

6. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan voor een bepaalde categorie van inlagen 
en terugbetal ingen eene regeling worden vast
gesteld, welke afwijkt van het bepaalde in de 
voorgaande leden van dit artikel. 

Art. 6. Behoudens wanneer het betreft inla
gen als bedoeld in artikel 1638s van het Bur
gerlijk Wetboek, zijn inlagen van minder dan 
25 cents niet toegelaten. Inlagen en terugbe
talingen moeten gesch ieden tot een in geheele 
centen afgerond bedrag. 

Art. 7. Voor hetgeen boven f 2500 ten name 
van één inlegger in de boeken der Rijkspost
spaarbank als verschuldigd op een of meer 
spaarbankboekjes is ingeschreven, wordt geene 
rente toegekend. 

Art. 8. 1. Inleggers m de Rijkspostspaar
bank kunnen, door hare tusschenkomst, doen 
aankoopen inschrijvingen op naam in een 
Grootboek van de ationale Schuld, rente
gevende obligatiën ten laste van den Staat, of 
certificaten aan toonder van inschrijving in 
een Grootboek. Van deze bevoegdheid kan al
leen gebruik worden gemaakt, indien naar het 
oordeel van den directeur der Rijkspostspaar
bank uit het tegoed op het spaarbankboekje, 
de koopprijs der inschrijvingen, obligatiën ol 
certificaten, alsmede het na te noemen com
missieloon en verdere kosten kunnen worden 
bestreden, en het bedrag van den koopprijs 
volgens den koers op het tijdstip van de aan
vrage ten minste gedurende drie maanden aan 
gemeld tijdstip onmiddellijk voorafgaande op 
het boekje is ingeschreven geweest. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald, hoeveel de Rijkspostspaarbank 
aan inleggers, die van de in het voorgaande 
lid bedoelde bevoegdheid gebruik maken, we
gens c9mmissieloon en verdere kosten in reke
ning brengt. 

3. Het gezamenlijk bedrag van den koop
prij s, het commis ieloon en de verdere kosten 
wordt, onder de dagteekening waarop de aan
koop heeft plaats gehad, afgeschreven op het 
spaarbankboekje van den belanghebbende, te
gen uitreiking aan hem van het bewijs van 
inschrijving of van de gekochte obligatiën of 
cert.ificaten, welke uitreiking voor terugbeta
ling geldt. 

4. De ten kantore van den directeur van de 
Grootboeken der Nationale Schuld betaalbare 
rente van het kapitaal, dat op een Grootboek 
van de ationale Schuld op eenig hoofd van 
rekening door tusschenkom t van de Rijkspost
spaarbank, hetzij ingevolge aankoop, hetzij 
krachtens lid 4 van het volgend artikel, is 
ingeschreven, wordt - mits op hetzelfde hoofd 
van rekening geen op andere wijze verkregen 
kapitaal is ingeschreven - door den directeur 
zoodra mogelijk ingevorderd, indien -de inleg
ger hem daartoe schr iftelijk gemachtigd heeft. 
Het formulier dezer machtigingen wordt vast
gesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. 
Het. bedrag van de geïnde rente wordt in zijn 
geheel ten name van den inlegger als een ge
wone inlage bijgeschreven. 

Art. 9. 1. Inleggers in de Rijkspostspaar
bank kunnen voor hetgeen te hunnen name op 
een of meer spaarbankboekjes boven f 2000 is 
ingeschreven, of voor een gedeelte daarvan, 
inschrijving op een te hunnen name gesteld 
Staatsschuldboekje verkrijgen. 

2. Op Staatsschuldboekjes worden slechts 
bedragen van vijftig of veelvouden van vijftig 
gulden ingeschreven of afgeschreven. Zij kun
nen ten hoogste een saldo van zes duizend 
gulden aanwijzen. 

3. Voor de inschrijving van elke vijftig gul
den op een Staatsschuldboekje wordt door 
hem, te wiens name het is gesteld, behalve 
een commissieloon, betaald eene som gelij k
staande met de waarde van eene inschrijving 
in het Grootboek der 3 pct. Nationale Schuld 
ten bedrage van vijftig gulden nominaal. 

4. Aan een Staatsschuldboekje ontleent hij, 
te wiens name het is gesteld, het recht van de 
Rijkspostspaarbank te vorderen: 
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hetzij de levering van eene inschrijving in 
het Grootboek der 3 pct. Nationale Schuld 
tot zoodanig nominaal bedrag, als van het 
Staatsschuldboekje wordt afgeschreven; 

hetzij de betaling, na aftrek van een com
missieloon, van eene som gelijkstaande met de 
waarde van eene inschrijving in het Groot
boek der 3 pct. Nationale Schuld van zoo
danig nominaal bedrag, als van het Staats
schuldboekje wordt afgeschreven. 

De levering van inschrijving in het Groot
boek kan echter slechts gevorderd worden tot 
zoodanig nominaal bedrag als gedurende ten 
minste 180 onmiddellijk aan de afschrijving 
voorafgaande dagen in het Staatsschuldboekje 
is ingeschreven geweest. 

5. De waarde van inschrijving in het Groot
boek der 3 pct. Nationale Schuld, bedoeld in 
het 3de en 4de lid van dit artikel, wordt be
rekend naar den koers van de certificaten van 
inschrijving in dat Grootboek op de Beurs van 
Amsterdam, op den dag waarop de in- of af
schrijving op het Staatsschuldboekje plaats 
heeft, vermeerderd met 3/16 pct. 

6. De betaling in het derde lid bedoeld, ge
schiedt in den vorm van afschrijving en de be
taling in het 4de lid bedoeld in den vorm 
van bijschrijving op het spaarbankboekje van 
hem, te wiens name het Staatsschuldboekje is 
gesteld, welk spaarbankboekje tot de intrek
king van het Staatsschuldboekje een tegoed 

• van ten minste 25 cts. moet aanwijzen. 
7. Bij algemeenen maatregel van bestuur 

worden vastgesteld: 
a. de regelen betreffende het in- en af

schrijven op het Staatsschuldboekje; 
b. het commissieloon bedoeld in het 3de en 

4de lid van dit artikel. 
Art. 10. 1. Behoudens in na te noemen ge

vallen, mogen op spaarbankboekjes verschul
digde ge lden alleen worden terug- of uitbe
taald aan den inlegger of aan dengene, die 
tot de opvrage daarvan door dezen is gemach
tigd, of die daartoe bij in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke uitspraak is gerechtigd 
verklaard. 

2. Gehuwde vrouwen kunnen, zonàer bij
stand van hare echtgenooten, spaarbankboekjes 
te haren name bekomen en daarop inlagen 
doen. Met a fwijking van het bepaalde bij de 
artikelen 160 en 179 van het Burgerlijk Wet
boek, geschiedt aan haar, met uitsluiting van 
hare echtgenooten, terugbetaling van hetgeen 
op een spaarbankboekje te haren name ver
schul di gd is. 

3. Minderjarigen kunnen, zonder de tus
schenkomst van hem, die de ouderlijke macht 
of de voogdij uitoefent, spaarbankboekjes be
komen en daarop inlagen doen. Op hetgeen 
op spaarbankboekjes ten name van minder
jarigen is verschuldigd, is het in artikel 366 
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vrucht
genot niet van toepassing. 

4. Zij kunnen eveneens terugbetaling vor
deren van het verschuldigde op die boekjes, 
tenzij hij, die de ouderlijke macht of de voogdij 
uitoefent er zich tegen verzet. Deze kan ook 
terugbetaling vorderen, doch indien de min
derjarige den leeftijd van 12 jaren heeft be
re ikt, alleen na verkregen machtiging van 
den kantonrechter. De kantonrechter zal deze 

machtiging niet verleenen dan uit hoofde van 
een der in artikel 451 van het Burgerlijk Wet
boek vermelde redenen, en, voor zoover hij 
zulks noodig acht, na verhoor of behoorlijke 
oproeping van de bloedverwanten of aange
huwden van den minderjarige, tot een maxi
mum van vier, en - in geval van voogdij -
van den toezienden voogd. De artikelen 388, 
2de en 3de lid, en 389 van het Burgerlijk 
Wetboek zijn ten deze van toepassing. 

5. Iudien een inlegger het beheer over zijn 
vermogen heeft verloren, behoeft de wettelijke 
vertegenwoordi ger voor het vorderen van te
rugbetaling geen rechterlijke machtiging, ten
zij in het geval bedoeld in artikel 103 der wet 
van 30 September 1893 (Staatsblad n°. 140). 

6. Tot zekerheid van het voogdijbeheer wor
den inlagen ten behoeve van minderjarigen 
verboncien door inschrijving van de rechter
lijke uitspraak, waarbij het verband wordt be
volen of toegestaan, in de daartoe bestemde 
bescheiden der Rijkspostspaarbank. 

7. Op het verband, vestigend een recht van 
pand, zijn niet van toepassing de artikelen 
1199, 1201, 1202, 1204 en het tweede lid van 
artikel 1205 van het Burgerlijk Wetboek. 

8. Het verband wordt opgeheven door de 
doorha ling der inschrij ving, hetzij krachtens 
toestemming gegeven door de daartoe gerech
tigde belanghebbende partij, hetzij ingevolge 
eene in kracht van gewijsde gegane rechter
lijke uitspraak, waarbij de doorhaling wordt 
bevolen. 

9. De nadere voorschriften betreffende de 
inschrijving en doorhaling worden bij alge
meenen maatregel van bestuur vastgeste ld. 

10. Ingeva l van verhaal op ingevolge het 
zesde lid van dit artikel verbonden inlagen, 
wordt, tenzij in de machtiging van den inleg
ger of in de rechterlijke uitspraak een lager 
bedrag is genoemd, het totaal bedrag der ver
bonden inlagen uitbetaald. 

Art. ll. 1. De spaarbankboekjes en de 
Staatsschuldboekjes worden kosteloos verstrekt. 

2. Door Ons wordt, bij algemeenen maat
regel van bestuur, bepaald in welke gevallen 
en onder welke voorwaarden een duplicaat
boekj e kan worden afgegeven. 

3. Voor een duplicaat-boekje kan 25 cent 
in rekening worden gebracht. 

Art. 12. 1. De Staat waarborgt zonder eenig 
voorbehoud aan de inl eggers de teruggave hun
ner inlagen en de betaling der aan hen inge
volge deze wet verschuldigde renten. 

2. De Staat waarborgt de volledige nako
ming door de Rijkspostspaarbank van de ver
plichti ngen haar door of krachtens de wet 
opgelegd tegenover hen te wier name Staats
schuldboekjes zijn gesteld. 

Art. 13. 1. Aan de inleggers wordt eene 
jaarlijksche rente uitgekeerd van ten hoogste 
3 ten honderd van hunne inl agen. · 

2. De ren tevoet wordt door Ons met inacht
neming van het voorgaande lid bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. 

3. Tijdens de werking van een besluit, als 
bedoeld bij art. 16, 2de lid, za l geen besluit 
tot renteverlaging kunnen worden genomen; 
mocht na de afkondiging van een besluit tot 
renteverlaging, doch vóór het verschijnen va~. 
het in het voorgaande lid bepaalde tijdstip, 
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een besluit in werking treden als hedoeld bij 
art. 16, 2de lid, dan vervalt hierdoui" van 
rechtswege het besluit tot renteverlaging. 

4. Bij de vaststelling van het rentebedrag 
worden gedeelten van een cent verwaarloosd. 

5. De rente begint te loopen: voor inlagen 
van den l sten tot den 15den der maand met 
den 16den derzelfde maand, en voor inlagen 
van den 16den tot en met den laatsten der 
maand met den eersten der volgende maand. 

6. De rente, welke den 31sten December 
van elk jaar verschuldigd is, wordt door den 
directeur in de boeken der Rijkspostspaarbank 
aan het tegoed der inleggers toegevoegd en als 
wodanig met den eersten dag van het nieuwe 
jaar rentegevend. 

7. Voor onderdeelen van een gulden wordt 
geene rente vergoed. 

8. Voor de renteberekening wordt iedere 
maand op dertig dagen gesteld. 

Art. 14. Voor teruggevraagde gelden, or, 
spaarbankboekjes verschuldigd, is geen ver
dere rente verschuldigd: 

a. van die, welke van den l sten tot den 
15den der m aand worden terugbetaald, dan tot 
den lsten derzelfde maand; 

b. van die, welke van den 16den tot den 
iaatsten der maand worden terugbetaald, dan 
tot den 16den derzelfde maand. 

Art. 15. 1. Over hetgeen op een Staats
schuldboekje is ingeschreven, wordt door de 
Rijkspostspaarbank eene rente uitgekeerd van 
drie ten honderd 's jaars; bij de berekening 
van de rente wordt de dag van inschrijving 
medegerekend, echter niet de dag van af
schrijving. 

2. Tweemaal per jaar, op den laatsten dag 
van Februari en den laatsten dag van Augus
tus, wordt deze rente, voor zoover in het dan 
verstreken halfjaar of een ge<leelte hiervan 
gekweekt, door den directeur van de Rijks
postspaarbank aan het tegoed op het spaar
bankboekje van den rechthebbende toegevoegd. 

3. Over hetgeen van een Staatsschuldboekje 
wordt afgeschreven wegens leveri ng van in
schrijving in het Grootboek, wordt de rente 
over het t ijdvak van den laatst voorafgaanden 
rentevervaldag tot den dag der afschrijving 
niet uitgekeerd. 

4. Wanneer een Staatsschuldboekje wordt 
ingetrokken wegens betaling - in den vorm 
als bedoeld in het zesde lid van artikel 9 -
van de waarde van het daarop nog ingeschre
ven kapitaal, wordt te gelijker tijd de nog 
over inschrijving op het Staatsschuldboekje 
verschuldigde rente aan het tegoed op het 
spaarbankboekje toegevoegd. 

5. Voor de renteberekening wordt iedere 
maand op 30 dagen gesteld. 

6. Bij de vasts teil ing van het rentebedrag 
worden gedeelten van een cent verwaarloosd. 

Art. 16. 1. Aan elke wettig gedane opvrage 
van op spaarbankboekjes verschuldigde gelden, 
wordt uiterlijk binnen 14 dagen, te rekenen 
Yan den dag der opvrage, gevolg gegeven. 

2. In buitengewone omstandigheden kan die 
termijn door Ons, op voorstel van Onze Mi
nisters van Waterstaat en van Financiën, den 
raad van toezicht gehoord, tot hoogstens zes 
maanden worden verlengd. De daartoe te ne
men beschikking wordt, vóór dat zij in wer-

king treedt, in de N ederlandsche Staatscou
rant geplaatst en aan de kantoren der poste
rijen aangeplakt. 

3. Aan aanvragen tot inschrijving en tot 
afschrijving op een Staatsschuldboekje, a ls be
doeld in het 3de en 4de lid van artikel !1 , 
wordt voldaan op den eersten of den tweeden 
beursdag, nadat de aanvrage daartoe bij den 
directeur van de Rijkspostspaarbank is ont
vangen; in- of afschrijv ing op een late ren dag 
wordt geacht op den tweeden beursdag te ge
schieden. 

Art. 17. 1. De N ederlandsche Bank is de 
kassier der Rij ks_postspaarbank en bel ast met 
de bewaring van alle e igendommen der spaar
bank en van de d<Jor haar in pand genomen 
waarden. 

2. H et voor de Rijkspostspaarbank voordec
li g slot van de voor hare rekening doorde amb
tenaren der posterijen gedane ontvangsten en 
betalingen wordt, op last van den Minister van 
Financiën te harer beschikking gesteld. 

3. De voor de Rijkspostspaarbank nadeelige 
sloten dier ontvangsten en betalingen worden 
door haren directeur ter beschikking van 
's Rijks schatkist gesteld. 

Art. 18. De Rijkspostspaarbank draagt zorg 
t.en a llen tijde een bedrag van drie ten hon
derd rentegevende Nationale Schuld te be
zitten, nominaal ten minste gelijk aan het 
totaalbedrag op Staatsschuldboekjes ingeschre
ven. 

Art. 19. 1. Uit de overschotten op de ren
ten der belegde gelden worden al de kosten 
der Rijkspostspaarbank bestreden, en van het 
overschietende wordt een reservefonds aange
legd, waarvan de gelden op dezelfde wijze wor
den belegd als ten aanzien van de ingelegde 
gelden der Rijkspostspaarbank is voorgeschre
ven . 

2. Vaste goederen, aangekocht ten dienste 
van de directie, worden, nadat de daarvoor 
bestede som in 's Rij ks schatkist is terugge
stort, geacht tot het reservefonds te behooren. 

3. Aan het reservefonds wordt mede toege
voegd de waarde van hetgeen in de boeken 
der Rijkspostspaarbank is ingeschreven ten 
name van inlegge1·s die dertig jaren hebben 
laten verloopen wnder: 

a. of op hun spaarbankboekje eenige inlage 
gedaan te hebben of een ige terugbetaling of 
bij schrijving van rente verzocht te hebben; 

b . of eenige in- of afschrijving op hun 
Staatsschuldboekje verzocht te hebben . 

4. H et reservefonds blijft het e igendom van 
den Staat. 

Art. 20. 1. Het reservefonds is bestemd om 
daaruit, bij ongenoegzaamheid van de ander~ 
bezittingen der Rijkspostspaarbank, de terug
betalingen aan inleggers te bestrijden. 

2. Indien het is uitgeput en de Staat, krach
tens den bij artikel 12 dezer wet verleenden 
waarborg, voorschotten aan de Rijkspostspaar
bank heeft gedaan, worden de gelden, die la
ter weder voor dat fonds zouden kunnen wor
den afgezonderd, in de eerste plaats tot terug
betaling van die voorschotten aangewend. 

Art. 21. Alle kosten van de Rijkspostspaar
bank worden op het hoofdstuk der Staatsbe
grooting betreffende het Departement van Wa
terstaat gebracht en de teruggave dier kosten 
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onder de middelen tot dekking der Staatsuit. 
gaven opgenomen. 

Art. 22. 1. Brieven en andere stukken, 
welke den dienst der Rijkspostspaarbank be
treffen, behoeven niet te worden gefrankeerd. 

2. Voor de verzending van deze briev~n en 
stukken wordt een jaarlijks door den Minister 
van Waterstaat te bepalen bedrag uitgekeerd 
aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie. 

3. Alle akten en stukken noodig voor den 
inleg van ge lden in en de terugbetaling daar
van door de Rijkspostspaarbank, of voor de 
in- of a fschrijving op Staatsschuldboekjes, a ls 
bedoeld in artikel 9, daaronder begrepen de 
machtigingen bedoeld in het laatste lid van 
artikel 8, be~evens de rechterlijke machtigin
gen bedoeld in artikel 10 en de daarvoor be
noodigde stukken, worden kosteloos uitgereikt 
en zijn vrij van zegel, mits in of op die akten 
en stukken van die bestemming melding worde 
gemaakt. 

Art. 23. 1. Maandelijks wordt in de Ne
derland.sche Staatscourant een staat openbaar 
gemaakt, behelzende: 

a. het totaalbedrag van de in de laatstvoor
gaande maand in de Rijkspostspaarbank inge
legde en daaruit terugbetaalde gelden, a l -
mede het saldo van het tegoed op spaarbank
boekjes op den laatsten dag dier maand; 

b. het nominaal bedrag van de in de laatst. 
voorgaande maand ingevolge artikel 8 voor 
inleggers in de Rijkspostspaarbank aangekochte 
, ationale Schuld; 

c. het totaal bedrag, dat in de laatstvoor
gaande maand ingevolge artikel 9 in Staats
schuldboekjes is ingeschreven en van Staats
schuldboekjes is afgeschreven, alsmede het to
taalbedrag, dat op den laatsten dag dier 
maand in Staatsschuldboekjes stond ingeschre
ven· 

d.' het bedrag aan drie ten honderd rente
gevende N ational e Schuld op den laatsten dag 
der laatstvoorgaande maand in het bezit van 
de Rijkspostspaarbank. 

2. Omtrent den staat der inrichting en van 
hare werkzaamheden in elk a fgeloopen jaar 
wordt door Onzen Minister van Water taat tel
ken jare aan On een uitvoerig verslag uitge
bracht, dat aan de Staten-Generaal wordt me
degedeeld. 

Art. 24. Wij behouden Ons voor spaarbank
zegels in gebruik te stell en . 

Art. 25. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Postspaarbankwet". 

Art. 26 . Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 7 No
vember 1931, (Staatsblad n°. 432). 

Ons bekend, 
De M ini3ter van Waterstaat , P. J . R e y me r. 

De Minister van Financiën, De Ge e r. 

7 November 1931. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van het Post
spaarbankbesluit, zooals dat is aangevuld 
en gewijzigd, laatstelijk bij Koninklijk be
sluit van 8 September 1931 (Staatsblad 
n°. 394). S. 433. 

Wij WILHELM] A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Min,&ters var, 

Waterstaat en van Financiën van 27 October 
1931, La. C.C., afdeeling Kabinet en Secre
tarie, en n°. 152, afdeeling Generale Thesau
rie van 3 ovember 1931 ; 

Gelet op artikel XXX van het Koninklijk 
besluit van 8 September 1931 (Staatsblad n° . 
394); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de bij dit bes luit behoorencle 

tekst van het Postspaarbankbesl uit, met de 
daarin gebrachte wijzigingen, in eene doorloo
pende reeks van artikelen samengevat, en met 
wijziging dienovereenkomstig van de aanha-
1 ing van artikelen of gedeelten van artikelen, 
met nummering voor zooveel noodig van de 
alinea's en onder inachtneming van de gebrui
kelijke spelling, zal worden geplaatst in het 

taatsblad. 
Onze Ministers van Waterstaat en van Finan

ciën zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

H et Loo, den 7den November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
De Minister van Financi ën, De Geer. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1931.) 

TEKST VAN HET POSTSPAARBANKBE
SLUIT, zooals dat luidt na de daarin ge
brachte wijzigingen en aanvullingen, laat
stelijk bij Ko»inklijk besluit van 8 Septc,n
ber 1931 (Staatsblad n°. 394). 

I. Alge1neene bepalingen. 

Art. 1. In dit bes! uit zijn te verstaan: 
a. onder Wet: de Postspaarbankwet; 
b . onder kantoor: een voor den spaarbank

dienst opengesteld kantoor der po terijen; 
c. onder inl eggers: de personen , te wier 

behoeve, hetzij door henzelven, hetzij door 
anderen, de inlage geschiedt; 

d. onder directeur: de directeur der Rijks
postspaarbank. 

Al't. 2. De kantoren zijn dagelijks, uitge
zonderd op Zondagen, Nieuwjaarsdag, P aasch
maandag, H emelvaartsdag, Pink termaandag 
en de beide Kerstdagen, op de door Onzen Mi
nistel' van vVatel'staat te bepalen uren open 
voor den dienst der Rij kspostspaarbank. Die 
uren wol'del'. aan de buitenzijde van het kan• 
toor aar,gekondigd. 

Art. 3. H et model van het spaarbankboekje 
on van het Staatsschuldboekje wordt door On
zen Minister van Waterstaat vastgesteld. 

Al't. 4. (Vervall en.) 
Art. 5. (Vervallen.) 
Art. 6. 1. Een duplicaat van een spaar

bank- o f Staatsschuldboe kj e kan worden aan
gevraagd door den inlegger of door hem, die 
wettelijk bevoegd is op het oorspronkelijk 
boekje terugbetaling, in- of afschrijving te vor
deren. De aanvrage volgens m0del moet aan 
het kantoor, onder welks res ort dti aanvrager 
woont, ten overstaan van den postambtenaar 
onderteekend worden. Deze overtuigt zich van 
de identiteit van den aanvrager. 

2. Een duplicaat kan worden afgegeven 
voor een boekje: 
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a. dat ontvreemd, verloren of in het onge
reede is geraakt; 

b. dat zich bevindt in handen van een anàer 
dan dengene, die wettelijk bevoegd is op het 
boekje terugbetaling, in- of afschrijving te 
vorderen, tenzij de houder van het boekje zijn 
wettelijk gegronde aanspraak daarop kan be
wijzen. 

3. Een duplicaat van een boekje, zoowel 
sub a als sub b van het vorig lid bedoeld, 
wordt, behoudens bijzondere gevallen ter be
oordeeling van den directeur, eerst afgegeven 
na verloop van acht weken na den dag van 
ontvangst van de aanvrage en wordt recht
streeks aan den aanvrager toegezonden. 

4. In het geval sub b van lid 2 bedoeld, 
wordt de houder van het boekje bij aangeteL·
kenden brief uitgenoodigd zijn wettelijk ge
gronde aanspraak daarop te bewijzen, waar
voor hem een termijn van 4 weken wordt ge
geven. Het duplicaat wordt in dit geval, ook 
al 1, de termijn, bedoeld in het vorig lid, reedé 
verstreken, niet afgegeven dan na verloop van 
5 weken nadat de aangeteekende brief is uit
gereikt, de in ontvangstneming van den brief 
is geweigerd of deze door de postadministratie 
a ls onbestelbaar is verklaard. 

5. De directeur geeft van elk afgegeven du
plicaat-spaarbankboekje kennis aan het kan
toor in a rtikel 13 bedoeld. 

6. Een duplicaat draagt hetzelfde nummer 
a ls het oorspronkel ijke boekje en de aan
wijzing "duplicaat" op omslag en titelvel. 

7. Voor een duplicaat wordt 25 cents in 
rekening gebracht, tenzij er, naar het oordeel 
van den directeur, gronden aanwezig zijn om 
het kosteloos af te geven. 

8. Een boekje, waarvan een duplicaat is 
afgegeven, wordt zoo mogelijk ingehouden. Be
treft de inhouding een spaarbankboekje, dan 
wordt daarvan, desverlangd, door den post
ambtenaar eene schriftelijke verklaring aan 
den houder afgegeven en het boekje daarna 
opgezonden aan den directeur. Betreft de in
houding een Staatsschuldboekje, dan geeft de 
directeur daarvan aan den houder kennis. 

Art. 7. 1. Een spaarbankboekje of een 
Staatsschuldboekje, dat naar het gevoelen van 
den postambtenaar of van den directeur niet 
meer kan dienen, wordt na intrekking, vervan
gen door een nieuw. 

2. Voor een nieuw boekje kan 25 cents in 
rekening worden gebracht, indien naar het 
oordeel van den directeur daarvoor gronden 
aanwezig zij n. 

Art. 8. Spaarbankboekjes en Staatsschuld
boekjes moeten aan den directeur worden in
gezonden, als dit naar diens gevoelen of naar 
dat van den postambtenaar gewenscht is; zij 
worden daartoe zoo noodig ingehouden. 

Art. 8bis. Behoudens het geval genoemd in 
artikel 6 lid 8 is de postambtenaar verplicht 
op verlangen van den houder voor een spaar
bank- of Staatsschuldboekje, dat aan den di
recteur wordt opgezonden, een ontvangbewijs 
volgens model af te geven. 

II. I nlagen . 

Art. 9. 1. Wie inlegger in de Rijkspost
.spaarbank wenscht te worden, heeft eene ver
klaring te onderteekenen, dat hij zich onder-

werpt aan de bepalingen der Wet en aan die, 
welke ter uitvoering der Wet zijn of nader 
zullen worden vastgesteld. 

2. Voorts worden in die verklaring de naam, 
de voornamen, de woonplaats, de betrekking 
of het beroep, de dag en de pi aats van ge
boorte van den inlegger vermeld. 

3. De naam en de voorletters van den inleg
ger alsmede diens woonplaats worden door den 
postambtenaar overgenomen op een daarvoor 
bestemde kaart. De inlegger stelt vervolgens 
op die kaart zijn handteekening. 

4. Kan hij niet schriiven. clan wordt dit 
door den postambtenaar onder de verklaring 
en op de kaart uitdrukkelijk vermeld. 

5. Privaatrechtelijke lichamen en publiek
rechtelijke instellingen worden niet als inleg
gers toegelaten, voordat ter beoordeeling van 
den directeur, gebleken is, dat tegen toelating 
geen bezwaar bestaat. 

Art. 10. 1. Hij, die eene inlage doet ten 
name van een ander, kan, indien zulks op een 
nieuw boekje geschiedt, daarbij bepalen, dat 
de inlegger geene terugbetaling zal kunnen 
bekomen van het tegoed of van een gedeelte 
van het tegoed OJ:> '1.et boekje, waarop de in
lage is geschied, vóór een aangegeven tijdstip 
is aangebroken of een zekere voorwaarde is 
vervuld. Is als tijdstip aangewezen het oogen
blik, waarop de inlegger een bepaalden leef
tijd heeft bereikt, dan wordt de bepaling als 
vervallen beschouwd, indien de inlegger vóór 
het bereiken van dien leeftijd komt te over
lijden. Is de terugbetaling afhankelijk gesteld 
van de toestemming van een bepaald persoon, 
dan vervalt de bepaling bij diens overlijden. Is 
de terugbetaling afhankelijk gesteld van eenige 
gebeurtenis of omstandigheid dan moet tevens 
de dag worden bepaald, waarop de voorwaar
de, indien zij alsdan niet vervuld is, vervalt. 
Indien deze voorschriften niet of niet volledig 
zijn opgevolgd, wordt de bepaling als niet ge
steld beschouwd. 

2. 'fenzij daaromtrent het tegendeel bepaald 
is, kan de inl egger, zoolang de beperkende 
bepaling van kracht is, geen inschrijvingen op 
naam in een Grootboek van de Nationale 
Schuld, rentegevende obligatiën ten laste van 
den Staat of certificaten aan toonder van in
schrijving in een Grootboek of inschrijving op 
een Staatsschuldboekje verkrijgen. 

Art. lObis. Inlagen kunnen, volgens de re
gelen door Onzen Minister van Waterstaat 
vast te stellen, ook geschieden door overschrij 
ving of storting op de door den directeur der 
Rijkspostspaarbank daarvoor aan te wijzen re
kening ten name van de Rijkspostspaarbank 
bij den Postchèque- en Girodienst onder ver
melding van den naam van den inlegger te 
wiens behoeve de inlage strekt, alsmede van 
het kantoor en het nummer van zijn spaar
bankboekje. Deze inlagen worden de eerstvol
gende maal, dat het spaarbankboekje aan den 
directeur wordt toegewnden, door dezen in dat 
boekje ingeschreven. Eerst na de inschrijving 
in het boekje kan terugbetal ing dezer inlageu 
plaats vinden. 

Art. ll. 1. Inlagen van f 1 kunnen, volgens 
de regelen door Onzen Minister van Water
Etaat vast te stellen, mede geschieden door 
middel van spaarbankzegels, vast te hechten 
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op formulieren, welke kosteloos verkrijgbaar 
worden gesteld. 

2. Voor dit doel worden spaarbankzegels 
verkrijgbaar gesteld van één en van vijf cent. 

Art. 12. 1. Ter verkrijging van de vestiging 
of opheffing van het verband, bedoeld in arti
kel l O der Wet, worden aan den directeur 
overgelegd een authent iek afschrift van de 
desbetreffende rechterlijke uitspraak of van 
eene authentieke akte houdende de toestem
ming, bedoeld in het achtste I id van dat arti
kel, benevens de vermelding der bij die akte 
over te leggen bewijsstukken, waaruit blijkt, 
dat de toestemming verleenende partij daartoe 
gerechtigd is, eene aanwijzing van de inlagen, 
ten opzichte van welke het wrband wordt ge
vestigd of opgeheven en z0<.: mogelijk het 
spaarbankboekje, waarop de inlagen zijn inge
schreven. 

2. IIet boekje wordt, na van eene door den 
directeur gewaarmerkte aanteekening, dat het 
verband is ingeschreven of doorgehaald, te zijn 
voorzien, aan den belanghebbende teruggezon
den. Kan het boekje niet tegelijk met de rech
terlijke uitspraak of de authentieke akte der 
toestemming worden overgelegd, dan geschiedt 
de aanteekening van de vestiging of de ophef
fing van het verband daarop de eerstvolgende 
maal, dat het boekje aan den directeur ·wordt 
opgezonden. 

III. 1'erugbetalingen. 

Art. 13. Terugbetalingen geschieden tegen 
quitantie, volgens model, rechtstreeks door of 
vanwege het kantoor, hetwelk door den direc
teur op het spaarbankboekje is aangewezen, 
mits het saldo-tegoed van het boekje, waarop 
een terugbetali ng wordt gevraagd, meer dan 
f 1 bedraagt, dit saldo ook na die terugbeta
ling niet tot beneden dit bedrag daalt en in 
zeven daJen aan denzelfden inlegger slechts 
een gezamenlijk bedrag van ten hoogste f 100 
wordt uitbetaald. 

Art. 14. 1. Ter bekoming eener terugbeta
ling, die niet ingevolge het bepaalde bij het 
laatst voorafgaand artikel rechtstreeks kan ge
schieden, onderteekent de inlegger eene aan
vrage, volgens model, in tegenwoordi~heid van 
den postambtenaar. 

2. Die aanvrage wordt door het kantoor 
aan den directen~ gewnden, die, indien het 
tegoed van den inlogger zulks toelaat, en ove
rigens zich niets tegen de terugbetaling verzet, 
"ene order van betaling ten name van den 
inlegger rechtstreeks aan dezen toezendt. 

3. Aan aanvragen, niet in tegenwootdigheid 
van een postambtenaar onderteekend en door 
den inlegger rechtstreeks aan den directeur 
gezonden, kan in bijzondere omstandigheden 
ter beoordeeling van den directeur worden 
voldaan. 

4. De order van betaling wordt tegen vol
claanteekening uitbetaald door het, daarvoor 
aangewezen kantoor. 

5. Zij is, indien door den directeur daar
voor geen andere termijn is vastgesteld, twee 
weken geldig ; na het verstrijken van den op 
het stuk aangegeven termijn kan terugbetaling 
alleen verkregen worden door uitdrukkelijke 
vertenging van den termijn krachtens een aan
teekening, door den directeur op de order van 
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betaling gesteld of door een nieuwe aanvrage 
in den gewonen vorm. 

Art. 14bis. De inlegger, die terugbetaling 
wenscht van zijn tegoed of een gedeelte daar
van, teneinde clit te doen bijschrijven op een 
door hem aan te wijzen rekening bij den Post
chèque- en Girodienst, richt een daartoe strek
kend verzoek tot den directeur der Rijkspost
spaarbank, onder overlegging van zijn spaar
bankboekje. De directeur schrijft, indien zich 
daartegen niets verzet, het aangevraagd be
drag, verhoogd met een aan de Rijkspostspaar
bank verschuldigd recht, hetwelk gel ijk is aan 
het bij den Postchèque- en Girodienst gelden
de stortingsrecht, in het boekje af. Vervolgens 
geeft hij opdracht het aangevraagd bedrag van 
de door hem aan te wijzen postrekening ten 
name van de Rijkspostspaarbank over te schrij
ven op de door den inlegger aangewezen post
rekening. Het boekje wordt, indien dit na de 
~fschrij ving nog een tegoed aanwijst, aan den 

· inlegger teruggewnden. 
Art. 15. 1. Inleggers, die niet kunnen schrij

ven, onderteekenen de quitantie, bedoeld in 
artikel 13, de aanvragen om terugbetaling en 
de orders van betaling, bedoeld in artikel 14, 
en de verzoeken, bedoeld in den eersten zin 
van artikel 14bis, met een kruis of eenig ander 
handmerk. Hieronder wordt eene verklaring 
gesteld, waaruit blijkt, dat het handmerk van 
den inlegger is. De verklaring wordt door 
twee ten kantore bekende getuigen ondertee
kend. 

2. Indien een inlegger, ter bekoming eener 
terugbetaling, niet persoonlijk ten kantore 
verschijnt, moet de persoon, die hem vervangt, 
eene notarieele of onderhandsche al gemeene 
of bijwndere volmacht overleggen. Kan deze 
niet schrijven, zoo geldt voor hem de regeling 
in het eerste lid van dit artikel voor inleggers 
omschreven. 

Art. 16. In geval van verband of verhaal 
krachtens het zesde lid van artikel 10 der Wet, 
alsmede in de gevallen, vermeld in artikel 10 
van dit besluit, geschiedt geene terug- of uit
betaling dan inclien, ter beoordeeling van den 
directeur, is gebleken, dat zij , die de terug
of uitbetaling vorderen, daartoe gerechtigd 
zijn. 

Art. 17. 1. Het bij artikel 10 der Wet be
doelde verzet tegen terugbetalingen aan min
derjarigen, wordt door hen, die daartoe be 
voegd zijn, schr iftelijk gedaan bij den direc
teur. 

2. De ontvangst van die kennisgeving wordt 
door dezen aan de belanghebbenden bericht. 

Art. 18. Zijn de inleggers privaatrechtelijke 
lichamen of publiekrechtelijke instellingen. 
dan mag de terugbetaling alleen plaats heb
ben aan, en moet de voldaanteekening voor 
de terugbetaling geschieden door hen, die, 
naar het oordeel van den directeur, daarvoor 
de vereischte bevoegdheid bezitten. 

Art. 19. Op het boekje ten name van een 
overledene wordt geene terugbetaling gedaan, 
tenzij, ter beoordeeling van den directeur, ge
bleken is, .dat die uitbetaling door de recht
hebbenden wordt gevraagd. 

Art. 20. De directeur geeft aan het in arti
kel 13 bedoelde kantoor kennis, dat tot eene 
nadere mededeeling zijnerzijds op een spaar-

4:1 
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bankboe kje geene terugbetal ingen mogen ge
sch ieden: 

a. indi en bij hem eene mededeeling is in
gekom en , dat een inlegger zijn boekje mist, 
met de mogelij kheid, dat het in verkeerde han
den is geraakt; 

b. ind ien bij hem ver zet is gedaan, inge
volge a r t ikel 10 der W et; 

c. indien d it om een ige andere reden noo
dig is. 

Art. 21. 1. De postambtenaren verzekeren 
zich , zooveel mogelij k, van de ident ite it van 
hen, die zich om terugbeta l ing aamnelden. 

2. Zij zij n verp li ch t, ingeval van twij fel aan 
d ie identite it of bij het bestaan van eenig ver
moeden van verval ching, geene terugbetal ing 
te doen, vóórdat de bij hen in het een o f a n
der opzicht gerezen bezwaren zij n opgelost. 

IV. A ankoop van inschrijvinyen op naam in 
een Grootboek van de Nationale Schuld, rente
gevende obligatiën ten laste van den Staat of 

certi ficaten aan toonder van inschrijving in 
een Grootboek. 

A rt. 22. 1. D e inlegger, d ie gebruik 
wenscht te maken van de bevoegdhe id , hem 
toegekend bij artikel 8 der Wet, moet daartoe, 
met overlegging van zij n spaarbankboekje, 
eene aanvrage, volgens model, in tegenwoor
di gheid van den postambtenaar onderteekenen. 
Deze doet dat boekje ver gezeld van de aan
vrage onverwijld aan den directeur toekomen. 

2. N a afschrij vi ng op het spaarbankboe kje 
van het gezamenlij k wegens den aankoop door 
den inlegger verschuld igd bedrag en de ver
dere kosten , in het volgend artikel ve rmeld, 
worden het boekje, het bewij s van ged a ne over
sch rij ving in een Grootboek, de gekochte obli 
gatië n o f ce r t ificaten e n eventueel de r ente
bewijzen en het fo rm ui ier ter verkrij g ing va n 
nieuwe rentebewijzen aan den inl egger, of wel 
zoo nood ig aan een kantoor ter uitrei k ing aan 
den inl egger, toegezonden. Voor de ob li gatiën, 
ce rt ificaten e n rentebewijzen geschiedt d ie toe
zend ing aangeteekend met aangifte der gelds
waarde. 

3. D e inlegger ontvangt tevens een nota, in
houdende: 

a. i!en dag van ontvangst der aanvrage; 
b . den de.;;, waarnp aan de aanvrage is ,-ci

daan; 
c. het nom inaal kapitaal der gekoch te in

schrij vingen, obl igatiën of certificaten ; 
d. de berekening van den koers tegen wel

ken de aankoop gesch iedde; 
c. het bedrag va n het commissieloon: 
f. de berekening van de rente en kosten, 

welke aan den inl egger in rekening zijn ge
bracht.; 

g. het bedrag, hetwelk op het spaarbank
boekje is a fgeschreven. 

4. I ndien aan eene aanvrage als in di t arti
kel bedoeld n iet kan worden voldaan, geeft de 
directeur hiervan, met opgaaf der redenen, den 
aanvr ager bericht. 

5. K an de inlegger n iet schrij ven, dan on
de rteekent hij de aanvrage en het ontvangbe
wijs, in dit artikel bedoel d, op dezelfde wij ze 
a ls bij artikel 15, l ste I id , is aangegeven . 

6. Indien de inl egger voor eenige ver rich
ti ng a ls in dit artikel bedoeld, niet persoonlij k 

ten kantore verschijnt, geldt het bepaalde iu 
artikel 15, 2de li d. 

Art. 23. 1. Voor den aankoop, bedoeld bij 
artikel 22, wo rdt aan den inl egger , te wi ens 
behoeve de aan koop gesch iedt , beha lve de 
koopp rijs, de loopende rente van den I aatsten 
verschijndag tot aan den dag van aa nkoop en 
de zegelkosten der nota va n aankoop, a ls com
missieloon in rekening gebrach t hetzelfde be
drag a ls door hem volgens het reglement va n 
de vereeni g ing voor den e ffectenh andel te 
A msterdam versch u ldig d zoude zijn, wanneer 
de aan koop van de insch rij vingen , ob i igati ën 
of certificaten ter beurze van A msterdam zon
der tus chenkomst der R ij kspostspaa rbank ware 
gesch ied, a lsmede de kosten van aanteckening. 
Bij aankoop van inschrij v ing in een de r G root
boeken B van de ationale Schuld worden 
bovendien de kosten voor rentebewij zen in 
reken ing gebrach t . 

2. Mach t ig ing aan de n directeu r tot ont
vangst der rente van een kapi taal , ingevo lge 
aan koop door zij ne tusschenkomst, in een de,· 
Grootboeken A van de Nationale Sch uid op 
een ig hoofd van reken ing ingeschreven, wo rdt 
verl eend bij een procuratie, ingeri ch t overeen
komstig het bij d it beslui t behoorend fo r mu
l ier A. 

3. Op grond van zooda nige mach t ig ing 
wordt de rente ter besch ikk ing va n den d irec
teur gesteld, zonde r dat van den p rocu ratie
gever de inachtneming van een ige verdere for
ma! iteit wordt gevorderd. 

4. De in het voorgaand l id bedoelde procu
ratiën worden op het bu reau van ver if icatie 
bij de d irectie der Grootboeken gratis gere
gistreerd en zij n niet aan jaarlijksche viseering 
onderworpen. Voor elk halfj aar rente door 
den direct(' 11 r ingevolge zoodani ge procurat ie 
te ontvangen, levert hij bij de di rectie der 
Grnotboeken een door hem onder tee kend saldo
b iljet in, dat voor hem bij de directie der 
Grnotboeken koste loos verkrij g baar is en dat 
is ingericht ove reenkomstig he t bij d it besl uit 
behoorende formu lier B . 

5. Voor zooveel de do01· den di recteur in
geleverde saldobi l jetten in orde zijn bevonden. 
wordt op ei ken renteverschijndag te zij ner be
schikk ing gesteld de alsda n verschenen rente 
van a ll e door tusschenkomst van de R ij kspost
spaarbaok verkregen inschrij vingen. waan·an 
de rente, krachtens procuratie a ls in het tweede 
l id bedoeld, door den directeur wordt gcïnrl . 

6. D e nadere voorsch ri ften, voo r de ui tvoe
ri ng van deze bepaling nood ig, geeft Om.e 
Mi nister van Financiën. 

'1. Ingeval eene aan den directeur bij eene 
p rocuratie a ls in het tweede l id bedoeld , ve r
leende mach t ig ing tot ontvangst van rente door 
herroeping of om andere reden ophoudt van 
kracht te zij n, heeft bij de directie der Groot
boeken het royem ent der proc"ratie of de vi 
seeri ng rler akte van her roeping, voor zooveel 
die noodig is, kosteloos plaats. 

V . R egelen betreffende het in- en afschrij ven 
op het Staatsschuldboekje. 

Art. 24. 1. D e inlegger, die gebru ik wenscht te 
maken van de bevoegdheid, hem toegekend bij 
artikel 9, eerste l id der Wet tot het verkrijgen 
van inschrij ving op een te zij nen name gesteld 
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Staatsschuldboekje,moet daartoe, met overleg
g ing van zijn spaarbankboekje, alsmede, bij 
tweede of volgende aanvrage, van zijn Staats
schu ldboekje, eene aanvrage, volgens model, 
in tegenwoordigheid van den postambtenaar 
onderteekenen. Deze doet die boekjes, verge
zeld van de aanvrage, onverwij ld aan den 
directeur toekomen. 

2. Na afschrijving op het spaarbankboekje 
van het wegens de inschrijving op het Staats
schuldboek je door den inlegger verschuldigd 
bedrag, daaronder begrepen een commissieloon 
gelijk aan dat, hetwelk volgens het reglement 
der vereeniging voor den effectenhandel te 
A.rnsterdarn aan hem in rekening zoude worden 
gebracht bij aankoop ter beurze van A 1nste1·
dam. van eene inschrijving in het Grootboek 
der 3 % Nationale Schuld tot hetzelfde be
drag a ls op het Staatsschuldboekje wordt in- of 
hijgeschreven, worden de he ide boekjes aan 
den inlegger, of wel zoo noodig aan een kan
toor ter uitreiking aan den inlegger, toege
zonden. 

3. De inl egger ontvangt tevens een nota, 
inhoudende: 

a. den dag van ontvangst der aanvrage; 
b. den dag, waarop aan de aanvrage is vo l

daan; 
c. het bedrag, hetwelk op het Staatsschu ld

hoekje is in- of bijgeschreven; 
d. de bevekening van den koers gevolgd bij 

de hepaling der waarde van de onder c be
doelde inschrijving; 

e. het bedrag van het commissieloon; 
/. het bedrag, hetwelk op het spaarbank

hoekje is afgeschreven. 
Art. 25. 1. De inlegger, te wiens name een 

Staatsschuldboekje is gesteld en die gebruik 
wenscht te maken van het hem bij artikel 9, 
vierde lid , der Wet toegekende recht om van 
de Rijkspostspaarbank de levering van eene 
Grootboekinschrijving te vorderen, moet daar
toe, met overlegging van zijn Staatsschuld
boekje, eene aanvragP, volgens model, in te
genwoordigheid van den postambtenaar onder
teekenen. Deze doet dat boekje, vergezeld vau 
de aanvrage, onverwijld aan den directeur 
toekomen. 

2. Indien eene inschrijving in een der 
Grootboeken B van de Nationale Schuld wordt 
gevorderd, worden de kosten van de rente
bewijzen en de kosten van aanteekening aan 
den inlegger in rekening gebracht. 

3. H et bewijs van gedane overschrijving in 
een Grootboek der 3 % Nationale Schuld, het 
Staatsschuldboekje, indien hierop na de af
schrijving van gel ijk nominaal bedrag als dat 
der geleverde Grootboekinschrijving nog kapi
taal blijft ingeschreven en eventueel de rente
bewijzen aan toonder, en het formulier ter 1 

rnrkrij ging van nieuwe rentebewijzen, worden 
nan den in] egger of wel zoo noodig aan een 
kantoor ter uitreiking aan den inlegger, toe
gezonden. De toezending der rentebewijzen ge
schiedt aangeteekend met aangifte der gel ds
waarde. 

A1·t. 26. 1. De inlegger te wiens name een 
Staatsschuldboekje is gesteld en die gebruik 
wenscht te maken van zijn recht om van de 
Rijkspostspaarbank betaling te vorderen als 
in artikel 9, 4de lid. der Wet bedoeld, moet 

daartoe, met ovedegging van zijn spaarbank
boekje en van het daarbij behoorend Staats
schuldboekje, eene aanvrage, Yolgens model, 
in tegenwoordigheid van den postambtenaar 
onderteekenen. Deze doet d ie boekjes vergezeld 
van de aanvrage, onverwijld aan den directeur 
toekomen. 

2. N a bijschrijving op het spaarbankboekje 
van het bedrag der wegens de afschrijving op 
het Staatsschuldboekje, door de Rijkspostspaar
bank verschuldigde betaling, word t het spaar
bankboekje, benevens, zoo daarop nog kapi
taal blijft ingeschreven, het Staatsschuldboekje 
aan den inlegger, of wel zoo noodig aan een 
kantoor ter uitreiking aan den inlegger, toe
gezonden. 

3. De inl egger ontvangt tevens een nota 
inhoudende: 

,,. den dag van ontvangst der aanvrage; 
b. den dag, waarop aan de aanvrage is vol

daan; 
c. het bedrag, hetwelk op het Stnatssch 11ld

boekje is afgeschrnven; 
d. de berekening van den koers, gevolgd 

bij de bepaling van het onder / bedoelde be
drag; 

e. het bedrag van het commissieloon; 
;. het bedrag, hetwelk op het spaarbank

boekje is bijgeschreven. 
4. Het commi sieloon, hetwelk bij de bepa-

ling van het bedrag der in dit artikel bedoelde 
betaling in rekening wordt gebracht, is gelijk 
aan dat, hetwelk volgens het reglement van 
de vereeniging voor den effectenhandel te 
,lmsterda11i door den inlegger verschuldigd 
zoude zijn bij verkoop ter beurze van A ,nster
dam van eene inschrijving in een Grootboek 
der 3 % Nationale Schuld tot hetzelfde bedrag 
als op het Staatsschuldboekje wordt afge
sch reven. 

Art. 27. Indien aan eenc aanvrage tot in
of afschrijving op een Staatsschuldboekje niet 
kan worden voldaan, geeft de directeur hier
van, met opgaaf der redenen, den aanvrag0l' 
be richt. 

Art. 28 . 1. Aanvragers van in- of afschrij
ving op een Staatsschuldboekje , die niet kun
nen schrijven, onderteekenen de aanvragen, 
bedoeld in de arti ke len 24, 25 en 26, alsmede 
het ontvangbewijs, bedoeld in het derde lid 
van artikel 25, op dezelfde wijze als bij artikel 
15, lste I id, is aangegeven. 

2. Indien een inl egger, voor eeni ge verrich
t ing als bedoeld in de, in het vorig lid ge
noemde artikelen, niet persoonlijk ten kantore 
verschijnt, geldt het bepaalde in artikel 15, 
2de lid. 

VI. Rent e. 

Art. 28bis . Aan de inl eggers wordt een 
jaarlijksche rente uitgekeerd van 2.64 ten hon
derd van hunne inlagen. 

Art. 29. Behoudens het geval, in het vol
gende arti kel vermeld, wordt de ,·erschenen 
rente door den directeur ingeschreven in het 
spaarbankboekje, dat daartoe door den inleg
ger jaarlijks, op de wijze en op den tijd, door 
Onzen Minister van Waterstaat te bepalen, 
aan den directeur moet worden ingezonden. 

Art. 30. Wordt aan een inlegger het ge
heele bedrag ~an zijn tegoed terugbetaald, dan 
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wordt daarbij tevens verrekend de l'ente over 
het verstreken gedeelte van het loopend jaar. 
Voor die verrekening wordt als dag van terug
betaling aangenomen de dag volgende op dien , 
waarop de order van betaling aan den belang
hebbende of de order tot afschrijving, bedoeld 
in artikel 14bis aan het betrokken kantoor 
wordt wegezonden. 

Art. 31. 1. De Grootboekrente, welk'3 door 
den directeur op eene aan hem verleende pro
curatie is geïnd en de verschuldigde rente over 
hetgeen op een Staatsschuldboekje is inge 
schreven, worden op of na den vervaldag, doch 
steeds onder dagteekening van den vervaldag, 
in de boeken der Rijkspostspaarbank aan het 
tegoed van den inlegger toeg-evoegd. 

2. Deze rente wordt de eerstvolgende maal, 
dat het spaarbankboekje aan den direct.eur 
wordt toegezonden, door dezen op dat boekje 
zelf bijgeschreven. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste en tweede lid van dit artikel geschiedt, 
in geval van eene betaling als in het vierde 
lid van artikel 15 der Wet bedoeld, de toevoe
ging en de bijschrijving van de verschuldigde 
rente op denzelfden dag, waarop het bedrag 
dier betaling op het spaarbankboekje wordt 
hij geschreven. 

VII. Slotbepalingen. 

Art. 32. 1. De ambtenaren, die met de 
uitvoering der Wet worden belast, onthouden 
zich aan personen, vreemd aan de administra
tie, eenige inlichting te verstrekken omtrent 
de inleggers, of hun tegoed, of omtrent de te 
hunnen name gestelde Staatsschuldboekjes en 
de in- of afschrijvingen daarop, behoudens de 
gevallen bij de wet voorzien. 

2. Dit voorschrift geldt niet voor inlichtin-

FORMULIER A. 

gen omtrent minderjarige inleggers of hun 
tegoed of omtrent de te hunnen name gestelde 
Staatsschuldboekjes en de in- of afschrijvingen 
daarop, gevraagd door hen, die de ouderlijke 
macht of de voogdij over deze inleggers uit
oefenen. 

Art. 33. (Vervallen. ) 
Art. 34. 1. De Koninklijke besluiten van 

10 Januari 1881 (Staatsblad n°. 2), van 15 
Mei 1883 (Staatsblad n°. 45) en van 8 Mei 
1896 (Staatsblad n°. 77), alsmede Onze be
sluiten van 27 October 1905 (Staatsblad n°. 
293), van 9 September 1907 (Staatsblad n°. 
248), van 29 J anuari 1909 (Staatsblad n° . 
20), van 11 Februari 1910 (Staatsblad n°. 61) 
en van 15 J uni 1910 (Staatsblad n°. 164) 
worden ingetrokken. 

2. Waar in eenig bij Koninklijk besluit vast
gesteld voorschrift zijn aangehaald de in het 
vorig lid bedoelde besluiten, wordt geacht te 
zijn verwezen naar Ons tegenwoordig besluit. 

Art. 34bis. Dit besluit kan worden aange
haald als "Postspaarbankbesluit." 

Art. 35 . Dit besluit treedt in werk ing op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en de Staat.scourant, waar
in het is geplaatst. 

Onze Ministers van Waterstaat en van Fi
nanciën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscourant geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 7 Novem
ber 1931, (Staatsblad n°. 433). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

De Minister van Financiën, De Ge c r. 

PROCURATIE 

als bedoeld In artikel 8, laatste lid, der Postspaarbankwet, tot ontvangst van 
renten van kapitaal, Ingeschreven In een der Grootboeken A van de Nationale 

Schuld door tusschenkomst van de Rijkspostspaarbank, 

{a) Voornamen en familie
naam voluit in te vullen. 

{b) Door te halen, wat niet 
van toepassing is. 

(c) Hier in te vullen, of de 
procuratiegever handelt voor 
zich zelf dan wel als wette
lijke vertegenwoordiger b.v. 
als voogd van een minder
jarige, te wiens name een 
kapitaal is ingeschreven, als 
curator enz. 

(d) H et nominaal bedrag 
in schrijfletters in te vullen. 

(e) Dit bedrag in cijfers 
in te vuil en. 

{/) Letterlijk in te vullen 
de inschrij ving zooals die in 
het Grootboek bekend staat. 

De ondergeteekende (a) ......... ................. ... .... .... ................ .. . 
van beroep 

{b) .. ..... ... ........... . .. ......... .... .. .... ....... .......... ....... . 
zonder beroep 
wonende te ..... ....... ........... ....... ......... .. ...... ... .. .................... ..... . 
ten deze handelende ( c) ..... ... .... ...... .•............. .... .. ..... ... ....... ...... 

·· ·· ······························ ················ ·················· ······ ················ 
van wege de Directie der Rijkspostspaarbank ontvangen °ii:~b: 
bende de mededeeling, dat een in het Grootboek der ......... per-
cents Nationale Schuld ingeschreven kapitaal, groot (d) ........... . 
........... . gulden (e) ( ............... ), is overgeschreven ten name van 
(/) ........... ................ ..... .... ................ .......................... ... .. ... ...... . 
verklaart, bij deze, genoemde Directie te machtigen om, op den 
voet, als is aangegeven in het laatste lid van artikel 8 der Post-

zijnen hem 
spaarbankwet, uit --- {b) naam en voor - - (b) te ontvangen 

haren haar 
de verschenen en verder te verschijnen renten van het bovenge
noemde kapitaal, en van de kapitalen, welke later door tus
schenkomst van de Rijkspostspaarbank, op hetzelfde' hierboven 
omschreven hoofd van rekening in het Grootboek der .... .... . 
percents Nationale Schuld zullen worden ingeschreven· daar
voor quitantie te geven, en voorts alles te verrichten ~vat ten 
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(g) Handteekening van den 
procuratiegever. 

(h) Beginletter van de 
voornamen en den familie
naam - dezen voluit - in 
te vullen. 

(i) Betrekking van den on
derteekenaar, bij den dienst 
der Posterijen. 

(k) Handteeken ing van den 
postambtenaar. 

FORMULIER B. 
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voorschreven e inde vereischt mocht worden, met belofte van 
goedkeuring, onder verband als naar 1·echten. 

Gedaan te ...... .. .... ... .... .. . . 
den ..... ... .. .. .. . ... ....... .... . . .. . 19 . .... . 

(g) 

De ondergeteekende (h) .. .......... .•. .................... .............. ...... .. 
(i) ......... ..... ........ .... ... .... .... ... .... . te ..... ... .......... ... ... .......... ...... . . 
verklaart, dat de bovenstaande handteekening in zij ne tegen-
woordigheid is gesteld door (a) ...... .... .... ..... ..... ..... : ................. . 

wien 
aan -- (b) hij heeft herinnerd: de bepaling van voormel d 

wie 
artikel 8, dat de renten van een kap itaal, door tusschenkomst 
der R ij kspostspaarbank in een Grootboek der Nationale Schuld 
op eenig hoofd van 1·ekening ingeschreven, door de Directie der 
R ij kspostspaarbank alleen mogen worden ingevorderd, ind ien en 
zoolang op hetzelfde hoofd van rekening geen op andere wij ze 
verkregen kapitaal is ingeschreven . 

............. .... ... .. ......... , den ........... . .. .......... .. 19 .. ... . 

(k) 
Vertoond en Geregistreerd bij de Grootboeken 

der Nationale Schuld, 
Letter •·· ······· ·· Nr . ...... ... , ......... , 
den, .............. ............ ........ . 19 .. ... . 

Ver ificateur, 

Behoort bij het Postspaarbankbesluit. 
Ons bekend, 

De Minister van Wate,·s taat, P. J. Re y m e r. 

De M inister van Financiën, De Geer. 

GROOTBOEKEN DER N A'.1.'IONALE SCHULD. 

SALDO-BILJET, 

tot on tvang·st van rente, voor rekenin gen welke zijn Ingeschreven tloor tosschen
komst der Rijkspostspaarbank. 

oud ( Letter 
PE RCENTS GROOTBOE K A --- ~ Deel 

nieuw ~ Nummer 

(1) Letterlijk in te vullen 
de inschrijving zooals die in 
het Grootboek bekend staat. 

(2) December of J uni. 

(3) Januari of Juli. 
( 4) In letters. 
(5) In cij fers . 

De ondergeteekende, directeur der R ijkspostspaarbank, a ls bij 
procuratie in dato .... .... ...... .. ... .......... ..... .... .... hiertoe behoorlij k 
gemachtigd, en a ls zoodanig bevoegd tot de ontvangst der rente 
van de rekening in het Grootboek A der ....... .. pct. Nationale 
Schuld ten name van (1 ) ...... .. ....... ......................... .... ... ......... . 
verklaart, dat het saldo der hierboven aangewezen Rekening bij 
de sluiting van dat Grootboek op den Tienden (2) .. ... .. .. .. ......... . 
19 ...... , bedroeg een kapitaal van (5) f ..... ...... ............ . en ilaa,·-
van te hebben ontvangen het H a I f J a a r Ren te, versche-
nen op den Eersten (3) .. ... ... .. ............. .. ................... ... .. .. 19 .... .. , 
ten bedrage van (4) ....... ... ... ........ . .... ... .... .... ..... ........ ....... ... .... . 
zegge (5) f ..... ... .. ..... .. .. .. ..... . 

Amsterdam, den ..... ...... ... ..... ......... ............. 19 .. ... . 

Gezien en accoord bevonden. 
Ambtenaar bij de afdeel ing "Rentebetaling", 

Behoort bij het Postspaarbankbesluit. 
Ons bekend, 

De Ministe,· van W aterstaat, P. J. Re y m et·. 
De M inister van Financiën, D e Geer. 
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3°. met baggervaartuigen of -werktuigen, 

waaronder in dit reglement mede worden ver
, staan vaartuigen, dienende tot opneming van 

baggerspecie, in het vaarwater te ankeren." 

~ N u,;c111 be,· 1931. BESLUIT tot aanwijzing ' 
overeenkomstig artikel 170 van de hooger
onderwijswet van het Groninger Universi
teitsfonds te Groningen als bevoegd om bij 
de faculteit der wis- en natuurkunde aan 
de Rijksuniversiteit te Groningen een bij- 1 
zonderen leerstoel te vestigen in de palaeo
botanie. S. 434. 

\\ïj WILHEL.i\IIN A, enz. ; 
Op de vom·dracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 
September 1931, n°. 3334 III, afdeeling Hoo- 1 

ger Ondenvij : 

De onder 2°. bedoelde rivieren of riviervak
ken worden in de N ederlanduhe Sta,atscouranl 
bekend gemaakt. 

b. In de artikelen 9 en 11 wordt het woord 
,,gewonen" geschrapt. 

,.. In artikel 22 wordt onder b in plaats 
van ,,onder 1°.," gelezen: ,,onder· 1° . en 2°.," 
en wordt onder r in plaats van "onder 2° .," 
gelezen : ,,onder 3°. ," . 

Gelet op de artikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoorrl (advies van 
27 October 1931. n°. 27); 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
, de uitvoering van dit bes luit, hetwelk in het 

Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe1· van 4 November 1931, n°. 
4354, afdeel ing Hooger Ondenvijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting ,.Groninger Universiteitsfonds" 

aan te wijzen als bevoegd om bij de faculteit 
der wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversi -

Het Loo, den l0den November 1931. 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van Watersla,at, P. J. Re y me r . 
(Uitge(J. 24 November 1931. ) 

teit te Groningen een bijzonderen leerstoel te 1 11 
vestigen in de palaeobotanie. • 

November 1931. BESLUIT tot: 
1°. nadere wijzigin!( van het. Koninklijk 

besluit van 1 Juli 1912 (Staatsblad no. 264) 
:ot uitvoer ing van de artikelen 13 16, 23, 
48, 49, 50 en 56 der Armenwet: 

Onze Minister van Ondenvijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Sta,atsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 9den ovember 1931. 
WILHELMINA. 

2°. u it-v oering ,an artikel 125, eerste 
lid, der Ambtenarenwet 1929, voor zooveel 
betreft de ambtenaren bij de armenraden 
met uitzonclerin 11 van de secretarissen. 
s. 436. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
De Ministe1· van Onderwijs, 
I, unsten en W etenschappen. 

J. Te 1· p s t r a. 
(Uityegenn 25 Novemb er 1931 . ) 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
1 Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw van 7 September 1931, no. 4654, 
Afdeeling Armwezen ; 

Gelet op artikel 125. eerste lid der mbte-
1 narenwet 1929; JO November 1931. BESLUIT tot w1Jz1gmg 

van het Baggerreglement, vastgesteld bij 
Koninkl ijk besluit van 4 Juli 1927 (Staats
blad n°. 241). S. 435. 

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

\ \-aterstaat van 15 October 1931, La. E, Af
rlee l ing ·waterstaatsrecht; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Sta,ats
blad n°. 69) ; 

Den Raad van State gehoord, advie van 27 
October 1931, n°. 36; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis- 1 

ter voornoemd van 4 November 1931, u 0
• 438, 

Afdeeling Waterstaatsrecht: 
Hebben goedgevonden en verstaa n: 

te bepalen, dat in het Baggerreglement, 
vastgeste ld bij Ons besluit van 4 J ui i 1927 
(Sta,atsblad n°. 241) , de volgende wijzigmgen 
zu l len worden aangebracht: 

a . Artikel 2 zal worden gelezen als volgt: 
"Het is verboden. zonder te zijn voorzien 1 

·,an een schriftelijke vergunning, verleend 
door of vanwege Onzen Minister van \Vater
staat: 

1 °. te baggeren met andere werktuigen dan 
met den hand- of hijschbeugel; 

2°. in de rivieren of riviervakken, welke 
als zoodanig door Onzen M inister van Water
staat worden aangewezen , te baggeren 1net den 
hijschbeugel; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 October 1931 , n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 November 1931, no. 
5896, afdeeling Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
.te bepalen, dat in Ons besluit van 18 Juli 

1912 (Staatsblad n° . 264), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 11 October 1929 (Staatsblad 
n°. 454), de volgende nadere wijzigingen worden 
gebracht: 

l. 
De alinea, onmiddellijk voorafgaande aan 

de considerans wordt gelezen : 
Gezien de artikelen 13, derde lid ; 16, tweede 

lid ; 42, zesde lid ; 45 ; 48, derde lid ; 49, tweede 
lid; 50,eerste lid; en 56, tweede lid , der Armen
wet en artikel 125, eerste lid, der Ambtenaren
wet 1929: 

2. 
De considerans wordt gelezen : 
Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 

van bestuur behooren te worden vastgesteld de 
indeeling, waarnaar door de besturen van de 
instellingen va.n weldadigheid ingevolge artikel 
13 der Armenwet worden verstrekt de opgaven 
van het aantal bedeelden en verpleegden en 
van de uitgaven voor onderstand van allerlei 
aard; nadere voorschriften voor de in art. 16, 
eerste lid dier wet bedoelde gelden ; nadere 
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voorschriften ten aanzien van de armenraden 
overeenkomstig de artikelen 42, 45, 48, 49, 50 
e n 56 dier wet, zoomede voorschriften ter uit
voering van artikel 125, eerste Jid, d er Ambte
narenwet 1929, voor zooveel betreft de ambte
nar en bij de armenraden met uitzondering van 
de secretarissen ; 

3. 
H et, bepaalde bij artikel 40, onder 5°. vervalt. 
In het artikel wordt in de plaats van "6°" ge

lezen: ,,0 • 

Aan het artikel wordt toegevoegd een lid, 
luidende: 

Bij het huishoudelijk reglement worden voor 
zoover ueze onderwerpen niet reeds bij of krach -
tens de wet zijn geregeld, voor d e ambtemir en 
bij den armemaad met uitzondering van den 
secretaris, in overleg met de gemeente onder
scheidenlijk de gemeenten die d e kosten van 
den armenraad dragen, voorschrüten vastge
steld betreffende : 

a. aanstelling : 
b. schorsing : 
c. ontslag; 
d. bezoldiging : 
e. wachtgeld ; 
/ . d iensttijden ; 
y . \"erlof en vacantie en aanspraken ingeval 

nin ziekte; 
h. overigerechten en verplichtingen der amb

tenaren ; 
i. disciplinaire straffen ; 
·i. administ ratieve instan ties , als bedoeld in 

het tweede lid en derde lid van artikel 3 der 
Ambtenarenwet 1929, voor zoover deze worden 
mogelijk gemaakt ; 

k. do wijze, waarop aan de vereenigingen 
va n ambtenaren de gelegenheid wordt gegeven 
ten aanzien van de dezen betreffende algemeen 
verbindende voorschrüten haar gevoelen te 
doen kennen. 

De beide leden van het artikel worden onder
scheidenlijk gennmmerd 1 en 2. 

Onze Minister van Binnenla ndsche Zaken en 
La ndbouw is belast met do uitvoering van dit 
besluit . hetwelk in het Staatsblad zal worden 
~eplnatst en in afschrift aan den Raad van 
~tate zal worden gezonden . 

Het T,oo, den Uden November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van S taat, 
Minister i:an Binnenlandsche Zaken 

e.n Landbouw, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k . 

(U·itgeg . 8 Dec. 1931.) 

13 No1•cmbe1· 1931. BESLUIT tot nadere wtJ 
ziging van het Zuiderzee-visscherijregle
mcnt en van het W a.ddc nzeo-Yissch e r-ij 
reglement. S. 437. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat. :Minister van Binnenl andsche Za k<' !'. en 
Landbouw van 8 October 1931, n°. 201!! , Af
deel ing Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Wet van 6 Oc
tober 1908, Stbl . n°. 311 ), laatstelijk gewij
zigd bij de Wet van 9 Juli 1931 (Stbl . n° . 
276), op het Zu!derzee-visscherijreglement 

(Stbl. 1915, n°. 205), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 10 Juni 1931 (Stbl . n°. 
242) en op het Waddenzee-visscherijreglement 
(Stbl . 1915, n° . 206), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 15 Januari 1925 (Stbl. 
n°. 14); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
3 November 1931, n° . 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 November 1931, n° . 
2320, Afdeeling Visscherij en; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I. H et Zuiderzee-visscherijreglement 

wOI·dt aangevuld met een nieuw artikel 4a, 
luidende: 

A rt. 4a. Het is verboden te visschen met 
een wonderkuil of met een kornet voorzien 
vau borden, met behulp van vaartuigen, welke 
mechanisch voortbewogen worden of kunnen 
worden . 

II. In artikel 16, letter a, van genoemd 
Reglement wordt achter het cijfer 4 gele
zen: 4a. 

2. I. H et Waddenzee-visscherijreglement 
wordt aangevuld met een nieuw a rtikel 5b, 
luidende: 

Art. 5b. Het is verboden te visschen in het 
gedeel te van de Waddenzee, gelegen bezuiden 
den in aanleg zijnden afsluitdijk, met een 
wonderkuil of met een kornet voorzien van 
borden, met behulp van vaartuigen, welke 
mechanisch voortbewogen worden of kunnen 
worden. 

II. In artikel 21, letter a, van laatstge
noemd Reglement wordt achter het cijfer 4 
gelezen: 5b. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der afkondiging. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoe1·ing van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 13den November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat , 
1lfin.ister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 25 November 1931. ) 

14 November 1931. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente Eibergen van 1 April 1930, 
waarbij werd vastgesteld een instructie 
voor de gemeente-vroedvrouwen aldaar. 
s. 438. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen ?vlinister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Sep
tember 1931, n° . 529 C. , afdeeling Volksge
zondheid, en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenl andsche Zaken en Land
bouw van 6 October 1931, n°. 10148, a fdee
ling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
E ibergen in zijn vergader ing van 1 April 1930 
een instructie voor de gemeente-vroedvrouwen 
aldaar heeft vastgesteld, inhoudende o.a., dat 
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er zijn twee gemeente-vroedvrouwen, welke 
worden benoemd en ontslagen door den raad; 
dat ieder der beide vroedvrouwen haar vaste 
woonplaats in een bepaald aangewezen ge
deelte der gemeente moet hebben en haar be. 
roep slechts in een bepaald aangewezen ge
deelte der gemeente mag uitoefenen; dat zij 
aanspraak hebben op drie weken verlof per 
ja ar en gedurende dat verlof moeten zorg dra
gen, dat op haar kosten en ten genoegen van 
den burgemeester bij een verlof korter dan 
acht dagen en van burgemeester en wethouders 
bij een verlof van langeren duur, in haar 
dienst wordt voorzien ; 

Overwegende, dat aan ieder der beide vroed
vrouwen van gemeentewege een jaarwedde 
van f 350 is toegekend, welke jaarwedde een 
vestigingspremie is, vermits deze vroedv1·ouwen 
niet als ambtenaressen der gemeente kunnen 
worden aangemerkt, daar zij, blijkens haar 
instructie, ten behoeve der gemeente geenerlei 
werkzaamheden hebben te verrichten, maar 
uitsluitend particuliere praktijk uitoefenen; 

Overwegende, dat de instructie van den 
raad der gemeente E ibergen derhalve inhoudt 
voorschriften betreffende de particuliere uit
oefening van de geneeskunst door de twee 
vroedvrouwen; 

Overwegende, dat voor de uitoefening der 
geneeskunst voorschriften zijn vastgeste ld bij 
de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n° . 60) en 
daardoor van algemeen Rijksbela ng zijn ge
worden· 

Oven;egende, dat artikel 193 van de ge
meentewet inhoudt, dat de pl aatselijke veror
deningen niet treden in hetgeen van algemeen 
Rij ksbel ang is ; 

Overwegende, dat derhalve het be lui t van 
den raad der gemeente Eib ergen van 1 April 
1930 is in strijd met artikel 193 van de ge
meentewet; 

Ge let op artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

27 October 1931, n°. 37) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

uister van Arbeid, Handel en ijverhe id van 
3 November 1931, 11°. 713c, afdeeling Volks
gezondheid en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 9 ovember 1931 , n°. 11598. af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd bes! uit van den raad der ge

meente Eibergen van 1 April 1930 te vernie
tigen wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 14den November 1931. 
WILIIEL:CVIINA. 

De AJiniste1· van Arbeid., Handel en Nijve,·heid, 
T . J. Vers c h u u r. 

De Ministe1· van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b 1· o u c k. 

( Uit{feg. 30 No ve,nber 1931.) 

14 November 1931. BESLUIT, houdende be-

l 
slissing op de beroepen, ingevolge artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Utrecht van 21 October 
1930, 2e Afdeeling, n°. 2819/1548. S. 439. 

t,Vij WILifELMINA, enz.; 
eschikkende op de beroepen , ingesteld door 

d Directie van de Nederlandsche Spoorwegen 
te Utrecht, de aamlooze VennootschapBiltsch 
Af to Bedl'ijf " B .A .B." te de Bilt, J. Legu it 
te S oesterberg en de Naamlooze Vennootschap 
N derlandsche BuUl'tspoorweg-Maatschappij te 
Z ist, tegen de beschikking van Gedeputeerde 

~aten van U trtcht van 21 October 1930, 2e 
Afdeeling, n°. 2819/1548, voor zoover daarb ij 
is gewijzigd de aan de Naamlooze Vennoot
schap Utrechtsche Brockway-Bus Maatschappij 
ooi Z eist verleende vergunning tot het onder
h'/uden van een autobusdienst tusschen Utrecht 
e11.._ den Dolde,·; 

µJen Raad van State, Afdeeling voor de Ge
scpillen van Be tuur, gehoord, adviezen van 

~ 
April 1931, n°. 217, 10 Juni 1931, n°. 

7/95 en 29 Juni 1931, n°. 217/117; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
aterstaat van 9 November 1931, n°. 481. 

A deel ing Vervoer. en Mijnwezen ; 
Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 

Utrecht bij voornoemd besluit op verzoek van 
cl~ aam looze Vennootschap Nederlandsche 
Brockway-Bus Maatschappij te A msterda,n, 
het verbod van locaal vervoer op het traject 
Ut,·echt-Zeist (station) hebben opgeheven, 
h'}twelk verbonden was aan de vergunn ing 
vdor een a utobusd ienst Utrecht-Zeist-den 
Dplcler, verleend aan de Naamlooze Vennoot
chap Brockway-Bus Maatschappij te Utrecht, 

u~·t overweging, dat twee van de vier autobus
o dernemingen, welke op 1 Januari 1929 aan 
d verkeersvoorzi ening tusschen Ut1·echt eener
zijds en Z eist, Doom en den Dolde,· anderzij ds 
d1einam en, den dienst hebben stopgezet, ter
wijl de aan die ondernemingen verleende ver
g~nning is ingetrokken, ten gevolge waarvan 
d1 verkeersgelegenheid met autobussen op de 
g~noemde trajecten, welke in 1928 door Ons 
a lis een te ruime en daa rdoor voor den !,ram
d ~~nst schadelijke verkeersvoorziening werd 
g,iwraakt, tot de helft is teruggebracht, nog 
afgezien van de aan de autobusd iensten opge
lepde vervoerverboden; dat het aan den auto
b4sdienst Utrecht-den Dolder opgelegde ver
vqerverbod een rendabele exploitatie van dien 
dienst onmogelijk maakt, a ls gevolg waarvan 
d\e dienst, tenzij bedoeld vervoerverbod wordt 
ilfetrokken, zou moeten worden gestaakt, 
w ardoor de ve ,·binding van Utrecht over 
Z ist met den Dolder, op het behoud waarvan, 
mede gelet op brieven van Burgemeester en 
Wethouders van Z eist en van de Vereenigingen 
"l3osch en Duin en Omstrnken", ,,den Dolder 
Vboruit" , ,,Patijnpark en Omgeving" en 
,, Vreemde] ingenverkeer Zeist", prijs moet wor
den gesteld, zou komen te vervallen· dat in 
h~t licht van de bovenvel'lnel de oms~ndighe
d'}n eene a fwijking van Onze beslissing van 
15 September 1928, n°. 56, in dier voege, dat 
het aan den onderwerpelijken autobusd ienst 
OJ?gelegàe vervoerverbod wordt ingetrokken, 
n ar het oordeel van Gedeputeerde Staten al s 



681 14 N OV E M B E R (S. 439) 1931 

gemotiveerd kan worden beschouwd, zulks te 
meer, wijl in de overwegingen van Ons besluit 
uitdrukkelijk is erkend, dat behoefte bestaal 
aan een autobusdienst van Ut1·echt over Bosch 
en Duin naar -den Dolde,·; dat deze verkeer -
behoefte - ook na het invoeren van sneltram
di ensten - wel degelijk is blijven bestaan en 
dat Gedeputeerde Staten van oordeel zijn, dat 
de mogelijkerwijze door de intrekking van het 
onderhavige vervoerverbod door de Buurt
spoorweg Maatschappij te lijden schade, in 
verband met de geringe vervoerscapaciteit van 
den onderwerpel ij ken autobusdienst, niet op
weegt tegen de schade, welke de voorziening 
in die verkee rsbehoefte zou lijden, ingeval deze 
autobusdienst door de niet-intrekking van het 
vervoerverbod zou verdwijnen; 

dat van dit besluit de Directie van de Neder
landsohe Spoorwegen, de Naamlooze Vennoot
schap Biltsch Auto Bedrijf "B.A.B.", J.Leguit 
te Soesterb e1·g en de Naamlooze Vennootschap 
Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij bij 
Ona in beroep zijn gekomen; 

dat de Directie van de Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat er geen gewijzigde om
standigheden zijn , welke opheffing van het 
vervoerverbod wettigen en toch niet ten koste 
van de tram de autobusdienst Utucht-dcn 
Dolde,· in stand mag worden gehouden; 

dat de Naamlooze Vennootschap " B.A.B." 
en J. Leguit aanvoeren, dat zij de concurrentie 
van de Brockway-Bus Maatschappij op het tra
ject Ut,·echt- de Bilt zullen ondervinden en 
het reizigersvervoer op dit stuk niet gemist 
kan worden voor de exploitatie van hunne 
diensten, onderscheidenlijk Utrecht-de B ilt
Bilthoven en Utrecht--de Bilt-Huis ter H eide 
-A niersfoort; 

da t een en ander moet worden beschouwd a ls 
eene nieuwe omstandigheid, welke de vraag 
doet rijzen, of aanleiding bestaat om af te wij 
ken van Ons besluit van 15 September 1928 
(Staatsblad n°. 369) ten aanzien van het daar
bij aan den autobusd ienst Utrecht-den Dolder 
opgelegde vervoerverbod U trechl-Zeist (sta
tion); 

Overwegende djenaangaande, dat aanneme
lijk is gemaakt, dat genoemde busdienst, welke 
voor de verkeersbediening van de streek tus
schen Z eist en den Dolder van zoodanige be
teekenis is, dat op behoud prijs moet worden 
gesteld bij handhav ing van het bedoelde ver
voerverbod zal moeten worden gestaakt; 

dat weliswaar de verkeersvoorziening, welke 
de tram tusschen [/ trecht en Z eist, en de auto
busdienst van de aamlooze Vennootschap 
Biltsch Auto Bedrijf " B.A.B." tusschen Utrecht 
en het dorp de Büt, alsmede die van J. Leguit 
tusschen U t1·echt en de aftakking naar den 
Amersfoortschen Straatweg bieden, ,.óó ruim 
is, dat aan uitbreiding van veryoerge legenheid 
op zich zelf geen behoefte bestaat en opheffing 
van het meer vermelde vervoerverbod mitsdien 
schade zal doen aan eene rationeele verkeers
voorz iening, doch dat met Gedeputeerde Staten 
moet w01·den aangenomen, dat bij afweging 
van deze beide tegenstrijdi ge verkeersbelangen 
tegen elkaar de geringe vervoerscapaciteit van 
den busdienst l'trccht-den Dolder den door
slag· moet geven, 

dat echter deze beperking in de ve1·voersca
paciteit dan ook in de vergunning dient te 
worden vastgelegd en dient te worden voo•·
komen, dat de autobusd ienst tusschen Utrecht 
en den Dolder zich hoofdzakelijk op bediening 
van het verkee r tusschen Utrecht en Z eist 
(station) zou toe leggen ; 

dat daartoe het maximum-aantal dagelijks 
tusschen Utrecht en Z eis t (station) te rijden 
diensten in de vergunn ing zelve dient te wor
den vastge legd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

ei. met handhaving van de bestreden be
sch ikking van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 21 October 1930, 2e Afdeeling, n°. 2819/ 
1548, nader te bepalen, dat de tweede voor
waarde, verbonden aan de vergunning, door 
dat College verleend bij beschikking van 29 
Maart 1927, 2e A[deeling, n°. 699/486, met 

dat de Naamlooze Vennootschap Nederland
sche Buurtspoorweg Maatschappij aanvoert, 
dat het uitvallen van een zoo onbelangrijken 
busdienst a ls de dienst Utrecht-den Dolder 
geen reden kan zijn om het opgel egde vervoer
verbod op te heffen, waardoor de vele schade, 
welke zij thans reeds van dezen busd ienst on
dervindt, nog belangrijk hooger zal worden ; 
dat zij geene inkomsten kan missen, wil zij 
hare sneldi ensten, welke 1 April 1931 kwar
t ierdiensten zouden worden, met handhaving 
van den kwartierdienst van de trnms, die a ll e 
stopplaatsen bedienen, kunnen in stand hou
den; dat het strijdt met de billijkheid om tot 
steun van den autobusdienst Ut,·echt-deri Dol
de,· aan den tramdienst Ut,·echt-Z eist vervoer 
te onttrekken; 

, aanvu l] ing de r voorwaarden gehandhaafd bij 
Ons besluit van 15 September 1928 (Staatsblad 
n°. 369), wordt gewijzigd en ge lezen : 

Overwegende, dat blijkens door de Naam- ' 
looze Vennootschap Utrechtsche Brookway-Bus 
Maatschappij opgedane ervaring, de exploita
t ie van den busdienst Ut,·echt-Z eist-den Dol
cle1· niet loonend is, tenzij ook het locaal ver
keer op het traject Utrecht-Zeist (station) 
mag worden bediend; 

dat genoemde onderneming dan ook te ken
nen heeft gegeven, dat zij zich bij handhaving 
van het opgelegde vervoerverbod genoopt zou 
zien tot staking van bovengenoemden busdienst 
te besluiten, waardoor de verkeersbelangen van 
Huis ter Heide, Bosch en Duin en den Dolder 
ernstig zouden worden geschaad, te meer om
dat in de laatste jaren de dienst op den spoor
weg B ilthoven-Zeist verder is ingekrompen; 

,,2°. De tarieven en de dienstregeling die, 
voo,·zooveel het gedeelte Z eist (station)-Utrecht 
van den autobusdienst Ut,·echt-deri Dolde,· 
betreft niet meer clan één rit per uur in elke 
richting mag inhouden, moeten aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten worden on
derworpen. 

Van de door Gedi,puteerde Staten goedge
keurde tarieven en dienstregeling mag slechts 
met hun nadere goedkeur ing worden a fgewe
ken. ludien dat Col lege wijziging van de 
dienstregeling ver] angt, wordt daaraan vol
daan." 

b. de be roepen voor het overige ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister ,·an Waterstaat is belast met 
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de uitvoering van dit besluit, hetwelk met het 
raµport van Onzen voornoemden Ministe r in 
het taatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gewnden aan den 
R and van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van B estuur. 

Hot Loo, den 14den November 1931. 
WILHELMINA. 

Dr Mini.st er van Wat erstaat, P. J. Re y me r. 
(Z:ityer,. 8 Dec. 1981 .) 

11 IS'.l'ERIE VAK 
WA'.l'ERS'.l'AA'.l'. 

0
• 481. 

Afdeeling: 
\Tervoer- en :Mijnwezen . 

's-Gravenhage. 9 1 ov mber 1931. 

Aan d.e /1n11ingin . 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schil len van Bestuur, heeft rnij toegezonden 
hot door de Afdeeling aan Uwe Majeste it ge
rich te advies van 15 April 1931 , n°. 217, met 
ontwerp-besluit aangaande de beroepen, inge
steld door de directie der - ederlandscheSpoor
wegon, te Utrecht; de N. V. Biltsch _Auto 
Bedrijf "B.A.B." te de B ilt; J . Legu,t, te 
Soesterberg en de . V. Nederland che Buurt,. 
spoonrng-Maatschappij te Z ei8t, tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
rnn 21 October 1930, 2e Afdeeling, n°. 2819/ 
1548 voor zoover daarbij is gewijzigd de aan 
de Naamlooui Vennootschap trecht.scheBrnck
way-Bus faatschappij te Z eist verleende ver
gunning tot het onderhouden van een auto
busdienst tusschen Utrecht en den Dolder. 

Het door de Afdeeling Yoorgedragen ont• 
werp-bes! uit, waarbij met vernietiging van het 
b •sl uit va11 Gedeputeerde Staten van Ut,·echt 
van 21 October 1930, 2e Afdeeling , n°. 2 19/ 
1548, voor zoover daarbij is gewijzigd de aan 
de 1 aamlooze VennootschapUtrechtscheBrnck
way-Bus l\Jaatschappij te Z eist verleende ver
gunning tot het onderhouden van een autobu_~
dienst t.usschen Utrecht en den Dolder, afw1J 
zend zou worden beschikt op de aanvrage van 
die Naamlooze Vennootschap tot het doen ver
val Jen van de ingevol ge wer l\.lajest;eits be
slui t van 15 September 192 (Staatsblad n°. 
R69) aan die Yergunning ,·erbonden voorwaar
de, houdende ,·erbod om reizigers voor verkeer 
uitsl uitend op het traject (/trccht- Zfii.~I (sta
tion) of een gedeelte daarvan op te nemen, 
111idt als volgt: 

.. W ij WILHELM! JA , enz. ; 
Beschikkende op de bernepen, ingesteld door 

rle Dire tie van de ederlandsche Spoorwegen 
te Ut,·echt, de aam looze Ven11ootschapBi ltsch 
Aut.o Bedrijf "B.A.B." te d, Bilt, J . Leguit 
te S,1esterberr1 en de ·aamlooze Vennootschap 
Nerlerlandsche Buurtspoorweg-Maat chappij te 
Z eist, tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staren van l!trecht van 21 October 1930, 2e 
A[d e li11g, n°. 2891/1548 , voor zoover daarbij 
is gewijzigd de aan de aamlooze Vennoot• 
schap Utrechtsche Brockway-Bus Maatschappij 
te Zeis/ verleende vergunning tot het onder-

houden van een ant.obu dienst tusschen Utrecltt 
en tl.en Dolder. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 15 
April 1931 , n°. 217; _ . _ 

Op de voordracht van Onzen Mm1ster va11 
Wat;erstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Ut,,echt bij voornoemd bes luit op verwek van 
de Naamlooze Vennootschap N ederlanclschc 
Brockway-Bus Maatschappij te A msterda,11. 
het aan de aan de Naamlooze Vennootschap 
Brockway-Bu Maatschappij te r;t ,-echt ver
leende Yergu11ning voor een autobusdjen t 
Utrecht-Zeist-den Dolde,· verbonden verbod 
van locaal vervoer op het traject Utrecht
Z eist (station), hebben o()geheven, uit over
weging, dat twee van de v10r autobusonderne
mingen, welke op 1 Januari 1929 aan de ".~r
keer voorziening tusschcn Ut1'Cch.t eenerz1Jcl.s 
en Z eist Doorn en den Dolder anderzijds dee l
namen den dienst hebben stopgezet, terwijl de 
aan di~ ondernemingen verleende ,·ergunni11g 
is ingetrokken, ten gevolge waarvan de ver
keersgelegenhe id 111et autobussen op de ge
noemde trajecren, welke in 1928 door Ons a ls 
een te ruime on daardoor voor den tramd ienst 
scha del ij ke ve rkeersvoorziening werd gewraakt. 
tot do helft is teruggebracht, nog afgezien va11 
de aan de autobusdienst;en opgelegde vervoer
verboden: dat het aan den autobusdien t 
Ut,·echt-den Dolder opgelegde vervoerverbod 

, een rendabele exploitatie van dien dienst on
mogelijk maakt, a ls gevolg waan·an die dien t, 

1 
tenzij bedoel cl vervoerverbod wordt i ngetrok
ken, zou moeten worden gestaakt, waardoor de 
verbinding van Utrecht over Z eist met ,1, n 
Dolder, op het behoud waarvan, mede ge let op 
brieven van Burgemeester en Wethouders van 
Z eist en van de Vereen iging " Bosch en Duin 
en Omstreken", ,,den Dolder Vooruit", ,,Pa
tijnpa1·k en Omgeving" en "Vreemdeli11gc11-
verkeer Zeist" , prijs moet worden gesteld, zou 
komen te vervall en; dat in het licht van de 
hovenvermelde omstandigheden eene afw ij ki11_g 
van Onze beslissing van 15 Sept. 1928, 11°. 
56, in dier voege, dat het aan den onderwer
pelijken autobu dienst opgelegde ,·ervoerverbod 
wordt ingetrokken, naar het oordeel va11 Ge
deputeerde taten al gemotiveerd kan wor
den beschouwd, zulks te meer, wijl in de over
wegingen van O11s besluit uitdrukkel ijk is e1·
kend, dat behoefte be taat aan een autobus
dienst van U treeht ove1· Bosch en Duin naar 
den Dolde,·; dat deze verkeersbehoefte - ook 
ua het invoeren van snoltramdiensten - wel 

, degelijk is blijven hes_taa11 en dat Ged1:putee1:lle 
Staten van 001·dcel z1Jn, dat de mogehJ kerw1Jze 
door de intrckki11g van het onderhavige ver
voerverbod door de Buurtspoorweg.Maatsch ap
pij te lijden schade, i11 verband met de geri11ge 
vervoerscapaciteit van den onderwerpelijken 
autobusdienst, niet opweegt tegen de schade. 
welke de voorziening i11 die verkee,-sbehoefte 
zou lijden, ingeval deze autobusdienst door cle 
niet-i11trekking van het vervoerverbod zon ve1·
dwijnen; 

dat van dit besluit de Directie van de Nc
derlandsche 'poorwegen, de îaamlooze Ven
nootschap Biltsch Auto Bedrijf " B .A .B." , J. 
Leguit te Soesterbe,·a en de Taamlooze Ven-
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11ootschap Neder landsche B umtspoonveg-i\llaat
schappij bij Ons in be roep zij n gekornen; 

dat de Directie van de Nede l' landsche Spoor. 
wegen aanvoel't, dat er geen gewij zigde on1-
standigheden zijn , we lke opheffi11g van het 
n,rvoe rverbod wettigen en toch n iet ten koste 
van de tnun de autobusdienst Ut1v,cht-iten 
/ Joldl'r in stand mag wol'den ·ehouden ; 

dat de :N'aamloozo Vennootschap " B.A.B." 
n J. Legu it aanvoeren, dat zij de concurren

tie van de Brockway-Bus Maatschappij op het 
t raject Ut,,u-ht-de Bilt zullen ondervinden en 
het reizige rsrnrvoer op di t stu k niet gemist 
kan worden voor de ex ploitatie van hunne 
diensten, ondersche idenlij k U trccht-de Bilt
JJilt l lfncn en r.'t l'l'cht- dc Bilt- H "is ter H eidr 
- ,1111 ,·i·sfoort; 

dat de Naamlooze Vennootscha p N ederland
sche Buurtspoonveg-Maat,.;chapp ij aanvoert, dat 
het, uitva ll en rnn een zoo onbelangrij ken bus
dienn als de dient Dtreclit-clen Dolcler geen 
reden kan zijn om het opgelegde vervoerverbod 
op te heffen, waardoor de ve le schade, welke 
zij thans reeds van dezen busd ienst ondervindt, 
nog be langrij k hooger za l worden ; dat zij 
geen inkomsten kan n1 issen, wi l zij haf'e sneJ
diensten, welke 1 Apri l 1931 kwartierdi ensten 
zu ll en worden, met handhaving va11 den kwar
tierdienst van de trams, die alle stopplaatsen 
bedienen, kunnen in tand houden; dat het 
strijdt met de b illij kheid om tot steun van den 
autobusd ienst Utrerht-clen Dolder aan den 
tramd ienst Ut,·echt- Z eist vervoer te onttrek
ken· 

O~erwegende : dat de in het bestreden be
s i uit bedoelde stopzetting van een tweetal auto
busdiensten, welke onderscheidenlijk van Z eist 
(Julianalaan) en van Doorn via de kom van 
Zeist naar l.'trrcht rnden , geen behoefte aan 
meer ve ,·voe,·gelegenheid op het trnject van 
UtN:cht naar Zrist (Ro nd of station) heeft 
doen ontstaan, omdat d ie diensten a l reeds door 
een vervoerve rbod wa ren uitges loten van de 
herlien ing van het verkee r op het I aatstbedoel
de traject: 

dat rnorts niet vaststaat. da t bij handhaving 
van het ten aanzien \tl. Il den ondel'havigen 
dienst opgelegde vervoe,·verbod deze di enst zal 
moeten wo"den gestaakt, terwij 1, a I ware het 
zoo, niet is aangetoond, dat het bij het voort
bestaan ,·a11 den dienst betrokken be lang val! 
tl.ui Doldio· en B oeth , n Duin opweegt tegen 
de benadeel ing, ten gevolge van de opheffing 
van het vervoerverbod. van de belangen van 
de tram en andere openbare midde len van ver• 
,·oer, met nan1e de autobusdi ensten van do 
N narnlooze Vennootschap B il ts~h Auto Bedrij f 
.,B.A.B." en van J . Leguit; 

dat derhah·c inmiddels geen omstandigheden 
zijn aa11 den dag getrnden en geen nieuwe 
ervari 11gen zijn opgcrl aau, welke er toe zouden 
moeten leirlen, om in afwij kiug \'an Ons be
s lui t ,·an 15 Septembe,· 1928 , Staatsblad n°. 
369. het daarbij ten aanzien ,·an den onder
havi gen d ienst opgelegde ve rvoPrvel'bod op te 
heffen: 

Gezien de \Vet Openbal'e Ve l' voermi ddelen; 
Hebben goedgevonden en ve rstaan: 

met vernieti g ing va n het besluit van Gede
p11tPe rde 'taten van Utrecht va n 21 October 
l!J30. 2e Afdeeli ng, n°. 2891/1548 , voor zoove l' 

daarbij is gewij zigd de aan de Naam looze Ven
nootschap Utrechtsche Brockway-B us Maat
schappij te Z eist verleende vergunning tot het 
onde,·houden van een a utobusd ienst tusscheu 
Ut,-er- ht en eten Dolde,·, afwijzend te beschik
ken op de aanvrage van die Naamlooze Ven
nootschap tot het doen vervallen van de inge
vo lge Ons besluit van 15 September 1928, 
Staat.iblail n°. 369, aan die vergunni ng ver-

1 bonden ,·oonvaarde, houdende verbod om rei
zigers voor ve rkeer uitsluitend op het traject 
Utrerht-Zeist (station) of een gedeelte daar

, van op te nemen. 
Onze M iniste,· \' an \Vate,·staa t is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voo,· de Geschi ll en van 
Bestuur." 

Wijl tegen beslissing in di en zin bij mij be
denki11g bestond, heb ik mij nader tot de Af
deeling gewend met den volgenden brief van 
2 J'uni 1931, n°. 483, Afdeel ing Vervoer- on 
Mijnwezen. 

,,Ingevolge door Hare Majesteit de Konin
gin vedeende machtig ing leg ik h ierbij weder 

1 aau de Afdeeling over de stukken omtrent de 
bernep zaak, behandeld i11 haar advies van 15 
Apri l 1931. n°. 217. 

B lij kens het ontwerp-besluit is de Afdee ling 
van oo rdeel , dat met vernietiging vau de be
strnrlen beschi kking van Gedeputeerde Stateu 
van Utrecht, voorzoove,· daarbij is gewijzigd 
de aan de Naamlooze Vennootschap Utrech t
sche Brockway-Bus Maatschappij te Z eist ver
leende autobusvergunning UtrlC ht-drn Dol
de,·, a fwijzend dient te worden besch i ki, op 
het verzoek om o pheffiug van he t opgelegde 
ve rvoerverbod Utrecht-Zeist (station). 

De zee,· intensieve dienst, welke de N . V. 
N ederl andsche Buurtspoonveg-Maatschappij op 
harnn electrischen tra mweg Utrecht-de Bilt
Zeist onderhoudt, maakt op dat traject ophef
fing van het vervoerve rbod ook mij ns inz iens 
wei n ig noodzakelijk , mede in verband met de 
verkeersgelegenheid , d ie de autobusdiensten 
Utrecht- B ilthoven en Ut,·echt- Ame,·s foort op 
dat wegvak bieden. Intusschen za l handhaving 
van het bestaa nde ve rvoerverbod op den auto
busd ien ·t Dt,,,,,·ht- Zrist- clcn JJo lcle ,· een de ,·
mate ongunstigen i11vloed hebben, dat staki ng 
waal'schijnlij k moet worden geacht. Voorname
lijk zo11 daardoor het zoogenaamde Gerod01·p 
te 7, ei., t in ong unstige ,· omstandigheden komen 
te verkee rnn , omdat immers de N. V. Neder
la 11dsche Brockway-Bus Maatschappij blijkens 
bare aan Gedeputee1·de Staten ger ichte aan
vraag geen bezwaar had om op het tra ject 
Oe,·,Hforp---den Dolder den die nst geheel te 
sta ken , waarnit mag w01·den afge le id, dat h ier 
de verkeersbehoeften slechts gering zijn. I n-

' tusschen hebben Gedeputeerde Staten op d it 
onderdeel rnn de aann-aag afwijzend beschikt, 
zoodat instandhouding van den busd ienst tot 
,ten Dolcler, waarop, 11aar mij van verschill en
de zijden is kenbaar gemaakt, dooi· de bevol
king aldaar hooge prijs wordt gesteld, voors-

' hands verzeke rd mag worden geach t. W ij l 
verder in de laatste jaren de dienst op den 
SJ)()()rweg B ilthover,,--Z eist wegens ger ing rei
zi gersvervoer aanrnerkel ij k is ingekro111pcn, 
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!'ij st de vraag, of het algemeen verkeersbelang 
van de streek tusschen Z eist en den Dolder in 
dit geval niet opheffing van het vervoerverbod 
wett igt, op dergelijke gronden, a ls waarop bij 
Koninklijk besluit van 18 Juli 1930, n°. 242, 
het beroep van de Directie der ederlandsche 
Spoorwegen is afgewezen. 

Om te voorkomen, dat de busdienst zich 
hoofdza kelijk op vervoer tusschen Utrecht en 
Z eist zou toe leggen, zou daarnevens in de ver
gunning het maxi,m,m van het dagelijks to 
rijden aanta l diensten kunnen worden vastge
steld, gelijk bijvoorbeeld Gedepu teerde Staten 
van Groningen plegen te doen. 

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

Dit gaf de Afdeeling aanleiding om bij haar 
advies van 10 Juni 1931, n°. 217/95, een ge
wijzigd ontwerp-besluit voor te dragen, waarbij 
de ingestelde beroepen ongegrond zouden wo r
den verk laard. 

Dit ontwerp-bes! uit I uidde: 
,,Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de D irectie van de Nede1·landsch e Spoorwegen 
te Utrecht, de Naaml ooze VennootschapBiltsch 
Autobedrijf " B.A.B." te de B ilt, J. L eguit te 
Soesterberg en de Naamlooze Vennootschap 
N ederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij te 
Z eist, tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 21 October 1930, 2e 
a fdeeling, n°. 2891/1548, voor zoover daarbij 
is gewijzigd de aan de aamlooze Vennoot
schap Utrechtsche Brockway-Bus Maatschappij 
te Z eist verleende vergunning tot het onder
houden van een au tobusdienst tus chen Ut1·echt 
en den Do~der; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
15 April 1931 , n°. 217, en 10 Juni 1931 , n°. 
217/96; 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde· Staten van 
Utrecht bij voornoemd besluit op verzoek van 
de Naamlooze Vennootschap Nederland che 
Brockway-Bus Maatschappij te A 111sterda,n, 
het aan de aan de N aamlooze Vennootschap 
Brockway-Bus Maatschappij te Utrecht ver 
leende ve rgunning voor een autobusd ienst 
Utrerht- Z eist-den Dolder verbonden verbod 
va n locaal ve rvoer op het traject U t1·echt
Z eist (station), hebben opgeheven, ui t over
weging, dat twee van de vier autobusonde rne
m ingen , welke op 1 Januari 1929 aan de ve1·M 
keersvoo rziening tusschen U t1·echt eenerzijd 

n Z eist, Doorn en den Dolder anderzij ds deel 
namen, den dienst hebben stopgezet, te rwijl 
de aan die ondernemi ngen ver leende vergun
ning is ingetrnkken, ten gevolge waa rvan de 
verkeersgelegenheid met autobussen op de ge
noemde trajecten, welke in 19 28 door Ons a ls 
een te ruime en daardoor voor den tramd ienst 
schadelij ke verkeersvoorziening werd gewraakt, 
tot de helft is teruggebracht, nog afgezien van 
do aan de autobusdiensten opgelegde vervoer
ve rboden; dat het aan den autobusdienst 
Ut1·echt-den Dolder opgelegde vervoerverbod 
een rendabele exploitatie van dien dienst on
moge lij k maakt, als gevolg waa rvan die dienst, 

tenzij bedoeld vervoerverbod wordt ingetrok
ken, zou moeten worden gestaakt, waardoor 
de verbinding van Utrecht over Z eist met den 
Dolder, op het behoud waarvan, mede gelet op 
brieven van Burgemeester en Wethouders van 
Z eist en van dd Vereeni g ingen "Bosch en 
Duin en Omstreken", ,,den Dolder Vooruit", 
,,Patijnpark en Omgeving" en "Vreemdelin
genverkeer Zeist", prij s moet worden gesteld, 
zou komen te vervallen; da t in het licht van 
de bovenvermelde omstandigheden eene afwij
king van Onze beslissing van 15 Septembet· 
1928, n° . 56, in di er voege, dat het aan den 
onderwerpelijken autobusdienst opgelegde ve,·
voerverbod wordt ingetrokken, naar het oor
deel van Gedeputeerde Staten als gemotiveerd 
kan worden beschouwd, zulks te meer, wijl in 
de overwegingen van Ons beslu it uitdrukkelijk 
is erkend, dat behoefte bestaat aan een auto
busdienst van Utrecht over B osch en Duin 
naar den Dolder; dat deze verkeersbehoefte 
- ook na het invoeren van sne ltramdiensten 
- wel degelijk is bl ijven bestaan en dat Ge-
deputeerde Staten van oordeel zijn, dat de 
mogelijkerwijze door de intrekking van het 
onderhavige vervoerverbod door de B uurtspoo r
weg-Maatschappij te lijden schade, in verband 
met de geringe vervoerscapaciteit van den on
derwerpelijken autobusdienst, niet opweegt te
gen de schade, we lke de voorziening in die 
verkeersbehoefte rou Jijden, ingeval deze auto-

' busdienst door de niet- intrekk ing van het ver
voerverbod rou verdwijnen; 

dat van dit bes luit de Directie van de N c
derlandsche Spoorwegen, de N aamlooze Ven
nootschap Biltsch Auto Bedrijf " B.A.B.", J. 
Leguit te Soesterberg en de aamlooze Ven
nootschap Nederlandsche Buurtspoorweg-Maat
schappij bij On 111 beroep zijn gekomen; 

dat de Directie van de ederlandsche Spoor
wegen aanvoe rt, dat er geen gewijzigde om
standigheden zijn, we lke opheffing van het 
vervoerverbod wettigen en toch niet ten koste 
van de tram de autobusdienst U trecht- --dcu 
Dolder in stand mag worden gehouden; 

dat de Naamlooze Vennootscha p "B.A.B." 
en .J. Legui t aanvoeren, dat zij de concurren
t ie van de Brockway-Bus Maatschappij op het 
traject Utrecht-de B ilt zu ll en ondervinden en 
het reizigersvervoe r op di t stuk n iet gemist 
kan worden voor de exploitatie van hunne 
diensten, onderscheidenlijk Utrecht-de Bilt
B ilthoven en Utrec ht- de B il t- Huis te,· H eidi! 
- A 1ners/oort; 

dat de Naamlooze Vennootschap N ederlanci
sche B uurtspoorweg-Maatschappij aanvoert, dat 
het uitvallen van een wo onbela ngrij ken bus
dienst als de dienst Utrecht-den Dolde,· geer, 
reden kan zijn om het opge legde vervoe1·ve 1·
bod op te beffen, waardoor de vele schadP. 
welke zij thans reeds van dezen busdienst 0n
clervindt, nog belangrijk hooger zal worden: 
dat zij geenc inkomsten kan mi&sen, wil zij 
bare sneldiensten, welke 1 April 1931 kwar
tierdiensten zul Jen worden, met handhavrn 'l' 
van den kwart ierdienst van de trams, die alle 
stopplaatsen bedienen, kunnen in stan<l hou 
den; dat het strij dt met de billij khe id om In: 
steun van den a utobusdi enst Utrecht-den, Dol
der aan den tramd ienst Utrecht-Z eist vervoer 
te ontt,·ekken ; 
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Overwegende, dat in het onderhavige geval 

blijkens de overgelegde stukken mag worden 
aangenomen, dat de ervaring heeftaangetoond, 
dat de dienst Ut1·echt-den Dolder niet ren
dabel is, wanneer het locaal vervoer op het 
traject Utrecht-Zeist (station) n iet mag wor
den bediend; 

dat onder deze omstandigheden kan wo,·clen 
onderzocht, of er in afwijking van Ons besluit 
van 15 September 1928, Staatsblad n°. 36:), 
reden is om ter wille van het behoud van den 
autobusdienst het voornoemde vervoerverbr;ii 
te laten vervallen; 

Overwegende dienaangaande, dat de auto
busdienst van groote beteekenis moet worden 
geacht voor de streek Z eist-den Dolder, ter
wijl niet aannemelijk is, dat de Naamlooze 
Vennootschap ederlandsche Buurtspoorweg
Maatschappij en de autobusdiensten Utrecht
Bilthoven en Utrecht-Am,ersfoort hunne dien
sten niet meer op behoorlijke wijze zouden kun
nen uitoefenen, wanneer het aan den Brock
way-dienst Utrecht-den Dolder opgel egde ver
voerverbod zou verval Jen; 

dat het algemeene verkeersbelang van de 
streek Zeist-den Dolder, afgewogen tegenover 
de voor de Nederlandsche Spoorwegen , de N e
derlandsche Buurtspoorweg-Maatscha ppij en de 
autobusdiensten Uti·echt-Bilthoven en Utrecht 
- A mersfoo,·t te verwachten schade, opheffing 
van het opgelegde vervoerverbod rechtvaar
digt; 

Gezien de Wet Openbare Ve rvoermiddel en; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te ver ki aren. 
Onze Minister van Waterstaat is be last met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan af
sch,·ift zal worden gewnden aan den Raad 
van State, Afdee li ng voor de Geschillen van 
Bestuur." 

Daar ik ook met dit ontwerp-besluit niet in 
alle opzichten kon medegaan, wendde ik mij 
nogmaals tot de Afdeeling met het volgende 
schrijven van 22 Juli 1931, n°. 486, Afdeeling 
Vervoer- en l',ilijnwezen. 

"Ingevolge door Hare Majesteit de Koningin 
verleende machtiging leg ik hierbij nogmaals 
aan de Afdee l ing over de stukken omtrent de 
beroepszaak, behandeld in hare adviezen van 
15 April 1931 , n°. 217, en van 10 Juni 1931, 
n°. 217/95. 

De in mijn schrijven van 2 Juni 1931, n°. 
483, Afdeeling Vervoe r- en Mijnwezen, geop
perde bedenkingen gaven Uwe Afdeeling aan
leiding, om een gewijzigd ontwerp-besluit voor 
te dragen, waarbij de ingestelde beroepen on
gegrond zullen worden verklaard. 

In beginsel wordt daarmede aan mijne be
zwaren tegemoet gekomen . 

Jntusschen was de Afdeeling niet bereid in 
<le vergunning het maximum van het dagelijks 
te rij den aantal diensten vast te leggen, waa r
bij zij zich beriep op het Koninklijk besluit 
van 5 Mei 1930, n°. 34. In het midden ge la
ten, of in het a lgemeen het voorschrijven van 
het minimum en maximum aanta l ritten wen
schelijk moet worden geacht, schijnt zulks in 
dit geval van belang, omdat met de opheffing 
van het vervoerverbod slechts wordt beoogd 
instandhouding van een busdienst, waarvan 

het voortbestaan anders niet verzekerd schijnt, 
tot schade van de verkeersbelangen op het 
baanvak Z eist-den Dolde1·. 

Op het traject U t,·echt-Zeist daarentegen 
biedt da tram zoo veel verkeersge legenheid. 
dat uit dien hoofde opheffing van het vervoer
verbod niet noodig is. Om deze tegenstrij dige 
belangen zoovee l doen] ij k met el kaar in over
eenstemming te brengen, is het mijns inziens 
gewenscht eenerzijds het vervoerverbod op te 
heffen , doch anderzijds te voorkomen, dat de 
busdienst de tram en de andere busd iensten 
concurrentie aandoet. Hiertoe dient in de bus
vergunning het maximum-aantal ritten te wor
den vastgesteld. 

Door bijvoorbeeld voor te schrijven, dat op 
het ge deel te Zeist-Utrecht geen frequenter 
dienst dan eenmaal per uur mag worden in
gevoerd wordt er tegen gewaakt, dat n iet in 
de verkeersvoorziening op dit traject, waarin 
thans eenige stabiliteit is gekomen, opnieuw 
een felle concurrentiestrijd ontstaat en de bus
dienst Utrecht-den Dolde,· zich geheel gaat 
richten op de bediening van het traject Z eist 
-Utrecht, terwijl het gedeelte Zeist-den Dol
der bijzaak wordt. 

Mocht bij Uwe Afdeeling tegen zoodan ige 
beperking bezwaar blijven bestaan, dan acht 
ik, alles samengenomen, de belangen van de 
verkeersvoorziening op het traject Z eist-den 
Dolder van minder gewicht dan de nadeelen, 
die voor de tram en de appelleerende bus
diensten uit onbeperkte opheffing van het ver
voerverbod zouden voortvloeien, zoodat ik on
der die omstandigheden aan het aanvankelij k 
voorgedragen ontwerp-besluit de voorkeur zou 
geven.,, 

In antwoord daarop ontving ik het volgende 
nader advies van 29 Juli 1931, n°. 217/117 : 

"Krachtens machtiiring van Uwe Majesteit 
heeft de M inister van Waterstaat meteen schrij
ven van 22 Juli 1931, n°. 486, Afd. V. en M., 
bij den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschi llen van Bestuur, opnieuw ter overwe
ging aanhangig gemaakt de beroepen, inge
steld door de Directie van de ederl andsche 
Spoorwegen te Utrecht, de Naamlooze Ven
nootschap Biltsch Auto Bedrijf " B.A.B." te 
de Bilt, J. Leguit te Soesterberg en de Naam
looze Vennootschap Nederlandsche Buurt
spoorweg-Maatschappij te Z eist te'l'en de be
schikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 21 October 1930, 2e afd., n°. 
2891/1548 . voor zoover daarbij is gewijzigd de 
aan de Naamlooze Vennootschap Utrechtsche 
Brockway-Bus Maatschappij te Zeist verleende 
vergunning tot het onderhouden van een auto
busdienst tusschen Utrecht en den Dolder. 

De Minister verklaart, dat in beginsel aan 
,.ijn bezwaren is tegemoet gekomen. Desniette
min verzoekt Zijne Excellentie, om alsnog een 
maximum-getal ritten per dag in de vergun
ning vast te leggen, om de concurrentie voor 
de tram en de andere autobussen te beperken. 
Mocht de Afdee ling hiertegen bezwaar bl ij
ven koesteren, dan zou Zijne Excellentie nog 
aan het aanvankelijk voorgedragen ontwerp
besluit de voorkeur goven. 

De Afdeeling kan er hare 'medewerking niet 
toe verleenen, om een maximum-getal ritten 
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in <le ve rg11nn ingsvoorwaarden vast te leggen. 

H et ware een onjuist 'bele id , indi en Uwe 
M ajeste it in het eene geval (K oni nklijk be
slui t van 5 Mei 1930, n°. 34) zu lk eene voor
waa rde veroordeelde en deswege vernietigde 
en in het andere geval zelve wodan ige ,·oor
waarden zoude opleggen . 

H et is toch ook waa rlij k niet te ve rwachten, 
dat Gedeputee rde Staten van Utrecht , die de 
dienst regeli ng moeten goedkeu1·en, den d ienst 
zouden laten ontaarden in een dienst lit,·ethl 
- Z eist. M en mag bij Gedepu teerde Staten 
een redelijk inzich t verwachten in wat de ver
keersbe langen e ischen: clan ste l Ie men ook 
vertrouwen in d it Coll ege en onttrekke aan 
Gedeputeerde Sta ten niet, wa t doelmatighe id -
halve bij hen behoort. Gedepu teerde State 11 
hebben reeds uitbre iding van de dien tregel ing 
niet goedgekeurd bl ij kens hun adv ie va n 8 
December 1930 (blz. 3 ). 

De . lin ister erkent, dat het bij cont ra ir be
s lu it opgelegde ven ·oerverbocl onhoudbaa r is 
gebleken. u de verantwoordelij ke raadsman 
der K roon tot dat inzicht was gekomen, ge
voelde de A fcleel ing vrijhe id wer M ajeste it 
voor te ste llen in aanslui t ing aa n Gedepu 
teerde Staten va n Utrecht o p de onjuiste be
slissing te rug te komen. Daarmede kwam zij 
- naar de Minister schrij ft - in beginse l aan 
zij n bezwa rnn tegen ha ndhaving van het ,·er
voerrnrbocl tegemoet. Zij kan e r echter niet 
toe medewer ken om inbreuk te maken op den 
eenmaal aa nvaa rden regel . dat Gedeputee rde 
Staten bij de goedkeuring va n de dienstrege
lingen n ie t aan een max im um-geta l ri tten 
moeten worden gebonden, te mi nder nu e r, 
voorzooveel de A fdeel ing weet geen enkele 
reden is, om in het onderha vige geval een 
onjuist bele id van Gedeputeerde Staten te 
rnrwachten. E en beperki ng, al s de Minister 
wi l, is ook daa rom a f te keuren. omdat e r cla n 
ook geen gelegenheid mor Gedepu tee rde Sta
ten zou zijn, om bij bij zondere ge legenheden, 
wannee1· de verkee rsbehoefte abnorm aa l g root 
is. extra-di ensten toe te laten. 

De Afdee l ing ver t rouwt hiermede de vrnes 
van den Minister voor te g roote ui tbre iding 
van het aantal r itten van den autobusd ienst 
te hebben weg-genomen. Zij handh aa ft cle rh a l ve 
het gewijzigd ontwerp-bes lu it. Mocht de M i
niste r na ken nisneming ,·an het vorenstaa nde 
toch de voo1·keur e r aan geven, om zijn be
s.waa r tegen het oorspronkelij k door de A fclee
ling voorgedragen ontwerp-beslui t te la ten va
ren en hie r van aa n de A fclee li ng doen blijken, 
da n zou de Afdee li ng ui teraa rd bere id worden 
!(evo nden tot dat oorspronkelij ke ontwerp-be
slui t terug te keeren." 

De A fdeel ing meende de rh a lve o p de daa r 
aangevoerde gronden hef nade r voorgedra gen 
ontwerp-bes! ui t te moeten ha ndhaven, waarbij 
zij zich nochtans bere id verkl aarde om desg:e
wensch t tot de aaiw a nkelij k voo rgestelde besli s
si 111< te rug te keere n. 

Na gezette ove ,-wegi ng: ach t ik evenwel zoo
min het aDnvanke lijk a ls het later voo rgedra
gen ontwerp-bes lu it in het be lang van een , 
s;:oede verkee rsvoorzieni ng, zooa ls de wet be
c.~1e lt . 

Tot ophe ffi ng n u, het vervoerverbod b leek 
de A fdee l ing b; re id , doch de bepe rki ng van 

het aanta l ritten in de rn rgunning meend<, zij 
te moeten a fwijzen met een be roep op het K o
ninkl ij k beslui t rnn 5 }'[e i 1930, n°. 34 . Zij 
had daarbij blij kbaar in het bijzonder op het 
oog de overweging : ,,dat voorts het vastleggen 
van een n1ax i1nun1-aanta l ritten in de ,·e1·gun
ning, nu Gedeputeerde Staten zi h goe<lkl'u
r ing van de d ien. tregel ing hebben voorbehou
den, be lemmerd ka n ,rnrken bij wij zi g in,:r n1n 
de ve rkee rsbehoeften" . 

Deze ve rwijzing tre ft de ke rn de r zaak niet. 
In di t geva l is het stre,·en om den busdi enst 
op het traject 7-ei., t-dcn Dolder in sta nd te 
houden aan le id ing orn de ·opheff ing rnn het 
vervoerverbod toe te staan hoewe l ornri g:ens 
de verkeerSYOOl7, ien ing , welke de t ram e,~ rl e 
a utobusd iensten Ut rerht- /J iltlw ,,, n en l"trcchl 
- Am ersf oort bieden. naa r a lgemeen ge ,·oe lcn 
zóó ruim is, dat op zich zelf tusschen Utrrrht 
en Z eist aan u itbre idi n r,· ,·an verkcersge le rren-
hei d geen behoefte best~at. ~ 

De aa nspra ken, welke laa tstbedoelde ver
voerondernemi ngen diente nge vol ge op billijk
heidsgrnnden mogen ste ll en, maken het daur
uevens noocli g te zorgen, da t rl e busd ienst 
U t1·,ch.t- de11 Dnlcler zich niet i II hoofdzaak 
gaat toeleggen op bed iening van het ve rkeer 
tusschen U trrrht en 7- eist, waarvoor hij ni et 
aa ngewezen is. S lechts om zij n e igen 1111tt igc, 
doch niet rendabel gehleken verkee1·s functie te 
k1111 nen blij ven ve ,·vullen, d ient h ij a ls com 
pensati e op be perkte schaa l dee l t,, nemen i11 
de hediening ,·m, het ,·e rkee r /' trccht-Z ,ist 
\ " . \ ", 

Di t is geen zaak van d ienstrng-e ling a ls in 
het q yoningsche u-c ,1.1 1, waa rnaa 1· de Afdee l ing 
verw1Jst, maar de bedoelde bcpe1·kin " is een 
in tegrnerend onderdeel va n de ve rg unni ng. 

Ik ste l Uwe r ::\1 a jesteit 111i tsdien zeer ee rh iP• 
ei ig voo r om op de gronden, venne ld in bij )'(C· 
voegd ontlrn rp-bes l ui t , 

a. de tweede Yoorwaanle van rle ,·ergunn ing
n ,n Gedeputeerde Sta ten van Ut1•Pdit va n 29 
M a a rt 1927, 2e Afdee l ing, 11 °. 699/486 , aa11 te 
vull en in die,· voege, dat het dage lijks te rij de n 
aanta l d iensten tnsschen 1.i trecht en Z e'i.st (sta
t ion ) aan een ma xim um word t gebo 11cl n: 

b . <lt'I beroepen voo1· het ove ri ge ongegrn11d 
te ver ki a ren. 

H et zo u Uwer :lla jeste iL voorts k11 nnen he
hagen de h iernevensgaande, aa n den R aa d rnn 
State ge rich t;(' stukken, aa n den V ice-Presi
dent va n dien R aad te doe n te rugzenden. 

D e l 'i-f inüter t·an W at nMaat , P . J . R e y m c r. 

17 X n-vr 111 ber 1931. BESLUIT tol rnrn iet i
g ing va n het beslui t van Gedeputee rde 
Staten va n Noord-H fl lland va n 6 Mei 
1931, wa arb ij de hesch ikking va n burge-
111eester en wethouder van D iemen, wan r
bij de aa n 0 . R ttijtn te Cast·ricum. ve r
leende ve rg u11ning voo r den ve rkoop va n 
ste rken d ra nk in het kl e in op g rond van 
artikel 28, onder 2°. de r .Drankwet is in
getrok ken. werd vern ie ti gd. S. 440 . 

Wij WILH E L:\II TA , enz.; 
Op de voord racht van Onzen l\J i11iste r van 
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A,·beid, H andel on Nijverheid van 26 Augus
tus 1931, n°. 1087 G. a fdeeling Volksgezond
heid en van Onzen Minister van Staat, Mi
n ister va n Binnenlandsche Zaken en L and
bouw van 8 September 1931, n°. 9046 Afdee
ling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van Dic1n e11 bij beschikking van 12 No
rnmber 1930 de aan G. Ruij ter te Cas tricum 
verl eende vergunning voor den ve dcoop van 
sterken drank in het kl ein . geldende voor d11 
beneden-vool"locali te it van het perceel Hart
ve ldsohe weg 23 te Diemen, op grond van 
artikel 28, onder 2°. , der D rankwet hebben 
ingetrokken, omdat G. Ru ij ter, die zich in de 
uitoefening van het bedrijf door een ander 
het vervangen, zelf langer dan drie maanden 
in het vergunni ngsjaar 1930/1931 buiten nood. 
zaak niet heeft gewoond in het huis, waarin 
het bedrijf wordt uitgeoefend; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Noonl,.H olland, naar aanleiding van het door 
G. Ruij ter ingestel de beroep, deze beschikking 
van burgemeester en wethouders hebben ver
nietigd, aangezi en dit college, op grond van 
een verk lar ing van een geneeskundige, waar
in deze het wegens rlen toestand der oogen 
van appell ant noodzakelijk acht, dat hij in 
een rustige fri ss he woning verblijft , zeker 
niet in een huis, waarin een café gedreven 
wordt, aannam, dat voor appe ll ant inderdaad 
noodzaak bestond om te wonen buiten het 
huis, waarin het vergunningsbedrij f wordt uit
geoefend; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten zu lks 
ten onrechte hebben aangenomen, aangezien 
uit een zoo algemeen gestelde geneeskundige 
verklaring a ls door appellant overgelegd, 
welke niet direct betrekking heeft op het per
ceel , waarin het vergunningsbedrijf wordt uit
geoefend on dus ook geen rekening houdt met 
de ligging van de localiteiten waar in word t 
gewoond en do localiteit, waarin het vergun
ningsbedrijf wordt uitgeoefend, ten opzichte 
van el kaar, niet behoeft te vol gen, dat het 
voor appe ll ant noodzakelij k was niet te wonen 
in het h ui , waarin in dit geval het vergun
ningsbedrij f wordt uitgeoefend; 

Overwegende dat voornoemd beslui t van Ge
deputeerde Staten van Noord- H ollancl van 6 
:\lei 1931 derhalve is in strijd met de D rank
wet· 

G~let op artike l 168 der provinciale wet en 
artikel 30, lid 7, der Dra nkwet: 

Den R aad van tate gehoord (advies van 
cJen 13 Octobet· 1931, n° . 29; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi 
nister van Arbeid , Handel en Nijverhe id, van 
5 November 1931, n°. 1225 G., afdeeling 
Volk gezondheid, on van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 12 November 1931, n°. 11691, 
afdee l i ng Bi nnon I andsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten 

van Nooril-H olland van 6 Mei 1931 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij 
verheid is belast met de uitvoer ing van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-

pl aatst en waarvan a fschrift zal worden gec
zonden aan den Raad van State. 

H t Loo, den 17den ovember 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, llandel en Nijverheid, 
T. J . V e r s c huur. 

De M inister van Staat, 
llfiniste,· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruy s de B ee r e nbrou c k. 

(Uitg eg. 3 D ecem ber 1931. ) 

1~ .Vo1•ernbc1· 1931. BE L IT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi li 
teitswet 1927 (.'/taatsb lad n° . 259) het 
re ürnt op een art i ke i van het Xde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting ,·oor het dienst
jaar 1930 wordt toegevoegd aan het over
komstige artikel van het Xde Hoofdstuk 
der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1931. s. 441. 

20 November 1931. BESLU]T houdende wijzi 
ging van het Organiek Bes luit P . T . T. 
1928. s. 442. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Wa terstaat van 13 November 1931, no. 5 Hbs. 
P . T . T. ; 

Overwegende dat het in verband met het in 
werking t reden op 1 September 1931 van het 
Algemeen R ijksambtenar enreglement en van 
het Arbeidsovereenkomstenbeslui t wenschelijk 
is in het Organiek besluit P. T.T. 1928 (Ko
ninklijk besluit van 11 Maart 1929, Staatsblad 
n°. 74), zooals dat sedert is gewijzigd, eenige 
wij zi;:iingen aan te brengen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art .. I. In artikel 3 van het Organiek B e

sluit P. T.T. 1928: 
a. worden in lid 2 de woorden "behoudens 

uitzonderingen volgens de in artikel 4, lid 1, 
bedoelde reglementen" vervangen door: ,,be
houden uitzonderingen volgens het Algemeen 
R ijk ambtenarenreglement". 

b. verva11en lid 3, lid 4 en lid 5. en 
c. wordt lid " 6" genummerd "3". 
Art. II. In ~rtikel 4 rnn het Organiek 

Besluit P.T.T. 1928: rnrvalt lid 1 en wordt 
verder : 

a. lid "2" genummerd "l ". 
b. lid " 3" genummerd "2" en in di t lid do 

woorden " voor het hulpµ ersoneel" vervangen 
door: ,, voor h!' t personeel op ar beidsovereen
komst"; 

c. lid "4" genu mmerd " 3" en in dit lid in 
p laats van " lid 2", resp. ,. licJ 3" gelezen, .. lid l ", 
re,sp. ,, lid 2" ; 

d . lid "5" genummf:rd . .4" en in dit li<l in 
plaats van "lid 4" gelezen " lid 3". 

Art. III. In artikel 12 van het. Organiek 
Be ·luit, P.T.T. 1928 wordt in lid 3 in plaats van 
,,artikel 4, lid 2", gelezen "artikel 4, lid l ". 

Art. IV. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden op 1 September 1931. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit be luit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waar,an 
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afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 20sten November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
( Uitgeg. 7 Dec. 1931.) 

21 November 1931. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk beslui t 
van 15 December 1930 (Staatr,bladn° . 473) , 
houdende aanwijzing van de Kliniek 
"Ockenburgh" te 's-Gravenhage, staande 
onder bestuur van "het Centraal Bestuur 
der Vereeniging tot Christelijke ve rzorging 
va,n krankz inni gen in Nederland", a ls eene 
inrichting, die niet als gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wannee1· 
daarin meer dan twee krankzinnigen wor
den verpleegd. S. 443. 

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

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 17 November 1931, n°. 6211 , 
afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 ( Staatsbla n°. 275) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het tweede lid van artikel 2 van Ons be

sluit van 15 December 1930 (Staatsblad n°. 
473) wordt gelezen als volgt: 

"Voor het tijdvak e indigende 31 December 
1932 kan Onze Minister Yan Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw toestaan, dat in plaats 
van 21 mannen 21 vrouwen verpleegd worden" . 

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

Het Loo, den 21sten November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 7 Dec. 1931. ) 

21 Novemb er 1931. BESLUIT tot nadere wij 
zigmg van het Koninklijk Besluit van 16 
Juli 1907 (Staatsblw:l, n°. 224), waarbij 
aan de Vereeniging van de Zusters van 
Liefde, te Ven1·ay, vergunning is verleend 
op een te rrein in de gemeente Ven1uy een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
S. 444. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 17 November 1931 , n°. 6072, 
afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blw:l, n°. 96) laatstelijk gewijz igd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblw:l, n°. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig Artikel. 
In het derde lid van artikel 2 van Ons be

slui t van 16 Juli 1907 (Staatsblad n°. 224) , 
zooals dat lid laatstelijk wordt gelezen inge
vo lge Ons besluit van 1 October 1921 (Staats
blad n° . 1107), wordt in plaats van "1 October 
1931", ge lezen: ,,1 October 1941". 

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

Het Loo, den 21sten November 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 7 D ec. 1931.) 

21 November 1931. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den R aad der ge
meente Almelo van 29 October 1931, strek. 
kende tot inwillig ing van het verzoek van 
het lid van den raad dier gemeente J. A. 
W olf, om den burgemeester te mogen in
terpelleer en over : 

1 °. het demonstratieverbod op 1 Octo
ber 1931, aangevraagd door het Werk
loozen-Com ité ter plaatse; 

2°. het optreden van de politie op het 
Marktterrein t ijdens de raadsvergadering 
op 13 October 1931. S. 445. 

Gesclw·rst tot 1 April 1932. 

21 November 1931. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Margarinebesluit (Staatsblad 1925, 
no. 417). S . 446. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 16 September 
1931, n°. 893 D, afdeeling Volksgezondheid, en 
van 22 September 1931, n°. 3647, Directie van 
den Landbouw, Afdeeling II Z. ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581) zooals deze is gewij
zigd bij de Wet van 29 Juni 1925 {Staatsblad 
no. 308) en op de artikelen 3 en 11 der Boterwet 
(Staatsblad 1900, n°. 112) zooals deze is gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n° . 308); 

Gezien het Margarinebesluit (Staatsblad 1925, 
no . 417); 

Den Raad van State gehoord (advies van 27 
October 1931, n°. 38); 

Gezien het advies van de Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
no. 581); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 November 1931, n°. 
1064 D, afdeeling Volksgezondheid, en van 14 
November 1931, n°. 5797, afdeeling II Z., 
Directie van den Landbouw ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Aan artikel 2 van het Margarinebe

sluit {Staatsblad 1925, n°. 417) worden twee 
nieuwe alinea's toegevoegd, luidende : 

Deze als melange aangeduide margarine moet 
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tijdens het vervoer of bij aanwezigheid in ruim
ten of op erven, bij fabrikanten, mengers, koop
lieden, winkelier , slijters of venters in gebruik, 
zijn verpakt bij hoeveelheden van ten hoogste 
0,5 kg en/of van ten minste 10 kg in een gesloten 
ongeschonden verpakking, aan welker inhoud 
niets mag zijn ontnomen en welke bestemd en 
geschikt is om met den inhoud aan verbruikers 
te worden afgeleverd. 

De verpakkingen in de vorige alinea bedoeld, 
waarin deze margarine zich bevindt, moeten 
aan de buitenzijde, behalve van de bij de Boter
wet voorgeschreven aanduiding "Margarine" 
voorzien zijn van een voor den kooper duidelijk 
leesbare en zichtbare aanduiding "Mélange". 

Art. II. Aan het Margarinebesluit (Staats
blad 1926, n°. 417) wordt een nieuw artikel toe
gevoegd, luidende : 

Art. 2bis. Op of bij margarine, welke niet 
voldoet aan den _eiscb, in artikel 2 gesteld, 
mogen niet voorkomen afkortingen van het 
woord "mcllange" noch andere misleidende aan
duidingen, welke den indruk kunnen wekken, 
dat de waar aan dien eisch voldoet. 

Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nijver
heid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat iu het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 2l sten Novemher 1931. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Staat, 
JJI inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg . 8 Dec. 1931). 

23 S n,-em be,· 1931. BESLUIT tot schorsing 
van het beslui t van den Raad der gemeente 
Alm elo van 29 October 1931, strekkende 
tot va tstell ing van eene regeling voor het 
ve1·strekken van steun aa.n we rklooze ar
beiders. S. 447. 

Ce.•rho,·st tot 1 Mei 1932. 

23 November 1931. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Dienst 
en van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 448, 

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

Waterstaat van 23 October-1931, n°. 493, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 10 
November 1931, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe1· van 18 November 1931, n°. 
485, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Algemeen Reglement Dienst,, vastgesteld 

bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1913 (Staats
blad n°. 315) en het Algemeen Re~lement Dienst 
Locaalspoorwegen, vastgesteld tJ~j Koninklijk 
besluit van 3 Juni 1915 (Staatsblad no. 230), 

L. & S. 1931. 

welke beide reglementen het laatst zijn gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 12 Augustus 
1931 (Staatsblad n°. 371) te wijzigen als volgt: 

I. De bestaande bepaling van artikel 93bis 
wordt eerste lid en voorzien van het cijfer l, 
terwijl als tweede lid daarachter wordt opge
nomen: 

,,2. Met afwijking in zoover van artikel 91, 
eerste en tweede lid, moet aan jeugdige perso
nen in een tijdvak van twee (2) achtereenvol
gende weken tusschen twee opeenvolgende 
diensttijden twee malen een onafgebroken rust 
tijd van ten minste elf (11) uren en de overige 
malen een van ten minste twaalf (12) uren 
worden gegeven." 

II. In artikel 94 wordt in de plaats van de 
woorden: · 

,,92, 93 en 93bis (voor zooveel jeugdige per
sonen boven 16 jaar betreft)" gelezen: ,,92 en 
93". 

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

Het Loo den 23sten November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
( Uitgeg. 7 Dec. 1931). 

23 November 1931. BESLUIT tot nadere wijzi
~ing van het Tramweg-reglement. S. 449. 

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

Waterstaat van 23 October 1931, n°. 493, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 5, vijfde lid, der Locaalspoor
en 'lramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 10 
November 1931, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 November 1931, no. 
485, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Tramwegreglement, vastgesteld bij Ko

ninklijk besluit van 24 Februari 1920 (Staats
blad n°. 85), het laat.st gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 27 Juni 1931 (Staatsblad n°. 260) te 
wijzigen als volgt : · 

I. De bestaande bepaling van artikel 75bis 
wordt eerste lid en voorzien van het cijfer 1, 
terwijl als tweede lid daarachter wordt opge
nomen: 

,,2. Met afwijking in zoover van artikel 75, 
eerste en tweede lid, moet aan jeugdige personen 
in een tijdvak van twee (2) achtereenvolgende 
weken tusschen twee opeenvolgende diensttij
den twee malen een onafgebroken rusttij d van 
ten minste elf (11) uren en de overige malen een 
van ten minste twaalf (12) uren worden gege
ven." 

II. In artikel 77 vervallen de woorden : 
,, , 75bis (voor zooveel jeugdige personen 

boven 16 jaar betreft)". 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 23sten November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
( Uitgeg. 7 December 1931.) 

44 
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24 November 1931. BE<:JLUIT tot wijziging van 

het Koninklijk besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 791), tot herziening 
van het Koninklijk beslu.it ,;;an 14 AugustuR 
1919 (Staatsblad n°. 538) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeln. in de artikelen 37, derde lid, 40, 
eerste lid a en b, 40, derde lid, 40, zesde lid, 
41, vierde lid, 43, tweede lid, 50, 57, tweede 
lid, 87 in verband met artikel 409, 197, 
tweede lid, en 221, derde lid, der Invalidi
teitswet. S. 450, 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 September 
1931, n°. 2196, Afdeeling Arbeidersvf\rzekering; 

Geûen artikel 57, tweede lid, der Invalidi-
teitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 10 
November 1931, n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 ovember 1931 n°. 
2702, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 28 November 

,919 (Staatsblrul, n°. 791), tot herziening van 
Ons besluit van 14 Augustus 1919 (Staatsblad 
no. 538), tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de arti
kelen 37, derde lid, 40, eerste lid a en b, 40, derde 
lid, 40, zesde lid, 41, vierde lid, 43, tweede lid, 
JO, 57, tweede lid, 87 in verband met artikel 
409, 197, tweede lid, en 221, derde lid, der Inva
liditeitswet, laatstelijk gewij1.igd bij dat van 
28 October 1929 (Staatslilad n°. 471), en te be
palen als volgt : 

Art. I. Het derde lid van artikel 4 7 van 
Ons vorenbedoeld besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 791) wordt als volgt gele
zen: 

"3. Voor de berekening van Vx+d,d en Vx 
gelden de voorschrüten van Hoofdstuk I, 
indien tot op het tijdstip, waarop de verklaring 
bedoeld in artikel 55 der Invaliditeitswet, is 
afgelegd, het aantal der door of voor den arbei
der betaalde premiën voldoet aan de na te noe• 
men voorwaarde en de arbeider niet verzeke
ringsplichtig werd door toepassing van artikel 
1\0 der Invaliditeitswet. In alle andere gevallen 
geschiedt de berekening van Vx+d,d en Vx: 

volgens formule I, in artikel 3 genoemd, a ls 
de verzekerde op het tijdstip, waarop hij ver
zekeringsplichtig werd, niet ouder was dan 56 
jaar; in dit geval is T = 0 en 7t = w als de 
.erzekerde op het in dit lid omschreven tijdstip 
niet ouder was dan 41 jaar en T = 0 en 7t = 0 
in alle andere gevallen ; 

volgens formule II, in artikel 3 genoemd, als 
de verzekerde op het tijdstip, wa!Lrop hij ver
zekeringsplichtig werd, ouder was dan 56 jaar, 
doch niet ouder dan 62 jaar; in dit geval ver
vallen de termen met 156 en (156 - w); 

volgens de formule : 

(
:f-(6ay + (3-d) + 6by) -

3
~~Ry) 

52 p ), 
y 

als de verzekerde op het tijdstip, waarop hij 
verzekeringsplichtig werd, ouder was dan 62 
jaar. 

Indien de arbeider verzekeringsplichtig werd 

door toepassing van artikel 50, gelden bu.iten
dien de navolgende afwijkende bepalingen: V x 
wordt door O vervangen; p betreft het tijdvak 
x + d - 16; bij de berekening van p vindt ar
tikel 45 overeenkomstige toepassing. 

Als voorwaarde bedoeld in de eerste zinsnede 
van dit lid wordt gesteld, dat tot op het tijdstip, 
waarop de verklaring bedoeld in artikel 55 der 
Invaliditeitswet werd afgelegd, het aantal der 
door of voor den verzekerde betaalde premiën 
ten minste bedraagt: indien hij op dit tijdstip 
den leeftijd van 60 jaren nog niet heeft over-

47 schreden 52 van het getal der weken verstreken 

tusschen het in werking treden van artikel 31 
der Invaliditeitswet en het tijdstip, waarop hij 
de in artikel 55 der Invaliditeitswet bedoelde 
verklaring aflegde; indien hij op dat tijdstip den 
leeftijd van 60 jaren reeds heeft overschreden 
47 
52 van het getal der weken verstreken tusschen 

het in werking treden van artikel 31 der Inva
liditeitswet en den dag, waarop hij den leeftijd 

van 60 jaar bereikt heeft, vermeerderd met ~ 
van het getal der weken verstreken tusschen 
den dag, waarop hij den leeftijd van 60 jaar 
bereikt heeft en het tijdstip, waarop hij de in 
artikel 55 der Invaliditeitswet bedoelde ver
klaring aflegde.". 

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

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

Het Loo, den 24sten November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Vers c huur. 
( Uitgeg. 8 Dec. 1931. ) 

24 November 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 22 Juni 1921, 
StaatBblad n°. 809, ter uitvoering van ar
tikel 100, tweede lid, der Invaliditeitswet. 
s. 451, 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 18 November 
1931, n°. 2716, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 100, tweede lid, der Invalidi• 
teitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 22 Juni 1921, 

Staatsblad n°. 809, en te bepalen als volgt: 
Eenig artikel. 

In artikel 11 van Ons vorenaangehaald be
sluit vervallen de woorden : ,,en aan den Ver
zekeringsraad". 

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

Het Loo, den 24sten ovember 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg. 8 Dec. 1931). 
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24 November 1931. BESLUITtotwijzigingvan 
het Koninklijk besluit van 14 September 
1921, Staatsblad n°. 1057 tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld bij artikel 4, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921, zooals dat besluit 

laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 2i\ April 1929, Stbl n°. 211. S. 452. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 7 October 
1931, n°. 2214, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gfäien artikel 4, eerste lid, der Ongevallen -
wet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 10 November 1931, n°. 35) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van lS November 1931, no . 
2708, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en ver staan: 
te wijzigen Ons besluit van 14 September 

1921, S taatsblad n°. 1057, laatst elijk gewijzigd 
bij dat van 25 April 1929, Staatsblad n°. 211 
en te bepalen als volgt : 

Art. I. Artikel 1 onder V van Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit van 14 September 1921, 
S taatsblad n°. 1057, wordt als volgt gewijzigd: 

Tusschen "smelten van vet," en "zouten van 
huiden" wordt ingevoe~d : ,,zouten van vleesch 
of spek,"; tusschen "ziekenhuizen" en,,, krank
zinnigengestichten" wordt ingevoegd "of kli
nieken", en tusschen "medico-mecha nische be
handeling," en "bad- en zweminrich t ingen" 
wordt ingevoegd "apotheken,". 

Inplaats van " die vereeni~ing niet reeds ge
acht kan worden een bedrijt uit t e oefenen in 
eene onderneming" wordt gelezen : ,,hiervoor 
niet reeds ingevolge de bepalingen der Onge
vallenwet 1921 verzekeringsplicht bestaat". 

Art. II. In artikel 1 onder VI van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit van 14 Septem
ber 1921, Staatsblad n°. 1057. wordt tusschen: 
" metselwerk," en "het maken en herstellen van 
omrasteringen" ingevoegd : ,,het schilderen, 
teren of aanbrengen van andere bederfwerende 
stoffen, ". 

Art. III. In ar tikel 1 onder VIII van Ons 
vorenl?enoemd gewijzigd besluit van 14 Sep
tember 1921, Staatsblad n°. 1057, worden de 
woorden "en aan" achter "mijnbouw" vervan
gen door : ,, . in de behandeling en de bediening 
van motoren en a ndere machines,"; wordt 
tus~chen: ,,motorrijtuigen" en "ten behoeve 
van" ingevoegd "en het beslaan van paarden" ; 
wordt onder b de komma achter : .,rechtsper
sonen" vervangen door een puntkomma en ver
vallen onder b de woorden : ., voor zoover hier
voor niet reeds ingevolge de bepalingen der 
Ongevallenwet l 921 verzekeringsplicht bestaat." 

Aan het bepaalde onder VIII wordt het na 
volgende toe~evoegd : 

"c. onderwiJsinrichtingen voor hoefbeslag ook 
van anderen aard dan de onder a en b bedoelde 
scholen. 

Het voorgaande geldt alleen, voor zoover 
voor die werkzaamheden niet reeds ingevolge 
de bepalingen der On~evallenwet 1921 verze
keringsplicht bestaat.' . 

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

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

Het Loo, den 24sten November 1931. 
WILHELMTNA. 

De Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid, 
T. J. Verschuur. 

( Uitgeg. 10 D ec. 1931.) 

25 Novem ber 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het op 11 Maart 1931 te 's-Gra,. 
venhage tusschen Nederland en Zuid.slavië 
gesloten verdrag tot beslechting van ge
schillen door rechtspraak, arb itrage en 
verzoening. S. 453. 

Wij WILHELMINA, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo \-Vij in overweging genomen hebben, 

dat het op 11 Maart 1931 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en Zuid.slavië gesloten 
Verdrag tot beslechting van geschillen door 
rech tspraak, arbitrage en verzoening, alvorens 
te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge ar
tikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft en dat het voorts 
wenschelijk is om de bevoegdheid voor te be
houden om de verdragen te bekracht igen, 
waartoe de bepalingen van dit Verdrag aanlei. 
ding kunnen geven. 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et op 11 Maart 1931 te 's-Gra

'l}enliage tusschen Nederland en Zuid.slavië ge
sloten Verdrag tot beslechting van geschillen 
door rechtspraak, arb itrage en verzoening, dat 
in afdruk nevens deze wet is gevoegd, wordt 
goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen waartoe de be
palingen van dit Verdrag aanleiding kunnen 
geven. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 
ovember 1931. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Buitenland.sche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
(Uitgeg. 24 Decem ber 1931.) 

Tralté tle règlement judlclalre, tl'arbltrage 
en de conclllation entre Jes Pays -Bas et de 

Royaume de Youiroslavle. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
et 

Sa Majesté Ie Roi de Yougoslavie, 
animés du désir de reserrer les I iens d'amitié 

qui unissent les Pays-Bas et Ie Royaume de · 
Jougoslavie et de favoriser Ie règlement pa
cifique, dans tous les cas, des clifférends et 
conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui 
viendraient à diviser les deux pays, 

ont 1·ésol u de concl ure un traité à eet effet 
et ont nommé pour Leurs Plén ipotentiaires 
respectifs, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Jonk
heer Frans Beelaerts van Blokl and, Son Mi
nistre des Affaires Etrangères; 

Sa Ma jesté Ie Roi de Yougoslav ie: Mon
sieur Boohko Christitoh, Son Envoyé Extra-
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ordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa 
Majesté la Rei ne des Pays-Bas; 

lesquels, après s'être communiqué leuts 
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne 
et due fo1me, sont convenus des dispositions 
suivantes: 

Article Premier. Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent réciproquement à ne 
rechercher, dans a ucun cas, autrement que par 
voie pacifique et d'après les méthodes prévues 
par Ie présent Traité Ie règlement des litiges 
ou conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui 
Yiendraient à s'élever entre les Pays-Bas et Ie 
Royaume de Yougoslavie, et qui n'auraient 
pu être résolus, dans un délai raisonnable, par 
les procédés diplomatiques ordinaires. 

Art. 2. Tous les litiges, de quelque nature 
qu'ils soient, ayant pour objet un droit allé
gué pa1· une des Hautes Parties contractantes 
et contesté par l 'autre, et qui n'auraient pu 
être réglés à l'amiable par les procédés di
plomatiques ordinaires, seront soumis pour 
jugement soit à la Cour permanente de Justice 
international e, soit à un Tribunal arbitral, 
ainsi qu'il est prévu ei-après. Il est entendu 
que les I i tiges ci-dessus visés comprennent 
notamment ceux que mentionne l'article 13 du 
Pacte de la Société des Nations. 

Les contestations pour la solution desquel
les une procédure spéciale est prévue par 
d'autres conventions en vigueur entre les Hau• 
tes Parties contractantes, seront réglées con
formément aux dispositions de ces conventions. 

Art. 3. Avant toute procédure <levant la 
Cour permanente de Justice internationale et 
avant toute procédure arbitrale, Ie litige pour• 
ra être, d'un co=un accord entre les Par. 
ties. soumis afin de conciliation à une Com
miss ion internationale pe1manente, dite Com
mission permanente de conciliation, constituée 
conformément au présent Traité. 

Art. ,1. Si , da ns Ie cas d'un des litiges 
visés à l 'article 2, les deux P arties n'ont pas 
eu recours à la Commission permanente de 
concil iation ou si celle-ci n'a pas réussi à con
cil ier les Parties, Ie litige sera soumis d'un 
commun accord par voie de compromis soit à 
la Cour permanente de Justice internationale 
qui statuera dans les conditions et suivant la 
procédure prévues par son statut, soit à un 
Tribunal arb itral qui statuera dans les con
ditions et suivant la procédure prévues par la 
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 
pour Ie règlement pacifique des conflits in
ternationaux . 

A défaut d' accord entre Ie Parti es sur Ie 
choix de la juridiction, sur les termes du 
compromis ou, en cas de procédure arb itrale, 
sur la désignation des arbitres, l'une ou 
l'autre d'entre elles, après un préavis d'un 
mois, aura la faculté de porter di1·ectement, 
par voie de requête, Ie litige <levant la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Art. 5. S'il s'agit d'une contestation dont 
l'objet, d'après la législation intérieure de 
l'une des Parties, relève de la compétence 
des tribunaux nationaux de celle-ci, Ie diffé
rend ne pourra être soumis à la procédure 
prévue par le présent Traité qu'après juge
ment passé en force de chose jugée et rendu 
clans des délais raisonnables par l'autorité ju-

cliciaire nationale compétente. 
Art. 6. Si la sentence judiciaire ou arbi

trale déclarait qu'une décision prise ou une 
mesure ordonnée par une autorité judiciaire 
ou toute autre autorité de l'une des parties 
en litige se trouve entièrement ou partielle
ment en opposition avec Ie droit international. 
et si Ie droit constitutionnel de ladite partie 
ne permettait pas ou ne permettait qu'impar
faitement d'effacer les conséquences de cette 
décision ou de cette mesure, les parties con. 
viennent qu'il devra être accordé par la 
sentence judicia ire ou arb itrale, à la partie 
lésée, une sati faction équitable. 

Art. 7. Toutes questions sur lesquelles les 
H autes Parties contractantes seraient divisées 
sans pouvoii· les résoudre à l'amiable par les 
procédés diplomatiques ordinaires, questions 
dont la solution ne pourrait être recherchée 
par un jugement ainsi qu'il est prévu par 
l 'article 2 du présent Traité et pour lesquelles 
une procédure de règlement ne serait pas déjà 
prévue par un traité ou une convention en 
vigueur entre les Parties, se1·ont soumises à la 
Commission permanente de conciliation qui 
sera chargée de proposer aux Parties une so
lution acceptable et dans tous les cas de leur 
présenter un rapport. 

A défaut d' accord entre les Parties sur la 
requête à présenter à la Commission, l'une ou 
l'autre d'entre elles aura la faculté de sou
mettre directement, après un préavis d'un 
mois, la question à ladite Co=ission. 

Dans tous les cas, s'il y a contestation entre 
les Parties sm· la question de savoir si Ie 
différend a ou non la nature d'un litige visé 
dans l'article 2 et susceptible de ce chef d'être 
résolu par un jugement, cette contestation 
sera, préalablement à toute procédure <levant 
la Co=ission permanente de conciliation, 
soumise à la décision de la Cour permanente 
de J ustice internationale, d' accord entre les 
H autes P arties contractantes ou à défaut d'ac-

1 oord à la requête de l'une d'entre elles. 
Art. 8. La Co=ission permanente de con

cil iatiön prévue par Ie présent Traité sera 
compo ée de cinq membres, qui seront désignés 
co=e il suit, savoir: les Hautes Parties con
tractantes nommeront chacune un Commis
saire choisi pa1mi leurs nationaux respectifs 
et désigneront d'un commun accord les trois 
autres Co=issaires parmi les ressortissants 
de tierces Puissances; ces trois Co=issaires 
devront être de nationalités différentes et, 
parmi eux, les H autes Parties contractantes 
désigneront Ie Président de l a Commission. 

L es Commissaires sont nommés pour trois 
ans; leur mandat est renouvelable. IJs reste• 
root en fonctions jusqu'à leur remplacement 
et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de 
leurs t ravaux en cours au moment de l 'expi
ration de leur mandat. 

Il sera pourvu aussi rapidement que possi
ble et dans uu délai qui ne devra pas excéder 
trois mois, aux vacauces qui viendraient à se 
produire par suite de décès, de démission ou 
de quelque empêchement permanent ou tem
poraire en suivant Ie mode fixé pour les no
minations. 

Art. 9. La Co=ission permanente de con
ci li ation sera constituée dans les six mois qui 
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suivront ]'échange des ratifications du present 
•rraité. 

Si Ja nomination des membres à désigner en 
commun n'intervenait pas dans ]edit délai ou, 
en cas de remplacement, clans les trois .mois 
à compter de l a vacance du siège, Ie Président 
de la Confédération su isse serait, à défaut 
d'autre entente, prié de procéder aux désig
nations nécessaires. 

Art. 10. La Commission permanente de con
ci liation sera saisie par voie de requête adres
sée au Président clans les conclitions prévues, 
selon les cas, par les articles 3 et 7. 

La requête, après avoir exposé sommaire
ment l'objet du litige, contiendra l'invitation 
à la Commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire à une conciliation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, 
elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la 
Partie adverse. 

Art. ll. Dans un clélai de 15- jours à comp
ter de la date ou l'une des Hautes Parties 
contractantes aurait porté une contestation 
devant la Commission permanente de conci lia
t ion, chacune des Parties pourra. poUL' !'exa
men de cette contestation, remplacer son Com
missaire par une personne possédant une com
pétence spéciale dans la matière. 

La Partie qui userait de ce droit en ferait 
immédiatement Ja notification à l'autre Par
tie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir 
de même dans un délai de 15 jours à comp
ter de la date ou la notification lui sera par
venue. 

Art. 12. La Commission pennauente de 
conci li ation aura pour täche d'élucider les 
questions en litige, de recueillir à eet effet 
1,outes les informations utiles par voie d'en
quête ou autrement et de s'efforcer de con
cilier les Parties. Elle pourra, après examen 
de !'affaire, exposer aux Parties les termes de 
]'arrangement qui lui paraîtrait convenable, 
et, s' il y a lieu, leur impartir un dólai pour 
se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la Commission dres
sera un rapport qui en constatera Ie résultat 
et dont un exemplaire sera remis à chacune 
des P arties. 

Les Parties ne seront jamais liées par les 
consiclérations de fait, de droit ou autres aux
quelles la Commission se sera arrêtée. 

Sous réserve de la disposition de l'article 7, 
alinéa 3, les travaux de la Commission de
vront, à moins que les Parties en conviennent 
différemrnent, être terminés dans un délai de 
six mois à compter du jour ou la Commission 
aura ét,é saisie du I it ige. 

Art. 13. A moins de stipulations spéciales 
contraires, la Commission permanente de con
ciliation réglera elle-même sa procédure qui, 
dans t.ous les cas, devra être contrad ictoire. En 
matière cl'enquêtes, la Comm ission, si elle n'en 
décide autrement à l'unanimité, se conformera 
aux dispositions du Titre III (Commission in
ternationale d'enquête) de la Convention de 
La Haye du 18 octobre 1907 pour Ie règle
ment pacifique des conflits internationaux. 

Art. 14. L a Commission permanente de 
conciliation se réunira, sauf accord contraire 
entre les Parties, au 1 ieu désigné par son Pré
ident. 

Art. 15. Les travaux de la Commission per
manente de conciliation ne sont publics qu'en 
vertu cl'une décision prise par la Commission 
avec l'assentiment des Parties. 

Les Hautes Parties contractante s'engagent 
à ne pas publier Ie résultat des travaux de la 
Commission sans s'être préalablement consul
tées . 

Art. 16. Les Parties seront représentées 
auprès de la Commission permanente de conci
liation par des agents ayant mission de servir 
d'intermédiaires entre elles et la Commission; 
elles pourront, en outre, se fair assister par 
des conseils et experts nommés par elles à 
eet effet et demander l'audition de toutes per
sonnes dont Ie témoignage leur paraîtrait utile. 

La Commission aura, de son cóté, la fa
cultó de demander des explications orales aux 
agents , conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait 
utile de fa ire comparaître avec l'assentiment 
de leur Gouvernement. 

Art. 17. Sauf dispositions contraires du 
présent Traité, les décisions de la Commis
sion pel'manente de conciliation seront prises 
à la majorité des voix. 

La Commission ne pourra prendre de dé
cisiou portant sm Ie fond du différencl que si 
tous les membres ont été dûment convoqués eb
si au moins tous les membres choisis en com
mun sont présents. 

Art. 18. Les Hautes Parties contractantes 
s' engagent à faciliter Ie travaux de la Com
mission permanente de conciliation et, en par
ticulier, à assurer à cell e-ci l' ass istance de 
leurs autorités compétentes, à lui fournir dans 
la plus large mesure possible tous documents 
et inf01·mations utiles et à prendre les mesures 
nécessaires pour permettre à la Commission de 
prncéder sur leur territoire à la citation et 
à l'audition de témoins ou d'experts et à des 
transports sw· les l ieux. 

Art. 19. Pendant la durée des travaux de 
la Comm ission permanente de conci liation 
chacun des Commissaires recevra une indem
nité dont Ie montant sera arrêté d'un com
mun accord entre les Hautes Parties contrac
tantes q11i en supporteront chacune une part 
égale. 

Art. 20. Dans tous les cas et notamment si 
la questiou au sujet de laquelle les Parties 
sont clivisées résulte d'actes déjà effectués ou 
sur Ie point de !'être, la Cour permanente de 
J ustice internationale statuant conformément 
à l'article 41 de son Statut ou, selon Ie cas, 
Je Tribunal arbitral, indiqueront dans Ie pi us 
bref délai possible quelles mesures provisoires 
doivent être prises; la Commission permanen
te de conciliation poul'l'a, s' il y a lieu, agir 
de méme après entente entre les Parties. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
s'engage à s'abstenir de toute mesure suscep
t ible d'avoir une répercussion préjudiciable à 
l'exécution de la décisiou ou aux arrangements 
qui sera ient proposés par la Commission per
manente de conciliation et, en général, à ne 
procéder à aucun acte de quelque natu,·e qu'il 
soit susceptible cl'aggraver ou d'étendre Ie 
différend. 

Art. 21. Le présent Traité reste applicable 
entre les Hautes Parties contractantes encore 
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que d'autres Puissances aient également un 
i ntérêt dans Ie différend. 

Art. 22. Si quelque contestation venait à 
surgir entre les H autes Parties contractantes 
relativement à l'interprétation du présent 
Traité, cette contestation serait portée devant 
la Cour permanente de Justice internationale 
suivant Ja procédure prévue dans l'article 4 
a linéa 2. 

Art. 23. Le présent Traité sera ratifié. Les 
ratifications en seront échangées à La Haye 
aussitöt que faire se pourra. 

Art. 24. L e présent Tra ité entrera en vigueur 
dès !'échange des ratifications et aura une durée 
de dix ans à compter de son entrée en vigueur. 
S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expi
ration de cette période, il sera considéré com
me renouvelé tacitement pour une nouvelle 
période de cinq ans et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, 
une procedure quelconque en vertu de ce 
Traité se trouvait pendante devant la Com
mission permanente de conciliation, devant Ie 
Cour permanente de Justice internationale ou 
devant Ie Tribunal d' arbitrage, cette procé
dure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 

En foi de quoi Jes Plénipotentiaires susnom
més ont signé Ie présent Traité et y ont ap
posé leurs cachets. 

Fait à La H aye en double exemplaire Je 11 
mars 1931. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) B. Christitch. 

25 November 1931. WET t.ot goedkeuring van 
het op den 16den December 1930 te Lon
tien gesloten verdrag nopens het onder
houd van vuurtorens op de ei landen Abou
A il, Z ebair en Djebel T eir in de Rootie 
Zee en vestiging en onderhoud van een 
verlichtingssysteem ten behoeve van de 
scheepvaart bij Mokka. S. 454. 

Wij WILHELlHNA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het verdrag nopens het onderhoud van 
vuurt.orens op de ei landen A bou-A il, Z ebair en 
Djebel T eir in de Rootie Ze e en vestiging en 
onderhoud van een verlichtingssysteem ten 
behoeve van de scheepvaart bij Mokka, den 
16den December 1930 te Londen gesloten 
tusschen N ederland, Duitschland, Frankrijk, 
Groot-Britannië en Noord- / erland, Italië en 
Japan ingevolge artikel 58 der Grondwet de 
goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft; 

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

Het nevens deze wet in afdruk gevoegd den 
16den December 1930 te Londen tusschen Ne
derland, Duitschland, Frankrijk, Groot-Britan
nië en Noord-Ierland, Ital ië en Japan geslo
ten verdrag nopens het onderhoud van vuur
torens op de eilanden Abou-Ail, Z ebair en 
Djebel T eir in de Roode Z ee en vestiging en 
onderhoud van een verlichtingssysteem ten 
behoeve van de scheepvaart bij Mokka, wordt 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 
November 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waters taat, P . J. Re y me r. 

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

(Uitgeg. 11 December 1931.} 

Fransche tekst. 

Le Président du R eich allemand, Je Prési
dent de Ja République française, Sa Majesté 
Ie Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des 
Territ.oires brïtanniques au delà des Mers, 
Empereur des · Indes, Sa Majesté Ie Roi d'Ita
lie, Sa Majesté l'Empereur du Japon et S a 
Majesté la Reine des Pays-Bas; 

Considérant que, su ivant un contrat en date 
du 27 avri l/9 mai 1899 entre Ie Gouvernement 
ott.oman et la Société des Phares ottomans, eet
te société a construit aux frais du Gouverne
ment ottoman et ensui te entretenu pour Ie 
compte et aux frais dudit Gouvernement des 
feux sur les îles de Abou-Ail, Zébair et 
Djebel Teir, dans la mer Rouge, a insi qu'à 
Moka; 

Cons idérant qu'au cours de Ja guerre les
d ites îles ont été occupées par les .forces de Sa 
Majesté britannique, que les feux en ont été 
entretenus et surveillés par elles, et qu' en ce 
qu i concerne Ie feu de Moka celui-ci a cessé 
d'être entretenu; 

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du 
Traité de Paix avec la Turquie signé à Lau
sanne, Ie 24 J ui liet 1923, la Turquie a re
noncé à tous ses droits et titres sur les îles 
c i-dessus mentionnées, ainsi que sur Ie terri
t.oire de Moka, Ie sort de ces îles et territ.oire 
devant être réglé par les Parties intéressées ; 

Considérant qu'aucun arrangement en ce qui 
concerne Ie sort des îl es ci-dessus mentionnées 
n'est intervenu entre les Parties intéressées et 
qu'il est désirable dans l'intérêt de la navi
gation maritime d'assurer l'entretien des 
phares sur ces îl es; et 

Considérant qu'il est désirable, dans Ie cas 
ou Ie feu de Moka ne serait pas rétabli, de 
faciliter la navigation aux abords de Moka 
par l'établissement d 'un système d'éclairage 
distant d'au moins six milles du dernier îlot 
ou rocher cótier; 

Considérant que les stipulations du contrat 
du 27 avril/9 mai 1899 sont inapplicables aux 
condit ions actuelles et qu'il est néanmoins dé
sirable de voir la Société des Phares ott.omans 
continuer, dans des conditions équitables, de 
s'occuper des feux dans la mer Rouge; 

Ont décidé de conclure une Convention à 
eet effet, et ont désigné pour leurs Plénipoten
tiaires: 

Le Président du R eich Allemand: 
Son Excellence Fre iherr Constantin von 

Neurath, Ambassadeur extraordina ire et pléni
potentiaire du R eich à Londres; 

Le Prés ident de la République frança ise: 
Son Excellence M. A. de Fleuriau, Ambas

sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
France à Londres ; • 

Sa Majesté Je Roi de Grande-Bretagne, 
d'lrlande et des Territoil'es britanniques 
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au del à des Mers, Empereur des Indes : 
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande 

du Norcl : 
Le Très-honorable Arthur Henderson, M.P. , 

Son Principal Secrétaire d'Etat pour les Af
faires étrangèi-es; 

Sa Majesté Ie Roi d'Ital ie: 
Son Excellence M. Antonio Chiaramonte 

Bordonaro, Son Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire à Londres; 

Sa Majesté l'Ernpereur du Japon: 
Son Excellence M. Tsuneo Matsudaira, Son 

Amba sadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
à Londres; 

et 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 

Jonkheer W. F. Röell, Chargé d'Affaires 
des Pays-Bas à Londres; 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins 
pouvoirs, reconnus en bonne et due forme , 
sont convenus des dispositions suivantes: 

PARTIE I. - Régi1ne p,·ovisoire. 
Art. 1. En attendant l'établissement du rngi

me prévu dans la Partie II de la présente Con
vention, les Hautes Parties contractantes décla
rent accepter Ie contrat passé Ie 29 novembrn 
1930 entre Ie Président du Board of Trade à 
Londres et la Société des Phares ottomans con_ 
cernant I' entretien des feux dans Ia mer 
Rouge, contrat dont une copie est annexée à 
la présente partie de la présente Convention. 

Art. 2. A dater de l'entrée en vigueur de 
la présente Convention et jusqu'à la mise en 
application du régime prévu dans la Partie 
II ei-après, les sommes payées annuellement 
à la Société des Phares ottomans, en vertu du 
contrat visé dans l'article Ier seront à la 
charge des Hautes Parties contractantes dans 
les proportions ei-après: 

Pour 
cent. 

1. L'Allemagne .. ... .... . ............... ...... . 9.5 
2. La France . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
3. Le Royaume Uni de Grande-Bre-

tagne et d'Irlande du Nord .. ....... 61 
4. L'Italie .. ..... .. ... .. .... ... ............... ... ... 6 
5. Le Japon ....... .... ..... .... ... .... ... ......... 4 
6. Les Pays-Bas ...... ............ ..... ... ....... 12.5 

Art. 3. Les Hautes Parties contractantes se 
réservent chacune en ce qui la concerne, la 
liberté de recouvrer sur les navires mar
chands naviguant sous leur pavillon et profi
tant desdits feux, la quote-part qui leur in
combe aux te,mes de l'article 2. 

Art. 4. Une cornm ission composée des agents 
consulaires des Hautes Parties contractantes 
à Port-Said et présidée par !'agent consulaire 
de celle d'entre ell es qui représente Ie plus 
fort tonnage bénéficiant des feux objets de la 
présente Convention, représentera les Hautes 
Parties contractantes auprès de la Société des 
Phares ottornans et veillera à l'exécution du 
cont,·at visé dans l'article ler. 

Annexe. 
Oontmt. 

Contrat conclu Ie 29 novembre 1930 entre Ie 
Board of Trade Département du Gouverne-

ment de Sa Majesté dans Ie Royaume Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du ord, agis
sant pour et au compte des Puissances men
tionnées dans Ie paragraphe (/) ei-après, d'une 
part. et l'Administration générale des Phares 
de !'ex-Empire ottoman, 12, Rue Gaillon, à 
Paris (ei-après dénommée " la Société," ex
pression qui, lorsque Ie texte Ie comporte, 
compi-end les successeurs de ladite Société). 
représentée par MM. Collas et Michel. d'autre 
pa1·t; 

a. Considérant que suivant un contrat en 
date du 27 a vril/9 mai 1899 concl u entre Ie 
Gouvernement ottoman et la Société, ladite 
Société a construit aux frais du Gouvernement 
ottoman et ensuite entretenu jusqu'aux événe. 
ments ei-après mentionnés, pour Ie compte 
et aux frais dudit Gouvernement, certains feux 
sur les îles de Abou-Ail , Zébair et Djebel-Teir, 
dan la mer Rouge, ains i qu'à Moka ; 

b. Considérant qu'en janvier 1915 lesdites 
îles ont été occupées par les forces de Sa 
Majesté britannique et que les feux en ont été 
depuis lors surveillés et entretenus par Ie Gou
vernement de Sa Majesté dans Ie Royaume 
Uni , mais que Ie feu de Moka n'a pas été 
a llurné depuis ladite occupation; 

r. Considérant qu'aux termes de l'article 
16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à 
La usanne Ie 24 juillet 1923, la Turquie a re
noncé à tous ses droits et titres de quelque 
nature que ce soit sur les îles ci-dessus men
tionnées , Ie sort de ces îles étant une question 
à régler par les Parties intéressées; 

d. Considérant qu'aucun arrangement à eet 
égard n'est intervenu entre les Parties inté
ressées et qu'il est désirabl e dans l'intérêt de 
la Marine marchande d'assurer l'entretion des 
feux sur lesdites îles ; 

e. Considérant que les stipulations du con
trat du 27 avr il/9 mai °1899 sont inappl icables 
aux condit ions actuelles et qu'il est néanmoins 
désirable de voir la Société continuer, dans 
des conditions équitables, de s'occuper des 
feux dans 1 a roer Rouge; 

/. Considérant qu'une Convention entre Ie 
Prés ident de ]'Empire allernand, Ie Président 
de la République française, Sa Majesté Ie Roi 
de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Terri
toires britanniques au delà des Mers, Empe
reur des Indes, Sa Majesté Ie Roi d'Italie, Sa 
Majesté l'Empereur du Japon et Sa Majesté 
la R e ine des Pays-Bas, a été proposée et pré
parée prévoyant Ie maintien des feux sur les
dites îles par la Société et prévoyant la con
tribution par les Hautes Parties contractantes 
aux dépenses d'entretien ainsi que la confir
rnation par lesd ites Parties contractantes dudit 
contrat (Ie présent contrat) entre Ie Board of 
Trade et la Société pour l'entretien desdits 
feux par la Société en attendant que soit 
établ i Ie régime définitif envisagé par !edit 
pro jet de Convention; 

Il a été par les présentes convenu ce qui 
su it: 

1. Trois mois après que Ie Board of Trade 
1 ui aura signifié que Ja Convention est entrée 
en vigueur, la Société prendra possession des 
trois phares situés sur les îles de Abou-Ail, 
Zébair et Djebel-Teir, dans la mer Rouge 
(ei-après désignés comme " lesdits phares"), 
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et, dès ce moment, pendant la durée du pré
sent contrat, elle entretiendra et dirigera les
dits phares d'une manière convenable et ef
ficace, à la satisfaction raisonnable du Board 
of Trade; elle se conformera à toutes observa. 
tions raisonnables qui lui seraient faites par Ie 
Board of Trade quant au caractère et à l'effi
cacité des feux; toutefois, (a) cette obliga• 
tion de la Société ne sera pas interprétée 
comme permettant d'exiger d'elle des condi
t ions ou une efficacité plus grandes que celles 
ex istant à la date ou la Société prendra pos
session des phares ou une dépense de renou
vellement, remplacement ou réparations d'un 
quelconque de ces feux pendant une année 
quelconque dépassant .E 300; ( b) le Board 
of Trade ne sera pas responsable au delà de 
.E 300 de tout excédent de dépenses pour re. 
nouvellement, remplacement ou réparations 
concernant l'un quelconque des phares pen
dant une année quelconque à moins que la 
dépense soit faite avec Je consentement écrit 
du Board of Trade. 

2. Le présent contrat restera en vigueur, 
sous réserve des dispositions de la clause 6, 
pendant une période de cinq ans à dater du 
jour ou la Convention sera entrée en vigueur, 
ou jusqu'à ce qu'un contrat so it conclu avec la 
Société pour l'entretien desdits phares en 
conform ité du régime défin itif envisagé par la 
Convention projetée ci-dessus visée, quelle que 
oit la période qui soit la plus courte. 

3. Le Board of Trade paiera à la Société 
une rémunération à raison de .E 11,000 par 
année payable mensuellement. 

4. Dans un délai de tr_ois mois après l'ex
piration d'un an à partir de la date ou la 
Société aura pris possession des phares et dans 
un délai de trois mois après l'expiration de 
chaque année suivante, la Société fournira au 
Board of Trade des comptes complets et dé
tai llés montrant Ia dépense réel Ie supportée 
par la Société pour l 'entretien et la gestion 
desd its phares pendant ladite année, afin que 
des rense ignements puissant être disponibles 
aux f ins de la négociation d'un contrat per
manent pour l'entretien desdits phares par la 
Société. Au point de vue de la présente cl ause, 
la dépense réelle supportée par la Société pour 
l'entretien et la gestion desdits phares com
prendra une somma calculée à raison de .E 900 
par an, somme qui sera considérée comme 
ayant été dépensée par la Société pour les 
charges de son administration centrale à Paris 
et à Constantinople et comme devant être at
tr ibuée audit entretien et à ladi te gestion. 

5. Les comptes de la Société concernant 
lesd its phares seront controlés par une per
sonne ou une firme désignée par Ie Board of 
Trade et Ja Société donnera au Board of 
Trade ou à toute pe1-sonne ou firme autorisée 
par lui à eet égard accès à tous livres de cornp
tes et autres documents néces aires en vue 
dudi t controle et elle paiera les frais raison
nab les de ce controle. 

6. Si l'une quelconque des Hautes Parties 
contractantes visées dans Ie paragraphe (/) 
du préambule ci-dessus n'accepte pas Ie pré
sent contrat ainsi qu'il est envisagé dans la 
Convention proposée ou dénonce cette Conven
tion, ou si la Société n'exécute pas les dispo-

sitions du présent contrat, Ie Board of Trade 
pourra mettre fin au présent contrat en don
nant, au moins s ix mois d'avance, un préavis 
par décret signé d'un Secrétaire ou Secrétaire 
adjoint du Board of Trade et remis à l'Ad
ministration centrale de la Société à Paris. 

7. La Société n'aura droit à aucune in
demnité en raison de la fin apportée audit 
contrat. 

8. La Société étant une "Société française 
en nom collectif," ses successeurs seront dé
terminés confo1mément aux pr incipes du droit 
français, mais à tous autres égards Ie présent 
contrat sera interprété conformément au droit 
anglais. 

9. 1. La Société convient par les présentes 
que dans la négociation du contrat permanent 
envisagé par ladite Convention et visé dans 
la clause 4, elle acceptera comme base de sa 
rémunération pour l'entretien et la gestion 
desdits phares une somme égale à la dépense 
de la Société pour Ie maintien et la gestion 
plus un supplément de 12½ pour cent desdites 
dépenses. Au point de vue du présent para. 
graphe de la présente clause, les dépenses de 
la Société pour l 'entretien et la gestion com
prendont une somme calculée à raison de 
.C 900 par an, somme qui sera cons idérée com
me ayant été dépensée par la Société pour 
ses frais d 'administration centrale à Paris et 
à Constantinopl e et comme devant être attri
buée à l 'entretien et à la gestion desdits 
phares; 

2. Rien dans la présente clause ne sera 
considéré comme fixant ou constituant ou im
pliquant l'acceptation par la Société d'une 
base de sa rémunération en ce qui concerne 
l'exécution de travaux d'amélioration desdits 
phares. 

10. Dans Ie cas ou une contestation, un 
différent ou une question quelconque vien
drait à un moment quelconque à s'élever 
entre les Parties relativement à l ' interpréta
tion des clauses 1 à 8 du présent contrat ou 
concernant quoi que ce soit du contenu des
dites clauses ou naissant desdites clauses ou 
concernant les droits, responsabilités ou obli 
gations desdites Parties en vertu d'icelles, ces 
contestations, différends ou questions seront 
soumis à !'arbitrage à Londres de deux arbi
tres respectivement désignés par chacune des 
Parties, ou, s'ils ne peuvent se mettre d'ac
cord, à !'arbitrage d'un surarbitre désigné à 
la requête de l'une ou l'autre des Parties par 
Je Président de l'Institut des Ingénieurs civils 
à Londres, et, sous réserve des sti pu I ations 
ci-dessus, les dispositions appl icables de la loi 
de 1889 sllr !'arbitrage (,,Arbitration Act" de 
1889) ou tous changements, modifications ou 
remises en vigueur lógales dudit acte tel qu' il 
sera alors en vigueur s'appliqueront audit ar
bitrage. 

Fait en deux exemplaires dont les textes 
français et anglais feront également foi. 

En foi de quoi Ie Board of Trade a fait ap
poser sou sceau officie! sur les présentes et Je 
Président du Board of Trade ainsi que M.M. 
Collas et Michel ont apposé leurs signature, 
respecti ves. 

Fait aux jour et année ci-dessus. 
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Sceau officie! du Board of 

Trade a été apposé en 
présence de: 

(Signed) H . W. ACRES, Libra1·ian of 
the Board of Trade. 

Signé par Ie Right Honourable William 
Graham, M.P., Président du Board of Trade, 
en présence de : 

(Signed) W. B. BROWN (Oivil Ser
vant), Boa,·d of Trade. 

La signature sociale de MM. Coll as et 
Michel a été apposée par M. de Vaureal en 
présence de: 

(Signed) A . J. BARRY, 2, Queen 
A,me's Gate, S. W. 1. 

PARTIE II. 
Etablissement d'un R éyirne définitif. 

Art. 5. A l'expiration de la première an
née qui suivra l 'entrée en vigueur de la pré
sente Convention, la Société des Phares otto
mans sera priée par la Commission prévue à 
l'article 4 de présenter un rapport contenant 
des renseignements complets sur les sommes 
effectivement dépensées par ladite société pen
dant ladi te année pour l'entretien des feux 
visés à l'article l er; ce rapport proposera 
également Ie programme des travaux qu'il se
rait désirable d'effectuer pour améliorer les
dits feux a insi qu'une estimation des dépenses 
que ces travaux nécessiteraient. Après vérifi
cation de ces renseignements, et après examen 
de ces propositions, de nouvelles négociations 
seront entreprises avec la Société des Phares 
ottomans à l'effet de conclure un contrat dé
finitif assurant Ie maintien des feux de la 
mer Rouge au moyen de taxes prélevées sm· 
les navires marchands bénéficiant de ces feux. 
Ces taxes devront être équ itables et rester en 
vigueur pendant une période de cinq années. 

Art. 6. Les Hautes Parties contractantes 
conviennent de confier au Président du Board 
of Trade à Londres, comme représentant de 
la Puissance ayant actuellement Ie plus fort 
tonnage trafiquant en mer Rouge, la conduite 
des négociations avec la Société des Phares 
ottomans en vue de l'établissement du con
trat défi nitif prévu à l'article 5, a insi qu'en 
vue des modifications qu'il conviendrait d'y 
apporter ultérieurement conformément à l 'ar
ticle 9. 

Dans Ie cas ou un clésaccord sur Ie montant 
des taxes à prélever sur les navires empêche
rait la conclusion du contrat négocié par Ie 
Board of Trade avec la Société des Phares 
ottomans, la question du montant de ces taxes 
sera soumise à trois arbitres que Ie Conseil 
de la Société des Nations sera prié de dés ig
ner. La décision de ces arb itres, qui statueront, 
s' il y a lieu, à la majorité, sera souveraine. 

Art. 7. Sous réserve d'un arrangement qui 
pourrait être conclu avec la Compagnie du 
Canal de Suez et de tout autre arrangement 
spécia l qui pourrait intervenir entre la So
ciété des Phares ottomans et les Compagnies 
de N avigation concernant Ie paiement dans 
quelque autre I ieu des taxes prévues aux ar
ticles 5 et 6, lesdites taxes seront payables à 

Port-Saïd par les navires transitant au Canal 
de Suez, et en ce qui concerne les navires ne 
passant pas par ce Canal , dans un des ports 
appartenant à l'une des Hautes Parties con
tractantes. Le contrat à conclure avec la So
ciété des Phares ottomans, ainsi qu'il est pré
vu à l' article 5, devra régler Ie détail des 
conditions dans lesquelles les taxes seront ainsi 
payées et transmises à ladite Société. 

La Compagnie du Canal de Suez sera in
vitée par l'obligeant intermédiaire du Gouver
nement français à accepter de percevoir les 
clroits de phares en vue de faciliter l'exécu
tion du contrat prévu à l'article 5. 

Art. 8. La Commission prévue à l 'article 4 
sera chargée de survei ll er l'exécution du con
trat prévu à l' articl e 5. 

Art. 9. Si, au cours des années qui su i
vront la mise en application du régime prévu 
par l'article 5 ou la mise en appl ication d'une 
modification au tari f des taxes, les Gouverne
ments qui représenteront au moins 75 pour 
cent du tonnage marchand transitant par la 
mer Rouge, ou inversement la Société des 
Phares ottomans, estiment que Ie tarif des 
taxes ex ige une revision, notification en sera 
faite, selon Ie cas, à ladite Société ou inverse
ment à la Commission prévue par l'article 4, 
et des négociations pour la revision de ce tarif, 
seront entamées en suivant la procédure sti
pulée dans l'article 6. A défaut d'arrange
ment, la question serait sournise à !'arbitrage 
prévu aud it article. 

Le nouveau tarif ainsi fixe, soit par arran
gement, soit par décision arb iti·ale, restera en 
v igueur au moins pendant cinq ans. 

Art. 10. Les modifications qui, conformé
ment à l'article 9, viendrai ent à être arrêtées 
entre les H autes Parties contractantes et la 
Société des Phares ottomans, feront l'objet de 
notes échangées entre Ie Président du Board 
of Trade à Londres et Ie R eprésentant de la 
Société des Phares. Ces modifications entrn
ront en application en vertu de eet échange de 
notes et à la date qui y aura été stipulée. 

Art. 10a. Les dispositions de cette partie de 
la présente Convention s'appliqueront aussi 
aux fra is de l 'installation et de l' entretien 
d'un système d'éclai rage pour faciliter la na
vigation aux abords de Moka, dans Ie cas ou 
Ie contrat définitif à conclure avec la So
ciété des Phares prévu à l'article 5, compren
drait des dispositions pour l'établissement d'un 
tel système distant d'au moins six milles du 
dernier îlot ou rochet· cótier. 

PARTIE III. - Dispositions géné.-ales. 

Art. ll. Dans Ie cas oû la Société des 
Phares ottomans viendrait, par application 
des contrats qu'elle aura conclus, à dénoncer 
ces contrats, 1 e Hautes Parties contractantes 
conviennent de se réunir en conférence à l'ef
fet de conclure un nouvel accord en vue d'as
surer l' entretien des feux de la mer Rouge. 

Art. 12. Le contrat à conclure avec ia So
cióté des Phares ottomans conformément à l'ar
ticle 5 devra stipuler que si les Hautes Par
ties contractantes estiment que la Société des 
Phares ottomans ne se trouve plus en état de 
rempl ir ses engagements en vertu de son con
trat ou si les membres de la Commission visée 
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à l'article 4, qui représenteront au moins 80 
pour cent du tonnage marchand transitant par 
la mer Rouge, estiment que ladite Société 
manque à l'exécution des dispositions de son 
contrat ou que cette Société se refuse ~ans 
juste motif à procéder aux travaux d'amélio
ration qu'il serait nécessaire d'effectuer dans 
l'installation et Ie service des phares, notifi
cation sera adressée à ladite Société que son 
contrat est termiué et cel ui-ei prendra fin à 
l'expiration du délai de six mois qui suivra 
cette notification. 

Art. 13. Dans Ie cas ou !'arrangement pré
vu à l'article 16 du Traité de Lausanne inter
viendrait entre les Parties intéressées, les 
Hautes Parties contractantes se réuniront en 
conférence pour décider s'il y a lieu de mettre 
fin à la présente Convention ou <l'en modi
fier les te1·mes en vue de la conformer audit 
arrangement. 

Art. 14. Chacune des Hautes Parties con
tractantes s'engage à s'abstenir de toute ingé
rence dans Ie fonctionnement des feux objets 
de l a présente Convention et à prendre des 
dispositions législatives, administratives ou 
autres pour éviter que ses nationaux ne com
mettent des actes ou ne se I ivrent à des me
sures préjudiciables aux intérêts ou aux pro
priétés de la Société des Phares ottomans con
cernant les feux visés à l'article ler. 

Au cas ou des circonstances viendraient à 
se produire qui pourraient mettre en <langer 
Ie fonctionnement des feux, les Hautes Par
ties contractantes se concerteraient sur les 
mesures à prendre. 

Art. 15 . Les Hautes Parties contractantes 
inviteront les Puissances possédant une marine 
marchande fréquentant la mer Rouge à ac
céder à la présente Omvention. L'accession 
8era effectuée par voie de déclaration adres
sée au Gouvernement <le Sa Majesté dans Ie 
Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'lr
lande du Nord, qui en fera parvenir aux 
autres Hautes Parties contractantes une copic 
certifiée conforme. 

Si l'accession d'une tierce Puissance portait, 
sur Ie régime provisoire prévu à la Partie I 
de la présente Convention, elle aura it à par
ticiper, dans une proportion à fixer par les 
H autes Parties contractantes, aux sommes 
payées annuellement à la Société des Phares 
et une réduction correspondante serait appor
tée au pourcentage fixé dans l'article 2. 

árt. 15a. Aucune disposition de la pré
sente Convention ne sera considérée comme 
constituant un règlement du sort des îles ou 
terriroires visés par l'article 16 du Traité de 
Lausanne ou comme préjugeant la conclusion 
d'un tel reglement dans l'avenir. 

Art. 16. La présente Convention sera rati
fiée et les instruments de ratification seront 
déposés à Londres aussitöt que faire se pourra. 
Dès Ie dépöt des ratifications par quatre au 
moins des Puissances signataires, elle entrera 
en vigueur. Les autres Puissances qui ne ra
tifieraient qu'ultérieurement auront,- néan
moins, à acquiter la quotepart leur incombant 
d'après l'article 2 dans les sommes versées à 
la Société depuis l' entrée en vigueur de la 
-Convention. 

La première partie de la présente Conven-

tion cessera d'être applicable aussitöt que Ie 
nouveau régime résultant de l'exécution de l a 
Partie II pourra lui-même entrer en applica
tion et s'il n'en pouvait être ainsi dans Ie 
délai de cinq ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente Convention, la Con
vention entière prendrait fin, les feux qui en 
font l'objet cessant d'être entretenus. 

Art. 17. Sauf disposition contraire de la 
présente C-0nvention, celle-ci ne pourra être dé
noncée par l'une ou l'autre des Hautes Par
t ies contractantes que cinq ans après l'entrée 
en appl ication de la Partie II. Cette • dénon
ciation ne mettra fin à la présente · Convèn
tion qu'à l'expiration d'un délai de six mois ; 
dès la notification de )adite dénonciation, les 
autres Puissances contractantes se réuniront en 
conférence à l'effet de procéder à tous arran
gements jugés nécessaires . 

Le contrat à conclure avec l a Société en 
conformité de l 'article 5 pourra stipuler telle 
durée <lont les Parties conviendraient, m ais 
devra prévoir que si la dénonoiation de la 
Convention intervient pendant l a durée dudit 
contrat celui-ci pourra prendre fin en même 
temps que la Convention. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nornmés ont signé l a présente Convention et 
y ont apposé leurs sceaux. 

Fait à Londres, Ie seize décembre mil neuf 
cent trente. 

(L.S.) Freiherr Constantin von Neurath. 
(L.S.) A. de Fleuriau. 
(L.S.) Arthur Henderson. 
(L.S.) A. C. Bordonaro. 
(L.S.) T. Matsudaira. 
(L.S.) W. F. Röell. 

Engelsche tekst. 

The President of the German Reich, the 
Prnsident of the French Republ ic, His Majesty 
the King of Great Britain, Ireland and -the 
British Dominions beyond the Seas, Emperor 
of India, His Majesty the King of Italy, His 
Majesty the Emperor of J apan, and H er Ma
jesty the Queen of the Netherlands; 

Considering that, by a convention date<l the 
27th April/9th May 1899, between the Otto
man Government and the Otroman Lighthouse 
Company, that company constructed at the 
expense of the Otroman Government and snb
sequently maintained on behalf of and at the 
expense of the said Government certa in lights 
on the Islands of Abu Ail, Zebair, and J ebPI 
Teir, in the Red Sea, and at Mocha; and 

that in the course of the war the above
mentioned islands were occupied by the forces 
of His Britannic Majesty, and the lights were 
controlled and maintained by them, and the 
Mocha light ceased to be maintained; and 

Considering that, by article 16 of the Treaty 
of Peace with Turkey, signed at Lausanne on 
the 24th July, 1923, Turkey renounced all her 
rights and ti ties over the is! ands above men
tioned and over the ten-irory of Mocha, thtJ 
future of these islands and of that territory 
being a matter for settlement by the Parties 
concerned ; and 

that no agreement on the subject of the 
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future of the above-mentioned islands has been 
come to among the Parties concerned, and it 
is desirable in the interests of shipping to 
ensure that the li ghthouses thereon shall be 
maintained; and 

Considering that it is desirable in the event 
of the Mocha light not being restarted to fa. 
cilitate navigation in the neighbourhood of 
Mocha by the establishment of a system of 
lighting at least six miles from the most sea
ward coastal islet or rock; and 

that the terms of the Convention of the 
27th April/9th May, 1899, are inapplicable to 
the circumstances of the present time, but that 
it is nevertheless desirable that the Ottoman 
Lighthouse Company hould continue, on equi
table terms, to be responsible for the light
houses in the Red Sea; 

Have decided to conclude a Convention for 
this purpose, and have appointed as their 
Plenipotentiaries: 

The President of the German Reich: 
His Excellency Freiherr Constantin von 

Neurath, Ambassador Extraordinary and Ple
nipotentiary of the Reich at London; 

The President of the French Republic: 
His Excellency M. A. de Fleuriau, Ambas

sador Extraordinary and Plenipotentiary of 
France at London ; 

His Majesty the King of Great Britain, 
Ireland and the British Dominions 
beyond the Seas, Emperor of India: 
For Great Britain and Northern Ire
land: 

The Right Honourable Arthur Henderson, 
M.P., His Prinoipal Secret.ary of State for 
Foreign Affairs; 

His Majesty the King of Italy: 
His Excellenoy M. Antonio Chiaramonte 

Bordonaro, His Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary at London; 

His Majesty the Emperor of Japan: 
His Excellency Mr. Tsuneo Matsudaira, His 

Ambassador Extraordinary and Plirnipoten
t iary at London; 

and 
Her Majesty the Queen of the Nether-

1 ands : 
Jonkheer W. F. Röell, Chai·gé d'Affaires of 

the etherlands at London; 
Who, having communicated their full po

wers, found in good and due form, have 
agreed as follows: 

PART I. - Provisional llégime. 

Art. 1. Pending the establishment of the 
régime contemplated in Part II of the pre
sent Convention, the High Contracting Pa~·
ties deciare that they accept the agreement 
concluded on the 29th day of ovember, 1930, 
between the President of the Board of Trade 
in London and the Ottoman Lighthouse Com
pany, of which a copy is annexed to this part 
of the present Convention, for the maintenan
ce of lights in the Red Sea. 

Art. 2. From the date on which the pre
ent Convention comes into force and until the 

establishment of the régime laid down in 
Part II hereunder, the sums paid annually to 

the Ottoman Lighthouse Company in accordan
ce with the agreement mentioned in artiole 1, 
shall be paid by the High Contracting Par
t ies in the following proportions: 

1. 
2. 
3. 

Per 
cent. 

Germany .... .. ........... .. ..... ........ ...... 9.5 
France ........................................ 7 
The United Kingdom of Great Bri-
tain and Northern Ireland ............ 61 

4. Italy ............................................. 6 
5. Japan .. ........... ... .............. .... .......... 4 
6. The Netherlands ... .. .. .... ..... ........ ... 12.5 

Art. 3. The High Contracting Parties i-e

serve to themselves, in so far as each of them 
is concerned, liberty to recover from the mer
chant vessels which sai l under their flags and 
benefit by the said lights the share allotted to 
them under the provisions of Article 2. 

Art. 4. A. committee compo ed of the con
sular representatives at Port Said of the High 
Contracting Parties, and presided over by the 
consul ar officer of the Power representi ng the 
largest volume of hipping which benefits by 
the li gths dealt with in the present Conven
tion, shall act for the High Contracting Par
ti es in their dealings with the Ottoman Light
house Company and shall watch over the exe
cution of the agreement mentioned in article 1. 

Annex. 
Agreement. 

Agreement made the 29th day of November, 
1930, between the Board of Trade, a Depart
ment of His Majesty's Government in the Uni
ted Kingdom of Great Britain and orthern 
Ireland, acting for and on behalf of the 
Powers mentioned in recital (/) below, of the 
one part; and the Administration générale 
des Phares de ]'ex-Empire ottoman, of No. 12, 
Rue Gaillon, Paris (herein-after called the 
Company, which expression shall, where the 
context so admits, include their successors), re
presented by MM. Collas et Michel, of the 
other part; 

a. Whereas under a convention dated the 
27th April/9th May, 1899, between the Otto
man Government and the Company, the said 
Com pany constructed, at the expense of the 
Ottoman Government, and subsequently main
tained until the happening of the events next 
hereinafter recited, in the name of and for 
the account of the said Government, certain 
lighthouses on the Islands of Abu Ai!, Zebair, 
and Jebel Teir, in the Red Sea and at Mocha; 

b. And whereas in January 1915 the said 
islands were occupiecl by the forces of His 
Britannic Majesty and the li ghthouses thereon 
have since been controlled and maintained 
by His Majesty's Government in the Unitecl 
Kingdom, but the lighthouse at Mocht has 
not been lighted since the said occupation; 

c_ And whereas by artiole 16 of the Treaty 
of Peace with Turkey, signed at Lausanne on 
the 24th July, 1923, Turkey renouncecl all 
her rights and titles whatsoever over the 
is! ands before mentioned, the future of these 
islands being a matter for settlement by the 
parti es concerned ; 

d. And whereas no agreement on this sub-
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ject has been come to among the parties con
cerned and it is desirable in the interests of 
shipping to ensure that the lighthouses on the 
said islands shall be maintained; 

e. And whereas the provisions of the Con
vention of the 27th April/9th May, 1899, are 
inapplicable t.o present conditions, and is is 
nevertheless desirable that the Company should 
continue on equitable terms t.o be responsible 
for the l igths in the Red Sea; 

/. And whereas a Convention between the 
President of the German R eich, the President 
of the French Republic, His Majesty the King 1 

of Great Britain, Ireland and the British Do
minions beyond the Seas, Emperor of India, 
His Majesty the King of Italy, His ~lajesty 
the Emperor of Japan, and Her Majesty the 
Queen of the Netherlands, bas been proposed 
and drafted providing for the maintenance of 
the lighthouses on the said islands by the Com
pany and for contributions by the High Con
tracting Parties to the cost of maintenance 
and for the confirmation by the High Con
tracting Parties of an agreement (being this 
present agreement) between the Board of 
Trade and the Company for the maintenance 
of the said lighthouses by the Company pen
ding the establi hment of the definitive régime 
contemplated by the draft Convention; 

Now it i hereby agreed as follows: 
1. Three months after it has received notice 

from the Board of Trade that the Convention 
has come int.o force, the Company shall take 
possess ion of the three I ighthouses on the is
lands of Abu Ai!, Zebair and Jebel Teir, in 
the Red Sea (hereinafter referred to as the 
said lighthouses) , and shall thereafter during 
the continuance of this agreement maintain 
and manage the said lighthouses in a proper 
and efficient manner t.o the reasonable satis
faction of the Board of Trade and will comply 
with any reasonable representations as to the 
character and efficiency of the lights made t.o 
it by the Board of Trade: Provided that this 
obl igation of the Company shall not be con
strued to require from the Company a higher 
standard of condition or efficiency than the 
standard as on the date when the Company 
takes possession of the I ights, or an expen
diture on renewals, replacements or repairs in 
respect of any one lighthouse in uny one year 
exceeding .E 300: Provided also that the 
Board of Trade shall not be Jiable for any 
excess over .E 300 of exponditure on renewals, 
replacements or repairs in respect of any one 
l ighthouse in any one year, un.less such expen
diture has been made with the written con
sent of the Board. 

2. This agreement shall continue in force , 
subject to the provisions of clause 6, for a 
period of five years from the date on which 
the Convention comes into force , or until an 
agreement shall be concluded with the Com
pany for the maintenance of the said light
houses in accordance with the definitive régime 
contemplated by the proposed Convention be
fore referred to, whichever period shall be 
the shorter. 

3. The Board of Trade shall pay to the 
Company remuneration at the rate of .E 11,000 
per annum payable monthly. 

4. Within three months after the expira
tion of one year from the date on which the 
Company takes possession of the lights and 
within thrne months after the expiration of 
every subsequent year the Company shall fur
nish to the Board of Trade full accounts and 
particulars showing the actual cost to the 
Company of the maintenance and manage
ment of the said lighthouses during such year 
in order that information may be available 
for the purpose of negotiating a permanent 
agreement for the maintenance by the Com
pa.ny of the said lighthouses. For the purposes 
of this clause the actual cost t.o the Company 
of the maintenance and management of the 
sa id lighthouses shall include a sum calculated 
at the rnte of 1: 900 per annum, which shall 
be deemed to have been expended by the 
Company in respect of its head office expetljóes 
in Paris and in Constantinople and to be at
tributable to the said ma intenance and ma
nagement. 

5. The accounts of the Company relating 
to the sai d I ighthouses shall be audited by 
some person or firm appointed by the Board 
of Trade and the Company shall give to the 
Board of Tracle or to any person or finn 
author ised by them in that behalf access to 
a ll hooks of account and other documents ne
cessary for the purpose of uch audit and 
shall pay the reasonable cost of such audit. 

6. If any of the High Contracting Parties 
referred to in the above recital (/) fail to 
accept this agreement as contemplated by the 
proposed Convention or denounce the Conven
tion, or if the Company fail to carry out the 
provisions of this agreement, the Board of 
Trade may determine this agreement by gi
ving not less than six months' previous notice 
in writing signed by a Secretary or Assistant 
Secretary of the Board of Tracle and delivered 
at the heacl office of the Company in Paris. 

7. The Company shall not be entitled to 
any compensation by rnason of the determina
tion of this agreement. 

8. The Company being a "Société française 
en nom coll ect if," its succes ors shall be as
certained in accordance with the principles of 
tlie law of France, but in all other respects 
this agreement shall be construed according t.o 
English law. 

9. 1. The Company hereby agrees that in 
the negotiation of the permanent agreement 
contemplated by the said Convention and re
ferred to in clause 4 it will accept as a basis 
for its remuneration in respect of the main
tenance and management of the said light
houses a sum equal to the cost to the Com
pany of maintenance and management, to
gether with an addition of 12¾ per cent. of 
such cost. For the purposes of this subclause, 
the cost to the Company of maintenance and 
management hall include a sum calculated 
at the rate of J: 900 per annum, which shall 
be deemed to have been expended by the Com
pany in respect of its head office expenses in 
Paris and Constantinople and to be attribu
table to the maintenance and management of 
the said lighthouses. 

2. othing in this clause hall be held as 
determining or as being or implying the ac-
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ceptance by the Company of a basis for its 
remuneration in connexion with the execution 
of works for the improvement of the said 
lighthouses. 

10. If any dispute, difference or question 
shall at any time hereafter arise between the 
Parties hereto in respect of the construction of 
clauses 1 to 8 of this agreement or concerning 
anything in the said clauses contained or 
arising out of the said clauses or as to the 
rights, liabilities or duties of the said Par
ties thereunder, the same shall be referred to 
the arbitration in London of two arbitrators, 
one to be appointed by each of the Parties 
hereto, or, if they cannot agree, of an umpire 
appointed on the application of either Party 
by the President of the Institute of Civil 
Engineers in London, and, subject as afore
sairl, the relevant provisions of the Arbitra
tion Act, 1889 , or any statutory variation, mo
difi cation or re-enactment thereof for the 
time being in force , shall apply to any such 
arbitration. 

Done in duplicate copies of which the 
French and Eng! ish texts shall both be 
authoritative. 

·In witness whereof the Board of Trade have 
caused their official seal to be affixed hereto, 
and the President of the Board of Trade and 
Messieurs Collas et Michel have placed their 
respective signatures hereon. 

The day and year first above ,vritten. 
The Official Seal of the 

Board of Trade was affixed hereto in the 
presence of-

(Zie voor de onderteekeningcn de Fransche 
tekst.) 

PART II. 
E st<tblishment of CL Definitive Régime. 

Art. 5. On the conclusion of the first year 
after the coming into force of the present 
Convention, the Ottoman Lighthouse Company 
shall be invited by the Committee mentioned 
in article 4 tot present a report contairung 
full information of the sums actually expen
ded by it during that year on the upkeep of 
the I ights referred · to in article 1; this report 
hall also propose a programme of the works 

which it would be desirable to execute for the 
improvement of the said lights, and estimates 
of the expenses which these works would en
tail. When this information has been verified 
and the Company's proposals have been exa
mined, fresh negotiations shall be undertaken 
with the Company for the conclusion of a per
manent agreement for the maintenance of the 1 
Red Sea lights by means of dues levied on 
the merchant sh ipping which benefits by the 
1 ights. These dues must be equitable in amount 
and mu t remain in force for a pe1·iod of five 
years. 

Art. 6. The High Contracting Parties agree 
to entrust to the President of the Board of 
Tracle in London, as the representative of the 
Power which now possesses the largest vol urne 
of merchant shipping operating in the Red 
Sea , the conduct of the negotiations with the 

Ottoman Lighthouse Company with a view to 
the conclusion of the definitive agreement pro
vided for in article 5 as well as with a view 
to such alterations as it may be desirable to 
introduce into it subsequently in accordance 
with article 9. In case a disagreement as to 
the amount of the dues to be levied on ves
sels should prevent the conclusion of the agree
ment negotiatecl by the Board of Trade with 
the Ottoman Lighthouse Company, the ques
tion of the amount of the said dues shall be 
referred to three arbitrators whom the Coun
cil of the League of Nations shall be invited 
to appoint. The decision of these arbit1·ators, 
acting if need be by a majority, shall be 
final. 

Art. 7. Subject to any agreement which 
may be conclucled with the Suez Canal Com
pany and any other special arrangement 
which may be made between the Ottoman 
Lighthouse Company and the Shipping Com
panies for the payment of the dues elsewhere, 
the dues mentioned in articles 5 and 6 shall 
be payable at Port Said by vessels which pass 
through the Suez Canal, and vessels which do 
not pass through the Suez Canal shall pay 
the dues at one of the ports belonging to one 
of the High Contracting Parf-ies. The agree
ment to be negotiated with the Ottoman 
Lighthouse Company in accordance with ar
ticle 5 must lay down in detail the conditions 
in whicb the <lues shall be paid and remitted 
to the said Company. 

The Suez Canal Company shall be invited. 
through the intennediary of the French Go
vernment, to agree to collect the light dues 
with a view to facilitating the execution of 
the agreement mentioned in article 5. 

Art. 8. The Committee referred to in ar
ticle 4 shall be required to supervise the exe
cution of the agreement mentioned in article 5. 

Art. 9. If, during the years following the 
establishment of the régime referred to in 
article 5 or the introduction of any a lteration 
in the amount of the dues, the Governments 
representing not less than 75 per cent. of the 
mercantile tonnage passing through the Red 
Sea, on the one side, or the Ottoman Light
house Company, on the other side, are of 
opinion that tbe tariff of dues requires revi
sion, notice shall be given to that effect either 
to the said Company or to the Committee 
referred to in article 4, as the case may be, 
and negotiations shall then be instituted for 
the revision of the tariff in accordance witb 
the procedure laid down in article 6. In de
fault of agreement, the question shall be re
ferred to arbitration, as provided in that 
article. 

The new tariff thus fixed, either by agree
ment or by arbitral award, shall remain in 
force for not less than five years. 

Art. 10. Any alterations in the amount of 
the lights <lues, which, as provided for in 
article 9, may be agreed upon between the 
High Contracting Parties and the Ottoman 
Lighthouse Company, shall be embodied in 
notes to be exchanged between the President 
of the Board of Trade in London and the re
presentative of the Lighthouse Company. 
These al terations shall be brought into force 
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by means of such exchange of note and on 
the date laid down in the notes. 

Art. 10a. The provisions of this part of 
the present Convention shall also apply to the 
expense of installing and maintaining a ligh
ting system for facilitating navigation in the 
neighbourhood of Mocha if provision should 
be m ade in the definitive agreement to be 
concluded with the Ottoman Lighthouse Com
pany under art icle 5 for establishing such a 
sy tem at least six miles distant from the· 
most seaward coasta l islet or rock in the 
n ighbourhood of Mocha. 

PART III. - General Provisions . 

Art. ll. In the event of the Ottoman L ight
house Company, in accordance with the agree
ments which it may have concluded, denoun
cing those agreements, the High Contracting 
Parties agree to meet in conference for the 
purpose of concluding a fresh arrangement 
for the maintenance of the R ed Sea lights. 

Art . 12. The agreement to be concluded 
with the Ottoman Lighthouse Company in ac
cordance with the provisions of article 5 
hall stipulate that if the High Contracting 

P artie. cons ider that the Ottoman Lighthouse 
Company is no Jonger in a position to carry 
out its· undertakings in accordance with its 
agreement, or if the membres of the Commit
tee referred to in article 4, representing not 
less than 80 per cent. of the mercantile ton
nage pass ing through the R ed ea con ider 
that the said Company is failing to carry out 
the provisions of its agreement or that the 
company refuses unreasonably to make neces-
ary improvemonts in the equipment and ser

vice of the lights, a notification shall be ad
dressed to the Company informing it that its 
agreement is terminated, and the said agree
ment shall come to an end upon the expi ry 
of a per iod of six months from the date of 
that not ificat ion. 

Art. 13. In the event of the arrangement 
contempl ated in article 16 of the Treaty of 
Lausanne being concluded between the Parties 
concerned, the High Contracting Parties will 
meet in conference in order to decide whether 
it is desirable to terminate the present Con
vention, or to modify its terms with a view 
to making it conform to the aforesaid a,rran
gement. 

Art. 14. The High Contracting P arties se
verally undertake to refrain from any inter
ference with the working of the lights referred 
to in the present Convention and to take 
legisl ati ve, administrative or other action, to 
ensure that their nationals shall not commit 
any acts or take any measures inj ur ious to 
the interests or property of the Ottoman Light. 
house Company in connexion with the lights 
mentioned in article 1. 

In the event of any circwnstances arising 
which may endanger the working of the 
1 ights, the High Contracting Parties shall 
conc rt together as to the mea ures to be 
taken. 

Art. 15. The High Contracting Partie 
shall invite the Powers possessing merchant 
vessels which frequent the Red Sea to accede 
to the present Convention. Such a cession 

shall be effected by means of a declaration 
addressed to His Ma,jesty's Government in the 
United Kingdom of Great Britain and 

orthern Ireland, who will furnish a certified 
copy thereof to the other High Contracting 
Parties. 

If the access ion of any other Power shall 
affect the provisional régime la id down in 
Part I of the present Convention, that PO\ver 
will be required to pay, in a. proportion to be 
fixed by the High Contracting Parties, its 
share of the sums paid annually to the Otto
man Lighthou e Company, and a correspon
ding reduction shall be made in the percen
tage scale la.id down in article 2. 

Art. 15a. Nothing in this Convention shall 
be 1·egarded as constituting a settlement of the 
future of the islands or territories referred to 
in article 16 of the Treaty of Lausanne or a 
prejudicing the conclusion of any such settle
ment in future. 

Art. 16. The present Convention shall be 
ratified and the instruments of ratification 
shall be depos ited at London as soon as pos-
ibl e. The Convention shall enter into force 

when ratifications have been deposited by not 
less than four of the signatory Powers. Other 
Powers who ratify subsequently shall, never
theless, be obi iged to pay their share, as 
provided for in article 2, of the sums paid to 
the Company from the date of the entry into 
force of the Convention. 

Part I of the present Convention shall cease 
to be operative as soon as the new régime re
sulting from the execution of P art Il be
comes effective, and if this does not happen 
with in a pe1·iod of five years from the entry 
into force of the present Convention, the 
whole Convention shall cease to have effect, 
and the lights which form the snbject of the 
Convention shall cease to be maintained. 

Art. 17. Except as otherwise provided in 
the present Convention, it m ay not be denoun
ced by one of the Hi gh Contracting Parties 
unti l after the expiration of five years from 
the coming into force of Part II. Such de
nunciation shall not bring the present Con
vention to an end until after the expiration 
of a further period of six months; on the no
t i fication of such denunciation by one of the 
High Contracting Parties, the other Contrac
ting Partie shall meet in conference with a 
view to making such arrangements as may be 
considered nece ary. 

The agreement to be concluded with the 
ComIJany in accorda11ce with article 5 may 
provide for whatever cluration the Parties may 
agree upon, hut must provide that, if a de
nunciation of the Convention takes place du
r ing the agreed period of duration of the 
said agreement, the Jatter may be determined 
at the same t ime as the Convention. 

In faith whereof the above Plenipotentiarjes 
have signed the present Convention and have 
affixed thereto the ir seals. 

Done at London the 16th day of December 
one thousand nine hundred and thirty. 

(Z ie voo,· de onderteekeningen de Fransche 
tekst.) 
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25 Novemb e1· 1931. WET, houdende naturali
satie van P. J . Arets en 19 anderen. S. 
455. 

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

dat er aanl eiding is tot naturalisatie van P eter 
J oseph Arets en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
g ing - wat betreft de in artikel 2 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken , 
bedoeld in a rt. 3 der wet van 12 December 
1892 (Staat sblad n°. 268), op het Nederlan-

. derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(, taatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedan igheid van N ederlander 

wordt bij rleze ver] eend aan: 
1 °. P ete1· J oseph A 1·ets, gec:,ren te K eulen

Ehrenf eld ( Pruisen) den 9 Juni 1899, arbei
der. wonende te H eerlen, provincie Limburg; 

2°. Anton Bod, geboren te R otthausen 
( Pr,tisen) den 26 F ebruari 1885, wnd. opvoe
dend ambtenaar, wonende te Semarang (Ne
cle1·lanclsch-lndië); 

3°. P eter J osef Wilhelm B oemen, geboren 
te Aken (Pruisen) den 9 April 1888, techni
cus, wonende te Aken. ( P ruisenJ; 

4°. Paulina Aloisia Crassée, geboren te 
P ettau (Yugo Slavië) den 29 J anuari 1893, 
zangeres, wonende te K aiesrslai,tern ( Duitsch
land); 

5° . L ewi Felder, geboren te Baligrod (Po
l enJ den 17 Augustus 1903, koopm'an, wonen
de te Amstel'llam, provincie Noordholland; 

6°. W ilhelm H ermans, geboren te St. 1'oe
nis ( Pruisen.) den 14 Augustus 1902, fabr ieks
arbeider, wonende te T egelen, provincie L im
burg; 

7°. Johann Alex H olla, geboren te Wal
beek (Pruisen) den 25 Juni 1890, smid-bank
werker, wonende te Venlo, provincie Lin,
burg; 

8°. Jacoba Johanna Gertruda Huebers, ge
boren te W eeze (Pruisen) den 2 Januari 1897, 
huishoudster, wonende te H ees bij W eeze 
( PruisenJ; 

9°. Jett e Kropveld, geboren te Rütenbrock 
( Hanno ·ver) den 19 November 1896, zonder 
beroep, wonende te Rütenbrock ( Hannover); 

10°. Jul ius Nassau, geboren te Essen (Prui
sen) den 18 M ei 1879, fabrikant, wonende te 
Bussum, provincie N oordholland; 

11°. Adolf Nieb erg, geboren te Amsterdam 
(No ordholland) den 2 Juni 1909, monteur, 
wonende te An,sterclam , provincie Noordhol
land· 

12o'. Rosa Pul1n, gescheiden echtgenoote 
van Karl Hillgemann, geboren te K eulen 
( P ruisen) den 16 September 1890, bedrijfs
leidster, wonende te A1nsterda11,, provincie 
N oordholland; 

13°. Marjem B eyl e Rapapo1·t (Eise1ibruch), 
weduwe van Chaskel Rapaport, geboren te 
Sassow (Pol en) den 27 Juni 1882, zonder be
roep, wonende te 's- Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

14°. Erna Salomon, geboren te B erlijn 
( Pruisen) den 4 Juni 1909, zonder beroep, 
wonende te A mste-rdam, provincie N oordhol
lanà; 

15°. Christian J ohann von Scheven, gebo
ren te 's-G1·avenhage, (Zuidholland) den 10 
December 1900, hoteladministrateur, wonende 
te 's.Gmv enhage, provincie Zuiàholland; 

16°. Eduard Adolf Wat erman, geboren te 
Arnhem ( Gelderland) den 12 November 1883, 
comm issionnair, wonende te L es Mureaux 
( Frankrijk). 

2, Met a fwij king van het bepaalde bij ar
tike l 3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 

ecle rl anderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. R einhold J onan Kalinski, geboren te 
Rotterdan, ( Z uidholland) den 10 Maart 1905. 
hulpbestell er, wonende te R otterda1n, provin
cie Zuidholland; 

2°. August Ma1'Sel M enner, geboren te Am
ste·rda11t (Noordholland) den 17 Juli 1898, 
monteur, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

3°. J ohan H einrich W essels, geboren te 
b'inmen ( Drenthe) den 26 December 1894, 
veenarbeider, wonende te Barge,· Oosterveen, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe; 

4°. F,·anciscus Xaverius Wilhelmus Jos ephus 
Z iegler, geboren te Harderwijk (Gelderland) 
den 3 September 1893, photograaf, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

3, Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na di en harer a fkondi g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 25sten 

November 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Justitie, J. Do n n e r . 
(Uitgeg . 7 December 1931.) 

25 Novembe·r 1931. WET, houdende naturali
satie van W, G. Bauwens en 19 anderen. 
S. 456. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Wil
helm Gerhard B cmwens en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met ove rl egging - wat betreft de in artikel 
2 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten,. 
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. L De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Wilhelm Ger hard Bauwens, geboren te 

Haaren ( P ruisen) den 4 April . 1898, land . 
bouwer, wonende te 0 ereonsweil e1· b/Jülich 
( P,·uisen) ; 

2° . Rosa F,·anziska Gertrud von Da1nitz, 
geboren te K eulen (Pruisen) den 7 Septem
ber 1899, ziekenverpleegster, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

3°. Gustav Erb, geboren te Oberwinterthur 
(Z witserland) den 22 Juni 1894, werkzaam bij 
het boschwezen, wonende te Salatiga (Neder
landsch-l ndië); 
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4°. J ohann F1·iedrich Gravenhoff, geboren 

te Königssteele (Pruisen) den 13 September 
1882, magazijnmeester, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

5°. Rudolf Jackl, geboren te Weenen (Oos
tenrijk) den 7 December 1882, directeur van 
gemeentewerken der gemeente Cheribon, wo
nende te Cheribon (Nederlandsch-Indië); 

6°. H endrik Kampherbeek, geboren te 
Vennebrügge ( Pruisen) den 1 Augustus 1888. 
boschwachter, wonende te Balderhaar (Prui
sen); 

7°. Max Kaufmann, geboren te Burtscheid 
(Pruisen) den 10 October 1892, bedrijfsleider, 
wonende te Amsterdmn, provincie Noordhol
land; 

8°. Maria Josephine H elena Kisslig, ge
boren te Bazel (Zwitserland} den 11 Mei 1850, 
zonder beroep, wonende te Zutphen, provincie 
Gelderland; 

9°. Anna Margaretha Barbara Kraemer, 
geboren te H orst (Pruisen) den 2 September 
1898, onderwijzeres, wonende te Schaesberg, 
provincie Limburg; 

10°. Anna Maria van Vl euten, weduwe van 
:F'rancesco Luigi Vincenzo Deogratias Mari a 
Isasca, geboren te Pekalongan (Nederlandsch
l ndië} den 19 Juli 1858, zonder beroep, wo
nende te Nice (Frankrijk); 

11°. Noach W einberg, geboren te Antwer
pen (België} den 28 Februari 1896, vee!:1a1;1-
delaar, wonende te 's-Gravenhage, provmme 
Zuidholland; 

12°. Joannes F1·ancsicus van de Weygae1·t, 
geboren te Capellen ( B elgië) den 16 Septem
ber 1874, landbouwer, wonende te Putte, pro
vincie N oordbrabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Johannes Da1-mstadt, geboren te Maas
tricht (Limburg) den 16 J anuari 1897, han
delsre iziger, wonende te Roe1'1nond, provincie 
Li?nburg; 

2°. Bruno Deyber, geboren te M. Gladbach 
(Pruisen) den 25 Juni 1905, graveur, wonende 
te Enschede, provincie Overijssel ; 

3°. Johann Gerha,·d Eile1-ing, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 12 September 1909, 
bakker, wonende te Barge1·-Compasc1.um, ge
meente Enimen, provincie Drenthe; 

4°. Otto Marie Flick, geboren te 's-Graven
hage (Zuidholland) den 3 Maart 1899, siga
renwinkelier, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidhollanm; 

5° . Gerhardus Hölsche,·, geboren te Em
men (Drenthe) den 26 Februari 1899, veen
arbeider, wonende te Barger-Compascuu,n, ge
meente Emmen, provincie Drenthe; 

6°. Wilhelm Arthur Huc k, geboren te Heer
len (Limburg) den 2 Mei 1906, machinist, 
wonende te Voerendaal, provincie Limburg; 

7°. H endrik Jan Kaemingk, geboren te 
Aalten (Gelderland) den 15 November 1895, 
landbouwer, wonende te Bm·chem, gemeente 
Laren, provincie Gelderland; 

8°. Martin Ritzerfeld, geboren te H eerlen 

(L imburg) den 18 Januari 1904, bankwerker, 
wonende te Bleijerheide, gemeente Kerkrade, 
provincie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 25sten 

November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 7 December 1931. ) 

25 N ovembe1· 1931. WET tot wijziging van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1930. S. 457. 

25 November 1931. WET tot wijziging van 
artikel 191, eerste lid, en van artikel 193, 
vijfde lid, der Lager-onderwijswet 1920. 
s. 458. 

Bijl. Handel . 2• Kamer 1930/1931, no. 413, 
1-3; 1931/1932, n°. 61. 
Handel. 2• Kamer 1931/1932, bladz. 245. 
Handel. l • Kamer 1931/1932, bladz. 48. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de termijnen, vervat in 
artikel 191, eerste lid, en artikel 193, vijfde 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 November 1930 
(Staatsblad n° . 446), te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 191, eerste lid, der Lager

onderwijswet 1920 wordt in plaats van: ,,Tot 
en met 31 December 1931", gelezen: Tot en 
met 31 December 1932. 

Art. II. In artikel 193, vijfde lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 November 1930 (Staatsblad 
n°. 446), wordt in plaats van: ,,Tot 1 Ja
nuari 1932", gelezen: Tot 1 J anuari 1933. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen , 

J. Te r pst r a. 
(Uitgeg. 4 December 1931. ) 

25 Novembe1· 1931. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkoop 
aan de Onze Lieve Vrouwe Stichting aan 
den Zuidsingel te Amersfoort, van het 
bouwterrein aan de Daam Fockemalaan 
aldaar, sectie C, nos. 2583 en 2584 en n°. 
3369 ged. S. 459. 

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

dat de Onze Lieve Vrouwe Stichting aan den 
Zuidsingel te Amersfoort in koop heeft ge
vraagd het bouwterrein aan de Daam Foeke-



705 25 N OV E MB ER (S 459) 1931 
mal aan aldaar , kadastraa l bekend gemeente 
,t 111ers foort , sectie C, nos. 2583 en 2584, g root 
10,1445 H .A ., met pl.m . 25 A . van het per
ceel n°. 3369, en da t het bela ng van den 
Staat zich tegen den verkoop daar van niet 
verzet · 

Zoo 'ïs het , da t Wij , den Raad van S tate, enz. 
E enig artikel . 

Goedkeuring wordt ve rl eend aan den onder 
handschen verkoop, aan de Onze Lieve Vrouwe 
Stichting aan den Zuidsingel te A m e1'Sfoo1·t , 
van het bouwter rein aan de D aam F ockema
Iaan a ldaar , ka dastraal bekend gemeente 
Amersfoort , sectie C, nos. 258 3 en 2584, groot 
10,1445 H.A., met pl.m. 25 A. va n het pe r
ceel n°. 3369, geconstateerd bij de , in a fsch r ift 
aan deze wet gehechte, a kte dd. 16 M aart, 
1931. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 25sten 

November 1931. 
WILHE LMINA. 

D e M inister van Financiën, D e Geer. 
(Uitgeg. 7 D ecemb e,· 1931. ) 

AFSCHRIFT. 

IN NAAM DER KONI GI 

H eden, den zestienden M aar t negen t ienhon
derd een en dertig, ve rscheen voor Gerha,·d us 
Petrus Antonius L ambertus te Leuken, nota ris 
ter standplaats de gemeente A mers foort : 

de hee r Di rk Veenma n, Ontvanger der R e
g istratie en Domeinen te Amers foort, wonende 
a ldaar, ten deze gemacht igd door den Di
recteur de r R egist ratie en Dome inen te Am
sterdam bij brieven van den zeven tienden J uni 
negentienhonderd dertig, n°. 5096, en zeven
tien October negentienhonderd dertig , n°. 
8861 , Afdeeli ng Domeinen, gegrond op de 
miss ives van den Minister van Fi nanciën van 
den zesti enden Juni negen t ienhonderd dertig, 
n° . 90, en va n den vij ft ienden October negen
tienhonderd dert ig, n°. 75, Afdee ling Domei
nen. 

Comparant ver ki aa rde namens den Staat 
der N ederlanden. te hebben ve rkoch t en in 
voll en en vrijen eigendom te zu ll en leveren -
behoudens de vere isch te goed keuring bij de 
wet - aan de Onze L ieve Vrouwe St ich t ing 
aan den Zuidsingel te Amersfoort, opger icht 
bij a kte, verl eden den zestienden October 
achttienhonderd ach t en tach t ig voor den no
taris Meester W. S . J . van W aterschoot van 
der Grach t te Amsterdam, voor welke stich
ti ng a lh ier mede tegenwoordi g is en in koop 
aanneem t haar Al gemeen Overste en P resi
den te Mejuffrouw J ohanna H elena Ma nders, 
relig ieuse, wonende te Amersfoort, en zu lks 
conform art ikel 5 der Statu ten d ie r Stich t ing, 
zooals d ie zij n vastgelegd in aangehaalde op
ri ch t ingsakte te r ui tvoer ing van een bes! ui t 
van het Bestuur dier Stich t ing, genomen con
form a r t ikel 6 dier Statuten, in zijne ve rgade
ring van den negen en tw intigsten Mei negen
t ienhonderd dertig : 

A . de bouwterre inen aan de Daam Focke
malaan te Amersfoort, staande ten name van 
den Staat en kadast raal bekend gemeente 
Amersfoort in Sect ie C, nummers: 

L. & S. 1931. 

2583 , a ls hakhout, groot vijf en vijft ig aren 
vijf en ,,event ig centi a ren ; 

2584, a ls h akhout en dennenbosch, groot 
negen hectaren acht en vijftig aren zeventig 
cent iaren; 

al zoo te zamen g root ti en hecta ren veertien 
a ren vijf en veert ig centi a ren. 

Waa rvan de Staat den e igendom heeft ver
kregen door de overschrijving ten hypotheek
kantore te Amersfoort den twaalfden Juni 
negent ienhonderd twintig, in deel 547, n°. 13, 
van eene onderhandsche a kte van verkoop 
van e lf Juni negent ienhonderd twintig , gere
g istreerd te Amersfoor t den elfden Juli ne
gent ienhonderd twinti g; 

B . den zandweg tusschen de genoemde per
cee l en ectie C, nos. 2583 en 2584, van de 
Daam F ockemalaan tot de lij n, die de meest 
noo rde lijke punten der perceelen Sectie C, 
nos. 2583 en 25 84 verbind t, zijnde een ooste
lijk gedeel te g root ongeveer vijf en twintig 
a ren van het perceel kadastraa l bekend ge
meente Amersfoort, Sectie C, n°. 3369, he ide, 
geheel groot eenhonderd zes hecta ren vijf en 
zes ti g aren zeven cent iaren . 

Waa rvan de Staat den e igendom heeft ver
kregen door de overschrijving ten hypotheek
ka ntore te Amersfoort den tweeden Septem
ber achttienhonderd zes en zevent ig, deel 206, 
n°. 58, va n een koo pakte, een en dertig 
Augustus achttienhonderd zes en zevent ig ver
leden voo r den notaris van Werkhoven t.e 
Amersfoort. 

Deze ve rkoop en koop is geschied voor de 
somma van tweehonderd duizend zevenhonde1·d 
een en vij ftig gtdd,en, welke koopsom door 
koop te r aan verkooper za l moeten wo rden 
rnldaan binnen eene maand na de dagteeke
ning de r wet , waa rbij deze overdrach t zal 
zij n goedgekeurd, en wel ke betaling zal moe
ten geschieden ten kantore van den Ontvange,· 
der R egist ratie en Domeinen te Amersfoort 
tegen kwita nt ie. 

Wijde rs zij n partij en nog overeengekomen: 
dat het gekochte op de koopster za l over

gaan in den staat, waa ,·in het zich th ans be
v ind t, met a lle daaraan verbonden rech ten en 
plichten, hee rschende en lijdende e rfdienst
baarheden ; 

dat koopster haar gekoch te in eigen gebruik 
kan aanvaarden bij de betaling der kooppen
ningen a ls voo rschreven ; 

dat de g rond- en a lle andere eventueele I as
ten, van het verkochte geheven wordende, 
voor i-ekening van koopster komen vanaf den 
dag der aanvaarding en over het loopende 
jaar - vol gens opgave van den OntvangPr 
voornoemd - aan verkooper zull en worden 
voldaan bij de betali ng de r kooppenningen, 
w ll ende verkooper a lsdan voor de voldoening 
dier lasten over het loopend jaar zorg d1·agen; 

dat a ll e vrijwaring, behalve die ter zake 
van ui tw inning, wordt uitgesloten ; 

dat a ll e kosten dezer a kte, mitsgaders die 
dor levering en van de aan verkoope~ u it te 
reiken grosse dezer a kte, door koopster zull en 
moeten worden ged ragen en betaald ; 

dat meerdere of mindere maat, blijkende 
bij de opmeting van het ve rkochte, geen aan
leiding geeft tot ve rhooging of verl aging van 
den koopprijs. 

45 
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Ter executie dezer wordt door partijen do. 

micilie gekozen ten kantore van den Ontvan
ger der Registratie en Domeinen te Amers
foort. 

Waarvan akte. 
Verleden te Amersfoort, ten dage in het hoofd 
gemeld, in tegenwoord igheid van de heere~ 
K are l Melchior Bernardus Batenburg, cand1-
daat- notar is, en Wilhelmus Antonius Hertog, 
notarisklerk beiden wonende te Amersfoort, 
a ls getui gen', evenals de comparanten aan mij, 
notaris, bekend. 

Onmiddellijk na voorlezing is deze a kte on
derteekend door de comparanten, de getu igen 
en mij, notaris. 

Veenman. 
J . H. Manders. 
K. l\l. B. Batenburg. 
W . A. Hertog. 
G. te Leuken, 

Notaris. 
Gratis geregistreerd te Amersfoort d_on drie 

en twintigsten Maart 1900 een en dertig, deel 
6, folio 129, n°. 2410, twee bladen, geen ren
vooi. De Ontvanger, Veenman. 

Uitgegeven voor Eerste Gros e ten verzoeke 
van den Staat der Nederl anden, ve rkooper 111 

deze genoemd, heden, den ze en tw intigsten 
Maart negentienhonderd een en dertig. 

(get.) G. P. A. te Leuken, 
Nots. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris-G,neraal van het 

Ministerie ~an Financiën, 
(get.) van Asch van Wijck. 

25 November 1931. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkcmp 
aan de Gemeente A,nsterda,n van eemge 
percee len weiland in den Rietwijkeroorder-
polder onder Nieuwer-Amstel. . 460. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat de Gemeente Amsterda,n in koop heeft 
gevraagd eenige aa_n den Staat -~ehoorende 
perceelen weiland 10 den R1etw1Jkeroorder
polder onder Nieuwer-Amstel, en dat het be
lang van den Staat zich tegen dezen verkoop 
niet ver.let; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, euz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan de n on
de rhandschen verkoop aan de Gemeente A-ni
ste,·da,n, van eenige aan den Staat behooren
de perceelen weil and in den Rietwijkeroorder
polcler onder Nieuwer-Amstel, kadastraal i>e
kend aldaar, sectie V. nos. 103, 10-1 en 105 , 
tezamen groot 4.10.60 h.a., geconstateerd bij 
de in afschrift aan deze wet gehechte akte del . 
SO April 1931. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 
ovember 1931. 

WILHELMINA. 
Oe Minister van Financiën, D e C eer. 

( Uitgeg. 10 December 1931.) 

AFSCHRIFT. 

Tusschen de onclergeteekenden: 
1. Nicolaas Gesinus van H asselt, Inspec

teur der Domeinen te Amsterdam, ten deze 
handelende namens den Staat der Nederlan
den , als hiertoe gemacht igd bij brief van den 
Directeur der registratie on domei nen te Am 
sterdam van 3 Februari 1931 n°. 997, steu
nende op de mis ive van de n Minister van 
Financiën, van 31 J anuari 1931 n° . 48, Afd. 
Dom.; 

2. ,villem de Vlugt, Burgemeester der Ge
meente Amsterdam, en Johannes J acobus 
Roovers, Secretaris dier gemeente, als ver
tegenwoordigende het College van Burgemees
ter en Wethouders van Amsterdam, hetwelk 
namens die Gemeente handelt ter uitvoering 
Yan een besluit van den Gemeènteraad va11 
18 Maart 1931 n°. 209, goedgekeurd bij dat 
van Gedeputeerde Staten van de Provincie 

oordholland van 8 April 1931 n°. 101, 
is voor zooveel den taat der l ederlandon 

beti:eft, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet het volgende overeengekom en : 

De Staat der Nederlanden verkoopt aan de 
Gemeente Amsterdam, welke in koop aan
neemt eenige perceelen weiland in den Riet
wijkeroorderpolder onder ieuwer-Amstel, ka 
dastraal bekend in die Gemeente, sectie V, 
nos. 103, 104 en 105, tezamen groot 4.10.60 h.a. 

Deze verkoop on koop geschiedt voor een 
koop om van f 14,000 en onder de navolgende 
voorwaarden. 

Art. 1. Het verkochte wordt overgedragen 
in den staat en toestand, waa rin het zich thans 
bevindt met a l zijne I usten en lasten, bezwaren, 
rechten en eddienstbaarheden; de verkooper 
is tot geen andere vrijwar ing dan die om
trent den eigendom gehouden. 

Art. 2. A ll e 11avordering wegens onder- of 
overmaat van het verkochte wordt ui tges loten. 

Art. 3. De koopster aanvaardt het ver
kochte vrij van hypotheek en vrij vau huur 
van 1 Januari 1931 af; a lle I asten komen 
van dien dag af mede voor hare rekening. 

Art. 4. De betal ing der koopsom za l plaats 
hebben ten kantore van den Ontvanger dei· 
Directe Belastingen, l ste kantoor, te Am ter
dam, .Z. Voorburg-wa l 226, postrekemng 
4892, binnen één maand na de dagteekemng 
der kennisgeving aan de koopste r van de wet
telijke goedkeuring van dezen verkoop. 

Art. 5. De kosten dezer acte zijn voor reke
ning der koopster. 

Art. 6. De Gemeente Amsterdam verb ind! 
zich - behoudens de medewerking in dezen 
van het bestuur van het na te noemen wa
terschap - van den Rietwijkeroorderpolcler 
in huur te nemen, zu lks van 1 J a nuari 1931 
af, de dijksgronclen ter oppervlakte van 1800 
M2., gelegen tusschen de r ingvaaTt van den 
Haarlemmermeerpolder een rzijds en het per
ceel kadastraal bekend als gemeente Nieuwer
Am;tel, sectie V, n°. 103, anderzijds, welke 
gronden bij den Staat det· Nederlanden in 
huur zijn krach tens een acte van 21 F ebn1ari 
1921, zooa ls die is gewijzigd bij eene van 1 
J anuari 1929, zulk tot 1 Januari 1948 en 
YOOr f 18 per jaar. 
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Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te 
Amsterdam den 30 April 1931 . 

Biirgenieester en W ethouders 
der gemeente A 1nsterda1n, 

(get.) de Vlugt. 
D e Sec1·etaris, 

(get.) J. J. Roovers . 

D e I nspecteur der Domeinen, 
(get.) van Hasselt. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De S ecutaris- Generaal van het 

Ministerie vau Financiën, 
(get.) van Asch van Wijck. 

25 Nove·nibe1· 1931. WET tot wijziging en 
verhooging van het achtste hoofdstuk der 
Rijksbegrooti11g voo r het, dienstjaar 1930. 
s. 461. 

25 Nove111be1· 1931. WET, houdende rnrhoo
g ing van de begrooting van het Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1930. S. 462. 

25 November 1931. vVE'l' tot verk larin g· van 
het a lgemeen nut der onteigening van 
percee len, erfd ienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, nood ig voor den aanleg 
en de verbetering van een weg van Eind
hoven naar V eldhoven, in de gemeenten 
l;'indhov en en Veldhoven . S . 463. 

25 Noveinbe,· 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zake! ij ke rechten noodig voor verbetering 
van het gedeel te B everwijk-Alkmawr van 
den Rijksweg V elscn,- Alkmaar. S. 464 . 

25 1Yo·ve111ber 1931, WE'r tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdi enstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aanleg 
van een weg I angs de Oostzijde van het 
Aarkanaal, met ve rbreeding van het Aar
kanaal aan de Oostzijde tusschen den Rijn 
en Aardam, en den bouw van een nie uwe 
brng over het Aa,·kanaal ter ve rvang ing 
van de Rijnbrug, een en ander in de ge
meenten A.lphen aa.n drn Rijn en 'l' cr Aa,._ 
S. 465. 

25 Yov e1nber 1931. WET tot ve1·k lar ing van 
het algemeen nu t der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aan
leg en de verbetering van een weg van 
B eve,·wijk naar Uit geest, onde,· de ge
meenten W ijk aan Z ee en D uin, ll ce,ns
kerk en Uitgeest. S . 466 . 

25 November 1931. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigen ing van 
perceelen, erfd ienstbaarheden en andere 
zake! ijke rechten, nood ig voor de verbe
tering van den weg van Hil ve,·sum in de 
ri chting van Baa,.,,, onder de gemeente 
fl il ·vrrsum. S, 467. 

25 November 19 31. WET tot verklaring va11 
het, algemeen nut de r onteigening vall 
percee len, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aanleg 
van een weg van het krnispunt van de11 
Spaarnwouderweg en den Spieringweg i11 
de gemeente Haarlemmermeer naar den 
Zomerweg in de gemeente Haa,·lem, me t, 
een zij tak naar den Rijksweg Haarl em-
i l 111sterda1n, onder de gemeenten Haa1·
le111,1n e rm,eer, Haa1·le1nm,erliede en Spaarn . 
woi,de en Haarlem. S. 468. 

25 No vember 1931. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening vall 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aanleg 
en de verbetering van een weg van het 
Niedorpcr V e,·laat naar Aartswoud, onder 
de gemeenten Oude Niedor-p, Nieuwe Nie 
dorp, Win kel en Hoogw oud. S. 469. 

25 November 1931. Vl7E T tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
percee len, erfd ienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, nood,g voor den aanleg 
en de verbetering van een weg van Ko, 
dijk (Noordeinde) naar het Niedo,-per l/ei·
laat onder de gemeenten Koedijk, Wa, ·
menhuizen, Oudkarspel, N uord-Scharwou
clP, H a1·enka1·.~pel en H eer·hugowaard. S. 
470, 

25 N ovember 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van per
cee len, erfdi enstbaarheden en a ndere za
kelijke rechten, noodig voor de verbete
ring van den provincia len weg van Po f fert 
naar Priesc he palen onder Oost ·,rolcl (ge
meente L eek). S, 471. 

25 November 1931. WET tot verklaring va11 
het a lgemeen nut dei· onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zake! ijke rechten, noodig voor de verleg
g ing van den weg van Berghem naar 
H er71en, onder Ho ol,cijk. gemeente Ifer
pen. S. 472. 

25 Nov ember 1931. WET, houdende defini
tieve vaststel ling van het slot der reke
ning van uitgaven en ontvangsten van 
N ede,·lanclsch- l ndië oye,· het dienstjaar 
1926 . S. 473 . 
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De uitgaven hebben bedragen: 

f 751 ,069,084.10. 
De ontvangsten hebben bedragen: 

f 807,853,381.12. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt 

f 56,784,297.02. 

25 November 1931. BE LUIT tot w11z1gmg 
van het Verplegingsbesluit 1928. S. 474. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 7 ,Tuli 1931, 
no. 1573, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het gewenscht is gebleken 
het Verplegingsbeslnit 1928 te wijz igen; 

Gelet op de artikelen 65, 68, elfde lid, en 91 
der Arbeidswet, 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 SPptember 1931, n°. 13); 

Gezien het narler rapport van Onzen voor-
noemden Minister van 18 ovember 1931, 
n°. 2383, Afdeeling Arbeid; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 
Art . I. In artikel l, onder /, van het Ver

plegingsbesluit 1928 wordt tusschen,, ,,arbeids
lijst",". en '·' ,,Û;!z,~ Minister"" in~evoegd: 
,, ,,arbe1dsre~1ster , . . 

Art. IT. Artikel 2 van het Verplegingsbe
sluit 1928 wordt gewijzigd als volgt: 

Na het eerste lid wordt eon nieuw lid inge
voegd, luidende: 

"2. H et bepaalde in deze paragraaf is merle 
n iet van toepassing op rlen arbeid van person1m , 
die, naar het O'.)r 1~ 1 van het li~triotshoofd, of, 
in beroep ingevolge het vijfde lid, naar het oor
deel van Onzen Y!i nister, op grond van den aard 
van hun arbeid m t een der in het eerste lid 
genoemde categorieën van a rbeider~ kunnen 
worden gel ij kgc,steld. ". 

H et bestaande tweede lid wordt derde lid en 
daarin wordt onder c in plaats van "niet langer 
dan twaalf dagen in zes aohtereenvohi;ende 
weken" gelezen: ,,niet langer dan vijf weken 
in twaalf aohterennvolgende weken" . 

Aan het artik" l worden drie nieuwe leden 
toegevoegd, luidende : 

"4. Het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 7 
is mede niet van toepassing op den a rbeid van 
personen, die, naar het oordeel van het distt-icts
hoofd, of, in beroep ingevolge het vijfde li rl, 
naar het oordeel van Onzen Y!i nister, op grond 
van den aard van hun arbeid met een der in 
het derde lid genoemde categorieën van ar
beiders kunnen wnrden gelijkgesteld. 

5. B ij weigering van het districtshoofd om 
een verzoek tot gelijkstelling, a ls in het tweede 
of het vierde lid bedoeld, in te willigen, kan het 
hoofd of de bestuurder der onderneming binnen 
veertien dagen na de dagteekening der beschill
k ing in beroep komen bij Onzen Minister. 

6. E ene o-elijkstelling, a ls in het tweede en 
het vierde lid bedoeld, kan te allen tijde worrlen 
ingetrokken door het gezag, dat de gelijkstelling 
heeft uitgesproken . H eeft de intrekking door 
het districtshoofd plaats, dan kan het hoofd of 
de bestuurder der onderneming binnen veertien 
dagen na de dagteekening der beschikking in 
beroep komen bij Onzen Minister.". 

Art. III. Artikel 3, eerste lid, van het Ver-

plegingsbesluit 1928 wordt gelezen als volgt: 
,.1. E en arbeider in eene verpleging~inrich

t ing mag niet langer arbeid verriehten dan tien 
uren per dag en vijf en vijftig uren per week, 
behalve in verband met de dienstwisseling, in 
welk geval een arbeider ten hoogste twaalf en 
een half uur op één dag in twee achtereenvol
gende weken en ten hoogste zeventig uren per 
week a rbeid mag verrichten, mits niet lan_ger rlan 
weehondeJ"d twintig uren in vier achtereen-

volgend e weken.". 
Art. TV. In 11,rtikel 4 van het Verplegings

beslui t 1928 wordt in plaats van "op niet meer 
da n ve rtien dagen" gelezen : ,,niet meer dan 
veertien malen". 

Art. V. Art'kel 6 van het VerplegingsbeRluit 
1928 wordt gPlozen als volgt: 

,, l. Een arbeider in eene verplegings inrioh
i ng moet Pen wekelijkschen, onafgebroken 
rusttij d hebben van ten minste zes en dertig 
uren of een onafgebroken rusttijd van 1,estig 
uren in twee achtereenvolgendr. weken. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
cdrste lid hehoeft aan een a rbeider, werkz11,am 
n eenr. afdeeling voor het v.srplegen van be

smettelöke zieken, geen wekelijksrhe of t,wee
wekel\jksche rustt\jd te worrl en gegeven, on der 
voorwaarde, dat hem telkens na ten hoogste 
vijf weken dienst een ona.fgebroken rusttijd 
wordt gegeven van twaalf uren, verm?errlnd 
met zooveel malen vier uren, a ls hij dagen diE'nst 
heeft g•daan. 

3. H et bep11,11,Jde in het eerst,e lid geldt niet 
ten aanzien van PPn arbeirler, als bedoeld in 
artikel 2, derde lirl, onder d en e., onder voor
wa11,rdc, dat hij op ,;rn dag der week geen anderen 
arbeid v .rrirht dan het verzorgen van planten 
kassen en het, verzorgen en melken van vee, en 
o_p di~.n dag niet meer dan vier uren arbeid ver
richt .. 

Art. V1. Artikel 7 van het Verplegingsbe
slui t 1928 wordt gelezen als volgt: 

" 1. Aan een hwonenden arbeider in eene 
verplegingsinrichting moet eene dagolijksche 
bedrust worden gegeven van ten minste acht 
uren achtereen, behalve op da.g 1n van d ienst
wisseling, wanneer die bedrust ten minste zeven 
uren achtereen m,et bedragen of eenmaal mag 
worden onderbroken, d ,ch dan in tot aa,l niet 
minder dan acht en een half uur mag bedragen . 

2. In sanatoria en i n de ingevolge artikel 7, 
onder 2°., der wet van 27 April 1884, Staalsl,lad 
n°. 96, tot regeling van het S taatstoezicht op 
krankzinnigen aa,ngewezen inrichtingen en 
woningen of ged elten va.n inrichtingen en 
woningen, waarin krankzinnigen worden ver
pleegd, wordt de bedrust geacht niet te worden 
onderbroken, indien die onderbreking bij uit
zondering geschiedt tot het verleenen van hnlp 
aan ve rpleegden. 

3. Aan een uitwonenden arbeider in eene 
verplegingsinrichting moet een dagelijkscho on 
afgebroken rusttijd worden gegeven van ten 
minste elf uren .". 

Art. VU. In artikel 10, tweede lid, van het 
Verplegingsbesluit 1928 wordt de punt aan het 
slot vervangen door eene komma en wordt daar
aan toegevoegd : ,,terwij l een afschrift of uit
treksel dao,rvan aan het districtshoofd op diens 
verzoek ,noet worden gezonden.". 

Art. VIII. In artikel 11 van het Verplegings
besluit 1928 wordt in plaats van "mag van het 
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bepaalde in artikel 7 worden afgeweken." ge
lezen : ,,mag van het bepaalde in de artikelen 
6 en 7 worden afgeweken, onder voorwaarde, 
dat van de afwijkingen aanteekening wordt ge
houden op overeenkomstige wijze, als in artikel 
10 omschreven is met betrekking tot de in 
artikel 9 bedoelde afwijkingen, en overigens 
ten aanzien van deze aanteekeningen het be
paalde in artikel 10, tweede lid, wordt nage
leefd.". 

Art. IX. Artikel 12 van het Verplegingsbe
sluit 1928 wordt gewijziCTd als volgt : 

In het eerste lid wordt in plaats van "ar
beiders van 16 jaar of ouder arbeid verrichten 
in afwijking van het bepaalde bij de ar t ikelen 
3, 4 en 7" gelezen: ,,ten aanzien van arbeiders 
van 16 jaar of ouder wordt afgeweken van het 
bepaalde bij de artikelen 3, 4, 6 en 7". 

In het tweede lid wordt in plaats van "twaalf 
u~en" gelezen: ,,twaalf en een half uur". 

Art. X. In artikel 13 van het Verplegings
besluit 1928 wordt aan het slot in plaats van 
.,artikel 2" gelezen : ,,artikel 2, eerste en tweede 
lid". 

Art. XI. Artikel 15 van het Verplegingsbe
slui t 1928 wordt gelezen als volgt: 

"Vrijstelling van de verplichting, bedoeld in 
a rtikel 68, eerste lid, onder a, der Arbeidswet 
1919, wordt verleend ten aanzien van arbeiders 
in eene verplegingsinrichting, wier regeling van 
a rbeids- en rusttijden duidelijk is aangegeven 
op een rooster, zulks onder de volgende voor
waarden: 

a. de roos ter moet zijn opgehangen en op
gehangen blijven op eene plaats, die vrij toe
gankelij k is voor alle arbeiders, voor wie ruj 
geldt, zoodanig, dat daarvan gemakkelijk kan 
worden kennis genomen ; 

b. de rooster moet zijn gedagteekend en 
onderteekend door het hoofd of den bestuurder 
der onderneming : 

c. ten opzichte van den rooster moet, be
houdens het bepaalde in de artikelen 16 en 17, 
worden i n acht genom en, wat ten opzichte van 
de arbeidslijst is bepa.1ld b ij artikel 68, tweede, 
vi erde en vijfde lid, zesde lid , t,weeden volzin, 
en zevende tot en met tiende lid, der Arbeids
wet 1919; 

d. indien de arbeidsregelingen van verschil
lende ploegen van arbeiders regelmatig omwis
selen en deze op eenzelfde blad van den rooster 
zijn vermeld, moet hierop de wijze van omwis
seling duidelijk z(jn aangegeven en u it een naast 
het blad opgehangen geschrift of uit het ar
beid register voor eiken arbeider en voor elke 
week duidelijk blijken, tot welke ploeg hij be
hoort; 

e. voor eiken arbeider, voor wien de rooster 
geldt , moet het arbeidsregister eene aanwijzing 
bevatten, op welk blad van den rooster te zijnen 
aanzien de regeling der arbeids- en rusttijden 
is vermeld; 

/. iodien het districtshoofd voor eene be
paalde verplegingsinrichting of een onderdPel 
daarvan een bepaalden vorm voor den rooster 
heeft vastgesteld, moet de rooster in dien vorm 
worden gesteld.". 

Art. XII. Artikel 16 van het Verplegingsbe
sluit 1928 wordt gelezen als volgt: 

,, l. Indien de arbeidsregelingen van ver
schillende ploegen van arbeiders in eene ver
plegingsinrichting regelmatig omwisselen, 

mogen deze arbeidsregelingen op eenzelfdp blad 
van de arbeidslijst zijn vermeld, mits hierop de 
wijze van omwisseling duideEjk is aangegeven 
en uit een naast het blad opgehangen geschrift 
of uit het arbeidsregister voor elken a rbeider 
en voor elke week duidelijk bliJkt, tot welke 
ploeg hij behoort. 

2. Voor een arbeider in eene verplegings
inrichting, die anderen arbeid verricht dan dien, 
bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, behoeft 
het uur van aanvang en dat van einde van de 
rusttijden, welke zijn dagelijkschen arbeid 
onderbreken, en de tijdruimte, bestemd voor 
den ingevolge artikel 6 te geven rusttijd, niet 
op <le arbei<lsEjst of op den rooster te zijn aan
gegeven, onder voorwaarde: 

a. dat op de arbeidslijst of den rooster de 
duur der rusttijden is vermeld ; 

b. dat naast de arbeidslijst of naast den 
rooster een gedagteekend, door het hoofd of 
den bestuurder of door een door dezen daar
mede belast persoon, als bedoeld in artikel 75 
der Arbeidswet 1919, onderteekend geschrift 
is opgehangen, waarop voor dien arbeider do 
regeling dier rusttjj<len is aangegeven; 

c. dat, indien het district shoofd voor eene 
bepaalde verplegingsinrichting of een onderdeel 
daarvan een bepaalden vorm voor. het onder b 
bedoelde geschrift heeft vastgesteld, het ge
sch rift in diPn "arm wordt gesteld; 

d. dat het onder b bedoelde geschrift ~e
d urende ten minste een jaar en drie maanden 
na de dagteekening daarvan in de inrichting be
waard blijft en desgewenscht ter inzage wordt 
gegeven aan de door Onzen Minister aangP
wezen ambtenaren . terwijl een afschrift of uit
treksel daarvan aan het districtshoofd op diens 
verzoek moet worden toegezonden. 

3. Vrij stelling van do verplichting, bedoeld 
in artikel 68, eerste lid, onder a, der Arbeids
wet 1919, wordt verleend voo r oen arbeidf'r, die 
arbeid ver richt , a ls bedoeld in artikel 2, derde 
en vierde lid , zoolaug hij in de verplegingsin
richting geen anderen arbeid clan den daar be
doelden verricht, zulks onder de volgende voor
waa rden : 

a. op eene plaats, die vrij toegankeEjk is 
voor den betrokken arbeider, moet zoodanig, 
dat daarvan gemakkelijk kan worden kennis 
genomen, een gedagteekend, door het hoofd of 
den bestuurder of door eon door dezen daar
mede belast persoon, als bedoeld in artikel 75 
der Arbeidswet 1919, onderteekend geschrift 
zijn opgehangen, waarop voor dien arbeider is 
aangegeven de regeling van den ingevolge ar
tikel 6 te geven rusttijd ; 

b. indien het districtshoofd voor eene be
paalde verplegingsinrichting of een onderdeel 
daarvan een bepaalden vorm voor het onder a 
bedoelde geschrift heeft vastgesteld, moet dat 
geschrift in dien vorm worden gesteld ; 

c. het onder a bedoelde geschrift moet t en 
minste gedurende een jaar en drie maanden 
na de da~teekening daarvan in de inrichting 
bewaard olijven en desgewenscht ter inzage 
worden gegeven aan de door Onzen Minister 
aangewezen ambtenaren, terwijl een afschrift 
of uittreksel daarvan aan het districtshoofd op 
diens verzoek moet worden gezonden.". 

Art. XIII. In het eerste lid en in den eersten 
en den derden volzin van het tweede lid van 
artikel 17 van het Verplegingsbesluit 1928 wordt 
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in plaa t s van "op de a rbeidsl(jst" gelezen : ,,op ' 
de arbeidsl(jst of den rooster". 

minder dan vijft ien volumen-procenten uit al 
cohol bestaat en die, a l of niet met gebruik
making van suiker (saccharose), bereid is ui t 
het sap van andere vruchten dan druiven, of 
uit andere plantendeelen dan vruchten of be
staat uit mengsels daarvan met wijn ; 

Onze Minister van Arbeid, H a ndel en Nijver
heid is belast m et de uitvoering van dit b esluit, 
dat in het Staatsb/,ad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den ~5sten November 1931. 
WILHELMINA. 

De Jl!inister van A rbeid, Handel en Nijverhe-id, 
T. J . V ers c huur. 

(Uitge,g. 14 Dec. 1931.) 

25 November 1931. WET tot wijziging van 
het vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1930. (Aanwijzing voor 
toepas ing van artikel 24 der Comptabili
teitswet, Staatsblad 1927, n°. 259.) S. 
475. 

26 N ovem bl r 1931. WET, houdende bepa
lingen tot regeling van den kleinhandel 
in a lcoholhoudende dranken. S . 476. 

B ijl. H and. 2e Kam e,· 1926/27, n°. 355, 1-
4 ; 1928/29, n°. 65, 1- 4; 1929/30, n°. 18 , 
1- 3; 1930/31, n°. 15, 1- 46. 

•H and. 2e Ka,ner 1930/31, bladz. 2330- 2332, 
2336-2353, 2355- 2376, 2378- 2397, 2399-
2422, 2424- 2451, 2454- 2470, 2472-2502, 
2503-2526, 2527- 2552, 2554 , 2560- 2571 , 
2700-2701. 

H and. l e Kam er 1931/32, bladz . 45- 71. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de voorschriften tot 
regeling van den kleinhandel in sterken drank 
en tot beteugeling van openbare dronkenschap, 
,ervat in de Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 
235) , te herzien en in verband daa1·mede die 
wet te vervangen door een nadere wet, rege
l ende den kleinhandel in alcoholhoudende 
dranken; 

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

§ 1. Alyemecne bepalingen. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. .,sterken drank": drank, die bij een 

temperatuur van v ier graden van de honderd
deeli ge schaal voor vijftien of meer volumen
procenten uit a lcohol bestaat, met uitzonde
ring van wijn; 

b. .,zwak-alcoholischen drank": 
1. bier; 
2. wijn, waaronder wordt verstaan de drank, 

rli e door a lcoholische g isting is verkregen uit, 
en geen andere bestanddeelen bevat dan die , 
afkomstig van het sap van druiven ( vruchten 
,·an Vitis Vinifera L.) , met dien verstande, 
dat gedeeltelijke gisting, toevoegingen en bij 
zondere technische bewerkingen zijn geoor
loofd, uit.si uitend voor zoover deze in het ' 
land ,·an oorsprong bij de bereiding van die 
soorten in de reëele voortbrenging gebruike
lijk zijn en voor zoover deze niet in strijd zij n 
rnet een ig wettel ijk voorsch rift; 

3. vruchtenwij n, waaronder wordt verstaan 
rle gegiste drank, di e bij een temperatuur van 
vier graden van de honderddeelige schaal voor 

4. anderen dan onder 1. 2 en 3 bedoelden 
alcoholhoudenden drank, die bij een tempera 
tuur van v ier graden van de honderddeelige 
schaal voor minder dan vij ft ien vo l urnen
procenten uit alcohol bestaat; 

c. ,,verkoopen van sterken drank in he1 
kl e in": verkoopen van dien drank bij hoe
veelheden van m inder dan tien li te r ; 

d. ,,verkoopen van zwak-alcoholischen drank 
in het kle in" : verkoopen van dien drank bij 
hoeveelheden van minder dan tien li ter; 

e. ,,voll edige vergunning" : eene vergun
ning voor den verkoop van sterken drank in 
het kl ein zoowel voor gebruik ter plaatse. 
voor welke de ve1·gunning geldt, als voor ge
bruik elders· 

f. .,tapve,'.gunning": eene vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klei11 
uitsluitend voor gebruik te,· p laatse, voor 
welke de vergunning ge ldt; 

g. ,,slijtvergunning": eene vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
uitsluitend voor gebru ik el ders dan te1· plaat
se, voor welke de vergunning geldt ; 

h. ,,hote lvergunning" : eene vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
in een hotel alleen aan logeei-gasten voor het 
gebruik ter plaatse, voor welke de vergunning 
geldt ; 

i. ,,sociëteitsverg unning": eene vergunuing 
, voor den verkoop van ste rken drank in het 

klein in eene soc iëte it voor gebruik ter plaat
se. voor welke de vergunning geldt; 

j, ,. verlof A": verlof voor den verkoop van 
zwak-a lcoholischen drank in het klein zoowel 
voor gebruik ter p laatse, voor welke het ver
lof geldt, als voor gebruik e lders; 

k. ,, verlof B": verlof voor den verkoop 
uitsluitend van alcoholvrijen drank voo r ge
bruik ter plaatse, voor welke het vei·lof geld t: 

l. ,, local iteit": vertrek ; 
m. ,,Onzen Minister": den Minister , be

last met de uitvoe1·ing van deze wet ; 
n. JJinspecteur": den inspecteur van de 

volksgezondheid, belast met de zaken rakende 
de drankbestrijding. 

§ 2. Van den verkoop ~-an sterken ,Z..a11k 
in het klein. 

2. De Yerkoop van sterken drank in het 
klein krachtens eene volledige vergunn ing , 
voor zoover betreft verkoop voor gebruik 
e lders dan ter plaatse, voor welke de vergun
ning ge ldt, of krachtens eene slij tvergunning. 
geschiedt niet anders clan bij hoeveelheden 
van ten minste één dec iliter in gesloten fl es 
schen, kannen of kruiken. Wij behouden Ons 
voor, bij algemeenen maatregel van bestuu,· 
voorschriften te geven. waaraan de sluiting 
van de fl esschen, kannen of kruiken moe1 
voldoen, a lsmede t.e bepalen, welke bitters 011 

dergelijke sterke dranken, die al leen na toe
voeging van anderen drank wol'den gebruikt. 
bij geringere hoevee lhe id da n één dec ili ter 
verkocht kunnen worden. 
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3. 1. H ij , die_ sterken d rank in het klein 

Yerkoopen wi l , vraa gt daartoe vooraf eene 
vergunning aan burgemeester en wethouders 
der gemeente, b innen welke hij dat bedrij f 
\\"enscht uit te oefenen . 

2. In gemeenten, waari n een bebouwde 
kom is met meer dan 5000 inwoners, wordt, 
,·oor zooveel betreft den verkoop in eene voor 
het publ iek toegankel ijke locali teit, eene tap
vergunning of eene slij tvergunn ing verleend. 

3. Eene hotelvergunning o·f eene sociëteits
vergunning wordt gevraagd aan Gedeputeerde 
Staten. 

4. Het verzoekschrift vermeldt, welke ver
gunning verlangd wordt; het bevat voorts de 
namen, voornamen, leeftijden , ambten, be
roepen en bedrijven van den verzoeker en van 
hen , die bij het in werking treden der ver
gunning het huis, waarin het bedrij f geves
tigd zal zijn, zullen bewonen en alsdan ouder 
zu llen zijn dan zestien jaar, benevens eene 
nauwkeurige opgave met vermeld ing van de 
oppervlakte van de localiteiten, waarvoor ver
gunning wordt verlangd. Bij het verzoek
schrift wordt gevoegd het bewijs, dat de ver
zoeker de beschikking over die local iteiten 
zal hebben, wanneer hem de vergunn ing za l 
zijn verleend. Indien de verzoeker niet in de 
gemeente woont, kiest hij bij zijn verzoek
schrift aldaar woonplaats . 

5. Bij het verzoekschrift om eene soc iëteits
vergunning wordt overgelegd een afschrift of 
afdruk van de statuten en van het reglement 
of, bij gebreke van statuten, van het regle
ment. Gedeputeerde Staten kunnen opgave 
vorderen van de namen en woonplaatsen der 
leden. 

6. Burgemeester en wethouders doen van 
een aan hen gericht verzoek aan den verzoe
ker op aanvrage een bewijs van ontvangst u it
reiken , vermeldende den dag, waarop het ver
zoek is ingekomen. 

7. De vergunning wordt alleen geweigerd 
in de gevall en bij de wet vermei cl. 

4. Eene vergu nning is niet vereischt voor 
den ve rkoop van sterken drank in het klein 
voor gebruik ter plaatse: 

1 °. aan reizigers, op of in openbare mid
delen van vervoer, waarin ge legenheid voor 
het bereiden en nuttigen van warme spij zen 
voor re izigers aanwezig is, uits lu itend voor 
zoover die middelen van vervoer worde11 ge
bruikt in internationaal verkeer ; 

2° . in legerplaatsen of i11 localiteiten, aan 
het militair gezag onderworpen, door hen, 
aan wie de verkoop doo r het militair gezag , 
wordt toegestaan. 

5. Het aantal vergunningen, met uitzonde
ring van de hotelvergunningen, mag niet meer 
bedragen dan: 

in gemeenten met meer dan 50 000 zielen. 
1 op 500 inwoners; 

in gemeenten met meer clan 20 000 en ten 
hoogste 50 000 zielen , 1 op 400 inwoners; 

in gemeenten met meer dan 10 000 en ten 
hoogste 20 000 zielen, 1 op 300 inwoners; in 
de overige gemeenten 1 op 250 inwoners ; 

een en a nder met dien verstande, dat toene
ming dei· bevolking geene verlag ing van het 
maximum mede brengt. 

6. 1. Wij behouden Ons voor, te beginnen 

in 1935 en vervolgens telkens om de viji ja 
ren, op voorstel van den gemeenteraad, Ge
deputeerde Staten gehoord: 

1 °. voor eene gemeente eene verlaging van 
het max imum der vergunni ngen vast te stel
len· 

2.; _ te bepalen, dat - in eene gemeente ver
gunningen n iet meer mogen worden verleend, 
behoudens toepass ing van het bepaal de in a r
t ikel 8, tweede I id ; 

3°. t"' bepalen, dat hetzij in eene geheele 
gemeente, hetzij in een deel van eene gemeente 
alle na 1 Mei 1904 verleende vergu nn ingen 
vervall en en nieuwe vergunningen niet meer 
mogen worden verleend; 

4°. in te trekken of te wijzigen een krach
tens het bepaalde onder 1 °., 2°. of 3° . ge
nomen besluit. 

2. Indien het bepaalde in het eerste lid , 
3°., is toegepast ten aanzien van een deel van 
eene gemeente, wordt het maximum, dat voor 
die gemeente geldt, verlaagd met het aantal 
vergunn ingen, dat vervalt. 

3 . Een besluit betreffende het max imum 
der vergunningen of het verleenen van ver
gunningen treedt in werking op 1 Januari van 
het jaar, volgende op dat, waarin het is ge
nomen. Een beslu it betreffende het vervall en 
en het verleenen van vergunningen treedt in 
werking op 1 Mei van het jaar , vo lgende op 
dat, waa,·in het is genomen. 

4. Ons bes] u it, geen gevolg te geven aan 
een voorstel, a ls in het eerste lid bedoeld. 
bevat de gronden, waarop het berust, en 
\>ordt in de N ederlandsche Staatscourant open
baar gemaakt. Ons besluit, waarbij gevolg 
wordt gegeven aan een voorstel, a ls bedoeld 
in het eerste lid , 3°., en Ons besluit, waarbij 
zoodan ig besluit wordt ingetrokken, wordt 
mede in de Nederlandsche Staatscourant open
baar gemaakt. 

7. 1. Wanneer een bes luit, als bedoeld in 
a rtikel 6, eerste lid, 3° ., dat voor eene ge
hee le gemeente gold, door een later beslu it 
komt te vervallen, geldt het maximum van· 
het aantal vergunningen, dat in de gemeente 
laatstel ij k heeft gegolden vóór de inwerking
treding van het eerstbedoelde bes! u it, tenzij 
W ij overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, 
eerste lid, 1 ° ., een ander maxim um vaststel
len. Wanneer zoodanig besluit, dat gol d voor 
een deel van eene gemeente, door een later 
bes] uit komt te vervall en, wordt het dan voor 
de gemeente geldende maximum verhoogd met 
het aanta l der ve rvallen vergunningen, tenzij 
W ij overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, 
ee rste lid, 1 °., een ander maximum vastste l
len. 

2. In de gevallen, bedoeld in het eerste I iel, 
wordt aan hen, wier vergunn ingen waren ver
val !en , of aan hunne weduwen overeenkomstig 
het bepaalde in deze wet eene vergunning ver
leend, met d ien verstande, dat het schr iftel ijk 
verzoek binnen veertien dagen na de dagtee
kening van de Nederlandsche Staatscou,·ant, 
waar in Ons besl uit is bekend gemaakt, moet 
zijn ingekomen bij burgemeester en wethou
ders , en dat overschrijding van het vastge
stelde maximum geen grond voor weigering 
is. Voor zoover er overigens ve1·gunningen be
neden het vastgeste lde max im um beschi kbaar 
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zijn is het bepaalde iu artikel 18 van toepas
sing. 

8. 1. Onze Minister kan, op voorstel van 
den gemeenteraad, Gedeputeerde Staten ge
hoord, aan burgemeester en wethouders mach
tiging verstrekken, om voor ééne of meer 
local iteiten, welke deel uitmaken van eene 
buitengewone inrichting voor maatschappe
lijk verkeer, eene tapvergunning boven het 
vastgestelde maximum te verleenen. H et be
paalde in artikel 12, eerste I id , 11 ° ., met 
uitzondering van het laatste deel betreffende 
den verkoop op naam en voor rekening van 
den verzoeker, is niet van toepassing. Aan de 
machtiging kunnen ter bepaling van het ka
rakter van de inrichting voorwaarden wor
den verbonden. Onze Minister trekt de mach
t iging in, indi en aan deze voorwaarden niet 
voldaan wordt of het karakter van de in
richting gewijzigd is. De vergunning ver
valt met ingang van den dag, volgende op 
dien , waarop de intrekking van de machti
ging ter kennis van den vergunninghoudet· 
is gebracht. 

2. Burgemeester en wethoude1 verleenen, 
zoolang in hunne gemeente het aantal ver
gunni ngen, behalve de hotelvergunningen, het 
vastgestelde maximum overschrijdt, eene ver
gunning overeenkomstig het bepaalde in deze 
wet, met uitzondering van het bepaalde in 
artikel 12, eerste lid, 1° of 2°., indien wor
den ingeleverd onderteekende verklaringen 
van één of meer, ten tijde van de indiening 
nog in leven zijnde vergunninghouders, waar
bij zij afstand doen van twee te hunnen name 
in de gemeente verleende vergunningen, onder 
vermelding van de localiteit of de localite i
ten, waarvoor op dat oogcnblik iedere van 
die vergunningen geldt. 

3. Hotelvergunningen en vergunningen, 
verleend met toepassing van het eerste lid, 
blijven buiten aanmerking bij de toepassing 
van het vorige lid. 

4. De vergunningen, verleend ingevolge het 
tweede lid van dit artikel, worden mede ge
teld bij de bes! issing, of het aantal Yergun
ningen in eene gemeente overeenstemt met 
het vastgestelde maximum. Op die vergun
ningen is gedurende tien jaren, nadat zij 
verleend zijn, een besluit, dat alle na 1 Mei 
1904 verleende vergunningen ve1·vallen, niet 
van toepassing. 

9. 1. Wij stellen bij algemeenen maatre
gel van bestuur met betrekking tot ruimte, 
I icht en luchtverversching eischen, waaraan 
eene localite it moet voldoen, om voor oene 
volledige vergunning of voor eene tapver
gunning in . aanmerking te kunnen komen. 

2. Bij plaatselijke verordening kan boven
dien de gemeenteraad met betrekking tot 
ruimte, licht, ramen, inrichting en luchtver
versching eischen stellen, waaraan eene lo
cali teit moet voldoen, om voor eene volledige 
vergunning of voor eene tapvergunning in 
aanmerking te kunnen komen. Een besluit, 
waarbij zoodanige verordening wDl'dt vastge
ste ld , is een besluit, als bedoeld in artike l 14, 
eerste lid, van de Gezondheidswet (Staatsblad 
1919, n°. 784). 

3. Verordeningen, ingevolge het tweede lid 
van dit artikel vastgesteld, zijn onderworpen 

aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
4. Wij stellen bij a lgemeenen maatregel 

van bestuur eischen, waaraan hotels moeten 
voldoen om voor eene hotelvergunning in 
aanmerking te kunnen komen. Deze eischen 
kunnen verschillend zijn voor verschi llende 
groepen van gemeenten. 

10. 1. Onvenninderd het bepaalde in a1·
tikel 168 van de Gemeentewet kan de ge
meenteraad bij plaatsel ijke verorden ing: 

1°. één of meer wijken, buurten of stra
ten aanwijzen. waarin burgemeester en wet
houders vergunningen niet mogen verleenen ; 

2°. voor één of meer wijken, buurten of 
straten een maximum van aldaar door but·
gemeester en wethouders te verleenen ver
gunningen vaststellen, onafhankel ijk van het 
geta l inwoners van die wijken, buurten of 
straten; 

3° . één of meer wijken, buurten of straten 
aanwijzen, waarin burgemeester en wethou
ders vergunningen niet dan onder bij die ver
ordening vastgestelde voorwaarden mogen ver
leenen. 

2. De gemeenteraad kan bij eene vero1·de
ning, als bedoeld in het vorige lid onder 1°., 
bepalen, dat zij mede geldt ten aanz ien van 
de toepassing van artikel 28 binnen die wij
ken , buurten of straten en dat binnen dat
zei fde gebied vergrooting of vermeerdering 
van de localiteiten door verbouwing niet mag 
plaats hebben zonder toestemming van bu1·
gemeester en wethouders . 

3. Een besluit, waarbij zoodanige veror
dening wordt vastgeste ld , is een besluit, a ls 
bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Ge
zondheidswet (Staatsblad 1919, n°. 784). Zoo
danig besluit is onderworpen aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten. 

11. Wij behouden Ons voor op grond van 
buitengewone omstandigheden, di e gevaat· op
leveren voor de openbare orde, bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur voor een bepaalden tijd 
voor een gedeelte Yan het grondgebied of 
voor het geheele grondgebied van het Rijk 
in Europa den verkoop, de aflevering, de 
rnrstrekking en het gebruik van sterken drank 
in het klein in localiteiten, waarvoor vergun
ning is verleend, te verbieden . Ons besluit 
hevat de gronden, waarop het berust. 

12. 1. Burgemeester en wethouders weige
ren de vergunning: 

1 °. wanneer het vastgestelde maximum va• , 
ve1·gunningen reeds is bereikt, behoudens het 
bepaalde in artikel 7, tweede lid; 

2°. wanneer is bepaald, dat in de gernecn. 
te of in het deel van de gemeente, waar de 
localiteiten, in het verzoekschrift genoemd, 
gelegen zijn, ve rgunningen niet meer mogen 
worden verleend; 

3°. wanneer door het verleenen der ver
gunning in strijd zou worden gehandeld met 
eene verordening, als bedoeld in artikel 10, 
eerste lid, 3°. ; 

4°. wanneer de vergunning wordt gevraagd 
voor eene localiteit, die voor den openbaren 
dienst wordt gebruikt, of die met zoodanige 
localiteit binnenshuis gemeenschap heeft; 

5°. wanneer zij wordt gevraagd voor eene 
localiteit in oen gebouw, toebehoorende aan 
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het Rijk, eene provincie, eene gemeente of 
een waterschap; 

6°. wanneer zij wordt gevraagd voor den 
verkoop elders dan in eene local iteit, die zich 
bevindt in een gebouw of in de gebouwde 
aanhoorigheid van een gebouw; 

7°. wanneer zij wordt gevraagd mor den 
verkoop in eene ten dieru te van het publiek 
bestemde local iteit van een openbaar middel 
van vervoer of voor eene local iteit, waarin 
voor een zoodanig middel van vervoer bu
reau wordt gehouden ; 

8°. wanneer zij wordt gevraagd voor eene 
localiteit , waarvoor reeds eene vergunning is 
ve rl eend. 

Deze bepaling is niet van toepassing, in
dien de local iteit deel uitmaa kt van een hotel , 
waarvoor eene hote lvergunning is verleend. 

,vanneer gelij ktijd ig voor eenzelfde local i
te it meer dan ééne vergunning wordt ge
vraagd, word t slechts ééne vergunning voor 
die local iteit ve rleend. 

9° . wanneer den ve rzoeker of di ens met 
hem samenwonende echtgenoote reeds eene 
vergunning, met uitzondering van eene hotel
ve rgu nning, is verleend. 

Wanneer een ve rzoeke>· gelijktijdig meer dan 
ééne vergunning vraagt, of de verzoeker en 
diens met hem samenwonende echtgenoote ge
lijktij dig eene vergunning vragen, wordt slechts 
óéne vergunning verleend. 

10°. wanneer gegrond vermoeden be taat, 
dat de verzoeker n iet de beschikking heeft 
ove r de localiteit, waarvoor zij wordt ge
vraagd, of wanneer di e locali teit niet vo ldoet 
aan de e ischen, waaraan zij krachtens artikel 
9 moet voldoen ; 

11 °. wanneer de verzoeker niet is een na
tuu rlijk persoon, die meerderjari g is, meer
derjarig verklaard i of wien door den kan
tonrechter handlichting is verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het kl e in. of 
ll' anneer de vergunn ing door onder che idene 
personen gezamenlijk wordt gevraagd, behou
dens het bepaal de in het derde I id va n dit 
artike l, of wa neer gegrond vennoeden be
staat. dat de verkoop van sterken drnnk in 
het klein niet op naam en voor 1·ekening va n 
den veri;oeker zal pi aats vinden; 

12°. wanneer de verzoeker wegens over
t reding van een van de wettelij ke bepalingen 
ter verzekering van den accijns of het in
voerrecht op gedistilleerd of op houtgeest, of 
wegens overtreding van de wet van 2 Maa rt 
1916 (Staatsblad n° . 95) onherroepelijk is 
,·eroordeeld tot vrijhe idsstraf van een maand 
of lange,· of geldboete van tweehonderd vijf
tig gulden of meer , of wannee1· de verzoeker 
uit anderen hoofde tot gevangen isstraf van 
een jaar of langer onherroepelijk is veroor
deeld en er nog niet vijf jaren zijn vel"IC1'>pen, 
nadat hij zijne straf heeft ondergaan of nadat 
de boete is betaa ld. ,vanneer in geval van 
,·eroordeeling tot gevangenisstraf van een jaar 
de rnchter het bevel heeft gegeven, bedoeld 
bij artikel 14a van het Wetboek van Straf
recht, wordt gedurende den daarbij gestelden 
pro ftijd de vergunning geweigerd. I s in het 
geval van artike l 14h van het Wetboek van 
Strafrecht de tenuitvoerlegg ing der straf be
volen, clan wordt de vergunning geweigerd, 

wa,rneer er nog niet vij f jaren zij11 verloopen, 
nadat de verzoeker zijn stra[ heeft ondergaan . 

13° . wanneer : 
a. binnen de laatste vij f ja ren onherroe

pelijk zijn geworden twee veroordeel ingen van 
den verzoeker wegens een der feiten, om
schreven in de a1·tikelen 55, eerste lid; 57 ; 
58, eerste of vierde lid ; 59, eerste lid, 1°., 
3°., 4°. , 7°. , 9°., 10°. of 61 van deze wet ; 
in art. 184. van het Wetboek van Strafrecht, 
voor het geva l het feit betrekking heeft op 
een bevel, eene vorcleri ng of handel ing, krach
tens deze wet of de bij deze wet bedoel de 
plaatse lijke verordeningen gedaan, of in de 
artikelen 252, 426, 453 en 454 van dat Wet
boek ; 

b. binnen de I aatste tien jaren onherroe
pe lij k zijn geworden vier veroordeel ingen van 
den verzoeker wegens een dei· feiten, om
schrnven in de artikelen 54, eerste o[ vierde 
lid ; 56, ee rste lid ; 59, eerste lid, 2°., 5°. , 
6°., 8°. , 11°. , of 60, tweede l id , van deze 
wet. 

Met onherroepel ij ke ve roordeeling wordt ge
lijk geste ld vrijwil lige betali ng van eene geld
som, a ls bedoeld in artikel 74 van het Wet
boek van Strafrecht. De tweede en de1·de zin 
nin het bepaalde onder 12°., vinden overeen
komstige toepass ing . 

14°. wanneer de verzoeker van één of meer 
rechten, vermeld in artikel 28 van het ,vet
boek van Strafrecht, bij rechterlijke uitspraak 
is ontzet, zoolang het gemis van dat recht 
tengevolge van die ontzetting voortduurt ; 

15°. wanneer de verzoeke r of het hoofd vau 
het gezin, waarvan hij l iel is, tot het pl egen 
van ontucht gelegenheid biedt, of ook in an
de r opzicht rnn bekend slecht levensgedrag 
IS; 

16°. wanneer binnen de laatste vijf jaren 
hetzij eene vroegere vergunn ing, den verzoe
ke r verl eend, werd ingetrokken krachtens ar
tikel 32, ee rste lid , 1°., in verband met het 
bepaalde in 15°. of krachtens artike l 32, eer
ste lid , 3°., hetzij onherroepelijk is geworden 
eene veroordeel i ng van den verzoeker wegens 
het fe it, omschreven in artikel 62, tweede lid. 
H et bepaalde in het tweede lid van 13°. is 
van toepass ing. 

17°. wannee,· ,ij wo rdt gevraagd ,·oor eene 
loca li te it , waarin eene andere winkelnering 
of het bedrij f van kapper of barbier wordt 
uitgeoe fend, loten worden verkocht in de Ne
clerlandsche Staatsloterij of in eene a ndere lo
terij, of voor eene loca li teit, die met zoo
danige loca l iteit binnenshu is gemeenschap 
heeft. 

Onder andere winkelnering wordt, behalve 
voot· zooveel betreft eene si ijtvergunn ing, niet 
verstaan het bedrijf van restaurateur, hote l-, 
stalhoude r on dat van den houder va n een 
verlof A of een verlof B. 

18°. wanneer de verzoeker of een bewoner 
van het huis, waarin hij sterken drank in het 
klein wenscht te verkoopen, tolgaarder, brug
\\·achter, bnigwake1·, brugknecht, si uiswachter, 
sluismeester , sluisknecht, scheepsbevrachter, 
stevedore of sleepagent is, of wanneer de ver
zoeker eene betrekking in dienst van een 
publ iekrechtel ijk lichaam bekleedt, krijgsman 
in werkelijken dienst in den zin van artikel 
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25 der Gemeentewet is of lid is van een col
lege van burgemeester en wethouders of van 
Gedeputeerde Staten; 

19°. wanneer bij het verzoek om eene ver
gunning ingevolge artikel 8 . tweede lid, blijkt, 
dat ééne der beide vergunningen, waarvan 
afstand is gedaan, stond ten name van den 
\·er.-1,oeker; 

20°. wannee r de verzoeker is de tusschen
pe rsoon voor iemand, die in een der onder 
12° .- 16° ., 18°. en 19°. vermelde gevall en 
verkeert. 

De eene echtgenoot wo,·dt steeds geacht tus
schenpersoon te zijn voor den anderen echt
genoot, zoolang de echtgenooten samen wo
nen. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen de 
vergunning weigeren, indien een inwonend 
lid van het gezin, waarvan de verzoeker hoofd 
of lid is, tot het plegen van ontucht gelegen
heid biedt of ook in ander opzicht van be
kend slecht levensgedrag is. 

3. H et bepaalde in het eerste lid, 11°., 
met u itzondering van het laatste deel betref
fende den verkoop op naam en voor rekening · 
van den verzoeker is niet van toepa s ing op 
een verzoek van een rechtspersoon om ver
gunning voor eene localiteil, welke deel uit
maakt van eene inrichting voor maatschap
pel ijk verkeer, welke naar het oordeel van 
Onzen Minister voldoet aan de eischen, die 
\Vij bij algemeenen maatregel van be tuur 
gesteld hebben. Onze linister herroept zijn 
oordeel, indien de inrichting niet meer vol
doet aan evenbedoelde eischen. 

13. 1. Gedeputeerde Staten weigeren de 
,ergunning-: 

1°. in de gevallen. vermeld in artikel 12 , 
eerste lid, 2°., 4°.-8° ., eerste en derde lid; 
12°.-18° ., 20°. , voor zooveel 12°.-16°. en 
18°. betreft. H et bepaalde in artike l 12, eer
ste lid , 12°., tweeden en derden zin, vindt 
overeenkomstige toepassing. 

2°. indi en binnen de laat.ste vij f jaren eene 
vroegere vergunning, den verzoeker verleend, 
werd ingetrokken op grond van artikel 32, 
eerste lid , 4°. 

2. Zij weigeren de sociëteitsvergunni ng 
bovendi en: 

1 °. in de gevallen . vermeld in a rtikel 12, 
eerste lid , 1 ° . ; 

2°. wanneer niet voldaan i aan het voor
schrift van artikel 3, vijfde lid, of aan eene 
krach tens die bepaling gestelde vordering; 

3°. wanneer de sociëteit niet rechtspe rsoon 
ls ; 

4°. wanneer in de statuten of in het regle
ment niet is bepaald: 

a. dat inwone1-s van de gemeente of van 
aangrenzende gemeenten tot het verkeer en 
het gebruiken van d ranken in de locali teit 
s lechts worden toegelaten , indien zij leden of 
huisgenooten van leden van de soc iëte it zijn 
en op welke wijze en onder welke voorwaar
den het lidmaatschap van de sociëte it wordt 
verkregen; met dien verstande, dat aan het 
l.,e;;tuur de bevoegdheid kan zijn toegekend, 
om dag n aan te wijzen, het getal van dertig 
in het jaar niet te boven gaande, waarop in
woners van de gemeente of van eene aan
grenzende gemeente, die niet leden of huis-

genooten van leden zijn, tot het verkeer en 
het gebruiken van dranken in de localitei t 
de,· sociëteit kunnen worden toegelaten, mits 
geen dier dertig dagen samenvalt met een , 
waarop een tapverbod voor die gemeente 
geld t en mits tevens aan het bestuur de ver
plichting is opgelegd, om van aanwijzing van 
die dagen telkens ten minste drie dagen voor
af schrifte lijk kenn is te geven aan Gedepu
teerde Staten en aan den burgemeester; 

b. of inwoner van andere gemeenten , die 
niet leden van de sociëte it zijn, tot het ve1·
keer en het gebru iken van dranken in de lo
ca li teit worden toegelaten , en op welke voor
waarden die toelating geschiedt; 

5°. wanneer de sociëteit niet te goeder 
trouw sociëte it kan worden geacht; 

6° . wanne r de vergunning wordt gevraagd 
ten name van eene andere persoon dan de 
rechts persoon. 

3. Eene hotelvergunning wordt bovendien 
geweigerd: 

1 °. wa11neer het hotel, waat·voor zij ge
vraagd wordt, niet voldoet aan de e ischen , 
gesteld krachtens artikel 9, vierde I id; 

2°. wanneer gegrond vermoeden bestaat 
voo,- misbru ik de r vergunning ; 

3°. wanneer de loca l ite it, waarvoor zij 
wordt gevraagd, niet kennel ijk uitsluitend of 
in hoofdzaak strekt ten dienste der logeer
gasten. 

4. Gedeputeerde Staten kunnen eene hotel 
vergunning weigeren in het geval . vermeld 
in artikel 12 tweede lid . 

14. 1. Onze Minister kan voor een bepaal 
den tijd toestemming geven, om: 

1° . eene bepaalde localiteit, waarvoor ee11e 
vergunning is verleend, of di e daarmede bin
nenshuis gemeenschap heeft, YOOr den open
baren dienst te gebruiken; 

2°. eene vergunning te ve.-lecnen voor eene 
localiteit, di e voor den openba,·en dienst wordt 
gebru ikt of die met zooda nige local iteit bii1-
nenshuis gemeenschap heeft; 

3°. eene local ite it, die voor den openbaren 
dienst wordt gebruikt of die met zoodanige 
localiteit binnenshuis gemeenschap heeft, met 
toepassing van artikel 28 te vermelden i11 
de akte van eene vergunning en in het af
schrift daarvan. 

2. Onze M inister kan toestemming geven 
om eene vergunning te verleenen of te laten 
voortbestaan voor eene localiteit in een ge
bouw, toebehoorende aan het Rijk, eene pro
vincie, eene gemeente of een waterschap of 
zoodanige localiteit met toepassing van a,•. 
tikel 28 te vermelden in de akte van eene ve ,·. 
gunning en in het afsch r ift daarvan. 

3. Aan de toestemming, bedoeld in het 
eerste en tweede lid, kunnen voorwaarden 
worden verbonden; zij wordt telkens voor niet 
langer dan vijf jaren verleend en kan te 
a ll en tijde worden ingetrokken. Een besluit 
tot intrekking bevat de gronden, waarop het 
berust. 

15. Het verstrekken door of vanwege een 
vergunninghouder van sterken drank of zwak
a lcohol ischen drank in het klein op den open
baren weg is verboden, tenzij het uitdrukkelijk 
bij plaatsel ijke verordening is toegestaan. Bij 
zoodanige verordening worden tevens de voor-
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waarden gesteld , onder welke de verstrekking 
mag geschieden. Onder die voorwaarden mag 
niet zijn begrepen de ):,etaling van eene ver
goeding do0t· den vergunninghouder. 

16 . 1. Burgemeeste,- en wethouders brengen 
het rn rzoek om eene vergunning binnen eene 
week, nadat het is ingekomen, op de in de 
gemeente gebruikelijke wijze ter openbare 
kennis. Gedepu teerde Staten zenden te di en 
e inde van een aan hen gericht verzoekschrift 

· onverwijld aan burgerneestev en wethouders 
een afschrift. 

2. Binnen twee weken, nadat de bekend-
1na king is geschied, kan ieder tegen het ver
lcPnen van de vergunni"11g schriftelijk bezwa
rnn bij burgemeester en wethouders inbren
gen . 

3. Omtrent een aan Gedeputeerde Staten 
gericht verzoek dienen burgemeeste r en wet
houders binnen vier weken na a fl oop van den 
te rmijn, genoem d in het tweede I iel, van be-
1·icht en raad. 

4. Binnen zes weken na afloop van dien
zei fd en te rmijn wordt op het verzoek schrif
te lij k beschikt. Deze termijn kan éénmaal met 
ten hoogste v ier weken worden verlengd bij 
besluit van burgemeester en wethouders of 
van Gedeputeerde Staten, waarvan aan den 
verzoeker een a fschrift wordt gezonden. 

5. Indien de vergunning wordt verleend, 
wordt in de akte vermeld, welke vergunning 
wordt ver leend en eene omschrijv ing opgeno
men van de localitei t of de localiteiten, waar
voor zij is vedeend, met vermei ding van de 
oppen-l akte van elke locali teit . 

6. Eene a fwij zende beschikking beva t de 
g rnnden, waarop zij berust; zij wordt zood ra 
111 ogelijk in gesloten omslag uitgereikt. 

7. Eene beschikking van Gedeputeerde Sta
ten wordt door tusschenkomst va n burgemees
ter en wethouders uitgere ikt. 

17. 1. Burgemeester en wethouders plaat
sen de nam en van hen, wier vergunningen, 
met uitzonder ing van hotelvergunningen , ver
rn ll en ingevol ge een bes] ui t , a ls bedoeld in 
artikel 6, ee rste lid , 3°., en die b innen eene 
maand na de dagteekening van Ons besluit 
een daartoe strekkend schriftelijk verzoek 
doen, en de namen van hen, op wier verzoek 
om eene vergunning afwijzend moest worden 
beschikt uitsluitend op grond , dat het vast
geste lde max imum bere ikt is en die binnen 
twee weken na den dag, waarop de beschik
king is uitgere ikt , een daa rtoe strekkend 
,chriftelijk ver,oek doen , op eene daartoe be
;temde lijst; met di en verstande, dat zij de 
namen van hen, wier vergunning is verval
len, gezamenlijk vóór de namen der anàere 
personen plaatsen, dat zij de namen van eerst
hedoelde personen plaats<Jn in volgorde van 
de dagteeken ingen de r bes lui ten , waarbij de 
verva.lJen ve rgu11 1:ingcn zij n verleend , en die 
, a n I aatstbedoelcle personen in volgorde van 
de dagen. waarop hun ve rzoeken om v ergun
nin g inkwan1en; en dat voor zoover bes lui 
ten eenzelfde dagteekening dragen of ver
zoe ken op denze lfden dag inkwamen, <le naam 
, an den in leeftijd oudere vóór gaat. 

2. Burgemeester en wethouders doen bin-
11cn zes weken, nadat het ve rzoek is ingeko
rncn, aan den belanghebbende mededeel ing 

van de bes! issing op het verzoek om plaatsing 
op de lijst en, ingeval van plaatsing, van het 
nummer, waaronder hij op de lijst is geplaatst. 

3. Zij schrappen van de lijst den naam 
van hem: 

a. die verklaart, dat hij van de inschrij 
ving afstand doet; 

b. wicn eene vergunning wer<l verleend of 
geweigerd; 

c. die is overleden; 
d. die de verkl aring, bedoeld in arti kel 

18, tweede I id, niet tijdig inzond of van wien 
binnen de gemeente geene woonplaats bekenr! 
is · 

~- wiens bijzondern vergunning werd inge-
~k~n. . 

Va n zoodanige schrapping wordt aan den 
belanghebbende onverwijld bij geadv iseerden 
C: ienstbrief kennis gegeven . 

4. Van de lijst wordt aan de personen, 
bedoeld in het eerste I id , op verzoek inzage 
verstrekt. 

18. 1. Telkens, wanneer het aantal vergun
ningen, uitgezonderd de hotelvergunn_ingen, 
beneden het vastgestelde maximum 1s ge
daa l cl, en niet het bepaalde in artikel 6, 
eerste I id, 2°. of 3°. is toegepast, zenden 
burgemeester en wethouders binnen t ien da
gen, nadat dit te hunner kennis is gekomen, 
schriftelijk bericht, dat er eene vergunning 
beschikbaar is, aan zooveel personen , inge
schreven op de lijst, bedoeld in artikel 17, 
als e ,· vergunningen beschikbaar zijn. Dat be-
1·icht wordt onder bijvoeging van een a fschrift 
van dit a rt ikel aan die personen gezonden 
naar de volgorde, waarin zij ingeschreven 
zijn. Worden namen van één of meer van 
deze personen van de lijst geschrapt, dan 
wordt het bericht gezonden aan wie naar vol 
go ,·de van inschrij ving daarvoor in aanme r
king komt. 

2. Verkl aart hij , aan wien dat bericht is 
gezonden, schriftel ijk binnen dertig dagen na 
de verzending, dat hij hij zijn ve rzoek om 
eene vet·gunn ing volhardt, dan is van den 
dag van ontvangst dier verklaring af weder
om artikel 16 van toepassing. Bij di e ve rkl a
r ing worden wederom gedaan de opgaven, 
voorgeschreven in a rti kel 3, vierde lid. 

3. Voor zoover er eene vergunning beschik
baar is, welke niet kan worden verleend aan 
een op de lijst ingeschreven persoon, brengen 
burgemeester en wethouders ter openbare ken
nis, da t er eene vergunn ing beschikbaa r is . 

4. Indien daarna meer verzoekers zich aan
melden, dan er vergunningen beschikbaar zijn. 
komt het eerst in aanmerking, wie zich het 
ee rst aanmeldt, met dien verstande, dat, voor 
zoover aanmeldingen op denzelfden dag ge
schie de n, de in lee ftijd oudere ve rzoeker vóór 
gaat. 

5. Op hen, wie r verzoeken niet meer in 
aanmerking kunnen komen, is artikel 17 van 
toepass ing. 

19 . 1. Tegen de weige ,·ing van eene ver
g unning door burgemeester en wethouders of 
door Gedeputeerde Staten kan de verzoeker 
onderscheidenlijk bij Gedeputeerde Staten of 
bij Ons in beroep komen. Gelijk beroep staat 
open, indien na verloop van de termijnen. 
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gesteld in artikel 16, niet op het verzoek is 
beschikt. 

2. Tegen het ve rl eenen van eene vergun
ning door burgemeester en wethouders ka n de 
burgemeester in beroep komen. Tegen het 
verleenen van eene vergunning door Gedepu
teerde Sta ten kunnen Onze Commissaris in de 
provincie, burgemeester en wethouders e n de 
burgemeeste r in beroep kom en. 

3. Tegen eene beslissing va n burgem eester 
en wethouders, waarbij a fwijzend wordt be
schikt op een verwe k tot pl aa ts ing van den 
naam va n een ve rzoe ker op de I ijst, bedoe ld 
in a r t ikel 17, ee rste lid, a lsmede tegen de 
schrapping va n die lijst ka n de betro kkene 
bij Gedeputeerde S taten in beroep komen. 
Gelijk beroe p staat open, indi en na afloop 
van den termijn, gesteld in a rt ikel 14 , tweede 
1 id , ni et op het verzoek is bes] ist. 

4. H et bezwaa rschrift, waarbij een be roep, 
a ls bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, 
wordt ingesteld , wo rd t binnen veer t ien d agen 
bij bu rgemeester en wethouders ingediend. 
Deze zenden het onverwijld aan Gedeputeer 
de Sta ten , indien de beschikk ing door bur ge
meester en wethouders, en aan Ons, indien 
zij door Gedeputeerde ::lta ten werd genomen . 
Van de indiening van het bezwaarsch r ift doen 
burgemeester en wethouders op aanvrage een 
bewij s va n ontvangst. u it re iken, verme ldende 
den dag van indiening . 

5. D e termijn van vee rt ien d agen begint 
1 °. voor den vel"Zoeker met ingang van den 
dag, vol gende op d ien, waarop de beschik
king of het a fsch r ift daarvan is u itgere ikt of 
de te rmijnen , gesteld in artikel 16, gezamen
lijk of de termijn , gesteld in a rtikel 17, twee
de I id, zijn verl oopen ; 2°. indien het een be
s! ui t va n bu rgemeester en wethouders geldt, 
voor de n burgemeester met ingang van den 
dag, volgende op die n de r beschikking; 3°. 
indie n het een bes] ui t van Gedeputeerde Sta 
ten geldt, voor Onzen Commissari s in de pro
vincie met ingang va n den dag, volgende op 
di e n der beschikking, voor burgemeeste r en 
we thouder s en voo r den burgem eester m et in
gang va n den dag, vol gende op di en , waa rop 
de beschikking door burgemeester en wet
houde rs ter u it re iking is ontvangen. I ndi en 
beroep is ingesteld, geven bu rgemeester en 
wethouders daa rvan terstond ken n is aan den 
bel a nghe bben cle. 

6. Geduren de den termij n tot en de be
ha nde ling van het beroe p blijft de vergun
ning bui ten werking ; kan voor de localite it, 
waa rvoor de ve1·gu n ni ng is gevraagd , geene 
andere vergunning worden verleend ; e n word t 
de bes! issi ng op een I ater vel"Zoe k om ver 
gunning , door welke het vastgeste lde max i
mum zou worden bere ikt, opgeschort, m et 
di e n verstande, dat, indien ten aanzien van 
meer dan ééne vergunni ng beroep is inge
ste ld, ten aanz ien va n een gelij k aantal ver
gunningen de bes! issing wordt opgeschort . 

7. D e bes! iss ing in beroep "·ordt genom en 
binnen dri e m aanden, nada t het beroep is in
geste ld, tenzij die besli ss ing vooraf is ve r
daagd. D e bes! issing in beroep en een besluit 
tot verdaging beva tten de gronden , waarop 
zij berusten . Gedeputeerde Staten stell en, vóór 
dat zij besli ssen, den verzoeker of zij n schrif-

telijk gemachtig de 111 de gelegenheid kennis 
te nemen van de stukken, die op het beroep 
betrekking hebben, en het beroe p mondeling 
toe te I ich ten. 

8. Indi en Wij het besluit, dom· Gedepu
teerde Staten in beroe p genomen, vernieti 
gen, doen deze opnieuw ove r de zaak uit
spraak met inachtneming van Onze beslis
sing . 

9. Indien Gedeputeerde Sta te n of Wij in 
bernep eene verg unning verl eene n, geldt deze 
voor eene ondersche idenlijk door burgemeester 
en wèthouders of door Gede puteerde S taten 
ve rleende vergunning . 

20. 1. Gedeputee1·de S taten ste llen vóór 
1 J ui i 1934 en vervol gens om de vij f j aren 
vóór 1 Juli eene lijst vast van de gemeen te n. 
bedoeld in arti kel 3, tweede l id , en doen di e 
o nve rwijl d in het p ro vinc ia le bla d opneme n. 
Als grondslag voo,· de vastste lling van die 
lijst wordt genom en het aantal inwoners op 
1 J a nua ri , voora fgaande aan di e vaststelling . 

2. Binne n 21 vrij e dagen na de clagteeke
ni ng van het provinciale bla d, waarin he l 
beslu it van Gedep utee rde Staten tot vaststel 
ling van de lijst is opgenomen, kan daarvan 
bij Ons in bernep worden gekomen door On
zen Commissaris in de prov inc ie, door de n 
gemeente raa d, a lsmede door el ken bel a ng
hebbe nden houder van eene ve rg unning in de 
gemeente. Op beroepen, door verschillenden 
afzo nderlij k ingeste ld, word t bij één beslui t 
bes! ist. Gedeputeerde Staten wij zigen de door 
hen vastge telde lij st naar Onze besli ssing, in
dien deze daa rtoe strekt , onverwijld, nadat zij 
te hunner kennis is gebrncht en doen d ie 
wij zig ing in het p rov incia le bl ad opnemen. 

3. D e lijst word t van toepass ing met 1 
.Januari va n het jaar, volgende op dat; waar
in zij is va tgestel cl . 

4. De lijst blij ft ge ldi g tot den l stcn ,fa
nua ri va n het vijfde jaa r , vol gende op dat, 
waa ri n zij van toe pass ing is geworden. 

21. 1. Wij k un nen , op voorste l van Gede
putee rde Staten, op grond van bijzondere 
plaatsel ijke omstandi gheden bepalen, dat het 
tweede 1 id van artike l 3 n iet van toepass ing 
is op een bepaald aangewezen deel van eene 
gemeente met eene bebouwde kom van m eer 
dan 5000 inwoners, indien dat deel ligt buiten 
di e kom e n zelf naar den g rondslag, voorge
sch reven in art ikel 20 , eerste l id, geen be 
bouwde kom van mee r clan 5000 inwoners be
vat. 

2. Gedeputeerde Staten ku nnen een voo1·
ste l. als bedoeld in het ee rste I id, a ll een doen 
in de maand J uli van het jaa r, waarin de 
lij st, bedoeld in a rtike l 20 , eerste lid, wordt 
,-astgestel d. Ons bes! ui t wordt genome n vóór 
1 J anuari daaropvol gen de. 

3. De aanwijzing wordt van toepassi ng 
met 1 J anuar i, volgende op Ons beslu it, en 
blijft geldig tot 1 J a nua r i van het vijfde j aa r , 
,·olgende op dat, waar in zij van toepassing is 
geworden. 

4. H et cloor Ons aangewezen dee l va n eene 
gemeente wordt door Gedeputee rde Staten 
vermeld op de lij st, bedoeld in a rtike l 20. 

5. H et in a r t ikel 22 bepaalde ten aanz ien 
va n vergun ningen in eene gemeente is mede 
van toepass in g ten aanz ien van vergunni ngen 
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in een deel van eene gemeente, aangewezen 
krachten het eerste lid van dit artikel. 

22. 1. Indien eene gemeente, welke niet 
\'OOrkomt op de ge ldende lijst, is geplaatst 
op de nieuw vastgestelde of gewijzigde lijst, 
geven burgemeester en wethouders daarvan 
binnen eene maand, nadat die lijst van toe
passing is geworden, schrifte lijk kennis aan de 
houde,·s van de door hen verleende vergun-
11i ngen. 

2. Dezen verk laren binnen eene maand na 
ontvangst van die kennisgeving schr iftelijk, of 
zij eene tapvergunning of eene slijtvergunning 
wenschen. 

3. fot den eersten Mei, volgende op die 
verklarino-. wordt de vergunning dienovereen
komstig gewijzigd. Hiervan geschiedt aan
Leekening op de akte van de vergunning en 
op het afschrift, bedoeld in artikel 36. Bij 
gebreke ,·an zoodan ige verklaring of bij ge
breke van tijdige aanbieding van het af
schrift van de akte tot plaatsing van die 
aanteekening, verva lt de vergunning met den 
eersten Mei, volgende op den termij11, ge
steld voor het indi enen van de verklaring. 

4. Indien eene gemeente, welke voorkomt 
op de geldende lij st, niet is geplaatst op de 
nieuw vastgeste lde of gewijzigde lijst, geven 
l.,urgemeester en wethouders daarvan binnen 
eene maand, nadat de lijst van toepa sing is 
geworden, schriftelijk kennis aan de houders 
van de door hen verleende vergunningen. 

_5. De tapvergunningen en de slijtvergun
nmgen, door hen verleend in de gemeenten. 
bedoeld in het vorige lid, worden met den 
eersten Mei, volgende op die kennisgeving, 
volledige vergunningen. Het bepaalde in den 
tweeden en den derden volzin van het derde 
1 id is van toepassing. 

23. 1. De vergu nning, met uitzondering 
van de hotel vergunning, heeft geen kracht 
vóór de betaling van een gemeenteliJk ver
gunningsrecht, door den gemeenteraad vast 
te tell en . 

2. Als grondslag voor de berekening van 
het vergunningsrecht wordt aangenomen de 
jaarlijks te schatten huurwaarde, die de lo
raliteit, in verband met den omvang van het 
bedrijf, waarvoor de vergunning strekt, kan 
geacht worden te bezitten. 

3. H et recht voor eene vergunning be
draagt niet minder dan vijf en niet meer dan 
twaalf gulden vijftig cents voor elke vijftig 
gulden huurwaarde of gedeelte daarvan, met 
dien verstande, dat het recht niet lager dan 
,·eertig gulden zij. Dit recht wordt met vijf
tig ten honderd verminderd voor de loeali 
teiten, die voor het publi ek gesloten zij n tus
schen Zaterdagavond zes uur en Maandag
morgen acht uur. Indien eene vergunning 
wordt verleend voor een nieuw bedrijf, is voor 
de eerste maal een vergunningsrecht van 
honderd gulden verschuldigd. 

4. De hotel vergunning heeft geen kracht 
,óór d betaling aan de gemeente van een 
, ergunningsrecht van ten hoogste vijf en 
twintig gulden. Dat recht wordt bij algemee-
11en maatregel van bestuur nader geregeld op 
den grondslag van het aantal der in ieder 
hotel voor logeergasten beschikbare kamers. 
De gemeente draagt de helft van dat recht af 

aan het Rijk. Onze Minister kan daarvoor 
nadere voorschriften geven. 

5. De regeling van het vergunningsrecht 
geschiedt met inachtnem ing van de artikelen 
269 tot 273 van de Gemeentewet. 

24. 1. Tegen den aans lag in het vergun
ningsrecht kan de belanghebbende bezwaren 
inbrengen overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel 299 van de Gemeentewet. 

2. Indien bij onh ri-oepelij k geworden be
sliss ing de aanslag is verminderd, wordt het 
te veel betaalde binnen eene maand aan den 
belanghebbende teruggegeven. 

3. Indien bij onherroep lijk geworden be
s! issing de aanslag i verhoogd, wordt het 
bedrag der verhooging vóór het einde van 
het vergunningsjaar betaald. Bij gebreke van 
tijdige betaling vervalt de vergunning met 
den aanvang van het eerstvolgende vergun
ningsjaar. 

25 . 1. De vergunning wordt ve rl eend voor 
één jaar, loopende van 1 Mei van het eene 
tot 30 April van het daaropvolgende jaar. Zij 
ka11 ook tusschentijds worden verleend; a ls
dan loopt de eerste termijn tot 30 Apr il daar
aanvolgende; voor d it t ijdvak wordt het recht 
bij kwartalen berekend en ge ldt een gedeelte 
van een kwartaal voor een gehe 1. 

2. De vergunning wordt, behoudens het 
bepaalde in artikel 6, eerste lid, 3°., te lkens 
geacht weder voor één jaar te zijn verlengd, 
indien vóór het eindigen van den termijn het 
verschuld igde vergunningsrecht voor den vol
genden termijn is betaald en zij niet is in
getrokken of verval I en. 

3. Indien evenwel in een geval, a ls voor
zien in artikel 29, eerste lid, op het verzoek 
van den overlevenden echtgenoot of een der 
kinderen na 30 April gunstig wordt beschikt, 
wo1·dt voor de betaling van het vergunn ings
recht de vergunning geacht tusschentijds te 
r. ij n ve rl eend en is van toepassing het bepaal
de in artikel 23, ee,·ste lid , en den tweeden 
zin van het eerste lid van dit artikel. 

4. Indien de houder van eene vergunning 
bij schriftelijke, door hem onderteekende, ver
klaring afstand doet van de vergunning, wor
den van het betaalde vergunn ingsrecht aan 
den vergunninghouder op zijn verzoek zooveei 
vierden teruggegeven, als het aantal kwar
ta len bedraagt, waarin van de vergunning 
geen gebruik wordt gemaakt. Gelijke terug
gave geschiedt aan de rechtverkrijgenden, in
dien de vergunninghouder over! ijdt, en het 
bedr ijf niet ingevolge artik 1 27, tweede lid , 
wordt voortgezet, indi en cl overschrijving van 
de akte der vergunni ng ten name van den 
overlevenden echtgenoot of een dei· kinderen 
van den overleden vergunninghouder na 30 
Apr il .wordt geweigerd en deze vóór dien dag 
het vergunningsrecht heeft betaald, a lsmede 
indien het besluit, waarbij de vergunning is 
,·erleend, door Ons is vernietigd. 

26. 1. Burgemeester en wethouder zijn be
voegd, een vergunninghouder, van wien zij 
vermoeden, dat hij het bedrijf niet zelf uit
oefent, en hem, van wien zij vermoeden, dat 
hij den vergunninghouder bij de uitoefening 
van het bedrijf vervangt, uit te noodigen, te 
hunnen genoegen aan te toonen, dat het be-
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drijf op naam en voor rekening van den ver
gunninghouder wordt uitgeoefend. 

2. Burgemeester en wethouders vragen op 
een door Gedeputeerde Staten tot hen te rich
ten verzoek onverwijld eene schriftelijke op
gave van de namen en de woonplaatsen van 
rle leden eener sociëteit, voor welke eene ver
gunning is verleend, en zenden die opgave 
aan laatstgenoemd college. 

3. Het bestuur van de sociëteit verstrekt 
die opgave binnen acht dagen na het verzoek 
van burgemeester en wethouders. 

27. 1. De vergunning geldt uitsluitend voo1· 
de in de akte van de vergunning vermelde 
local iteit of local iteiten, alsmede voor de open 
aanhoorigheden van het huis, waarin zich die 
localiteit of die localiteiten bevinden en voor 
dat deel van den openbaren weg, waarnp het 
verstrekken van sterken drank in het klein 
ingevolge eene verordening, a ls bedoeld in 
artikel 15, is toegestaan . Zij geldt, behoudens 
de uitzonderingen, in het tweede en het 
derde lid van dit artikel vermeld, uitsluitend 
voor den persoon des verzoekers. 

2. Bij overlijden van den vergunninghouder 
kan zijne weduwe het bedrijf gedurende het 
loopende vergunningsjaar of zooveel langer 
als noodig is voor de toepassing van artikel 
30, zonder nadere vergunning voortzetten. Bij 
ontste11teni van eene weduwe, of indien de 
weduwe van hare bevoegdheid niet binnen 
twee weken na het overlijden gebruik maakt, 
kunnen de rechtverkrijgenden het bedrijf ge
durende hot loopende vergurmingsjaar zonder 
nadere vergunning voortzetten. Bij tijdelijke 
onbevoegdheid of verhindering van den ver
gunningho11der kan zijne inwonende echtge
noote of hij, die, hetziJ krachtens de wet, het
zij krachtens opdracht van den gerechtigde, 
daartoe bevoegd is, het bedrijf gedurende het 
loopende vergunningsjaar zonder nadere ve1·
gunni ng voortzetten. 

3. Bij voortdurende onbevoegdheid of ve r
hindering van den vergunninghouder kan zijn 
inwonende echtgenoote de vergunning te zij
nen name voortzetten, zoolang die onbevoegd
he id of verhindering duurt. 

28. 1. In de vermelding der localiteit in 
de akte van eene vergunning en in het af
schrift, bedoeld in artikel 36, eerste I id, kan 
op schriftelijk verzoek wijziging worden ge
bracht. Deze bepaling is niet van toepassing 
op eene vergunning, verleend ingevolge arti
kel 8, eerste lid, tenzij Onze Minister toestem
ming heeft gegeven. 

2. Indien die wijziging trekt tot vermel
ding van eene localite it in een ander ge
bouw, kan zij slechts éénmaal in den loop van 
een vergunningsjaar plaats vinden. 

3. De wijziging wordt aangebracht door 
burgemeester en wethouders, of, indien zij 
strekt ter vermelding van de locali te it van 
c,en hotel of van eene sociëte it, door Gedepu
teerde Sta ten. 

4. Burgemeester en wethouders weigeren 
de wijziging alleen in de gevallen, rnrmeld 
in artike l 12, eerste lid , 2°.- 8°. , 10°., tweede 
deel, 17° ., en indien in strijd zou worden ge
handeld met een voorschrift, als bedoeld in 
,,,rtikel 10, tweede 1 id. 

5. Gedeputeerde Staten weigeren de wijzi 
ging alleen: 

1 °. in de gevallen, vermeld in a,·tikel 12. 
eerste lid, 2°. en 4°.- 8°. , eerste en derdf' 
lid, en 17°.; 

2°. wanneer zij strekt tot vermelding van 
de localiteit van eene sociëteit, en die socië
te it ten tijde van het verzoek om wijziging 
niet eene vergunning heeft of door toepassinrr 
van a1tikel 30 verkrijgt; " 

3°. wanneer zij strekt tot vern1elding in de 
a kte van eene hote lvergunning van eene lo
caliteit, die niet voldoet aan de eischen, ge
steld krachtens artikel 9, vierde lid, of die 
niet kennelijk uitsluitend of in hoofdzaak 
strekt ten dienste der logeergasten. 

6. Op het verzoek om wijziging wordt bin
nen twee maanden beschikt. 

7. Het in artikel 19, met uitzondering van 
het zesde lid , bepaalde ten aanzien van het 
verleenen on het weigeren van eene vergun
ning ,·indt overeenkomstige toepassing ten 
vanz ien van het verloencn on het weigeren 
van eene wijziging. 

29. 1. Burgemeester en wethouders schrij
ven, mot inachtneming van het bepaalde in 
artikel 30, de akte ,·an de vergunning ,·an 
een overleden ,·ergunninghouder en het af
schrift, bedoeld in artikel 36, eerste I id, over 
jen name van den overlevenden echtgenoot 
,·an dien vergunninghouder, mdien de echte
! ieden tot het overlijden voortdurend samen
woonden, of ten name van een der kinderen . 
Het verzoek daartoe moet schriftelijk binnen 
drie maanden na het overlijden bij burge
meester en wethouders zijn ingediend. Indien 
meer dan één verzoek wordt gedaan, gaat de 
overlevende echtgenoot en bij ontstentenis ,-an 
dezen, of, indien deze geen desbetreffend ver
zoek doet, de oudste verzoeke,· in leeft ijd. voor. 
J.',oodanige overschrifving kan slechts eenmaal 
plaats vinden. 

2. Burgemeester en wethouders schr ijven. 
met inachtnem ing van het bepaalde iu artik<:I 
30, de akte van eene volledige vergunning 
of van eene tapvergunning en het afschr ift , 
bedoeld in artikel 36, eerste I id , op sch ri fte-
1 ijk verzoek en met toestemming van Onzen 
Minister over ten name van een persoon, die 
het bedrijf zal uitoefenen in één of meer lo
cal ite iten, welke deel uitmaken vtu1 eene in
richting ,·oor maatschappelijk rnrkeer. Wij 
behouden Ons voor, bij algemecnen maatregel 
van bestuur e ischen te stellen voor inrichtin
gen van maatschappelijk verkeer, welke niet 
behooren tot de inrichtingen, bedoeld in ar
tikel 12, derde lid. Deze e ischen kunnen ,·e r
schill end zijn voor verschillende groepen van 
gemeenten. 

3. Onze Ministe1· weigert de toestemming, 
bedoeld in het vorige lid: 1 °. indien de over
schrijving wordt gevraagd op naam van een 
natuurlijk persoon en de inrichting niet rnl
doet aan de e isch cn, die Wij krachtens het 
vorige lid hebben gesteld; 2°. indien de over
schrijving wordt gev raagd op naam van een 
rechtspersoon en de inrichting naa r het oor
deel van Onzen Minister niet voldoet aan de 
e ischen , die Wij krachtens artikel 12, derde 
lid , hebben geste ld. Onze Minister herroept 
zijne toestemming voor overschrij,·ing op een 
1·echtspersoon, indien de inrichting naar zijn 
oordeel niet meer rnl doet aan I aatstbedoel de 
e ischen. 
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4. Gedeputeerde Staten schr ij ven met toe
stemming van Onzen M inister de akte van 
eene vergunning en het afschrift Yan d ie 
akte over ten name van eene sociëteit ten 
behoeve van den verkoop in de local iteit of 
de loca li te iten van d ie sociëteit . Zij vermelden 
daarbij in de akte en in het afschrift, dat de 
vergu_nning is eene soc iëteitsvergunning. 

30. 1. Burgemeester en wethouders weige
re n de oversch rij v ing, bedoel d in artike l 29, 
alleen, wanneer de overlevende echtgenoot of 
hij, te wiens name zij wordt gevraagd, ver
keert in een der gevallen, vermeld in artikel 
12, eerste l id, 9°., 11°.- 16°. , 18°., 20°., voor 
zooveel 12°.- 16°. en 18° . betreft. Het bepaal
de in artikel 12, eerste lid, 11°. , met uit
zondering van het laatste deel betreffende den 
verkoop op naam en voor reken ing van den 
verzoeker, is niet van toepassing, indien over
schrijving op naam van een rechtspersoon 
wordt gevraagd en Onze Minister krachtens 
artikel 29, tweede lid, toestemm ing heeft ge
geven voor die overschrijv ing. Ten aanz ien 
van de overschrij ving op naam van den over
levenden echtge noot of ten name van een 
der kinderen ge lden genoemde bepalingen 
evenwel slechts, voor zoover zij kracht van wet 
h,tdden, toen de vergunning aan den over
ledene werd verleend, tenzij en voor zoover 
reeds vóór zijn over! ij den werd voldaan aan 
de daarin vervatte e ischen. Burgemeester en 
wethouders kunnen de overschrij ving we igeren 
in het geval, vermeld in artikel 12, tweede 
lid. 

2. Gedeputeerde Staten we igeren de over
schrijving alleen in de gevallen, vermeld in 
n1'tike l 13, tweede lid, 2°.-6°. 

3. De overschrijving wordt, behoudens het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 29 , 
eveneens geweigerd, indien de vergunning
houder, te wiens name de vergunning staat, 
ten t ijde van de indiening van het verzoek 
niet meer in leven is. 

4. Op het verzoek om overschrijving wordt 
binnen twee maanden beschikt. 

5. Het in arti ke l 19, met u itzondering van 
het zesde l id, bepaalde ten aanzien van het 
verleenen en het weigei·en van eene vergun
ning v indt overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van het vedeenen en het we igere11 
van eene overschrij ving. 

6. Eene vóór 1 Mei 1904 verleende ver
g unning, die krachtens dit artikel is overge
schreven, geldt voor de toepass ing van ar. 
tikel 6, eerste 1 id, 3° ., a ls eene na 1 Me, 
1904 verleende vergunning. 

31. 1. Van verbouwing of herbouw van 
ecne localiteit, waarvoor eene vergunning is 
verleend, geeft, behoudens het bepaal de in 
artike l 10, tweede I id, tweede deel, de ver
gunninghouder binnen een maand, nadat de 
verbouwing of herbouw voltoo id is, schrifte-
1 ij k kennis aan burgemeester e n wethouders, 
of, voor zooveel betreft eene local ite it, waar
voor eene hotelvergunning of eene socï·te its
vergunning is verleend, aan Gedeputeerde 
Rtaten. 

2. Verandering van eene local iteit of van 
haa r oppervlakte wordt door burgemeester en 
wethouders, of, indien zij eene sociëteits- of 
eene hotel vergunning betreft, door Gedepu-

teerde Staten vermeld in de akte van de ver
gunning en op het afschr ift, bedoeld in a1• .. 
tikel 36, eerste I id, tenzij in strij d is geh an
deld met eene be paling, als bedoeld in artikel 
10, tweede I id, tweede dee l. 

3. Van de kennisgev ing, bedoe ld in het. 
eerste I iel , wordt vanwege burgemeester en 
wethoudel'S op verzoek een bewijs van ont
vangst uitgere ikt, Yermeldende den dag, waar
op zij is gedaan. 

32 . 1. Burgemeester en wethouders, of, 
voor zoo veel betrnft eene hotel vergunning of 
eene sociëteitsvergunning, Gedeputeerde Sta
ten trekken eene vergunn ing in : 

1° . wanneer met betrekking tot de ver
gunning 

a. een van de gevallen, voorzien in artikel 
12, eerste lid, 11°. , laatste deel betreffende 
den verkoop op naam en voor rekening van 
den verzoeker, 12° .- 15° . o[ 20°., voor zoo
veel 12°.- 15°. betreft, of in artikel 13, twee
de 1 id, 5°. of derde I id, zich voordoet; 

b. een van de gevallen, voorzien in ar
tikel 12, eerste lid , 4° .- 10°., 11°. , met uit
zondering van het laatste deel, 16°.- 19°. of 
20° ., voor zoover 16° ., 18°. of 19°. betrnft, of 
in artikel 13 eerste lid of tweede lid, 2°.- 4°. 
of 6°. zich voordoet, en de vergunning zou 
zijn geweigerd, indie n dat geval had bestaan 
of het bestaan daarvan be kend was geweest, 
toen op het verzoek om vergunning beslist 
werd: 

2° . wanneer de vergunninghouder den ver
koop van sterken drank in het klein in de 
localitei t, waarvoor de vergunning is ver
leend, gedurende langer dan drie maanden 
achtereen opzette! ij k heeft gestaakt of heeft 
doen staken, of heeft toegelaten, dat d ie ver
koop gedurende langer dan drie maanden 
achtereen gestaakt we rd; 

3° . wa11neer zich in de local iteit fe iten 
hebben voorgedaan, die de vrnes wettigen, dat 
de voortduring der vergunning een gevaar 
zou opleveren voo r de openbare orde, vei l ig
he id of zede! ij khei d; 

4° . wa nneer hij, die voor den vergunn ing
houder h t bed.rijf ui toef ent, verkeert in een 
der gevallen, vermeld in artikel 12, eerste 
1 id, 12° .-16° . of 18°. 

5° . wanneer zij strekt voor den verkoop in 
de local iteit van eene sociëteit, en wordt ge
handeld in strijd met de bepalingen van de 
statuten of het reglement, ge lij k di e zij n 
overgelegd ingevolge a r t ike l 3, vijfde lid , voor 
zooverre deze bepalingen strekken ter voldoe
ning aan het bepaalde in artikel 13, tweede 
lid, 4° ., of n iet voldaan wordt aan het be
paalde in artikel 36, laatste l id. 

· Voor de bepal ingen, overgelegd ingevolge 
artikel 3, v-ijfde lid , treden gewijzigde be
palingen slechts in de p laats, indien zij bin
nen een maand na haar vaststell ing aan Ge
deputee rde Staten zijn overgelegd. 

6°. wanneer eene schriftelij ke, door den 
houder der vergunning onderteekende verkla
ring wordt overgelegd, dat deze afstand doet 
van de vergunning; 

7°. wanneer Onze Minister krachtens arti
kel 12, derde lid , zij n oordeel, of krachtens 
artikel 29, derde lid , zij ne toestemming, op 
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grond waarvan de vergunning werd verleend 
o f overgeschreven, heeft herroepen. 

2. v\7anneer in geval van veroordeeling van 
den ve rg unninghouder of van hem, die voor 
den vergunninghouder het bed.rijf uitoefent, 
tot gevangenisstraf va n een jaar of in geval 
van eene veroordeeling binnen de laatste vij f 
jaren wegens het fe it, omschreven in artikel 
62, tweede lid , of van eene tweede veroor
deeling bi nnen de l aatste vijf jaren in een 
der geval len, bedoeld bij artike l 12, eerste 
lid , 13°., onder a, onderscheidenlijk van eene 
vierde veroordeeling binne n de laatste tien 
j a ren in een der gevall en, bedoeld bij a r t ike l 
12, eerste lid, 13°. , onder b, de rechter het 
bevel heeft gegeven, bedoeld bij artikel 14a 
van het 'iVetboek van Strafrecht, wordt de 
vergunning a ll een ingetrokken, wanneer de 
rech ter a lsnog den last tot tenui tvoerlegging 
der straf geeft. D e hier genoemde termij nen 
worden gerekend van het tijdstip der ver
oordeel ing. 

3. Burgemeester en wethouders of, voor 
zooveel betreft eene hotel vergunning, Gede
puteerde Staten kunnen eene vergunning in
tl'ekkcn in het geval, vermeld in artikel 12, 
tweede lid. 

33. 1. De burgemeester doet onder mede
deel ing van redenen bij het co l lege, dat tot 
intrekking bevoegd is, aanwijzing van ver
gunningen, die ingevolge artikel 32 voor in
trekking in aanmerking komen. De inspec
teur kan gelij ke aanwijzing doen . Indien even
we l intrekking wordt voorgesteld op grond 
dat de persoon, die voor den vergunninghou
der het bedrijf uitoefent, verkeert in een van 
de geva ll en, bedoeld in artikel 32, eerste lid , 
4°. , wordt den vergunninghouder door burge
meeste r en wethouders eene waarschuwing ge
zonden on gaat dit college tot intrekking niet 
over, vóórdat een maand na de waarschuwing 
verloopen is, zonder dat de vervanger nit het 
bedrijf is verwijderd. 

2. Binnen dri e maanden na ontvangst van 
ene aanwijzing, als bedoeld in het vorige 

1 id , wordt door het coll ege, dat tot intrek
king bevoegd is, een besluit genomen, waar
van afschrift wordt gezonden aan den inspec
teur, indi en deze aanwijzing heeft gedaan. 
Indien het besluit door Gedeputeerde Staten 
is genomen, wordt bovendien een afschrift ge
zonden aan burgemeester en wethouders. 

3. Is binnen den geste lden termij n geen 
beslui t genomen, dan wordt de intrekking 
geach t te zijn geweigerd. , 

4. Een bes! uit tot intrekking bevat de 
gronden, waarop het berust en wordt aan hem, 
wiens vergunn ing is ingetrokken, in ges loten 
omslag u itgereikt. D e uitre iking wordt ge
ach t te zijn ge chied door afgifte van een af
chrift van het be luit aan den vergunning-

houder, aan een van zijn huisgenooten, aan 
zijn vervanger of aan een ander, in de loca-
1 iteit. waarvoor de vergunning geldt, in de 
uitoefening van het bedrij f werkzaam persoon. 

5. Uitreiking van een besluit van Gedepu
teerde Staten aan hem , wiens vergunning is 
ingetrokken, geschiedt door tusschenkomst van 
burgemeester en wethouders. 

34. 1. Tegen de intrekking van eene ver
gunning door burgemeester en wethouders of 

door Gedeputeerde Staten kan de vergunning
houder onderscheidenlijk bij Gedepu teerde 
Staten of bij Ons in beroep komen. 

2. Tegen weigering van de intrekking door 
burgemeester en wethouders kunnen de bur
gemeester en de inspecteur, indien deze aan
wij zing heeft gedaan, in beroep komen. Tegen 
weigering van de intrekking door Gedepu
teerde Staten kunnen Onze Commissaris in de 
provinc ie, burgemeester en wethouders, de 
burgemeester en de inspecteur, indien deze 
aanwijzing heeft gedaan, in beroep komen. 

3. Het bepaalde in artikel 19 , vierde e n 
vijfde lid, vindt overeenkomstige toepassing. 
In het geval, bedoeld in artike l 33, derde lid, 
begint de termij n voor het indienen van hel 
bezwaarschrift met ingang van den dag, vol
gende op dien , waarop de intrekking word t 
geacht te zijn geweigerd. 

4. Gedurende den te rmijn tot en de bc
hande l ing van het beroep blijft de intrekking 
buiten werking. 

5. Het bepaalde in het zevende en het 
achtste lid van artikel 19 vindt overeenkom
stige toepassing. 

35. 1. Burgemeester e n wethouders zenden 
jaarlijks aan Gedeputeerde Staten vo lgens een 
door Onzen Minister vast te stell en formulie r 
opgaven 1 °. ten aanz ien van het aantal in
richtingen, waarvoor gedurende het vorige 
jaar vergunning is verleend, en waarvan g-e
durende dat jaar de vergunning is vervall en 
of ingetrokke n; 2°. ten aanzien van het ge
durende dat jaar betaalde vergunningsrecht 
en 3°. ten aanz ien van alle in de gemeenten 
bestaande inrichtingen, waar krachtens ver
gunning dranken worden verkocht. 

2. Onze Minister geeft voorschriften be
treffende de wijze, waarop deze opgaven wor
den bekend gemaakt. 

36 . 1. In elke inrichting, waar krachtens 
vergunning sterke drank in het klein wordt 
verkocht, moet een door den gemeente-secre
taris of, indien het eene door Gedeputeerde 
S•aten verleende vergunning geldt, door den 
griffi e r der Staten gewaa rmerkt afschr ift van 
de akte van de vergunning, duidelijk leesbaa1· 
en niet hooger dan anderhalven meter boven 
den vloer zij n opgehangen. Boven of terzijde 
van el ke buitendeur, die toegang geeft tot dC' 
inrichting, moet, overnenkomstig door Onzen 
M inister nader te geven voorschriften, mei 
duidelijke lette1-s te lezen zijn: 

1 °. de naam van hem, aan wien de ver
gunning is verleend ; 

2°. wel ke vergunning is verleend; 
3°. voor de localiteiten, in artikel 23, der

de lid, tweeden zin, bedoeld, de tijd, geduren
de wel ken zij gesloten zijn. 

2. In geval van intrekken of vervall en der 
vergunning wordt binnen acht dagen daarna 
het in het eer te lid bedoelde afschrift aan 
burgemeester en wethouders teruggezonden en 
de in het vorige lid onder 2°. bedoelde aan
duiding van de vergunning weggenomen. In
dien die aanduiding niet binnen den gestel
den termijn is weggenomen, doen burgemees
ter en wethouders die wegnemen ten koste 
van den nalatige. 

3. In eene localiteit, waarvoor eene soc,e
teitsve rgunning is verleend, is steeds aanwe-
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,,ig eene, door de handteekening van ten 
minste twee leden van het bestuur onder bij 
voeging van dagteekening afgesloten lijst van 
de leden, welke op verzoek wordt vertoond en 
waarvan op verzoek een afdruk of afschrift 
wordt verstrekt aan een ambtenaar, belast 
met het opsporen van overtredingen van deze 
wet. 

37. Wanneer zonder de vereischte vergun
n ing of op andere wijze, dan vergund is, 
sterke drank in het klein wordt verkocht, ver
bieden burgemeester en wethouders het voort
zetten van dien verkoop en doen zij dien 
desnoods beletten. Zij zijn daarbij bevo'egd 
aan andere personen dan hen, die wonen in 
het perceel, waarin de verkoop heeft plaats 
gehad , den toegang tot dit perceel te onil~eg
gcn . 

§ 3. Van den verkoop van zwak-al coholischen 
rlrank in het klein en van alcoholv1-ijen drank. 

38. 1. Hij , die zwak-alcoholischen drank in 
het klein verkoopen wil, vraagt daartoe voor
af een verlof A aan burgemeester en wethou
ders der gemeente, binnen welke hij het be
drijf wensch t uit te oefenen. 

2. Hij , die in eene localiteit alleen alcohol
vrijen drank voor gebruik in die localiteit 
wil verkoopen, vraagt daartoe vooraf een ver
lof B aan bu1·gemeester en wethouders der 
gemeente, binnen welke hij het bedrijf wenscht 
11it te oefenen. 

3. H et bepaalde in a rtikel 3, vierde, zesde 
en zevende lid, vindt overeenkomstige toepas
s ing. 

39. 1. E en verlof A is niet vereischt: 
CL . voor den verkoop van zwak-alcoholischen 

drank in het klein 1°. in localiteiten, waar
voor eene vergunning, met uitzondering van 
eene slijtvergunning, is verleend; 2°. voor 
dien verkoop aan reizigers op of in openbare 
middelen van vervoer, waarin gelegenheid tot, 
het bereiden en nuttigen van warme spijzen 
voor reizigers aanwezig is; 3°. voor dien in 
legerplaatsen of in localiteiten aan het mili
ta ir gezag onderworpen, door hen , aan wie 
de verkoop door het militair gezag wordt toe
gestaan; 

b. voor den verkoop van zwak-alcoholischen 
drank in het klein in winkels, pakhuizen of 
andere inrichtingen, indien die verkoop uit
sluitend in gesloten fl esschen, kannen, krui
ken of vaten, waarop het alcoholgehalte van 
den drank, d ien zij bevatten, bij een tempe
ratu ur van vier graden van de honderddeelige 
chaal duidelijk zichtbaar in volumen-procen

ten is ve rmeld, plaats vindt en indien die in
richtingen ook overigens voldoen aan de 
krnchtens het derde lid van dit artikel ge
stelde eisch en. 

2. Indien ten t ijde van het plegen van 
oene overtreding, a ls omschreven in artikel 
59, eerste lid, 7°. voor zooveel be treft een 
w inkel, pakhuis of andere inrichting, waarin 
zwak-alcoholische drank wordt verkocht, uog 
niet twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige we
gens eene overtreding, a ls · evenbedoelde, on
herroepelijk is geworden, is het bepaalde in 
het vorige lid onder b niet meer van toepas-
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s ing ten aanzien van den schuld ige en van 
hen, die met hem samenwonen, met ingang 
van den dag, waarop de veroordeel ing on
herroepelijk is geworden. Met onherroepelijke 
veroordeel ing wordt gelij k gesteld vrijwillige 
betal ing van een geldsom, als bedoeld in ar
tikel 74 van het Wetboek van Strafrech t. 

3. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur nader te bepalen in 
wel ke inrichtingen zwak-alcoholische dranken 
in het k l e in op de wijze , omschreven -in het 
ee rste lid onder b, mogen worden verkoch t 
zonder een verlof A . 

4. E en verlof B is niet vereischt in het 
geval , waarin ingevolge het bepaalde in het 
eerste I id, onder a, een verlof A niet vereischt 
is. 

40. 1. H et aantal verloven A in eene ge
meente mag niet meer bedragen dan ingevol
ge het bepaalde in artikel 5 het maximum 
der vergunningen voor die gemeente bedraagt. 

2. Wij behouden Ons voor, op de wijze a ls 
ten aanzien van de vergunningen is bepaald , 
in artikel 6, eerste l id, 1°. en 4°., een ver
lag ing van het maximum der verloven A 
vast te stell en. H et bepaalde in het derde en 
vierde lid van genoemd artikel vindt over
eenkomsti ge toepass ing. 

3. E en verlof A, verleend ingevolge het 
bepaalde in artikel 44, vijfde lid, telt niet 
mede voor de berekening van het maximum . 

41. 1. Onze Commissaris in de provincie 
kan toestaan, dat bij eene bijzondere, zeer t ij
del ijke gelegenheid hetzij in eene local iteit, 
waarvoor eene vergunning of een verlof A 
niet is ve rl eend , hetzij in een voor· d ie ge
legenheid opgerichte tent of op daarvoor in 
gebruik genomen terrein op door hem aan
gewezen, achtereenvolgende dagen zwak-alco
hol ische drank zonder verlof wordt verkocht 
voor gebruik in zoodanige localiteit of tent 
of op zoodanig terrein. Onze Commissaris kan 
aan die toestemming voorwaarden verbinden. 

2. H et bepaalde in het eerste I id vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
den verkoop van a lcoholvrijen drank, waar
voor ingevolge arti kel 38, tweede lid, een 
verlof B vereischt is. 

3. Wij behouden Ons voo r, bij algemeenen 
maatregel van bestuur nadere voo rschriften 
te geven. 

42. 1. Burgemeester en wethouders verlee
nen overeenkomstig het bepaalde in deze wet, 
met uitzondering van het bepaalde in artikel 
44, derde lid , 1 °., en, voor zooveel betreft de 
gevallen, bedoeld onder 2°., 3°. en 4°. , mede 
met uitzondering van het bepaalde in artikel 
44. de,·de I id , 3° ., tweede deel, een verlof A: 

1 °. zoolang in hunne gemeente het aanta l 
verloven A het vastgestelde maximum over
schrijdt, indien worden ingeleverd ondertee
kende verklaringen van één of meer, ten tijde 
van de indiening nog in leven zijnde verlof
houders, waarbij zij afstand doen van twee 
te hunnen name verleende verloven A, onder 
vermelding van de loca l ite it of local iteiten , 
waarvoor op dat oogenbl ik elk van die ver
loven geldt; 

2°. aan hen, wier vergunningen zijn ver
vallen ten gevolge van een besluit, door Ons 
genomen krachtens artikel 6, eerste lid , 3°. , 

46 
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evenwel alleen voor dezelfde localit.eit, waar
voor de vergunning gold; 

3°. aan hem, wiens, op grond van artikel 
8, eerst.e lid, verleende vergunning is ve1·val
len ·t.en gevolge van intrekking van de mach
tiging, evenwel alleen voor dezelfde locali
teit, waarvoor de vergunning gold ; 

4°. aan de overlevende echtgenoote of echt
genoot of aan een meerderjarig kind van een 
overleden vergunni llghouder of vergunning
houdster, evenwel a lleen voor dezelfde locali 
teit, waarvoor de vergunning gold, en alleen 
indien het verlof wordt gevraagd ten minste 
een maand vóór het einde van het vergun
ningsjaar, waarin de vergunninghouder of 
vergunninghoudste1· is overleden, en indien 
het overlijden valt na 15 Maart, ten hoogste 
veertien dagen na het overl ijden. 

2. Hij, die verkeert in het geval, bedoeld 
in het vorige lid , onder 2°. of 3°., kan zon
der verlof A zwak-alcoholischen drank ver
koopen, mits hij binnen veertien dagen na den 
dag, waarop de vergunnillg is vervallen, een 
Yerlof A vraagt. Bij gebreke van dat verzoek 
of indien het verlof onherroepelijk is gewei
gerd, vervalt deze vrijstelling. 

3. De verloven, verleend ingevolge het ~er
ste lid , worden medegeteld bij de beslissing, 
of het aantal verloven A in eene gemeente 
overeenst.emt met het vastgestelde maximum. 

43. 1. Het bepaalde in de artikelen 9 en 
10 vindt overeenkomstige toepassing met be
trekking tot de verloven A. 

2. H et bepaalde in artikel 11 vindt over
eenkomstige toepassing met betrekking tot 
den verkoop, de aflevering, de verstrekking en 
het gebruik van zwak-alcoholische dranken in 
localiteiten, waarvoor eene vergunning of een 
verlof A is verleend. 

44. 1. Burgemeester en wethouders weige
ren het verlof A en het verlof B: 

1 ° . wanneer de verzoeker wegens overtre
ding van een van de wettelijke bepalingen 
ter verzekering van den accijns of het invoer
recht op ged istilleerd of op houtgeest, of we
gens overtreding van de wet van 2 Maart 
1916 (Staatsblad n°. 95) onherroepelijk is 
veroordeeld tot vrijheidsstraf van een maand 
of langer of geldboete van tweehonderd vijf
tig gulden of meer, of wanneer de verzoeker 
uit anderen hoofde tot gevangenisstraf van 
een jaar of langer onherroepelij k is veroor
deeld en er nog niet vijf jaren zijn verloopen, 
nadat hij zijne straf heeft ondergaan of na
dat de boete is betaald. Wanneer in geyaJ van 
veroordeel i ng tot eene gevangenisstraf van een 
jaar, de rechter het bevel heeft gegeven, be
doeld in artikel 14a van het Wetboek van 
Strafrecht, wordt gedurende den daarbij ge
stelden proeftijd het verlof geweigerd. Is in 
het geval van artikel 14h van het Wetboek 
van Strafrecht de tenuitvoerlegging der straf 
bevolen, dan wordt het verlof geweigerd, wan
neer er nog niet vijf jaren zijn verloopen, 
nadat de verzoeker zijn straf heeft ondergaan. 

2°. wanneer: 
a. binnen de laatste vijf jaren onherroepe

lijk zijn geworden twee veroordeel ingen van 
den verzoeker wegens een der feiten, omschre
ven in de artikelen 55, eerste lid; 57; 58, 
eerst.e of vierde lid; 59, eerste lid, 1°., 3°., 

4°. , 7°., 9°. , 10°., of 61 van deze wet; in 
artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. 
voor het geval het feit betrekking heeft op 
een bevel, eene vordering of handeling, krach
tens deze wet of de bij deze wet bedoelde 
plaatselijke verordeningen gedaan, of in de 
artikelen 252, 426, 453 en 454 van dat Wet
boek· 

b. ' binnen de laatste tien jaren onherroe
pel ij k zijn geworden vier veroordeelingen van 
den verzoeker wegens een der feiten, om
schreven in de artikelen 54, eerste of vierde 
lid ; 56, eerste lid; 59 , eerste lid, 2°., 5°., 6°. , 
8°.; 11°. , of 60, tweede lid, van deze wet . 

Met onherroepelijke veroordeeling wordt ge
lijk gesteld vrijwillige betaling van eene geld
som, als bedoeld in artikel 74 van het Wet
boek van Strafrecht. De tweede en derde zin 
van het bepaalde onder 1 °. vinden overeen
komstige toepass ing. 

3°. wanneer de verzoeker van één of meer 
rechten , vermeld in artikel 28 van het \Vet
boek Yan Strafrecht, bij rechterlijke uitspraak 
is ontzet, zoolang het gemis van dat recht ten 
gevolge van die ontzetting voortduurt ; 

4 °. wanneer de verzoeker of het hoofd van 
het gezin, waarvan hij I id is, tot het plegen 
van ontucht gelegenheid biedt, of ook in 
ander opzicht van bekend slecht levensgedrag 
is· 

5°. wanneer binnen de laatste vijf jaren 
hetzij een vroeger verlof , den verzoeker ver
leend, werd ingetrokken krachtens artikel 50, 
ee rste lid , 1°. of 3°., hetzij onherroepelijk is 
geworden eene veroordeeling van den ver
zoeker wegens het feit, omschreven in arti
kel 62, tweede lid. Het bepaalde in het tweede 
1 iel van 2°. i van toepassing ; 

6° . wanneer de verzoeker is de tusschen
persoon voor iemand, die in een der onder 
1°. , 2°., 3°., 4°. en 5°. vermelde gevallen 
verkeert. De eene echtgenoot wordt steeds 
geacht tusschenpersoon voor den anderen echt. 
genoot te zijn, zoolang de echtgenooten sa
menwonen ; 

7°. wanneer het wordt gevraagd voor eene 
local iteit, waarvoor eene vergunning is ver
leencl. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen het 
verlof A en het verlof B weigeren, indien een 
inwonend lid van het gezin, waarvan de ver
zoeker hoofd of lid is, tot het plegen van 
ontucht gelegenheid biedt, of ook in ander 
opzicht van bekend slecht levensgedrag is. 

3. Burgemeester en wethouders weigernn 
het verlof A bovendien: 

1 °. wanneer het vastgestelde maximum 
voor die verloven reeds is bereikt; 

2°. wanneer door het ver! eenen van het 
verlof in strijd zou worden gehandeld met 
eene verordening, vastgesteld krachtens arti
kel 43 in verband met artikel 10, eerste lid, 
1°. of 3°.; 

3°. wanneer gegmnd vennoeden bestaat, 
dat de verzoeker niet de beschikking heeft 
over de local iteit, waarvoor het wordt ge
vraagd, of. wanneer die localit.eit niet voldoet 
aan de e ischen, waaraan zij krachtens arti kei 
43 in ve~band met artikel 9 moet voldoen; 

4°. wanneer het wordt gevraagd voor den 
verkoop elders clan in eene localiteit, die zich 
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bevindt in een gebouw of in de gebouwde aan
hoorigheid van een gebouw; 

5°. wanneer het wordt gevraagd voor eene 
localiteit, waarvoor reeds een verlof A is 
verleend. 

Wanneer gelijktijdig voor eenzelfde locali
teit meer dan één verlof A wordt gevraagd, 
wordt slechts één verlof voor die localiteit 
verleend. 

6°. wanneer den verzoeker of diens met 
hem samenwonende echtgenoote reeds een ver
lof A is verleend. 

Wanneer een verzoeker gelijktijdig meer 
dan één verlof A vraagt, of de verzoeker en 
diens met hem amenwonende echtgenoote ge
lijktijdig een verlof A vragen, wordt slechts 
één verlof verleend. 

7°. wanneer de verzoeker niet i een na
tuurlijk persoon, die meerderjarig is, meerder
jarig verklaard is of wien door den kanton
rechter handlichting is verleend voor den ver
koop van zwak-alcoholischen drank in het 
klein of wanneer het verlof door onderschei
dene personen gezamenlijk wordt gevraagd, 
behoudens het bepaalde in het vierde lid van 
dit artikel, of wanneer gegrond vermoeden 
bestaat, dat de verkoop van zwak-alcoholischen 
drank in het klein niet op naam en voor 
rekening van den verzoeker zal p laats vi n
den· 

8°'. wanneer het wordt gevraagd voor eene 
localiteit, waarin eene andere winkelnering 
of het bedrijf ' van kapper of barbier wordt 
uitgeoefend, loten worden verkocht in de 
Nederlandsche Staatsloterij of in eene andere 
loterij, of voor eene localiteit, die met zoo
danige loca li teit binnenshuis gemeenschap 
heeft. 

Onder andere winkelnering wordt niet ver
staan het bedrijf van restaurateur, hotel- en 
stal houder. 

9°. wanneer de verzoeker of een bewoner 
van het huis, waarin hij zwak-alcoholischen 
drank in het klein wenscht te verkoopen, tol
gaarder, brugwachter, brug-waker, brugknecht, 
sluiswachter, sluismeester, sluisknecht, scheeps
bevrachter, stevedore of sleepagent is, of wan
neer de verzoeker eene betrekking in dienst 
van een publiekrechtelijk lichaam bekleedt, 
krijgsman in werkelijken dienst in den zin 
van artikel 25 der Gemeentewet is of lid is 
van een college van burgemeester en wethou
de1 of van Gedeputeerde Staten. 

4. H et bepaalde in het derde lid, 7°., met 
uitzondering van het laatste deel , betreffende 
den verkoop op naam en voor rnkening van 
den verzoeker, is niet van toepassing op een 
verzoek van een rechtspersoon om een verlof 
A voor eene locali teit, welke deel uitmaakt 
van eene inrichting voor maatschappelijk ver
keer, welke naar het oordeel van Onzen Mi
nister voldoet aan de eischen, die Wij krach
tens artikel 12, derde lid, bij algemeenen 
maatregel van bestuur hebben gesteld. Onze 
Minister herroept zijn oordeel, indien de in
r ichting niet meer voldoet aan evenbedoelde 
eischen. 

6. Onze Minister kan van het bepaalde in 
het derde lid, 2°. en 7° ., van dit artikel, met 
uitzondering van het laatste deel , betreffende 
den verkoop op naam en voor rekening van 

den verzoeker, al of niet voorwaardelijk ont
heffing verleenen, wanneer de verzoeker is 
een niet natuurlijk persoon en het verlof 
wordt gevraagd voor een rechtspersoon, die 
uitsluitend ten doel heeft drankmisbruik te 
voorkomen of te bestrijden. 

Het verlof vervalt met den dag, waarop 
Onze Minister de ontheffing intrekt. 

45 . 1. Het in artikel 16 bepaalde ten aan
zien van het verzoeksch,·ift om eene vergun
ning v indt overeenkornstige toepassing ten 
aanz ien van het verzoekschrift om een ver
lof, en het in artikel 19 bepaalde ten aanz ien 
van het verleenen en weigeren van eene ver
gunning door burgemeester en wethouders en 
ten aanzien van de opschorting der beslissing 
vindt overeenkomstige toepassing ten aanz ien 
van het verleenen en weigeren van een verlof. 

2. Het in de artikelen 17 en 18 bepaalde 
ten aanzien van vergunningen vindt overeen
komstige toepassing ten aanz ien van verlo
ven A. 

3. Het in artikel 26, eerste lid, bepaalde 
ten aanz ien van den vergunninghouder en 
zijn vermoedelijken vervanger vindt overeen
komstige toepass ing ten aanzien van den hou
der van een verlof A en zijn vermoedelijken 
vervanger. 

46. 1. Het verlof A heeft geen kracht vóór 
de betaling aan de gemeente van een ver
lofsrecht van vijf en twintig gulden. 

2. De gemeent~ draagt de helft van het 
verlofsrecht af aan het Rij k. Onze Minister 
kan te dien aanzien nadere voorschriften 
geven. 

3. De regeling van dit verlofsrecht ge
schiedt met inachtneming van de artikelen 
269 tot 273 van de Gemeentewet. 

4. Het in de artikelen 15, 25 en 27 be
paalde ten aanz ien van vergunningen vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
verloven A. 

47. Het in artike l 28, met uitzondering 
van het vijfde lid, bepaalde ten aanzien van 
de vermelding der local iteit in de akte va11 
eene vergunning vindt overeenkomstige toe
passing ten aanzien van de vermel ding der 
localitcit in de akte van een verlof A, met 
dien ver tande, dat burgemeester en wethou
ders de wijziging alleen weigeren in de geval
len, vermeld in ai-tike l 44, eerste lid , 7°., en 
derde lid, 2°. , 3°., 4°., 5°. en 8°. 

48. Het bepaalde in artikel 29, met uit
zondering van het vierde lid, en in artikel 30, 
met uitzondering van het tweede lid , vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
akte van een verlof A en het afschrift daar
van, met dien verstande, dat 1 °. bw·gemees
ter en wethouders de overschrijving a ll een 
weigeren in de gevallen, vermeld in artikel 
44, eerste . lid, 1°.-6°., en derde lid, 6°. en 
7°.; 2°. dat liet bepaal de in artikel 44, derde 
lid, 7° ., met uitzondering van het laatste deel 
betreffende den verkoop op naam en voor re
kening van den verzoeker, n iet van toepassing 
is, indien ove1·schrijving op naam van een 
rechtspersoon wordt gevraagd en Onze Minis
ter toestemming heeft gegeven voor over
schrijving ; en 3°. dat burgemeester en wet
houders de overschrijving kunnen weigeren in 
het geval, bedoeld in artikel 44, tweede lid. 
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49 . 1. Van verbouwing of herbouw van 
eene local iteit. waarvoor een verlof A is ver
leend, geeft, behondens het bepaalde in arti
kel 43 in verband met artikel 10, tweede lid , 
t.weede deel, de verlofhouder binnen een 
maand, nadat de verbouwing of herbouw vol
tooid is, schriftelijk kennis aan burgemeester 
en wethouders. 

2. Verandering van de localiteit of van 
haar oppervlakte wordt door burgemeester en 
wethouders vermeld in de akte van het ver
lof en op het afschrift, bedoeld in artikel 52, 
eerste lid, tenzij in strijd is gehandeld met 
eene bepaling, als bedoeld in artikel 43 in 
verband met artikel 10, tweede lid , tweede 
deel. 

3. Van de kennisgeving, bedoeld in het 
e rste lid, wordt vanwege burgemeester en 
wethouders op verzoek een bewijs van ont
vangst uitgereikt, vermeldende den dag, waar. 
op zij is gedaan. 

50. 1. Burgemeester en wethouders trekken 
een verlof in: 

1 °. wanneer, met betrekking tot een verlof 
A of een verlof B een van de gevallen, voor
zien in artikel 44, eerste lid, zich voordoet, 
of wanneer met betrnkking tot een verlof A 
ecu van de gevallen, voorzien in artikel 44, 
de1·de lid, 2°.-8°. zich voordoet en het ver
lof zou zijn geweigerd, indien een van die 
gevallen, met uitzondering van het geval, be
doeld in artikel 44, derde lid , onder 7°. , laat
ste deel betreffende den verkoop op naam en 
voor rekening van den verzoeker, bestaan had 
of het bestaan daarvan bekend was geweest, 
toen op het verzoek om verlof beslist werd; 

2° . wanneer de houder van een verlof A 
den ,·erkoop van zwak-alcoholischen drank in 
het klein in de localiteit, waarvoor het ver
lof is verleend, gedurende langer dan drie 
maanden achtereen opzettelijk heeft gestaakt 
of heeft doen staken of heeft toegelaten, dat 
die verkoop gedurende langer dan drie maan
den achtereen gestaakt werd; 

3°. wanneer zich in de locali teit feiten 
hebben voorgedaan, die cl vrees wettigen, dat 
de voortduring van het verlof een gevaar zou 
opleveren voor de openbare orde, veiligheid 
of zedelijkheid; 

4°. wanneer hij, die voor den verlofhouder 
het bedrijf uitoefent, verkeert in een der ge
vallen, vermeld in artikel 44, eerste lid, 1°.-
60. 

5°. wanneer eene schriftelijke, door den 
houder van het verlof onderteekende verkla
ring wordt overgelegd, dat deze afstand doet 
van het verlof; · 

6° . wanneer Onze l\1inister krachtens ar
tikel 44, vierde lid, zijn oordeel, of krach
tens artikel 48 in verband met artikel 29, 
derde lid, zijne toestemming, op grond waar
van het verlof werd verleend of overgeschre
ven, heeft herroepen. 

2. Wanneer in geval van veroordeel ing van 
den verlofhouder of van hem, die voor 
den rnrlofhouder het bedrijf uitoefent, tot ge
vangenisstraf van een jaar of in geval van 
eene veroordeeling, binnen de laatste vijf ja
ren wegens het feit, omschreven in arti kei 
62, tweede lid, of van een tweede veroordee
l ing binnen de laatste vijf jaren in een der 

gevallen, bedoeld bij artikel 44, eeTSte lid. 
2°., onder a, onderscheidenlijk van eene vier
de veroordeel ing binnen de Taatste tien jaren 
in een der gevallen, bedoeld bij artikel 44, 
eerste lid, 2°., onder o, de rechter het bevel 
heeft gegeven, bedoeld bij artikel 14a van 
het Wetboek van Strafrecht, wordt het verlof 
alleen ingetrokken, wanneer de rechter alsnog 
den last tot tenuitvoerlegging der straf geefl. 
De hier genoemde termijnen worden gerekend 
van het tijdstip der veroordeeling. 

3. Burgemeester en wethouders kunnen 
een verlof intrekken in het geval, vermeld 
in artikel 44, tweede lid. 

4. Het in de artikelen 33 en 34 bepaalde 
ten aanzien van de intrekking van de ver
gunning door bnrgemee ter en wethouders iR 
mede van toepass ing op de intrekking van 
het verlof. 

51. 1. Burgemeester en wethouders zenden 
jaarlijks aan Gedeputeerde Staten volgens een 
door Onzen Mi nis ter va t te stellen formulier 
opgaven 1 °. ten aanzien van het aantal in
richtingen, waarvoor gedurende het vorige
jaar verlof A of verlof B is verleend, 2°. tel! 
aanzien van het gedurende dat jaar betaalde 
verlofsrecht en 3°. ten aanzien van alle in de 
gemeente bestaande inrichtingen , waar krach
tens verlof A of verlof B dranken worden 
verkocht. 

2. Onze Mini ter geeft voorschriften betref
fende de wijze, waarop deze opgaven worden 
bekend gemaakt. 

52. 1. In elke inrichting. waar krachtens 
verlof drank wordt verkocht, moet een door 
den gemeente-secreta ri gewaarmerkt. afschrift 
van de akte van het verlof duidelijk leesbaar 
en niet hooger dan anderhalven meter boven 
den vloer zijn opgehangen. Boven of terzijde 
van elke buitendeur, die toegang geeft tot de 
inrichting, moet, overeenkomstig door Onzen 
Minister nader te geven voorschriften, met 
duidelijke letters te lezen zijn: 

1°. de naam van hen1, aan wien het ver
lof is verleend; 

2°. welk verlof is ve.-Jeend. 
2. In geval van intrekken of vervallen van 

het verlof wordt binnen acht dagen daarna 
het in het eerste lid bedoelde afschrift aan 
bm·gemeester en wethouders teruggezonden en 
de in hE·t vorige lid onder 2°. bedoelde aan
duiding van het verlof weggenomen. Indien 
die aanduiding niet binnen den gestelden ter
mijn is weggenomen, doen burgemeester en 
wethoude,·s die wegnemen ten ko te van clen 
nalatige. 

53. Wanneer zonde,· het vereischte verlof 
of op andere wijze dan ingevolge deze wet ge
oorloofd is zwak-alcoholische drank of alco
holvrije drank wordt verkocht, verbieden bur
gemeester en wethouder het voortzetten van 
dien verkoop en doen zij dien desnoods belet
ten . Zij zijn daarbij bevoegd aan andere per
sonen dan hen, die wonen in het perceel , 
waarin de verkoop heeft plaats gehad , den 
to~gang tot dit perceel te ontzeggen. 

§ 4. V e,·bods- en tra/bepalingen. 

54. 1. Het is verboden, in eene voor het 
publiek toegankel ijke localiteit, waarvoor btn-
gemeester en wethouder eene rnrgunning 
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hebben verleen.à, personen beneder'i 16 jaar 
anders dan in gezelschap van een meerder
jarige, en personen in kennelij ken staat van 
dronkenschap toe te laten. 

2. Het verbod, ge teld in het eerste lid. 
geldt mede ten aanzien van localiteiten, waar. 
voor burgemeester en wethouders een verlof 
A hebben verleend en aan welker verlofhou
ders de burgemeester eene schriftelijke mede
deeling van dit verbod heeft ui tgereikt. Die 
n1ededeeling kan a lleen worden uitgere ikt aan 
verlofhouders, in welker localiteit feiten in 
strijd met de openbare orde of zedelijkhe id 
te duchten zijn. 

3. Wij behouden Ons voor ten aanzien van 
cene gemeente op voorstel van den gemeente
rnad, Gedeputeerde Staten gehoord, onthef
fing te verleenen van het bepaalde in het 
eerste lid, voor zooveel betreft het toelaten 
van personen be neden 16 jaar. Die onthef
f ing kan worden gegeven met betrekking tot 
ééne, enkele of alle inrichtingen in de ge
meente. 

4. Het is den verkooper van zwak-alcoholi
schen drank of zij n vervanger verboden in de , 
u1toefenmg van het be roep aan per onen be
neden 16 jaar di e n d rank te verkoope n of te 
verstrekken. 

55. 1. Het is verboden, in eene voor het 
publ iek toegankelij ke localiteit, waarvom· bur
gemeester en wethouders eene vergunniug of 
een verlof A hebben verleend, of in eene lo
caliteit, die daarmede binnenshuis gemeen
schap heeft, arbeidsloonen uit te betalen, of , 
toe te laten, dat arbeidsloonen in zoodanige 
localite it uitbetaald worden. De burgemees
ter kan ontheff ing van dit verbod geven voor 
local iteiten, waarvoor een verlof A geldt, en 
waarin het bedrijf wordt uitgeoe fend door 
eene instelling van a lgemeen nut. 

2. Onder arbeid loonen worden niet ver
staan loonen, verschuldigd voor werkzaam
heden, die zijn verricht in de local iteit of 
ter zake van het bedrijf, dat daarin wordt 
uitgeoe fend . 

56. 1. Het is verboden, in gemeenten, die 
Wij daarvoor hebben aangewezen, in eene 
voor het publiek toegankel ijke localiteit, 
waarvoor burgemeester en wethouders eene 
vergunning of een vel'lof A hebben verleend, 
of in de aanhoorigheid van zoodanige loca
liteit zonder toestemming van den burgemees
ter muziek, vertooningen of andere verrich
tingen ten vermake van het pub! ie k toe te 
1 aten of gelegenheid tot dansen te geven . 
Deze bepaling is niet van toepass ing op eene• 
localiteit, waarvoor eene vergunning is ver. 
!eend ingevolge artikel 8, eerste lid. 

2. In gemeenten, we lke Wij niet ingevolge 
het vorige lid hebben aangewezen, blijft de 
bevoegdheid van den gemeenteraad onver
minderd, om ingevolge artikel 168 der Ge
meentewet verordeningen te maken betreffen
de het toelaten van verrichtingen ten ver
make van het publiek of het geven va□ ge
legenheid tot dansen in localiteiten, als be
doeld in het vo,·ige lid. 

3. De toestemming, bedoeld in het eerste 
lid, wordt telkens voor niet langer dan vij f 
jaren gegeven en kan te allen tijde worden 
ingetrokken . Intrekking geschiedt bij een be-

slui t , dat de gronden bevat, waarop het be
rust. 

57. 1. Het is verboden, sterken drank in 
het klein te verkoopen, te schenken, toe te 
dienen of te verstrekken of gelegenheid tot 
het gebrniken van sterken drank te geven ii, 
eene loca li teit, waarvoor eene vergunning is 
ver leend, terwijl in die localiteit of in eene 
localiteit, die daa,mede tijdens een van do 
hierna genoemde handelingen binnenshuis 
1·echtstroeks gem eenschap heeft, verkoopingen, 
aanbe ted ingen, verhuringen, verpachtingen of 
zitdagen <loor een ambtenaar in dien t van 
een publ iekrechtelijk lichaam worden gehou
den, a lsmede gedurende één uur vóór heL be
g in en één uur na den afloop van deze VN· 

richtingen. 
2. Het is verboden sterken drank toe te 

dienen , te verstrekken of te· gebruiken op of 
in een openbaar middel van vervoer. Deze 
bepaling is niet van toepassing in de geva l
len, vermeld in art ikel 4, 1°. 

3. H et is verboden zwak-alcoholische n dra11k 
toe te di ene n, te verstrekken of te gebruiken 
in autobussen. 

58. l. Het is verboden, in gemeenten , die 
Wij daarvoor hebben aangewezen, in eeno lo
cal i tei t, waarvoor burgemeester en wethou
de rs eene vergunning of een verlof A hebben 
verleend, zonder toestemming van den bur
gemeeste r vro11welijke personen gedurende de 
uitoefoning van het bedrijf dienst te laten 
doen [ vanwege den houder van de vergun
ning of van het verlof aanwezig te doen zijn . 

2. Die toestemming wordt telkens voor niet 
lang r dan vij f j aren gegeven en kan te 
al len t ijde worden ing trokken. Een besluit 
tot intrekking bevat de gronden, waarop het 
bent t. 

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing op de inwonende echtgenoote 
en op inwonende dochters van den houder 
van eene vergunning of van een verlof A. 

4. Het is verboden personen beneden 16 
jaar dienst te l aten doen hetzij in eene loca
liteit, waarvoor ecne vergunning of een ver
lof A i verleend, gedurende de uitoefening 
van het bedrij f in di e localiteit, hetzij ter 
zake van den verkoop van sterken drank of 
van zwak-alcoholischen drank in het kleiu 
voor gebruik elders dan ter plaatse, voor 
welke de vergunnino- of !rnt verlof ge ld t . 

59. 1. Met hechtenis van ten hoogste dt·ie 
weken of geldboete van ten hoogste honderd 
gu lden wordt gestraft: 

1°. hij, die zonder de vere ischte vergun
ning sterken drank i11 het klein verkoopt of 
te koop aanb iedt, of sterken drank i u voor
rnad heeft ten verkoop in het klein of han
delt in strijd met een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 11; 

2°. hij , die zonder het vereischte verlof 
zwak-alcoholischen drank in het klein of a l
coholvrij n drank verkoopt of te koop aan
biedt, of voor di en verkoop in voorraad heeft 
of handelt in strijd ·met een a lgemeenen maat. 
regel van bestuur, al s bedoeld in artikel 43, 
tweede lid , in verband m et artikel 11 ; 

3°. hij, die in eene voor het pub] iek toe
gankelijke localite it, waa,·voor niet de ver-
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cischte vergunning is verleend, sterken drank 
schenkt, toedient of verstrekt ; 

4°. hij, die in eene localiteit van eene so
ciëte it, waarvoor geene vergunning i ver
leend, sterken drank schenkt, toedient of ver
strekt· 

6°. 'hij , die sterken drank, verkocht, ge
schonken, toegediend of verstrekt in eene lo
calite it, waarvoor eene tapvergunning is ver
leend, ui t die locali te it uitdraagt naa1· eene 
andere plaats dan waarvoor de akte van de 
vergunning voor die loca liteit geldt; 

6°. hij , die: 
a. in eene localite it, waarvoor eene slij t

vergunning is verleend, sterken drank anders 
dan op de wijze, omschreven bij of krachtens 
artikel 2, aanwezig heeft; 

b. in zoodanige localiteit sterken drank 
anders dan op de wijze, om chreven bij of 
krnchtens artikel 2 verstrekt· 

c. in zoodanige localiteit h~t drinken van 
sterken drank toelaat; 

d. in eene loca li teit, die met zoodanige lo
c-al iteit gelijk-vloers of op dezelfde verd ieping 
i gelegen en binnenshuis gemeensch ap heeft , 
sterken drnnk verstrekt aan anderen dan zijne 
hu isgenootcn; 

e. in eene localiteit, a ls bedoeld onder let
ter d, toelaat het drinkén van sterken drank 
door anderen dan zijne huisgenooten; 

7° . hij , die in eene local iteit, waarvoor een 
verlof A of een verlof B is verleend, of in 
een winkel, pakhuis of andere inrichting, 
waarin zwak-alcoholischen drank wordt ver
kocht, sterken drank aanwezig heeft of in 
eene localiteit, die met zoodanige locali teit, 
winkel , pakhuis of andere inricht ing binnens
huis gemeenschap heeft, en waarvoor niet 
eene vergunning is verleend, of in eene open 
o f gesloten aanhoorigheid van het gebouw, 
waarin zoodanige locali teit, winkel, pakhuis 
of andere inrichting zich bevindt, sterken 
drank in voorraad heeft, of die in een win
kel , pakhuis of andere inrichting zwak-a lco
holischen drank anders dan in gesloten fles
schen, kannen, kruiken of vaten, waarop het 
a lcoholgehalte van den drank, dien zij be
vatten, bij een temperatuur van vier graden 
Yan de honderddeelige schaal, duidelijk zicht
baar in volumen-procenten is vermeld, aan
wezig heeft of verstrekt, of het gebruiken van 
zwak-alcoholischen drank toelaat; 

8°. hij, die in eene localiteit, waarvoor een 
verlof B is verleend, zwak-alcohol ischen drank 
aanwezig heeft of in eene locali teit, die met 
zoodanige locali teit binnenshuis gemeenschap 
heeft en waarvoor niet een verlof A is ver
leend, of in eene open of gesloten aanhoor ig
heid van het gebouw, waarin zoodan ige lo
cali te it zich bevindt, zwak-alcoholischen drank 
in voorraad heeft; 

9°. hij , die in eene locali teit, waarvoor 
eene hotelvergunning is verleend, sterken 
drank in het kl ein verkoopt of te koop aan
biedt aan anderen dan hen, die naar redelijk 
inz icht a ls logeergasten in dat hotel zijn te 
beschouwen, of schenkt, verstrekt of toedient 
aan anderen dan hen, die naar redelijk in
zicht als logeergasten in dat hotel of als gas
ten van dezen zijn te beschouwen; 

10°. hij, die in eene localiteit, waarvoor 

niet het vere ischte verlof is verleend, zwak
alcohol ischen drank schenkt, toedient of ver
strekt, of die in eene local iteit, waar sterke 
drank of zwak-alcohol ische drank verkocht 
wordt, op eenigerlei wijze aan koop van dien 
drank een kan op winst verbindt; 

11 °. hij , die in zijne woning of zijne loca
liteit eene der handelingen, in de vorige num 
mers, met uitzondering van 6°., letter c en e, 
omschreven, toe laat, voor zooveel betreft de 
in 5°., 6°., 7°. en 8°. omschreven handelin
gen alleen voor zoover degene, die deze pleegt. 
een lid van zijn gezin of in zijnen dienst is. 

2. Indien ten tijde van het plegen van eem• 
overtreding, al omschreven in het vorige lid . 
nog niet twoe jaren zijn verloopen, sedert 
eene vroegere veroordeeling van den schul 
dige wegens eene dier overt,·ed ingen of we
gens overtreding van artikel 252, 2°. of 3°. 
van het Wetboek van Strafrecht, onherroepe
lijk is geworden, wordt hij gestraft met hech
tenis van ten hoogste een maand. 

3. De strafbepalingen van dit artikel zij 11 
toepassel ijk bij eene overtreding, als bedoeld 
in 1°., 2° ., 3°., 4°., 9°. of 10°., onverschillig. 
wie het feit gepleegd heeft; bij eene over
tred ing, a ls bedoeld in 5°., 6°., 7°. of 8°. 
alleen, indi en het feit gepleegd is door hel 
hoofd van het bedrijf, of dengene, die hem 
als zoodanig vervangt. 

60. 1. Overtreding van een der voorwaar
den, door Onzen Commissaris krachtens het 
bepaalde in arti kel 41, eerste of tweede lid , 
aan eene daa1·bij bedoelde toe temming ver
bonden, of van een der voorschriften, door 
Ons krachten het bepaalde in art ikel 41. 
derde I id, gegeven, of van een der voorschrif
ten van de artikelen 54, eerste, tweede of 
vierde lid; 55, eerste lid; 56, eerste lid ; 57 
of 58, eerste of vierde I id, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste vijf weken of geld
boete van ten hoogste honderd vijft ig gulden. 

2. De vergunninghouder door of vanweg,· 
wien sterke drank of zwak-alcoholischen drank 
op den openba1·en weg wordt verstrekt, hoe
wel dat niet bij eene plaatselijke verordening. 
als bedoeld in artikel 15, i toegestaan, of i11 
strijd met de bepalingen van zoodanige ver
ordening, wordt gestraft met hechtenis va11 
ten hoogste dr ie weken of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. Deze bepaling vindt 
overeenkom tige toepassing ten aanzien va11 
den houder van een verlof A met betrekking 
tot het verstrekken van zwak-alcoholischen 
drank op den openbaren weg in verband met 
het bepaalde in artikel 46, vierde lid , voor 
zooveel arti kei 15 betreft. 

3. Incli n ten t ijde van het plegen van eenc 
o.-ertred i ng, als bedoel cl in het eerste en het 
tweede lid van dit artikel , nog niet twee 
jaren zij n verloopen, sedert eene vroegere ver
oordeel ing van den chuldige wegens de rge
lijke overtreding onherroepelijk is geworden, 
wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoog
ste twee maanden. 

61. Hij , die bij gelegenheid van eene voo•· 
hem of voor zijn lastgever gehouden verkoo
ping, verhuring, verpachting of aanbestedin!! 
den koope r of gegadigde in staat stelt, koste
loos sterken drank of zwak-alcoholischen drank 
te gebruiken, wordt gestraft met hechtenis 
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n,n ten hoogste dr ie weken of geldboete van 
ten hoogste honderd gulden. 

62. 1. Met geldboete van ten hoogste hon
derd gulden wordt gestraft de overtreding van 
elk der bepali ngen van de ar tikelen 26, derde 
l id ; 31, eerste l id ; 36 ; 49, eerste l id, en 52 . 

2. De vergu ru, inghouder of zij n vermoede
lijke of werkelij ke vervanger, of de houder 
van een verl o f A of zijn vermoedelijke of 
werkelijke vervanger, di e ter zake van toe
pass ing van ondersche ide nlij k artike l 26, eer
ste lid , of artikel 45, derde lid , onware in
] ich t ingen verstrekt aan burgemeester en wet
ho uders, wordt gestraft met hech ten is van ten 
hoogste dr ie maanden of geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden. 

63. Indien eene vergunning of een ver 
lof A of een verlof B is verleend aan eene 
11aamlooze vennootschap of een zedelijk lichaam 
of aan het bestuur van deze, zijn voor de in 
deze wet bedoelde overtredi ngen aansprakelijk 
degenen, aan wie de verkoop van drank is 
opgedragen en bij gebreke van zoodanige per
sonen, de beheerende vennooten of bestuurders. 

64. 1. Met het opsporen van de overtre
d ingen van deze wet en van de bij deze wet 
bedoelde plaatselijke verordeningen zij n be
h alve de in artikel 141, 1°., 3°.-6°. van het 
Wetboek van Strafvor dering aangewezen per
sonen, belast de am btenaren van Rijks- en 
gemeentepoli t ie en de inspecteur benevens de 
krach tens de Gezondheidswet (Staatsblad 1919, 
n° . 784) aan hem toegevoegde adjunct-inspec
teurs . M et het opsporen van de overtredingen , 
bedoeld in artikel 59, eerste lid, 1°., 7°. en 
8°., zijn mede belast de ambtenaren der in
voerrechten en accijnzen. 

2. De voormel de personen zij n te allen 
t ij de bevoegd, ter inbeslagnemi ng de u itl eve
ring te vorderen van alle voor inbeslagne
m ing vatbare voorwerpen. 

3. De vo01m elde personen hebben te allen 
tijde vrij en toegang tot all e loca li teiten, waar 
verkoop van sterken drank of van zwak
alcoholischen drank in het kl ein of van alco
holvrij en drank voor gebruik te r p laatse van 
verkoop pl aats vindt, of waar redelijkerwijze 
vermoed kan worden, dat die verkoop plaats 
v indt. Zij hebben mede vrij en toegang tot alle 
locali teiten en aanhoorigheden van localitei
ten, waar redel ijkerwijze ve1moed ka n worden, 
daL over t reding van deze wet plaats vindt. 
Vfordt hun de toegang geweigerd , dan ver
schaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken ar m . 

4. I s de locali te it tevens eene woning of 
a lleen door eene woning toegankelijk, dan 
t reden zij deze tegen den wil van den be
woner n iet binnen dan op schriftelijken l ast 
van den burgemeester of van den kanton
rech ter. 

5. Van dit bi nnen treden wordt door hen 
binnen tweemaal vier en twint ig u ren proces
verbaal opgemaakt, dat a an hem, wiens wo
ning is binnengetreden, in afschr ift wordt 
medegedeeld. 

65. Al hetgeen, naar redelijkerwijze ver
moed ka n worden, gedi end heeft of bestemd 
geweest is tot het plegen van eene overtre
ding van deze wet, a lsmede a l hetgeen voor
werp van het stra fbare fei t heeft u itgemaa kt, 

kan ve rbeurd worden ve1·klaard. De vernieti 
ging of onbruikbaarma king daarvan kan wor
den bevolen. 

66 . De fe iten, bij deze wet stra fbaa r ge
steld, worden beschouwd als overtredingen. 

§ 5. Overgangsbepalingen . 

67. 1. Voor de locali te iten, waar in op 1 
Mei 1881 zonder strijd met wet of verorde
ning ste rke drank werd verkocht, kan, zoo
lang au n die locali teiten de bestemming om 
voor verkoop van sterken drank in het kl e in 
te worden gebruikt niet door eene daad van 
den e igenaar of gebruiker is ontnomen, de 
ve1·gunning, tenzij in de gevall en, bedoeld bij 
a r t ikel 12, eerste lid, 4°., 8°., 12°.-16°., 18°., 
20°., voor zooveel betreft het bepaalde in 
12°.- 16°. en 18°., niet geweigerd wor den: 

a. aan hem, die op voormeld tijdstip daar
in het bedr ijf ui toefende, zoo la ng hij leeft ; 

b. aan de overlevende ech tgenoote of echt
genoot van hem of haar, die op 1 Mei 1901 
daari n het bed rijf u itoefende, zool ang zij of 
hij leeft, indien het huwelijk op 1 Mei 1904 
nog bestond en de ech tgenooten te zamen 
woonden . 

2. De vergunning voor de bovengemelde 
localite iten, waarin eene a ndere winkelnering 
wordt ui tgeoefend of di e met zoodanige loca-
1 iteit binnenshuis gemeenschap hebben, wordt 
bij tij dige beta ling van het vergunningsrecht 
s1echts geach t verlengd te zijn onder voor
waarde: 

1 °. dat de verkoop van sterken dra nk ge
schiede in gesloten fl esschen, kannen of kru i
ken-

2°'. dat in de voor het publiek toeganke
lijke locali teiten geene aangebroken vaten, 
fl esschen, kannen of kr uiken , sterken drank 
inhoudende, aanwezig mogen zijn ; en 

3°. dat het drinken van sterken drank in 
die localiteiten niet worde toegelaten. 

3. H et eerste lid van di t a rtikel is niet 
meer va n toepassing ten aanzien van eene 
locali teit, als daar bedoeld, mdien in de akte 
van de vergun ning, die voor die localiteit 
gold, eene locali te it in een ander gebouw is 
ve1meld, of di e vergunni ng is inget1·okken op 
grond van artikel 32, ee rste lid, 6° ., o f va n 
artikel 68, tweede lid. 

4. Onze Comm issaris in de provincie kan 
toestaan, da t aan zeestranden, \ vaar vóór 1 
J anuari 1931 in strandtenten zwa k-alcoholi
sche drank zonder verlof werd verkocht voor 
gebruik in zoodanige ten t, deze verkoop ook 
in den vervol ge zal kunnen plaats vinden. 
Onze Commissari s ka n aan die toestemming 
Yoorwaarden verbinden. 

68. 1. Hij , wiens vergunning krachtens he t 
tweede lid van artikel 67 wordt geach t ver 
lengd te zijn of di ens vervanger , die eene der 
voorwaarden, daar genoemd, niet in ach t 
neemt, wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste honderd gulden . 

2. Burgemeester en wethouders kunnen, 
nadat de veroordeel ing onherroepel ijk is ge
worden, de vergunning op grond van die ver
oordeel ing intrekken . Met onherroepelijke ver
oordeeling wordt gelijk gesteld vrijwillige be
taling van eene geldsom, a ls bedoeld in arti
kel 74 van het Wetboek van Strafrecht. 
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69. Het eerste Jid van artikel 3 is niet van 

toepass ing op verkoop van sterken drank in 
het klein door wijnhandelaren in bedrijven, 
voor welke ingevolge artikel 13 van de wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127) op 1 
Mei 1904 een verlengbaar crediet gold, zoo
lang dat onafgebroken voortbestaat en in die 
bedrijven sterke drank niet anders dan bij 
hoeveelheden van ten minste drie liter tege
lijk voor gebruik elders dan ter plaatse van 
verkoop verkocht wordt. Deze vrijstell ing 
geldt alleen voor den verkoop van sterken 
drank in de inrichtingen, waarin wijn met 
verlengbaar crediet in voorraad is. 

70 . 1. Eene bij het in werking treden van 
deze wet bestaande vergunning voor den ver
koop van sterken drank in het klein en eene 
vergunning voor dien verkoop voor gebruik 
a. ter plaatse van verkoop, b. elders dan ter 
plaatse van verkoop blijft, tenzij zij wordt in
getrokken of vervalt, van kracht en geldt 
onderscheidenlijk als eene volledige vergun
ning, eene tapvergunning of eene slij tvergun
ning. Aan het bepaalde in artikel 36, eerste 
lid, moet zijn voldaan binnen drie m aanden 
na het in werking treden van deze wet. 

2. Eene bij het in werking treden van deze 
wet bestaande vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein a. in een loge
ment alleen aan logeergasten, b. in de loca-
1 iteiten van eene sociëteit blijft, tenzij zij 
wordt ingetrokken of vervalt, van kracht en 
geldt onderscheidenlijk als -eene hotelvergun
ning of eene sociëteitsvergunning. Aan het 
bepaalde in artikel 36, eerste lid, moet zijn 
voldaan binnen drie maanden na het in wer
king treden van deze wet. 

3. Overtreding van het bepaalde in den 
laatsten zin van het eerste of tweede lid 
wordt gestraft met geldboete Yan ten hoogste 
honderd gulden. 

71. 1. In gemeenten, waar het bepaalde in 
artikel 3, tweede Jid, van toepassing is, blij
ven van de onderscheiding tusschen tapver
gunningen en slijtvergunningen vrijgesteld 
vergunningen, die vóór 1 Mei 1904 zijn ver
leend voor eene voor het publiek toeganke
lij ke localiteit en die bij het in werk ing tre
den van deze wet golden zoowel voor gebruik 
ter plaatse van verkoop als voor gebruik el 
ders dan ter plaatse van verkoop. 

2. Die onderscheiding wordt evenwel van 
toepass ing, indien ingevolge art ikel 28 in de 
akte van de vergunning en in het afschrift, 
bedoeld in artikel 36, eerste li d, eene Jocali
te it in een ander huis wordt vermeld, of de 
oppervlakte van de localiteit, waarvoor de 
vergunning geldt, door verbouwing of her
bouw met meer dan twintig ten honderd wordt 
vergroot. 

3. Het verzoekschrift om wijziging van de 
vermelding van de Jocaliteit of de kenn isge
ving van verbouwing of herbouw, bedoeld in 
artikel 31, bevat de mededeeling, welke ver
gunning, tapvergunning of slijtvergunn ing, 
wordt verlangd. Bij de kennisgeving van ver
bouwing of herbouw wordt het afschrift van 
de akte van de vergunning ter wijziging ge
voegd. Burgemeester en wethouders wijzigen 
de akte en het afschrift overeenkomst ig even 
bedoelde mededeeling. 

4. Bij gebreke van de mededeeli ng, be
doeld in het derde lid , en bij gebreke van 
overlegging van het afschrift van de akte bij 
de kennisgeving van verbouwing of herbou\\· 
vervalt de vergunning met den aanvang van 
het eerstvolgende vergunningsjaar. 

72. 1. De bij het in werking treden van 
deze wet bestaande lijsten, bedoeld in artikel 
13 van de Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 
235), vervallen. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 
75, lid 3, worden de op de in het eerste lid 
bedoelde lijsten voorkomende personen, die 
binnen twee maanden na het in werk ing tre
den dezer wet een verzoekschrift tot het be
komen eene r vergunning, a l s bedoeld in h et 
eerste lid van artikel 3 of van eene sociëte its
vergunning, indienen en die ingevolge het 
bepaalde bij artikel 17 op de in dat a rtikel 
bedoelde lijst moeten worden geplaatst, op 
d ie lijst geplaatst vóór a ll e anderen. Van 
deze personen wordt de onder! inge volgorde 
op deze lijst bepaald door de volgorde, die zij 
op de ingevolge de bepaling van het eerste 
lid vervallen lijst innamen. 

3. Ah-orens omtrent de verzoeken der in 
het vorig I id bedoelde personen onherroepe
lijk is beslist, worden door burgemeester en 
wethouders geen vergunningen verleend. 

4. De lijsten, d ie door Gedeputeerde Sta
ten zijn vastgesteld krachtens artikel 17 van 
de Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235), blij
ven van kracht, totdat zij overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 20 zijn gewijzigd, met dien 
verstande, 1 °. dat in de gemeenten, welke op 
die lijsten niet zijn vermeld, slechts tapver
gunningen of slijtvergunningen mogen worden 
verleend door burgemeester en wethouders; 
2°. dat het bepaalde in artikel 22 voor de 
eerste maal na het in werking treden van deze 
wet wordt toegepast voor ~ooveel het eerste, 
tweede en derde lid betreft, op de daar be
doelde vergunningen in gemeenten, die wel 
op de geldende lijst en ook op de in 1934 
vast te stellen lijst voorkomen, en, voor zoo
veel het vierde en vij fde lid betreft, op de 
daar bedoelde vergunningen in gemeenten, 
die niet op de geldende en niet op de in 
1934 vast te stellen lijst voorkomen. Bes! ui
ten, die Wij hebben genomen krachtens arti
kel 18 van de Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 
235) , blijven van kracht gedurende den ter
m ijn , gesteld in het derde lid van dat artikel. 

73 . Het ingevolge artikel 23, v ierde I id. 
voor eene hotelvergunning verschuldigde recht 
wordt voor de eerste maal betaald binnen 
drie maanden na het in werking treden van 
deze we.t. Bij gebreke van tijdige betaling ver
valt de vergunning. 

74. 1. De verloven voor den verkoop van 
a lcoholhoudenden drank anderen dan sterken 
drank, die bestaan op den dag, waarop deze 
wet in werking treedt, worden met dien dag 
geldig voor den kleinhandel in zwak-alcoho-
1 ischen drank overeenkomstig de bepalingen 
van deze wet. De verloven voor den verkoop 
van a lcoholvrijen drank, die bestaan op den 
dag, waarop deze wet in werking treedt, blij
ven, tenzij zij worden ingetrokken of verval
len, van kracht. Indien de houder van een 
der in de beide vorige zinnen bedoelde ver-
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ioven evenwel niet binnen drie 1naanden na 
d ien dag tot burgemeester en wethouders het 
schriftelij k verzoek heeft gericht, om op de 
akte van zijn verlof en op het afschrift daar
van aan te teekenen, dat zijn verlof is ge
worden onderscheidenlijk een verlof A of een 
verlof B, verva lt het verlof. Aan het be
paalde in artikel 52, eerste li d, moet zijn 
voldaan binnen een maand, nadat burgemees
tei· en wethouders de aanteekening hebben 
gesteld. 

2. Met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft overtreding van het 
bepaalde in den laatsten zin van het vorige 
lid. 

3. De in het eerste lid bedoelde verloven 
voor den verkoop van alcoholhoudenden drank 
a nderen dan sterken drank, die bij het in 
werking treden van deze wet staan ten name 
van ven11ootschappen, zedelijke lichamen of de 
besturen van deze, vervallen, tenzij zij vroe
ger worden ingetrnkken of vervallen, met 1 
Mei 1950, met uitzondering van de verlovert, 
welke zij n verleend voor localiteiten, die deel 
uitmaken van eene inrichting voor maatschap
pelijk verkeer, welke naar het oordeel van 
Onzen Min ister voldoet aan de eischen, die 
Wij bij den a lgemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld in artikel 12, derde lid, gesteld 
hebben. Op laatstbedoelde verloven is de be
paling in den vorigen volzin nopens het ver
vallen met 1 Mei 1950 van toepassing, indien 
Onze Minister zijn evenbedoelde verklaring 
heeft herroepen ; na 1 Mei 1950 trekken bur
gemeester en wetho11ders, indien Onze Minis
ter zijne verklaring heeft herroepen, het ver
lof in drie maanden nadat den belangheb
bende van die herroeping kennis is gegeven. 

4. Indien bij het in werking treden van 
deze wet voor eene localiteit eene vergunning 
benevens een of meer verloven gelden, ver
vallen d ie verloven, indien bij het in werking 
treden van deze wet voor eene localite it meer 
dan één verlof voor den Yerkoop van a lcohol
houdenden drank anderen dan sterken drank 
geldt, blij ft s lechts dat verlof gel <lig krach
tens hetwelk op genoemd t ij dstip het bedrijf 
wordt uitgeoefend, en vervallen de andere 
verloven. Burgemeester en wethouders geven 
binnen drie maanden na het in werking tre
den van deze wet aan de houders kennis, welke 
verloven vervallen. 

5. In eene gemeente, waar op 1 Mei 1931 
het aantal verloven, krachtens welke alcohol
houdende drank andere dan sterke drank 
werd verkocht, geringer was dan het maxi• 
mum aantal der verloven A, dat voor die ge
meente krachtens artikel 40, eerste lid , geldt, 
mag binnen de eerste tien jaren na het in 
werk ing treden van deze wet bij toepassing 
van artikel 40, tweede lid, het maximum niet 
lager gesteld worden dan eerstbedoeld aantal. 
In eene gemeente, waar op 1 Mei 1931 het 
aantal verloven, krachtens welke a lcoholhou
dende drank andere dan sterke drank werd 
verkocht, gelijk was aan of grooter was dan 
het maximum aantal der verloven A, dat 
voor die gemeente krachtens artikel 40, eer
ste l id, geldt, mag binnen de eerste tien jaren 
na het in werking treden van deze wet bij 
toepass ing van artikel 40, tweede lid, dat 

max imum 11 iet meer verlaagd worden dan met 
tien ten honderd daa,·van. 

75. 1. B ij zondere vergunningen, verleend 
krachtens artikel 63 van de Drankwet {Staats
blad 1904, n°. 235) bl ijven van kracht, tenzij 
zij worden ingetrokken of vervallen. 

2. Indien de houder van eene bijzondere 
vergunning sterft, kunnen de akte van de 
vergunn ing en het afsch rift daarvan worden 
overgesch reven ten name van zijne overleven
de eohtgenoote, indien <loze op 1 Mei 1904 met 
hem gehuwd was en bij hem inwoonde, en 
binnen eene maand na het overlijden een 
schriftelijk verzoek om overschrijving ind ient. 
De overschrijving wordt geweigerd in de ge
vallen, ve rmeld in artikel 12, eerste lid, 12° .-
160. 

3. De namen van do natuurlijke personen, 
die ieder in het bezit zij n van eene bij zondere 
vergunning, en die bij het in werking treden 
van deze wet voorkomen op de lij st, bedoeld 
in artikel 13 van de Drankwet {Staatsblad 
1904, n° . 235), worden vóór de namen van de 
andere personen geplaatst op de in verband 
met het bepaalde in artikel 72 op te maken 
nieuwe lijst, behoudens t,oepassing van artikel 
17, de rde lid, en art ike l 18 van deze wet. 

4. H et recht voor eene bijzondere vergun
ning, ingevolge artikel 23 te betalen, be
draagt vijf en zeventig ten honderd van het 

1 bedrag, bedoeld in het derde lid van dat 
a,-ti kel. 

5. Eene bijzondere vergunning wordt inge
trokken: 1 °. in de gevallen bedoeld in artikel 
32, eerste lid, 1 ° .- 4° . ; 2°. wanneer den hou
der eene volledige vergunning, eene tapver
gunning of eene slijtvergunning wordt ver
leend; 3°. wanneer de naam van den houder 
van de lijst wordt geschrapt op grond van het 
bepaalde in artikel 17, derde lid, onder a 
of d. 

6. E ene bijwndere vergunning wordt gel ijk
gesteld met eene slij tvergunn ing voor de toe 
passing van de artikelen 9; 12, eerste l,d, 
17° ., on 59, eerste lid, 6° .; zij wordt gelijk 
geste ld met eene hote l vergu nning voor de toe
passing van artikel 12, eerste l id, 8° ., tweede 
lid, en 9°., eerste iid . 

7. Op schriftelijk rnrzoek van den houder 
van eene bijzondere vergunning plaatsen bur
gemeester en wethouders evenwel op de akte 
van d ie vergunning en op het afsch,·ift daar
van de aanteekening, dat de vergunning eene 
lijtvorgunning is. Zij schrappen in dat geva l 

den naam van den houder van de lijst, be
doeld in het derde lid. Aan het bepaalde in 
art ikel 36, eerste Jid, moet zijn vo ldaan bin
nen veertien dagen, nadat burgemeester en 
wethouders de aanteekening hebben gesteld. 
Overtreding van d it laatste voo rschr ift wordt 
gestraft met ge ldboete van ten hoogste hon
derd gulden. 

76 . 1. Vergurmingen verleend vóór 1 Mei 
1904 en bijzondere vergunningen, be iderlei 
staande ten name van vennootschappen, zede-
1 ijke lichamen of rle be turen van deze, ver. 
vallen, behoudens intrekken of vroeger ver
vallen, met 1 Mei 1933. 

2. Evenwel blijven, tenzij zij worden in
getrnkken of vervallen, voortbestaan zoodanig_e 
vergunningen, welke 1° . ge lden voor local,. 
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te iten, die deel uitmaken van eene inrichting 
voor m aatschappelijk verkeer, welke naar het 
oordeel van Onzen Minister vo ldoet aan de 
e ischen, die Wij bij den algemeenen maai
rege l van ,bestuur, bedoeld in artikel 12, 
derde lid, gestel d hebben; 2°. staan ten name 
van eene sociëte it. 

3. Onze Minister herroept zijn oordeel , be
doeld in het vor ige li d onder 1°., indien de 
inrichting niet meer voldoet aan de daar be
doelde eischen. Burgemeester en wethouders 
trekken de vergunning in drie maanden na
dat den belanghebbende van die herroeping is 
kennis gegeven, tenzij zij binnen dien termijn 
met toepass ing van het vierde lid wordt over
geschreven op een natuurl ij k persoon. 

4. Vergunningen, als bedoeld in het eerste 
lid , die niet ingevolge het tweede lid kunnen 
blij ven voortbestaan, kunnen vliór 1 Mei 1933 
op schriftelijk verzoek door burgemeester en 
wethouders worden overgeschreven op een na
tu urlijk persoon. Op deze overschrijving en op 
die, bedoeld in het derde lid, vindt het be
paalde in artikel 30, eerste, vierde en vij fde 
lid , overeenkomstige toepassing. 

5. V ergunningen, a ls bedoeld in dit arti
kel, - met uitzondering van d ie, welke staan 
teu name van eene sociiite it, -, welke krach
tens dit arti kel bl ij ven voortbestaan of worden 
overgeschreven, worden beschouwd als ver
gunningen, welke zij n verleend na 1 Mei 1904. 

77. 1. Onze besl uiten, genomen krachtens 
een van de artikelen 1, vierde lid ; 4, tweede 
lid; 6, eerste of vierde lid; 35, eerste lid ; 
43 , tweede lid ; 45, derde lid, of 47, eerste 
1 id, van de Draukwet (Staatsblad 1904, n° . 
235) , worden geach t te zij n genomen krach
ten. onàur&chei<lenlijk een van de artikelen 
2; 6, eerste lid; 9, eerste of vierde lid; 43 ; 
54, derde lid ; 56, eerste lid, of 58, eerste lid, 
,·an deze wet. 

2. Machtiging, door Ons verstrekt krach
tens artikel 5 van de Drankwet (Staatsblad 
1904, n°. 235) , en toestemming, door Ons of 
doOl' Gedeputeerde Staten gegeven krachtens 
artikel lû van evengenoemde wet, worden ge
acht door Onzen Minister te zijn verstrekt of 
gegeven onderscheidenlijk krachtens de arti
kelen 8 en 14 van deze wet. 

3. Verordeningen, vastgesteld krachtens een 
van de artikelen 6, tweede lid; 7, eerste lid, 
1°. of 2°., of 35, tweede lid, van de Drank
wet (Staatsblad 1904, n°. 235) worden binnen 
drie maanden na het in werking treden van 
deze wet onderworpen aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten. Is de goedkeuring 
van eene verordening n iet tijdig gevraagd of 
wordt zij door Gedeputeerde Staten geweigerd, 
dan vervalt die verordening. 

4. H et bepaalde in de laatste twee zinsne
den van het eerste lid van artikel 8 is mede 
van toepassing op machtig ingen, door Ons 
verleend krachtens artikel ó, eerste lid, van 
de Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235). 

5. Met veroordeeli ngen, waarmede inge
volge bepalingen van de Drankwet (Staats
blad 1904, n°. 235) reken ing moet worden 
gehouden voor de beslissing op een verzoek 
om eene vergunning of een verlof of voor het 
intrekken van eene vergunning of een verlof, 
of voor de oplegging van straf, gesteld op 

overtreding van bepalingen van die wet, 
wordt mede rekening gehouden voor de toe
passing van overeenkomstige bepalingen van 
deze wet. 

78. 1. De plaatselijke verordeningen, rege
lende het heffen van vergunningsrecht, wor
den voor zooveel noodig overeenkomstig de 
bepalingen dezer wet herzien binnen zes 
maanden na den dag, waarop deze wet in 
werking is getreden. 

2. De verorden ingeu, rngelende het heffen 
van verlofsrecht, worden vastgesteld binnen 
den in het eerste lid genoemden termijn. Het 
bepaalde in artikel 46, eerste Jid, treedt in 
werking drie maanden nadat die verordenin
gen zijn vastgesteld. 

79 . 1. Eene door burgemeester en wethou
ders verleende ve1·gunning en een verlof A 
kunnen op schriftelijk verzoek van den hou
der gedurende een jaar na den dag, waarop 
deze wet in ,,erking is getreden, door dat col 
lege worden overgeschreven ten name van 
hem, die op 1 Mei 1931 den houder in de 
wtoefening van het bedrijf verving en die het 
bedrijf zal uitoefenen in de local iteit, waarin 
het op voormeld t ijdstip werd u itgeoefend, of 
voor wiens rekening op 1 Mei 1931 in de lo
caliteit, waarvoor de vergunning gold, het be. 
drijf werd uitgeoefend. 

2. Indien de overschrijving wordt gevraagd 
op naam van een rechtspersoon, wordt zij 
slechts toegestaan, indien de local ite it dee l 
uitmaakt van eene inrichting voor maatschap
pelij k verkeer, die naar het oordeel van On
zen Minister voldoet aan de eischen, die wij 
krachtens artikel 12, derde lid, hebben ge
steld, of indien de rechtspersoon alleen drank 
verkoopt voor gebruik elders dan ter plaatse 
van verkoop en voor het bedrijf op 1 Mei 1931 
ingevolge artikel 13 van de wet van 20 Jul, 
1870 (Staatsblad n°. 127) een verlengbaar 
crediet voor wijn gold. 

3. H et bepaalde in artikel 30, met uit
zonder ing van het tweede lid, en artikel 48. 
v indt overeenkomstige toepass ing, met dieu 
Yerstande, dat het bepaalde in artikel 12, eer
ste Jid, 9°. en 11 ° ., met uitzondering van het 
laatste deel, betreffende den verkoop op naam 
en voor rekening van den houder, onderschei
denlijk in artikel 44, derde lid , 6°. en 7° .. 
met uitzondering van het laatste deel, betref
fende den verkoop op naam en voor rekening 
van den houder, buiten toepass ing bl ijft. 

4. Burgemeester en wethouders trekken de 
vergunning of het verlof A in, dr ie maanden 
nadat Onze Minister zijn oordeel , bedoeld in 
het tweede lid, heeft herroepen. 

Burgemeester en wethouders trekken even
eens de vergunning in, zoodra het verleng
baar crediet is vervallen of de verkoop vau 
wij n gedurende zes maanden niet meer heeft 
plaats gehad. Het bepaalde in de a rtikelen 
33 en 34 vi ndt overeenkomstige toepassing. 

5. Intrekking van ingevolge het eerste lid 
overgeschreven vergunningen kan niet plaats 
hebben ingevolge het bepaalde in het artikel 
32, eerste I id, 1 ° ., onder b, voor wat betreft 
artikel 12, eerste lid, 9°. en 11°., met uit
zondering van het laatste deel, betreffende 
den verkoop op naam en voor rekening va11 
den ho uder. 
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80. Indien de overschrijving, bedoeld in het 
ee~te lid van artikel 79, niet binnen den 
aldaar gestelden tijd heeft pl aats gehad, ver
leenen burgemeester en wethouders overeen
komstig het bepaalde in deze wet , met ui t
zondering va n het bepaalde in artikel 44, 
derde I id , 1 °., een Yerlof aan hem, die op 1 
Mei 1931 den vergunninghouder in de uit
oefening van het bedrijf verving of voor wiens 
rekening op 1 Mei 1931 in de locali teit, waar
YOOr de vergunning gold, h e t bedr ijf werd 
u itgeoefend. 

81. H et bepaalde in artikel 32, eerste lid, 
1 °., onder a, voor zooveel betreft a rtiliel 12, 
eerste lid, 11°., laatste deel , betreffende den 
Yerkoop op naam en voor rekening van den 
,·erzoeker , vind t gedurende een jaa r na den 
dag, waarop deze wet in werking is getreden, 
slechts toepass ing, nadat de betrokken ver
gunning ingevolge artikel 79 is overgeschre
q>n op een ander persoon. 

§ 6. Slotbepalingen. 

82. De Dra nkwet (Staatsblad 1904, n° 
235) vervalt met inga ng van den dag, waarop 
deze wet in werking treedt. 

83. Deze wet treedt in werking met in
gang va n een door Ons te bepa len dag. 

84. Deze wet kan worden aangehaald on
der den ti tel " Drankwet" , onder bijvoeging 
,-an jaar en nummer van het Staatsblad, 
waarin zij is geplaatst. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 26sten 

::--.rovember 1931. 
WILHELM! A. 

De Minister van A ,·beid, Handel en N ijverheid, 
T . J . V e r s c h u u r. 

(Ui tgeg. 21 D ecember 1931. ) 

26 N ovemb e,· 1931. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 22 October 1931 te Brussel tusschen 
Nederland en B elgië gesloten overeen
komst nopens de a fgifte van la ndingscer
t ificaten voor gedistilleerd, dat in door
voer de N ederlandsch-Belg ische grens pas
seert. S. 477. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezi en de op 22 October 1931 te B russel 

tusschen N ederland en B elgië gesloten over
eenkomst nopens de a fgifte va n landings
certificaten voor gedistill eerd, dat in door
Yoer de N ederl a ndsch-Belg ische grens pas
seert, van welke ove reenkomst een a fdruk en 
eene vertaling bij di t Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui tenl andsche Za ken van den 20sten No
,·ember 1931, Direct ie van het Protocol, n° . 
36838 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde overeenkomst a lsmede de 

vertaling daa rvan, te doen bekend ma ken door 
de pl aatsing van di t Beslui t in het Staat.,-· 
blad. 

Onze Ministers, Hoofden va n Depar temen
ten van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor 

zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
r ing van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 26sten N ovember 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Buitenlandsche Zaken , 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 8 Decem ber 1931.) 

l<'ra nsche tekst. 

L es Go u vern e 1n c n ts uéerJ anda is et be l ge ont 
décidé d' un commun accord que la décharge 
des documents de t rnnsit respectivement levés 
da ns les P ays-B as ou en Belg ique pour des 
a lcools ou spi r itueux étrangers (à l'état solide 
ou li qu ide ) à réexporter par vo ie d' eau ou de 
ten e via les bureaux qu i sont ou seront ouver t 
à eet effet à la front ière belgo-néerl anda ise, 
sera subordonné à la condi t ion qu' il soit pro
dui t a u bureau de sor tie du pays exportateur 
une attestation du bureau d'entrée de l 'autre 
pays constatant que les a lcools ou spiri tueux 
ont été réguliè rement déclarés à ce dernier 
bu reau. 

Les deux Gouvernements se sont communi
qué mut uellement et ont approuvé les instrnc
tions arrétées de pa rt et cl ' autre pour assurer 
l'exócut ion de eet accord à partir du premier 
novembre 1931. 

Fait à B ruxelles, en doubl e exemplaire, Ie 
22 octobre 1931. 

0. van N ispen tot Sevenaer. H ymans. 

V er t a I i ng. 

De N ederla ndsche en Belgische Regeerin
gen hebben in gemeen overleg besloten, dat 
de zuivering van doorvoerbescheiden, welke 
onderscheidenlijk in N ederl a nd en in Belg ië 
worden afgegeven voor a lcohol of geestrijke 
dranken (in vasten of vloeibaren vorm) , be
stemd om te water of over land weder te 
worden uitgevoerd la ngs de kantoren die te 
dien einde aan de N ederl andsch-Belg ische 
g rens zij n of zullen worden opengesteld , af
hankelijk zal zijn va n de voorwaarde da t aan 
het kantoor van vertrek van het ui tvoerende 
land een bewijs worde overgelégd va n het 
kantoor van aankomst va n het a ndere land , 
inhoudende dat de a lcohol of geestrijke dran
ken op regelmatige wijze aan laatstgenoemd 
kantoor zijn aangegeven. 

De beide R egeeri ngen hebben elkaar we
der kee rig mededeeling gedaan van en zij heb
ben ha re goedkeuring gehecht aan de instruc
t ies, die over en weer zijn vastgesteld om de 
uitvoering van deze overeenkomst te verzeke
ren met ingang van 1 November 1931. 

Gedaan te Brussel, in dubbel , den 22sten 
October 1931. 

0 . van Nispen tot evenae r. Hyma ns. 

27 Nove,nber 1931. BESLUIT tot wijzig ing 
en aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rij ksambtenaren 1928 (StaatR
blad 1929, n°. 72), laatstelijk gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 27 Augustus 
1931 (Staatsblad n°. 389) . S. 478. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen :Minister van 

Staat, Voorzitter van den Raad van Ministers, 
van 22 October 1931, n°. 350, K abinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet; 
Den R aad van State gehoord ( adv ies van 17 

November 1931, n°. 17 ) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter voornoemd van 24 November 1931, n°. 402, 
K abinet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het Be
w ldig ingsbesl uit Burgerl ij ke Rijksambtenaren 
1928 opnieuw te wijzigen en aan te vullen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
At·t. 1. In vorengenoemd B ezol digingsbe

slu it de navolgende wijzigingen .en aanvulli n
gen aan te brengen: 

I. Gerekend van 1 Januar_l 1930: 
In bijlage AI: 
In schaal 36 word t onder de a fdeeling "Ar

beltl, Handel en Nijverheid", onderdeelen 
,,Rijksbureau tot onderzoek van handJelswaren" 
en ,,Instituut voor brandstoffeneconornie" voor 
,,Administratief ambtenaar" gelezen: 
Administratief ambtenaar 2e klasse . 

In schaal 9 3 wordt onder de afdeeling "Ar
beid, llan<lel en Nijverheid" na de inschrij 
ving, vermeld onder het onderdeel " T echnische 
voorlichtingsdienst ten behoeve van de u;jver
heid" , opgenomen: 
R ijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Adm inistratief ambtenaar l e klasse. 

en wordt na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Voorlichtingsdienst ten behoeve 
van den vezel handel en de vezelnijverheid" . 
opgenomen : 

Instituut voor brandstoffeneconomie. 
Administratief ambtenaar l e klasse. 

II. Gerekend van 1 Januari 1931: 
In bijl age AI: 
In schaal 53 vervalt onder de a fdee li ng 

"Waterstaat", onderdeel " R ijksstudiedfrnst 
voo,· de luchtvaart", het ambt van Administra
t ie f ambtenaar 2e kl asse . 

In schaal 63 wordt onder de afdeeling "Wa• 
terstaat" als eerste inschrijving opgenomen: 

Rij ksstudiedienst voor de luchtvaa1·t. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 

In schaal 96, afdeeling "Waterstaat", ver
valt het onderdeel " Rijksstudiedienst voo1· de 
luchtvaart" en hetgeen daaronder vermeld is. 

In schaal 111 wordt onder de afdeeling 
,;Waterstaat", onderdeel " Rijksstudiedienst 
voor de Luchtvaart", als eerste inschrijving 
opgenomen: 
Administratief ambtenaar le klasse. 

In schaal 243 wordt vóór de afdeeling "De
fen sie" opgenomen: 

Financiën. 
R ij ksgebouwendienst. 

Onderd irecteur van Onderhouds- en Uitbrei
dingswerken. 

In bijlage B I: 
Onder Groep 4, afdeeling "Waterstaat'', 

vervalt het onderdeel "Rijksstudiedienst voorde 
luchtvaart" en hetgeen daaronder is vermeld. 

Onder Groep 4a wordt onder de a fdeeling 
"Waterstaat", na de inschrijvingen, vermeld 
onder het onderdeel " Rijkswaterstaat", opge
nomen: 

R ijksstuwiedicnst voor de liichtvaa1·t. 
Monteur 2e klasse. 

UI. Gerekend van 1 Jull 1931: 
1n bijlage A I : 
In schaal 1 wordt onder de afdeel ing "1.Ya• 

terstaat", na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel " Staatstoezicht op de mijnen", 
opgenomen : 

Scheepvaartinspectie. 
Machineschrijver. 

Raad voor de Scheepvaart. 
Machineschrijver. 

In schaal 11 wordt onder de afdeeling ,;Wa 
terstaat", onderdeelen "Scheepvaartinspectie" 
en " Raad voor de Scheepvaa1·t", de inschrij
v ing "Administratief ambtenaar 3e kl asse" 
vervangen door: 
Schrijver 2e klasse. 

In schaal 36 komt onder de afdeel ing "Wa
terstaat" het onderdeel "Scheepvaartinspec
tie" met het daaronder vermeld ambt van 
Administratief am btenaar 2e ki asse te vervallen. 

In schaal 53 wordt na de inschrijving onder 
de afdeeling "Waterstaat", onderdeel "Staats
toezicht op de mijnen", opgenomen·: 

Scheepvaartinspectie. 
Schrijver le klasse. 

Raad vo o1· de Scheepvaai·t. 
Schrijver le klasse. 

In schaal 63 wordt onder de a fdeel ing "1Va
terstaat" a ls tweede inschrijving ( vóór het 
onderdeel " Korps geleiders van ontplofbare 
stoffen") opgenomen : 

Scheepvaartinspectie . 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 

In schaal R9 wordt, na de afdeeling "Flnan
clën" en hetgeen daaronder is vermeld, opge-
nomen : 

,vaterstaat. 
Labo1·atoriu,n voor chemisch-technologisch on
derzoek van bouwstoffen voor den wegenbouw. 
Technicus. 

IV. Gerekend van 1 September 1931: 
In bijl age B III: 
Onder Groep 3 vervalt onder de afdeeling 

"Financiën", onderdeel "Rijksmunt", het 
ambt van P ortier. 

Onder Groep 5 vervalt de a fdeel ing "Finan
ciën" en hetgeen daaronder is vermeld. 

Onder Groep 6 vervalt onder de a fdeeling 
"Financiën", onderdeel " R ijksmunt", het 
ambt van Amanuensis. 
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V. Gerekend van 16 Se1itember 1931: 
In bijl age AI: 
In schaal 252 wordt onder de afdeeling 

"Blnnenland sche Zaken en Lan1lbouw" na 
de inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
,,A lgemeene Landsdirukkerij" , opgenomen: 

Directie van den Lcmdbouw. 
Adviseur bij rl en Landbouw. 

VI . Met ingang va11 1 D ecembe r 1931: 
In bijlage AI: 
In schaal 36 wordt onder de afdeeling "Fl

naucitiu", onderdeel "Registratie en Do1nei
nen", voor: ,,Adjunct-commies ter directie der 
Staat loterij " gelezen: 
Administratief a mbtenaar 3e klasse ter direc

tie der Staatsloterij. 
In schaal 93 wordt ouder de afdeeling "Fi

nanciën", onderdeel " Registratie en Domei
nen", na de inschrijving " Adjunct-commies" 
opgenomen: 
Administratief ambtenaar 2e klasse ter direc

tie der Staatsloterij. 
1n schaal 96 vervalt onder de afdeeling "Fi

nanciën", onderdeel "Registrati e en Dom ei
_nen", het ambt van Commies van trekking ter 
directi'e der Staatsloterij . 

In schaal 150 vervalt onder de afdeeling 
,,Financiën", onderdeel "Registratie en Do
meinen'', het ambt van Boekhouder ter direc
tie der Staatsloterij. 

In schaal 162 wordt onmiddellijk vóór de 
afdeeli ng "Defensie" opgenomen: 

Financiën. 
R egistratie en Domeinen. 

Administratief ambtenaar l e klasse ter directie 
der Staatsloterij. 
VII. 
In bijlage A I: 
In schaal 36 wordt onder de afdeeling "Ar

beid, Handel en Nijverheid", onderdeel " I n
spectie Volksgezondheid", voor: ,,Klerk bij 
het Bmeau van den Hoofdinspecteur en In
specteurs der Volkshuisvesting" gelezen: 
Klerk bij het bureau van de H oofdinspecteurs 

der Volksgezondheid. 
In chaal 63 wordt onder de afdeel ing "Ar

beid, Handel en )Jverheld", onderdeel " I n
spectie Volksgezondheid", voor: ,,Kl erk bij het 
bureau van de Hoofdinspecteurs en Inspecteurs 
der Volksgewndheid" gelezen: 
Kl erk bij het bureau van de Inspecteurs der 

Volksgezondheid. 
In schaal 93 wordt onder de afdeeling ".Ar

beid, Handel en N ij verheid", onderdeel " In
spectie Vol ksgezondheid", voor: ,,Adjunct
commies bij het bureau van den Hoofdinspec• 
teur der Volkshuisvesting" gelezen: 
Adjunct-commies bij het bureau van de Hoofd

inspecteurs der Volksgezondheid. 
In schaal 150 wordt onder de afdeel ing ".Ar

beid, Handel en )Jverheld", onderdeel " I n
spectie Volksgezondheid", voor: ,,Commies bij 
het Bureau rnn den HoofdinspecteurderVolks
huisvesting" ge lezen: 

Commies bij het bureau van de Hoofdinspec
teurs der Volksgezondheid. 
In schaal 227 wordt osder de afdeel ing 

"Waterstaat", onderdeel "Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en 'l'ele fo nie", onmiddel
lijk na de inschrijving "Controleur" opgenomen: 
Hoofd van het Rijkskleedingbureau. 

In schaal 259 wordt onder de a fdeeling 
,,De11artementen van Alg·emeen Bestuur" 
voor: ,,Directeur van scheepsbouw bij het De
partement van Defensie" gelezen: 
Chef van het bureau Scheepsbouw bij het De

partement van Defensie. 

In bijlage B I: 
Onder Groep 5a, afdeeling "Waterstaat", 

onderdeel "Rijkswaterstaat", wordt als eerste 
inschrijving opgenomen: 
Bokschipper-sluisknecht. 

Onder Groep 6, afdee li ng "Waterstaat", 
onderdeel "Rijkswaterstaat", wordt, na de in
schrijving "Monteur-motorschipper te IJmui
den", opgenomen: 
Motorschipper op de " K il". 

2. 'l'e bepalen, dat de in artikel 1 van Ons 
besluit van den llclen Februari 1931, Staats
blad n°. 51, onder IV opgenomen wijzigingen 
en aanvull ingen der bijlagen AI, A II en BI 
worden gerekend te zijn ingegaan op 1 Jan. 1931. 

Onze Ministers, H oofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gewnden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 27sten November 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Foorzitte,· van den Raad van Ministen, 

Ruys de Beerenbrouck. 
(Uitgeg. 10 Dec. 193.l .) 

27 Nove1,iber 1931. BESLUIT tot aanvulling 
va n het Bierbe luit (Staatsblad 1926, no . 
280). s. 479. 

Wij WILHELMIXA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen ::>finister van 

Arbeid, Handel en ~ijverheid van 8 October 
1931, n°. 1000 D . Afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien het advies van de Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der ,v arnnwet ; 

Gelet op het Bierbesluit (Staatsblad 1926, 
n°. 280) ; 

Den Raad van State gehoord ( advies van 17 
November 1931, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mini
ter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 23 
~ovember 1931, Afdeeling Volksgezondheid, 
no . 1133 D; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 1, lid 1, van het Bierbesluit 

( taatsblad 1926, n°. 280) wordt, te beginnen 
met de woorden "ten deele ontvette maïs" ge
lezen als volgt : 

,,ten deele ontvette maïs, suiker (saccharose), 
druivensuiker en/of massé - welke laatstge-
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noem de waar moet voldoen aan de eischen, ge
steld in het Suiker- en Stroopbesluit (Staatsblad 
1924, n°. 96) - en van hop." 

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

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

Het Loo, den 27sten November 1931. 
WILHELMINA. 

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

(Uitge,g. 10 Dec. 1931.) 

30 November 1931. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi-
1 iteitswet (Staatsblad 1927 n°. 259) res
tanten op enkele artikelen van het Vde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930 worden toegevoegd aan 
uvernenkomstige artikelen van het V de 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931. S. 480. 

30 November 1931. BE LUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 19 Mei 1930, 
Staalsblad n°. 204, tot het vaststellen van 
eene regeling voor de toekenning van be
looningen wegens het afsluiten van ver
zekeringen en het innen van premiën aan 
de agenten der vrijwillige ouderdomsver
zekering. S. 481. 

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

Arheid, Handel en N,iverheid van 25 November 
1931, n°. 2610, afdeeling. Arbeidersverzekering; 

Gelet- op artikel 46, eerste lid, onder d, der 
Radenwet en op de artikelen J..9 en 20 van Ons 
besluit van 17 April 1923, Stantsbl.ad n°. 146, 
zooals dat luidt volgens den tekst, bekend~e
maakt bii Ons besluit. van 28 December 19:::6, 
Staatsblad n°. 449, en daarna laatstelijk gewijzigd 
bii Ons besluit van 28 Februari 1930, Staats
btad n°. 56; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons be luit van 19 Mei 1930, 

Staa/.sblad n°. 204, en te bepalen als volgt: 
Art. I. In artikel 4 van Ons vornnaange

haald besluit van 19 Mei 1930, Staatsblad n°. 204, 
vervallen het bepaalde onder a en de letter b. 
In plaats van "artikel 5" wordt gelezen : ,,het 
eerste lid van artikel 5". 

Art. IL Aan het eerste lid van artikel 5 
van Ons vorenaangehaald besluit wordt toege
voegd : ,,De Raad van Arbeid is bevoegd te 
bepalen, dat de uitbeta ling der afsluitprovisie 
aan zijn a&?nten zal plaats vindAn in vier ter
mijnen , telkens één vierde gedeelte nadat de 
premie voor de betrokken verzekering over 
13 weken of 3 maanden is voldaan en door den 
agent verantwoord en afgedragen.". 

Het tweede lid van dat artikel wordt a ls volgt 
gelezen: ,,Indien binnen één jaar na haar in
gangsdatum de premiebetaling op een ver-

zekering wordt gestaakt. blijft de agent ge· 
houden tot terugstorting van een deel der reed s 
genoten afsluitprovisie, evenrerlig aan dat ge
deelte van het vorengenoemde jaar, dat na die 
staking nog verloopt.". 

Aan het artikel wordt een derde lid toege
voegd. luidende ,ils volgt : 

"Indien van een verzekering binnen één jaar 
na haar in!!arnrsdatum het rentebedra.g wordt 
verlaagd, blijft de agent gehouden tot terug
storting van een deel der reeds genoten afsluit
provisie, dat berekend wordt naar het verschil 
van de afslnitprovisie voor het aanvankeljjk 
verzekerd rentebedrag en die voor het rente
bedrag cl.er verlaagde verzekering en evenredig 
is aan <lat gedeelte van het vorengenoemde 
jaar, dat na de verlaging nog verloopt." 

Art. III. In artikel 7 van Ons vorenaange
haald besluit vervalt onder Ib de punt achter 
het woord "bedrag" en wordt achter dat woord 
gelezen " echter met een minimum van f 1.20 
voor eiken weektermijn en van f 0.80 voor elke 
zoodanige betaling over langeren termijn.". 

In genoemd artikel onder I e wordt in plaats 
van "ten hoogste sub a 5 % en 3 % ; sub b en 
c 2 % van de premie, onderscheidenlijk afkoop
som" gelezen: ,,ten hoogste: onder a 5 % en 
3 % van de premie ; onder h 2 % van de premie 
met een minimum van onderscheidenlij\< f 0.50 
en f 0.30: onder c Z % van de afkooprnm". 

Het bepaalde in genoemd artikel onder III 
wordt als volgt gelezen: 

,,a. Voor de inning van een inkoopsom, ver
sehnl<ligd wegens herstel van een verzekering, 
waarvan de premiebetaling gestaakt was, t.en 
hoogste 4 % van het totaal bedrag van die som, 
bij verzekeringen als bcrloeld onder Ia, b of d, 
en ten hoogste l % van het totaalbedrag van 
de inkoopsom bij verzekeringen, als bedoeld 
onder Jl. 

b. Voor agenten, als bedoeld onder Ie, t en 
hoogste 2 % onder scheidenlijk ½ % van die 
som. 

c. De Raad van Arbeid is bevoegd te bepa
len, dat de hierbedoelde provisie, ongeacht rl e 
termijnen, waarin de inkoopsom wordt voldaan, 
niet wordt uitbetaald vóor de algeheele vol
doening van die som.". 

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

's-Gravenbagc, den 30sten November 1931. 
WILHELMINA. 

l)e Mini-•ler van Lrbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V er schuur. 

(Uit11''l • 17 Deo.1931. ) 

30 Novembr1· 1931. BESLUIT tot aanvul
ling van het Koninklijk besluit van 28 
Juli 1924 (Staatsblad n°. 392), laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk 
besluit van 19 Januari 1929 (Staatsblad 
n°. 10) , houdende bepalingen omtrent het 
personeel van den Rijksgebouwendien t. 
s. 482. 

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

Financiën van 25 ovember 1931, n°. 34, Af. 
deeling Rijksgebouwen; 

Overwegende, dat het gewenscht is Ons be-
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sluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad n° . 392), 
zooals dit sedert is gewijzigd, nader aan te 
vullen· 

Hebben goedgevonden en verst.aan te be
palen: 

Eenig artikel. 
In Ons besluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad 

n°. 392), zooals dit is gewijzigd en aangevuld 
bij Onze besluiten van 31 Juli 1926 (Staats
blad n°. 284) , van 9 Mei 1928 (Staatsblad 
n°. 147) en van 19 J anuari 1929 (Staatsblad 
n° . 10), worden de navolgende aanvullingen 
aangebracht: 

I. In de tweede alinea van artikel 1 wordt 
na het woord "hoofdarchitecten" ingevoegd: 
één onderdirecteur van onderhouds. en uit
breidingswerken en na de woorden "bouwkun
dig ambtenaren (verdeeld in 2 klassen)" de 
woorden : electro-technische ambtenaren. 

II. In artikel 2 worden na het woord 
" hoofdarchitecten" ingelascht de woorden: de 
onderdirecteur van onderhouds- en uitbrei
dingswerken en na "bouwkundig ambtenaren 
(verdeeld in twee klassen)" ingevoegd de 
woorden: de e lectro-technische ambtenaren. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden opgenomen en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de Al
gemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 30sten November 1931. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
( Uitgeg. 14 December 931.) 

30 Nove1nbe,· 1931. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het IVde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het IV de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931. S. 483 . 

1 December 1931. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit va1, 
15 November 1913 (Staatsblad n°. 409), 
waarbij aan de Vereeniging van de Broe
ders van Liefde te V en-ray, vergunning 
is verleend op een terrein in de gemeente 
Noordwijkerhout een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. 484. 

Wij ½'ILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 27 November 1931, n°. 6433, 
afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E ~nig artikel. 
Het eerste lid van artikel 2 van Ons 

sluit van 15 November 1913 (Staatsblad 
409) wordt gelezen als volgt: 

be
no. 

,,In het gesticht, bestaande uit 8 pavi ljoe
nen en de noodige dicnstg!)bouwen mogen niet 
meer dan 652 hankzinnigen, uitsluitend man
nen, verpleegd worden. 

Bovendien mogen in het gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende 31 December 1936, 
nog 48 mannen verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met cle uitvoer ing van dit 
bes luit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gnwenhage, den l sten December 1931. 
WILHELMINA. ' 

De J.finister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(U itgeg. 17 December 1931.) 

1 Dece,nber 1931. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 
23 Juni 1917 (Staatsblad u 0

• 475), hou
dende reorganisatie van het Idiotenge
sticht ,, 's-Heerenloo" te b',·melo. S. 485. 

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

Staat, Minister van Bin11enlandsche Zaken en 
Landbouw van 27 November 1931, n°. 6398, 
afdeel ing Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats 
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Me i 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het derde lid van arti kel 3 van Ons beslu it 

van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 475), zoo
als dat artikel is gewijzigd bij Ons besluit 
van 10 April 1923 (Staatsblad n°. 124), wordt 
ge lezen a ls volgt: 

,,Bovendien mogen in het gesticht geduren
de het tijdvak, eindigende 31 December 1934 
nog 56 zwakzinnigen, waarvan hoogstens 6 
vrouwelij ke, worden verpleegd." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken on 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
be luit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Grarnnhage, den lsten December 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M;nist e1· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ru ys de Beerenbrouck. 

( u;tgeg . 17 December 1931. ) 

1 
1 December 1931. BESLUIT tot nadere wij

ziging van het Koninklijk besluit van 
23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 476), hou-
dende reorgan isatie van het idiotenge
sticht "Lozenoord" te Ermelo. S. 486. 

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

, taat, Minister Yan Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 27 ovember 1931, n°. 6399, 
afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
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blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 1 
van 31 Mei 1929 (Staat sblad n°. 275) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E eni g artikel. 
Het derde lid van a rtikel 3 van Ons beslui t 

van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 476), zooals 
dit artikel laatstelij k is gewijzigd bij Ons be
sluit van 4 Maart 1930 (Staatsblad n°. 59) , 
wordt gelezen als volgt: 

,,Bovendien mogen in het gestich t geduren
de het tijdvak, eindigende 31 December 1934 
nog 20 meisjes worden verpleegd. " 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken en 
Landbouw is bel ast met de uitvoering van di t 
beslui t , dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-G ravenhage, den l sten December 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Za ken 

en L andbouw, 
Ruy s d e B e e r e nbr o u c k. 

( U it geg. 17 Dece11,ber 1931. ) 

2 December 1931. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 3 Januari 1930, 
Staatsblad n°. 3, tot vaatstelling van d e 
premiën voor de verplicfüt e ziekteverzeke
ring zooals dat besluit is gewij zigd bij 
Koninklijk beslui t, van 31 J anuari 1931, 
Staatsblad n°. 42. S. 48ï. 

Wij WILHEL1\1INA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 27 November 
• 1931, n°. 2823, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 59, eerste lid, 60, eerst e 
en tweede lid, 64 en 65, eerst e en derde lid, der 
Ziektewet; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 3 J anuari 1930, 

S taatsblad n°. 3, gewijzigd bij Ons besluit van 
31 J anuari 1931. Staatsblad n°. 42, en te be
palen als volgt : 

Art. 1. In artikel 1 van Ons vorenaange
haald besluit van 3 J a nuari 1930, Staatsblad 
n°. 3, wordt in plaats van "2,3 %" gelezen: 
,,al naar gelang de verzekerden niet, onder
scheidenlij k wel, bij wijze va n werkverscbaffing 
zijn te werk gest eld, 2,3 %, onderscheidenlijk 
8 %,". ~ 

2. In artikel 2, letter A. van Ons vorenaan
gehaald besluit van 3 Januari 1930, Staatsblad 
n°. 3, wordt in plaat~ van "3,4 % van het loon", 
gelezen : ,,al naar gelang de verzekerden niet, 
onderscheidenlijk wel, bij wijze van werkver
schaffing zijn te werk gestêld, 3,4 %, onder
scheidenlijk 8 %, van het loon". 

3. In artikel 2, letter B van On s vorenaan
gehaald besluit van 3 J anuari 1930, Staat_sblad 
n°. 3, wordt in plaats van "4,9 % van het loon" 
gelezen : ,,al naar gelang de verzekerden niet, 
onderscheidenlijk wel, bij wijze van werkver
schaffing zijn te '\\ erk ~esteld, 4,9 %, onder
scheidenlijk 8 %, van het loon". 

4. Het bepaalde in d e artikelen l , 2 en 3 
wordt voor de eerat e maal toegepast bij d e 
vaststelling der premie, verschuldigd over loon, 
uitbetaald na 31 December 1931. 

5. Dit besluit treedt in werking roet ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het. Staatshlad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeirl. Handel en Nijver
heid i, belast met de ,1itvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staat~/Jlaà zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den 2den Decemher 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arçeid, Harul~l en Nijverheid, 
T. J. V ers c h uur. 

(Ui/,q•17. 17 T>•r.. 1931.) 

3 December 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlatndsch-l ndië tot na
dere wijzi ging en aanvulling van Afdee
ling III van de begrooting van Neder
landsch-l ndië voor het d ienstjaar 931. S. 
488 . 

3 December 1931. WET, houdende eene re
geling in zake het verleenen van geldel ijke 
uitkeer ingen aan de z.g. mobi lisatie
slachtoffers. S. 489. 

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

dat het wenschelijk is, na dere regelen te stel 
len in zake het verleenen van geldelijke uit
keeringen aan hen , die in het tijdvak van 1 
Augustus 1914 tot 1 J anua ri 1920 in mili
tairen dienst zijn geweest bij eenig onderdeel 
van leger of vloot, en die vóór 1 Januari 1925 
ui t dien dienst zijn ontslagen wegens ziels- of 
lichaamsgebreken ; aan weduwen en weezen 
van hen, die, in milita iren dienst zijnde, i11 
voormeld tijdvak zijn overl eden, alsmede aan 
de weduwen en weezen van hen, die - waren 
zij thans nog in leven - zelven in aanmerkini.: 
zouden kunnen komen voo r zoodanige gelde
lijke ui tkeering; 

Zoo is het , dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Vol gens regelen, door Ons bij al

gemeenen maatregel van bes tuur te stell en , 
kan Onze M inister van Defens ie eene jaar
lij ksche geldelijke uitkeering toekennen aan : 

l°. degenen, die in het tijdvak van 1 
Augustus 1914 tot 1 Januari 1920 in mili 
ta iren dienst zijn geweest bij eenig onderdeel 
van de Kon inklijke la ndmacht hier te lande. 
clan wel van de Koninklijke M a rine (de Ko
ninklijke Marine-reserve en het Korps Mari
niers daaronder begrepen) , en die vóór 1 
J anuari 1925 uit dien dienst zijn ontslagen 
uit hoofde van ziels- of lichaamsgebreken, niet 
ontstaan door eigen moedwillige handelingen 
of ongeregeld gedrag en indien aannemelijk 
is, dat hun invalidi teit ve rba nd houdt met de 
ziels- of lichaamsgebreken, ui t hoofde waar
van zij zijn ontslagen ; 

2°. aan weduwen, of weezen beneden den 
leeftijd va n 21 jaren, van hen , die in het 
onder 1 °. aa ngegeven t ijdvak in militairen 
dienst zijn overl eden, en 

3°. aan weduwen, of weezen beneden den 
leeftijd van 21 jaren, van gewezen militairen. 
als onder l O

• bedoeld, 
een en a nder voor zooveel het overlijden 

van de m ili ta iren en gewezen militairen, als 
onder 2°. en 3°. aangeduid , niet moet worden 
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toegeschreycn aan eigen 
geregeld gedrag, en 

toedoen of aan on- 1 3 JJece1nbe1· 1931. WET tot w1Jz1g111g van de 

mîts van diegenen der onder 1 °. en 2°. be
doelde personen, die niet in het genot van 
militair pensioen zijn, reeds vóór 1 Januari 
1925 in eenigerlei vorm een verzoek om steun 
bij een van de voormalige Departementen van 
Oorlog oE van Marine is ingekomen. 

2. Onze Minister van Defensie kan aan de 
in artikel 1 bedoelde personen in bijzondere 
gevallen ook een geldelijke uitkeering toeken
nen indien het daartoe strekkend verzoek niet 
voor 1 Januari 1925 bij een van voormelde 
Departementen is ingekomen. 

3. 1. De jaarlijksche geldelijke uitkeering, 
in artikel 1 bedoeld, vervalt voor een begif
tigde onder 2°. en 3°. vermeld, ten gevolge 
van het aangaan van een huwelijk. 

2. Zij wordt in dat geval, zoomede in ge
val van overlijden of van het volbrengen door 
een wees van den leeftijd van 21 jaren, uitbe
taald tot aan het einde van het lnvartaal , 
waarin het huwelijk wordt gesloten, het over
lijden plaats vindt, dan wel waarin voormelde 
leeftijd wordt volbracht. 

3. De betaling der uitkeer ing geschiedt 
overigens op de wijze als is voorgeschreven 
voor de betaling van de levenslang toege-
lrnnde militaire pensioenen. 

4. De geldelijke uitkeeringen, in a rtikel 1 
bedoeld, worden toegekend ten laste van het 
VIIIste hoofdstuk der Rijksbegrooting. 

5 Bij het in werking treden van deze Wet 
vervalt de Wet van 13 Mei 1927 (Staatsblad 
n°. 161). 

6. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen datum. 

Ove,·gangsb epaling. 

7. 1. Voor hem, die in het loopende jaar 
reeds eene uitkeering krachtens de Wet van 
13 Mei 1927 (Staatsblad n°. 161) heeft ge
noten, zal de op grond van deze wet te ver
leenen uitkeering voor 1931 worden vastge
steld op het bedrag, waarmede eerstbedoelde 
uitkeering zou worden overschreden door die, 
welke hij over dit jaar zou hebben ontvangen 
indien deze wet reeds op 1 Januari 1931 in 
werking ware getreden. 

2. De uitbetaling van het aldus voo1· een 
vol jaar vastgestelde bedrag ge chiedt naar 
evenredigheid van het op den datum van in- , 
werkingtreding der wet nog onverschenen ge
deelte van het jaar 1931. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

Dr JI-inistc,· van Def ensie, L. N. D e c k e r s. 
De :Minister van Financiën, De Geer. 

( Uitgeg. 11 Dece,nbe,· 1931.) 

3 Deccrnbe1· 1931. WET tot wijziging en ver
hooging van het achtste hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 
(Uitkeeringen aan de z.o-, mobilisatie
slachtoffers.) S. 490. 

L. & S. 1931. 

begrooting van uitgaven van het Zuider
zeefonds voor het dienstjaar 1930. S. 491. 

3 December 1931. WET tot overbrenging van 
twee gedeelten van den Rijksweg Haar
l em- Alkmaar in beheer en onderhoud bij 
de gemeente Velsen. S. 492. 

Wij WILHELMINA, en:r. . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat twee binnen het 
grondgebied van de gemeente Velsen gelegen 
vakken van den bij het Rijk in beheer en 
onderhoud zijnden Rijksweg, welke leidt van 
Hcuu·l e,n tot Alkmcu,r, in beheer en onderhoud 
bij de gemeente V elsen worden overgebracht 
en dat zulks ingevolge artikel 1, eerste lid , 
der Waterstaatswet 1900 krachtens de wet 
moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij de gemeente Velsen worden 

in beheer en onderhoud overgebracht het ge
deelte van den Rijksweg van Haarlem naar 
Alkmaar, zich uitstrekkende westwaarts van 
de om de bebouwde kom van Santpoort ge
maakte omlegging van dezen Rijksweg tus
schen lnn 5,407 en km 6,998 ter lengte van 
1591 m en het gedeelte van genoemden weg, 
zich uitstrekkende westwaarts van de om de 
bebouwde kom van Velsen gemaakte omleg
ging van dezen Rijksweg tusschen km 9,377 
en km 9,918, ter lengte van 541 m, beide 
lengten langs de as van de doorgaande ver
harding van den weg gemeten. 

2. De weggedeelten, in het vorige lid om
schreven, omvatten de op het kadaster ten 
name van het Rijk staande perceelen nos. 
3242 (gedeeltelijk) van Sectie F., 658 (ge
heel) van Sectie E., 711 (gedeeltelijk) van 
Sectie E. , 856 (gedeeltelijk) van Sectie C. en 
4789 (gedeeltelijk) van Sectie H. der ge
meente Velsen. 

3. De weggedeelten zijn met een zwal'te 
arceering aangegeven op de bij deze wet be
hoorende teekening. 1 

4. Het beheer en onderhoud over voornoem
de perceelen wordt overgebracht, voor zoo
veel dit bij het Rijk berust. 

5. In de overbrenging zijn begrepen de op 
en in de over te dragen wegvakken aanwezige 
verhardingen, beplantingen, grens-, afstands
en andere palen, bermslooten en straatkolken 
met afvoerbuizen, voor zooveel een en ander 
in beheer en onderhoud bij het Rijk is en niet 
behoort tot den dienst van de Rijkstelegrafie 
en -telefonie. 

2. De overbrenging in beheer en onderhoud 
gesch iedt onder de volgende bepalingen: 

l. De gemeente treedt door de ovememing 
in beheer en onderhoud van de weggedeelten 
tegenover derden in de rechten en verplich
tingen van het Rijk te dezer zake. 

2. Aan derden verleende vergunningen voor 
werken in, op of over de weggedeelten en zich 
ook daarbuiten uitstrekkende, mogen niet 
worden ingetrokken zonder bewilliging van de 
autoriteit, die hiertoe bevoegd zou zijn ge-

l Deze teekening is niet opgenomen. 
4î 
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weest, indien de overb1·enging niet had plaats 
gehad. Op vergunningen voor werken, waar
van het voortbestaan reeds thans mede van 
het goedvinden van de gemeente afhangt, is 
deze verbodsbepaling niet van toepassing. 

De houders van vergunningen, voor welke 
het bovenstaande verbod geldt, zullen de 
krachtens die vergunningen aanwezige werken 
mogen onderhouden en zoo noodig vernieu
wen. Hun mogen daarbij geene voorwaarden 
worden gesteld van verdere strekking dan die, 
welke vóór de overbrenging van kracht waren. 

3. 1. De weggedeelten moeten steeds ten 
dienste blijven ook van het doorgaand ver
keer in beide richtingen. 

Van deze bepaling mag met toestemming 
van den Minister van Waterstaat en onder , 
door hem te stellen voorwaarden worden af
geweken. 

2. H et aanbrengen van belangrijke wijzi
gingen in het wegprofiel of in den aard der 
verharding is niet geoorloofd dan na vooraf
gaande goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat. 

3. De gemeente is verplicht de weggedeel 
ten steeds in goeden staat van onderhoud te 
houden ter beoordeeling van den Minister vau 
Waterstaat. 

4. Wegens het overnemen van de in artikel 
1 omschreven weggedeelten in beheer en on
derhoud zal het Rijk aan de gemeente een 
uitkeering van f 66,666 (zegge zes en zestig 
duizend zeshonderd zes en zestig gulden) uit
betalen op een declaratie door de gemeente 
in te leveren in tweevoud binnen drie maan
den na het in werking treden van deze wet. 

5. Alle kosten, waartoe de overbrenging 
aanleiding mocht geven, zijn ten l aste van de 
gemeente. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den De

cember 1931. 
'WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
( Uitgeg. 31 December 1931.) 

3 December 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aan
leg van een weg van Aalsmeer naar Uit
hoorn, onder de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoo,·n. S. 493 . 

5 December 1931. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeen
te Tubbergen dd. 1 December 1930, voor 
zooveel daarbij sub 2°. aan H. J . Wiegers 
met ingang van 1 J anuari 1932 ontslag 
is verleend als gemeente-opzichter, indien 
hij vóór laatstgenoemden datum geen ge
volg zal hebben gegeven aan de bij het
zelfde besluit sub 1 °. tot hem gerichte 
uitnoodiging om een bedrag van f 2810 
in de gemeentekas terug te storten. S. 
494. 

Geschorst tot 1 Mei 1992. 

5 Decembe,· 1931. BESLUIT, houdende aan
wijzing van overschotten op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1930, welke worden toege
voegd aan de daarnevens aangegeven kre. 
dieten voor het dienstjaar 1931. S. 495._ 

December 1931. BESLUIT tot nadere wij, 
ziging en aanvulling van den algemeenen 
maatregel van bestuur houdende regeling 
van de uitbetaling in Nederland van pen
sioénen, gagementen, onderstanden, toela ... 
gen van broeders der Orde van den Ne
derlandschen Leeuw en verhoogde soldijen 
van ridders der militaire Willemsorde ten 
laste der geldmiddelen van Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao (Staatsblad! 
1925 n°. 470 junctis 1927 n°. 58 en 192& 
n°. 33). S. 496. 

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

Koloniën dd. 3 November 1931, 3e Afdeeling, 
Commissariaat voor Indische Zaken, n°. 1 ;_ 
van Financiën dd. 5 November 1931, n°. 153., 
Pens. en Eered.; van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw dd. 4 November 19al, n°. 11456, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; van Bui, 
tenlandsche Zaken dd. 4 November 1931, n° . 
35036, Afdeeling Juridische Zaken; van Wa, 
terstaat, dd. 6 November 1931, n°. 3, Hoofd, 
bestuur der Posterijen_, Telegrafie en Telefor
nie; 

Den Raad van State gehoord {<'d,ies x11t1, 
24 November 1931, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers dd. 28 November 1931, 
3e Afdeeling, n°. 3, 30 November 1931, n° . 
82, Pens. en Eered. , 30 ovember 1931, n° , 
12733, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, dd, 
30 ovember 1931, Afd. Juridische Zaken, 
n°. 37836 en van 2 December 1931, Hoofdbe
stuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 
n°. 11; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In Ons besluit van 14 December 

1925 (Staatsblad n°. 470), gewijzigd bij" da 
van 22 Maart 1927 (Staatsblad n°. 58) en van 
15 Februari 1928 (Staatsblad n°. 33) worden. 
nader de volgende wijzigingen en. aanvullin
gen aangebracht: 

a. De vijfde zinsnede van het tweede lid: 
rnn artikel 1 wordt gelezen als volgt: 

,, van alle overige pensioenen en. J?eriodieke, 
onderstanden uiterlijk den 25en van de m_aan<;li 
waarover zij verschuldigd zijn". 

b. In_ het vierde lid -van artikel 1 wo.rdt iu 
plaats van "vorig" gelezen "tweede". 

c. Het vijfde lid van artikel 1 vervalt. 
d. In het eerste lid van artikel 2 wordt iu 

plaats van "die in het genot zijn van inkom
sten als in dit besluit bedoeld" gelezen "die 
in het genQt zijn van in dit besluit bedoelde 
drie-maandelijks betaa!baa.r te stellen inkom
sten" 

e. Aan het slot van het clerde licl van ar, 
tikel :l wordt de pu.nt veranderd in een kom, 
ma en worden de volgende woorden toege, 
vo.eg:d ; .,al med van de J?0l'SQnen, die hu.n 
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domicilie vel'plaatsen hetzij naar een andere 
gemeente dan wel naar het buitenland, met 
vermelding van hun adres" . 

/ . Aa n de eerste zinsnede van het vierde 
lid van ar t ikel 2 wordt het volgende toege
voegd: 

" E en gelijke mededeeling wordt verstrekt 
wanneer de rechthebbende zijn domicilie naar 
een andere gemeente verplaatst". 

Art. II. Di t besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J a nuari 1932. 

Onze Ministers van Koloniën, van Finan
ciën, van Binnenla"ndsche Zaken en Land
bouw, van Buitenlandsche Za ken en van Wa
terstaat zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den December 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Koloniën, D e Graaf f. 
De M iniste1· van Financiën, D e Ge e r. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
· Ru ys de Beerenbrouck. 

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

De Minister van Wate1·staat, P . J . R e y m e r. 
(Uitgeg. 21 Decem ber 1931.) 

8 December 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 6, vier
de lid , 22 en 31, zesde lid, der Arbeids
bemiddelingswet 1930. S. 497. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 10 November 
1931, n°. 621, Afdeeling Werkloosheidsverzeke
ring en Arbeidsbemiddeling ; 

Gelet op de artikelen 6, derde lid, 22 en 31, 
zesde lid, der Arbeidsbemiddeiingswet 1930; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
24 November 1931, n°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 7 D 01Jember 1931, no. 762, 
Afieeling Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepa len: 

§ 1. Van kennisgeving van werkstaking of 
uitsluiting. 

A:rt. 1. De organen der openbare arbeids
bemiddeling worden ~!echts geacht bekend te 
zijn met het begin of het einde van i>ene werk
staking of eene uitsluiting, wanneer zij de in 
artikel 2 bedoelde kennisgeving hebben ont
vangen. 

2. 1. E ene kennisgeving, als bedoeld in 
artikel 6, vierde lid, der A:rbeidsberniddelingswet 
1930, omt.rent het begin of het, einde van· eene 
werkstaking of een!' uitsluiting geschiedt schrif
telijk aan den directeur der arbeidsbeurs of 
den agent der arbeidsbemiddeling in de ge-

meente, waar de werkstaking of de uitsluiting 
bestaat. 

2. De directeur of de agent, aan wien een€ 
kennisgeving, als bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, is gericht, bevestigt zoo spoedig 
mogelijk schrifte!ijb. de ontvangst daarvan. Hij 
zendt te gelijker tijd afschrift van deze kennis
geving aan den directeur der districts-arbeids
beurs, onder welke zij n orgaan ressorteert. 

3. De directeur der arbeidsbeurs of de agent 
d er arbeidsbemiddeling brengt zoo spoedig 
mogelijk na het ontvangen der kennisgeving, 
deze ter kennis van het publiek door den zake. 
lijken inhoud op zoodanige wtjze bekend te 
maken, dat de inhoud voor het pnbliek van den 
openbaren weg af duidelijk leesbaar is. 

4. 1. Tegen den inhoud der kennisgeving 
kan het bestuur van elk der in artikel 6, vierde 
lid, der A:rbèidsbemiddelingswet 1930 bedoelde 
vereenigingen, benevens het hoofd of de be
stuurder van de onderneming, waarop die ken
nisgeving betrekking heeft, schriftelijk bezwaar 
inbrengen bij den directeur der arbeidsbeurs 
of den agent der arbeidsbemiddeling, aan wien 
zij is gericht. 

2. De directeur of de agent, aan wien een 
bezwaarschrift, als bedoeld in het eer ste lid 
van dit artikel, is gericht, bevestigt zoo spoedig 
mogelijk schriftelijk de ontvangst daarvan. 

5. 1. De directeur of de agent, aan wien een 
bezwaarschrift is gericht, zendt dit zoo spoedig 
mogelijk na ontva ngst, onder overlegging van 
de kennisgeving, waarop het betrekking beeft, 
toe aan de commissie van toezicht, bedoeld in 
de artikelen 13 en 16 der Arbeidsbemiddelings
wet 1930, of, indien zoodanige commissie niet 
bestaat, aan Burgemeester en Wethouders. 

2. De commissie van toezicht, of, bij ge
breke daarvan het college van Burgemeest er en 
W ethouders, neemt uiterlijk op den derden 
werkdag na ontvangst van een bezwaarschrift 
de beslissing, of eene werkstaking of uitsluiting 
is begonnen of geëindigd. Deze beslissing worc1t 
zoo spoedig mogelijk medegedeeld aan de bij de 
staking of uitsluit ing betrokken partij en en aan 
den directeur der arbeidsbeurs of den agent der 
arbeidsbemiddeling. De commissie zendt af
schrift van die beslissing aan den directeur der 
districts-arbeidsbeurs, onder welke het orgaan 
ressorteert. 

3. Han_gende de beslissing in het vorig lid 
bedoeld wordt met een ingediend bezwaarschrift 
geen rekening gehouden. 

§ 2. Van de bevoegdheden en de taak der districts
urbeidsbeur s. 

6. De taak der district s-arbeidsbeurzen 
omvat: 

a. de zorg voor samenwerking tusschen de 
in baar gebied gevestigde organen der openbare 
arbeidsbemiddeling; 

b. de zorg voor de interlocale bemiddeling 
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt binnen 
het district, ; 

c. de zorg voor spoedige doorzending aan 
den directeur va n den Rijksdienst der Werk
loosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling 
van die aanvragen van werkgevers, welke zijn 
ingediend bij een der in haa r gebied gevestigde 
organen der openbare arbeidsbemiddeling en 
waaraan in het district, dan wel, blijkens na-
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vraag, in aangrenzende districten, niet dadelijk 
kan worden voldaan ; 

d. de 7,org voor regelmatige en spoedige 
meded<l('ling van de daarvoor in aanmerking 
komende werkgeversaanvragen, waaraan ter 
plaatse niet kon worden voldaan, aan de organ en 
d er openbare arbeidsbemiddeling in haar ge
bied; 

e. de zorg, dat de in ha,i,r gebied gevestigde 
organen der openbare arbeidsbemiddeling werk
geversaanvragen, waaraan ter plaatse niet kon 
worden voldaan, spoedig aan de districts
arbeidsbeurs doorzenden ; 

f. de zorg voor het geregeld ter kennis 
brem;en van de organen der arbeid~bemiddeling 
in haar gebied van het in het district aanwezige 
aanbod van werkzoekenden, dat voor interlo
cale bAmiddeling in aanmerking kan worden 
gebracht; 

g. de zorg voor doorzending aan den direc
teur van den Rijksdienst der Werkloosheids
verzekering en Arbeidsbemiddeling van die 
aanbiedingen van werkzoekenden, welke van 
belang kunnen zijn voor de arbeidsbemiddeling 
in andere districten ; 

h. de zorg voor spoedige doorzending aan 
den directeur van den Rijksdienst der Werk
lo'>sheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling van 
elke kennisgeving omtrent het begin of het einde 
van eene werkstaking of eene uitsluiting in het 
district; 

i . de zorg voor spoedige medede"Jing aan 
de organen der openbare a rbeidsbemiddeling in 
haar gebied van elke daarvoor in aanmerking 
komende werkgelegenheid in het buitenland, 
waaromtrent de directeur van den Rijksdienst 
der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbe
middeling aan de districts-arbeidsbeurzen mede
deeling doet; 

f. de zorg voor de ontwikkeling der arbeids
bemiddeling in haar gebied. 

7. Indien voor een bepaalde werkgelegen
heid of voor een bepaald beroep door Onzen 
Minister bijzondere r egelingen met betrekking 
tot de interlocale of internationale arbeids
bemiddeling worden getroffen, verleenen de 
rlistrictsarbeidsbeurzen desverlangd hare mede
werking tot uitvoering daarvan in haar gebied. 

8. Indien een orgaan der openbare arbeids
bemiddeling in het gebied eener districts
a rbeidsbeurs de in a rtikel 19, derde lid, der 
Arbeidsbemiddelingswet 1930 bedoelde mede
werking niet of onvoldoende verleent, geeft die 
districts-arbeidsbeurs daarvan kennis aan den 
directeur van den Rijksdienst der W erkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 

9. De districts-arbeidsbeurzen zijn gehou
den, op de door Onzen Minister te bepalen wijze, 
in het belang van de inter locale arbeidsbemidde
ling, samen te werken met instellingen voor 
arbeidsbemiddeling, niet van overheidswege in 
stand gehouden, welke overeenkomstig artikel 
36, eerste lid, der Arbeidsbemiddelingswet 1930 
door Onzen Minister met de organen der open
bare arbeidsbemiddeling zijn gelijk gesteld. 

10. De districts-arbeidsbeurzen zijn be
voegd, onder goedkeuring van Onzen Minister, 
in het belang van deinterlocalearbeidsbemidde
ling, samen te werken met instellingen voor 
a rbeidsbemidqeling, niet van overheidswege in 
stand gehouden, noch gelijkgesteld met de or
ganen der openbare arbeidsbemiddeling, die 

arbeidsbemiddeling zonder winstoogmerk uit
oefenen. 

11. 1. De commissie van toezicht, genoemd 
onderscheidenlijk in de artikelen 20 en 21 der 
Arbeidsbemiddelingswet 1930, ziet toe op eene 
doelmatige uitvoering van hetgeen aan de 
districts-arbeidsbeurzen is opgedragen. 

2. Indien het noodig is, den directeur der 
districts-arbeidsbeurs personeel terzijde t e 
stellen voor het verrichten der werkzaamheden, 
geschiedt zulks niet, dan nadat Onze Minist er, 
de commissie van toezicht gehoord, daaraan 
zijne goedkeuring heeft gehecht. 

3. De commissie van toezicht vergadert in 
den regel ten minste eenmaal in dedriemaanden, 
onder meer t.er bespreking van den ga.ng van 
zaken ten aanzien van de arbeidsbemiddeling 
bij de districts-arbeidsbeur;; en bij de organen 
der openbare arbeidsbemiddeling in het district. 

4. De directeur der districts-arbeidsbeurs 
woont de vergaderingen der commissie bij, tenzij 
in bijzondere gevallen de commissie ander 
beslist. 

§ 3. Van de vergoeding der iaarwedden cloor 
het Rijk. 

12. l. Indien aan de personen, die ingevolge 
de artikelen 14 en 17 der Arbeidsbemiddelings
wet 1930 zijn belast met de dagelijksche leiding 
van een gemeentelijk orgaan der arbeidsbemid
deling, dat niet tevens districts-arbeidsbeurs is, 
daarnaast andere werkzaamheden zijn of worden 
opgedragen en voor eerstbedoelde werkzaam
heden geen afzonderlijke jaarwedde is ~-ast. 
gesteld, moet bij de aanvrage om toekenning 
der Rijksbijdrage tevens worden medegedeeld , 
welk bedrag van de gezamenlijke jaarwedde 
moet worden beschouwd a ls eene vergoerung 
voor de werkzaamheden, die in verband staan 
met de leiding der arbeidsbemiddeling. 

2. Voor de toepassing van artikel 31, zesde 
lid, van genoemde wet, kan Onze Minister zoo 
noodig een ander bedrag dan de vergoeding, 
bovenbedoeld aan het slot van het eerste lid, 
tot grondslag nemen. 

13. Gemeenten, die in aanmerking wenschen 
te komen voor de in artikel 31, zesde lid, der 
Arbeidsbemiddelingswet 1930 bedoelde ver 
goeding zijn verplicht: 

a. vóór het vaststellen of wijzigen van het 
bedrag der jaarwedde van de in artikelen 14 en 
17 van genoemde wet bedoelde personen het 
advies in te winnen van den direct eur van den 
Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling; 

b. vóór de benoeming van de sub a bedoelde 
personen het advies in te winnen van den 
directeur der district s-arbeidsbeurs onder welke 
zij ressorteeren en bovendien, voorzoover het 
betreft gemeenten met 5000 of meer inwoners, 
van den directeur van den Rijksdienst der 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemidde-
ling; · 

c. zorg te dragen, dat de localiteiten voor do 
uitoefening der arbeidsbemiddeling en de uren 
van openstelling daarvan voor het publiek aan 
redelijke eischen voldoen, en dat de directeur 
of de agent zijne taak naar behooren verricht; 

d. binnen vier maanden na afloop van het 
kalenderjaar, waarop de vergoeding betrekking 
heeft, een verslag omtrent de werkzaamheden 
van het orgaan der arbeidsbemiddeling over dat 
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kafonderjaar, aan den directeur van den Rijks
dienst der Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling over te leggen ; 

e. binnen eene maand na afloop van het 
kalenderjaar, waarop de vergoeding betrekking 
heeft, eene declaratie in tweevoud in te zenden 
aan Onzen Minister, volgens een door hem vast 
te stellen model. 

§ 4. Slotbepalingen. 
14. In dit beshtit wordt onder "arbeids

bemiddeling" en "Onze(n) Minister" verstaan, 
hetgeen daaronder wordt verstaan ingevolge de 
Arbeidsbemiddelingswet 1930. 

15. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1932. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid· 1s belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den Ssten December 1931. 
WILHELMINA. 

De ll{inister van Arbeid, Handel en Nij1Jerheid, 
T. J. VERS'JHUUR. 

(Uitgetj. 21 Dec. 1931.) 

8 December 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 42, eerste lid, 
der Arbeidsbemiddelingswet 1930. S. 498. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 10 November 
1931, n°. 521, Afdeeling Werkloosheidsverzeke
ring en Arbeidsbemiddeling; 

Gelet op artikel 42, eerste lid , der Arbeids
bemiddelingswet 1930; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 November 1931, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 7 December 1931, n°. 752, 
Afdeeling Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. 1. Bestuurders of beheerders van 

instellingen voor arbeidsbemiddeling, niet van 
overheidswege in stand gehouden, noch met 
de organen der openbare arbeidsbemiddeling 
gelijk gesteld, die arbeidsbemiddeling zonder 
winstoogmerk uitoefenen, zijn gehouden van 
dag tot dag, onder vermelding van den datum, 
in afzonderlijke registers aanteekening te houc 
den van: 

kend, alsmede de aangeboden arbeidsvoorwaar
den of de vermelding, dat de werkgever heeft 
voorbehouden zich daarover met den werk
zoekende te verstaan. 

2. De in het eerste lid bedoelde registers 
kunnen worden gehouden in boek- of kaart. 
vorm. 

3. In het register van werkzoekenden moe
ten voorts worden vermeld, bij verwijzing van 
de(n) werkzoekende naar een werkgever: de 
datum, ,vaarop verwijzing geschiedt, d e naam 
van den werkgever en het resultaat der bemid
deling naar de onderscheiding: geplaatst, terug
getrokken, vervallen. In geval van plaatsing 
moet worden aangegeven : op welken datum 
deze is geschied, bij welken werkgever en onder 
welke arbeidsvoorwaarden. Voor wat betreft 
de arbeidsvoorwaarden kan worden volstaa,n 
met eene duideliike verwijzing naar de werk
geversaanvraag, ingeschreven in het register, 
bovenbedoeld onder 1, letter h. 

4. In het register van werkgevers-aanvragen 
moeten voorts worden vermeld bij verwijzing 
van een werkzoekende naar den werkgever : 
de datum, waarop verwijzing geschiedt, de naam 
van de(n) werkzoekende en het resultaat der 
bemiddeling naar de onderscheiding : voldaan, 
ingetrokken, vervallen. Indien aan eene aan
vraag gedeeltelijk of geheel wordt voldaan, moet 
worden vermeld : op welken datum_ zulks heeft 
plaats gevonden, het aantal daarbrJ betrokken 
werkzoekenden, de namen dier werkzoekenden 
en de arbeidsvoorwaarden, indien deze afwijken 
van de aanvankelijk opgegeven voorwaarden 
of indien deze nog niet werden opgegeven. 

2. 1. De bestuurders of beheerders van in
stellingen voor arbeidsbemiddeling, bedoeld in 
artikel 1, zenden aan Onzen Minister binnen 
veertien dagen na afl oop van elke maand een 
tabellarisch overzicht van de werkzaamheden 
der instelling over die maand volgens een door 
hem vast te stellen model. 

2. Zij zijn gehouden aan Onzen Minister 
binnen een door bem te bepalen terml.Jn alle 
gewenschte inlichtingen te verstrekken be
treffende de werkzàamheden hunner instellin
gen. 

3. 1. De bestuurders of beheerders van in• 
stellingen voor arbeidsbemiddeling, bedoeld in 
artikel l, zijn gehouden in het in artikel 40, 
onder letter d, der Arbeidsbemiddelingswet 1930 
bedoelde jaarlijksch verslag van de werkzaam
heden de.r instelling te vermelden : 

a. het aantal inschrijvingen van werk
zoekenden, ingeschreven in het register, bedoeld 
in a rtikel 1 onder letter a, gedurende het kalen
derjaar, waarop het verslag betrekking heeft, 
onderscheiden naar het geslacht, de beroeps
groepen en, zooveel mogelijk, naar de beroepen, 
waartoe de ingeschrevenen behooren en verder 
onderscheiden naar volwassenen, waaronder 

a. naam, voornaam of voornamen, geboorte
jaar en -datum, woonplaats (gemeente, straat 
en huisnummer) van hen, die zich tot de instel
ling wenden om plaatsing te verkrijgen ; 

h. naam, voorletter of voorletters, woon
plaats (gemeente, straat, huisnummer) van hen, 
die zich tot de instelling wenden om arbeids
krachten te verkrijgen, en het bedrijf of het 
beroep, waarin deze arbeidskrachten zullen 
moeten werkzaam zijn. Indien de aanvrager i 
niet een natuurlijk persoon is, moeten tevens 
de naam en de plaats van vestiging der onder.
neming, voor welke de arbeidskrachten worden 
gevraagd, het aantal en de soort (beroep) der 
gevraagde arbeidskrachten worden aangeteek-

1 worden verstaan personen van achttien jaren 
of ouder, en naar jeugdigen, waaronder worden 
verstaan personen beneden den achttienjarigen 
leeftijd; 

h. het aantal der onder letter a bedoelde 
werkzoekenden, dat door bemiddeling van de 
instelling in het kalenderjaar, waarop het ver• 
slag betrekking heeft, in eene betrekking is 
geplaatst, met aanduiding van de beroeps
groepen en zooveel mogelijk van de beroepen, 
waarin deze werkzoekenden zijn geplaatst; 
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c. het aantal aanvragen van werkgevers, 
ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 1 
onder letter b, gedurende het kalenderjaar, 
waarop het verslag betrekking heeft. met aan
duiding van het geslacht der gevraagde arbeids
krachten, van de beroepsgroepen en, zooveel 
mogelijk, van de beroep en, waarop de aanvragen 
betrekking hebben ; 

d. het aantal aanvragen van werkgevers, 
bedoeld onder letter c, waaraan door de instel
ling in het kalenderjaar , waarop het verslag 
betrekking heeft, is voldaan, met aanduiding 
van de beroepsgroepen en zooveel mogelijk van 
de beroepen, waarin de aanvragen zijn voldaan. 

2. Dit jaarlijksch verslag moet aan Onzen 
Minis t er ,vorden t oegezonde n binnen vier maan~ 
den na afloop van het kalenderjaar, waarop het 
verslag betrekking heeft. 

4. 1. De bestuurders of beheerders van de 
instellingen voor arbeidsbemiddeling, bedoeld 
in artikel 1, eerste lid, zijn gehouden in het in 
artikel 40, onder lettn d, der Arheidsbemidde
lingswet 1930 bAdoelde jaarlijksch verslag van 
het financieel beheer der instelling teverme.den: 

a. het bedrag harer inkomsten gedurende 
het kalenderjaar, waarop het verslag betrekking 
heeft, waarbij de inkomsten naar haren aard 
afzonderlijk moeten worden vermeld, zooals 
inkomsten uit t arieven, geheven van werk
zoekenden en van werkgevers afzonderliik, 
inkomRten wegens contributiën, bijdragen, 
schenkingen, enz. ; 

b. het bedrag harer uitgaven gedurende het 
kalenderj aar, waarop het verslag betrekking 
heeft, waarbij de uitgaven naar haren aard af
zonderlijk moeten worden vermeld, zooa1s uit.
gaven wegens salarissen van den leider der in
stelling en van het personeel afzonderlijk, uit
gaven wegens huur, bureaubehoeften, druk
werken, reiRkosten, enz. 

ll. H et jaarlijksch ve·rslag, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel . moet aan Onzen Mi 
nister worden toegezondeii. binnen vier mitanden 
na afloop van het kalenderjaar, waarop het ver-
slap; betrekking heeft. . 

5. 1. De in artikel 40van de Arbeidsbemidde
lingswet 1930 onder de letters a, ben c vermelde 
gegevens worden door de bestuurders of be
heerders van de betrokken instellingen aan 
Onzen Minister toegezonden binnen één maand 
na vaststelling of wijziging daarvan. 

2. Ten aanzien van de op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit besluit bestaande 
instellingen geschiedt de inzending voor do 
eerste maal binnen drie maanden na dat tijdstip. 

6. 1. Overtreding van het voorschrift, vast
gesteld bij artikel 2, tweede lid, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
eene geldboete van ten hoogste één duizend 
gulden . 

2. Overt1eding van een der voorschriften, 
vastgesteld bii de a rtikelen 1, eerste, derde en 
vierde lid, 2, ee!ste lid, 3, eerste lid en 4. eerste 
lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste één maand of eene geldboete van ten hoogst e 
éénhonderd gulden. 

7. Indien tijdens het y,legen van eene OVPr
treding, a ls bedoeld in het vorige .artikel, nog 
geen twee jaren zijn verloopen, sedert eeµe 
vroegereveroordeelingvan den schuldige wegens 
gelijke overtreding onherroepel\jk is geworden, 

wordt hechtenisstraf opgelegd van ten hoogste 
zes maanden. 

I! . In dit besluit wordt onder "arbeids
bemiddeling" en "Onze(n\ Minister" verstaan, 
hetgeen daaronder wordt verstaan ingevolge de 
Arbeidsbemiddelingswet 1930. 

9. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1932. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
hE>id is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarva'l afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van Stat e. 

's-Gravenhage, den Ssten December 1931. 
WILHELMINA. 

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

( U•ïgeg. 21 Dec. 1931.) 

8 D ece11i be1· 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 57 der Ar
beidsbemiddelingswet 1930. S. 499. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid van 10 November 
1931, no. 521, Afdee!ing Werkloosheidsverzeke
rin!! en .Arbeidsbemiddeling ; 

Gel!'t op artikel 57 der Arbeidsbemiddelings
wet 1930; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 November 1931, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 7 December 1931. n°. 752 
A.B., Afdeeling W erkloosheidsverzekering en 
Arbei<lRbemiddeling ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. 1. De gerechtigde is ~ehouden, va n 

daa tot dag onder vermelding van den datum, 
in ';i.fzonderlijke registers aanteekening te hou
rlen van· 

a. naam, voorn,i,am of voornamen, ~eboorte
j aar en -datum, woonplaatR (gemeente, straat 
en huisnummer) van hen, die zich tot hem wen
den om pfa,atsing te verkrijgen ; 

b. naam, voorletter of voorletters, woon
plaats (gemeente, stritat, huisnuill:mer ) van hen, 
die zich tot hem wenden om arbeidskrachten t e 
verkrijgen en het bedrijf of het beroep, waarin 
deze arbeidskrachten zullen moeten werkzaam 
zijn. Indien de aanvrager niet een natuurlijk 
persoon is, moet tevens de n9:am en de plaats 
van vestiging der ondernemmg, voor welke 
de arbeidslcrachten worden gevraagd, het aan
tal en de soort (beroep) der gevraagde arbeids
krachten worden aanaeteekend, alsmede de 
aangeboden arbeidsvo~rwaarden of de ver
melding, dat de werkgever heeft voorbehouden 
zich daarover met den werkzoekende te ver-
staan . . 

2. De in het eerste lid bedoelde registers 
kunnen worden gehouden in boek- of kaart
vorm. 

3. In het reO'ister van werkzoekenden moe
ten voorts worden vermeld, bij verwijzing van 
de(n) werkzoekende naar een werkgever: de 
datum waarop verw\jzing geRchie<lt, dl' ~aam 
van den werkaever en het resultaat der bemidde
ling naar de 

0

onderscheidin,.,: geplaatst, terug-
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getrokken, vervallen. In geval van plaatsing 
moet worden aangegeven op welken datum deze 
is geschied, bij welken werkgever en onder 
welke arbeidsvoorwaarden. Voor wat betreft 
de arbeidsvoorwaarden kan wor<len volstaan 
met eene duidelijke verwijzing naar de werk
gevers-aanvraag, ingeschreven in het register, 
bovenbedoeld onder 1, letter b. 

4. In het register van werkgevers-aanvragen 
moet voorts worden vermeld bij verwijzing van 
een ,verkzoekende naar den ·werkgever : de 
datum, waarop verwijzing geschiedt, de naam 
van de(n) werkzoekende en het resultaat der 
bemiddeling naar de onderscheiding : voldaan, 
ingetrokken, vervallen. Indien aan eene aan
vt-aag gedeeltelijk of geheel wordt voldaan, 
moet worden vermeld : op welken datum zulks 
heeft plaats gevonden, het aantal daarbij be
trokken werkzoekenden, de namen dier werk
zoekenden en de arbeidsvoorwaarden, indien 
deze afwijken van de aanvankelijk opgegeven 
voorwaarden of indien deze nog niet werden 
opgegeven. 

2. 1. H et tarief, volgens hetwelk door den 
ingevolge artikel 44 van de Arbeidsbemidde
lingswet 1930 gerechtigde betaling kan worden 
geheven van hen, die zijne arbeidsbemiddeling 
inroepen, moet tot grondRlag hebben eene rede
lijke · vergoeding der onkosten door den ge
rechtigde te maken en eene redelijke vergoeding 
voor diens arbeid. 

2. Het tarief kan zoodanig werken, dat be
taling wordt geheven ineens of bij gedeelten 
van een in het tarief uitgedrukt vast bedrag in 
N ederlandsch geld of van een percentage van 
het arbeidsloon gedurende den tijd, waarvoor 
door bemiddeling van den gerechtigdP een 
arb(lidscontract is afge8loten. 

a: Indien volgens het tarief een vast bedrag 
ineens wordt geheven bij het inroepen van de 
arbeidsbemiddeling van den gerechtigde, moet 
worden bepaald, dat bij het tot stand komen 
der plaatsing geenerlei betaling zal worden ge
heven . Eveneens moet het tarief de bepaling 
bevatten, dat wanneer binnen drie maanden, 
nadat de arbeidsbemiddeling van den gerech
tigde is ingeroepen, geen plaatsing door zijne 
bemiddeling tot stand is gekomen, de gerechtig
de zich verplicht, de helft van het geheven 
bedrag terug te betalen. 

4. Voorzoover een vast bedrag in gedeelten 
wordt geheven, moet het tarief bepalen, dat een 
gedeelte verschuldigd is bij het inroepen van de 
!l.rbeidsbemiddeling van den gerechtigde en een 
gedeelte bij het tot stand komen van de plaat
sing. 

5. Voorzoover een percentage van het in
komen wordt geheven gedurende den tijd, waar
voor door bemidaeling van den gerechtigde een 
arbeidscontract is afgesloten, moet het tarief 
bepalen, dat de betaling van dit percentage ver
schuldigd zal zijn op de betaaldagen van het 
arbeidsloon, in het contract vastgesteld. 

6. Onze '.\1:iniRter kan overigens bij de be
oordeeling der tarieven onder meer rekening 
houden met den aard der bemiddeling en met 
den aard van de betrekking of van het beroep, 
waarin bemiddeld wordt, alsmede met hetin
komen, dat aan du bet,rekking of aan het beroep 
verbonden is. 

7. De gerechtigde moet een register bij
houden, waarin van dag tot dag onder ver-

melding van den. datum öp duidelijke wijze 
wordt aangeteekend welke betalingen volgens 
het tarief zijn !l'edaan en door wie zij zijn ge
schied, met aandui<:ling van het door ieder 
betaalde bedrag. 

3. l. De gerechtigde is gehouden na afloop 
van elk kalenderjaar een verslag op te maken 
omtrent de arbeidsbemiddeling door hem in het 
kalenderjaar uitgeoefend. 

2. Dit verslag moet vermelden : 
a. het aantal inschrijvingen van werk 

zoekenden, ingeschreven in het register, be
doeld in artikel 1, eerste lid, onder letter a, 
gedurende het kalenderjaar, waarop het ver
slag betrekking heeft, onderscheiden naar het 
geslacht, de beroepsgroepen en, zooveel moge
lijk, naar de beroepen, waartoe de ingeschreve
nen behooren en verder· onderscheiden naar 
volwassenen, waaronder worden verstaan per
sonen van achttien jaren of ouder, en naar 
; :mgdigen, waaronder worden verstaan personen 
beneden den achttienjarigen leeftijd ; · 

b. het aantal der onder a bedoelde werk
zoekenden, dat door bemiddeling van den ge
rechtig;de in het kalenderjaar, waarop het ver
slag betrekking heeft, in eene betrekking is 
geplaatst, met aanduiding van de beroeps
groepen en zooveel mogelijk van de beroepen, 
waarin deze werkzoekenden zijn geplaatst ; 

c. het aantal aanvragen van werkgevers, 
ingeschreven in het register, bedoeld in art.ikel 1, 
eerstelid, onder letter b, gedurende hetkalender
jaa.r, waarop het verslag betrekking heeft, met 
aanduiding van het geslacht der gevraagde 
arbeidskrachten, van de beroepsgroepen, en, 
zooveel mogelijk, van de beroepen, waarop de 
aanvragen betrekking hebben; 

d. het aantal aanvragen van werkgevers, 
bedoeld onder letter c, waaraan door bemidde
ling van den gerechtigde in het kalen<l.erjaa,r, 
waarop het verslag betrekking heeft, is voldaan, 
met aanduiding van de beroepsgroepen en, zoo
veel mogelijk, van de beroepen, waarin de aan
vragen zijn voldaan. 

3. Dit jaarlijksch verslag moet in tweevoud 
aan Burgemeester en Wethouders der gemeen
te(n), waar de arbeidsbemiddeling volgens de 
vergunning, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 47, eerste lid, der Arbeidsbemiddelings
wet 1930, mag worden uitgeoefend, worden 
toegezonden binnen vier maanclen na afloop 
van het kalenderjaar, waarop het verslag be
trekking heeft. 

4. Burgemeester en Wethouders zenden bin
nen veertien dagen na ontvangst een exemplaar 
van dit verslag aan Onzen Minister. 

4. 1. De gerechtigde is gehouden uiterlijk 
op den vijfden dag na afloop van elke maand 
aan Burgemeester en Wethouders der in 
artikel 3, derde lid, bedoelde gemeente(n) in te 
zenden eene opgave in tweevoud van het aan
tal aanbiedingen, plaatsingen, aanvragen en 
voldane aanvragen in de afgeloopen maand, 
naar de in artikel 3, tweede lid, gemaakte onder
scheidingen: 

2. Een exemplaar dezer opga.ven wordt 
binnen veertien dal?en na afloop van elke maand 
door Burgemeester en Wethouders gezonden 
aan den directeur van den Rijksdienst der 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemidde
ling. 

5. 1. De gerechtigde is gehouden uiterlijk 
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op den vijfden dag na afloop van elke maand 
aa n Burgemeester en Wethouders der in artikel 
3, derde lid, bedoelde gemeente( n) in te zenden 
.wee uittreksels uit het register, bedoeld in 
,rtikel 2, zevende lid, vermeldende : naam, 

.Jeroep en woonplaats der personen, die in de 
afgeloopen maand betalingen hebben gedaan 
voor de arbeidsbemidde!ing door hem in de be
trokken gemeente uitgeoefend, met aanduiding 
va n het door ieder betaalde bedrag. 

2. Desverlangd zenden Burgemeester en 
Wethouders een exemplaar van deze opgaven 
over een door hem te bepalen tijdvak, aan den 
directeur van den R ijksdienst der Werkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 

6 . l. Indie n d e gerech t igde a. rbe ids be midde
ling uitoefent in een beroep of eene beroeps
groep, waarvoor door Onzen Minister eene 
commissie is ingesteld, bedoeld in artikel 56, 
derde lid der Arbeidsbemiddelingswet 1930, 
zendt hij het verslag, bedoeld in artikel :1, eerst e 
lid, en de opgaven, bedoeld in de artikelen 4 
en 5, in drievoud aan Burgemeester en Wet
houders. 

2. Burgemeester en W ethouders zend0 n 
binnen veertien dagen na ontvangst een ex e>m
plaar der gegevens, bedoeld in het eerst e lid , 
aan den secretaris der commissie. 

7. 1. De gerechtigde is gehouden, desver
langd aan Burgemeester en W i,thouders der in 
artikel 3, derde lid, bedoelde gemeent<'{n), 
benevens aan de door hen aan t e wijzen ge. 
machtigden, inzage te g,wen van de t arieven 
en van de registers, bedoeld in de artikel11n 1 
en 2, alsmede van alle stukken en bescheiden, 
die op zijne administra tie betrekking hehhen . 

2. De gerechtigde is gehouden, aan Burge
meester en Wethouders va n de in artikel 3, 
derde lid. bedoelde gemeente(n), benevens aan 
de door hen aan te wijzen gemachtigden, alle 
inlichtingen te verschaffen, die dezen voor eene 
goede uitoefening van hun toezicht noodig 
achten. 

8. T ndien de gerechtigde a rbeidsbemidde
ling uitoefent in een beroep of beroepsgroep, 
waarvoor door Onzen Minist er eene commissie 
is inge~teld, berloeld in artikel 56, derde lid, der 
Arbeidsbemiddelingswet 1930, gelden de in het 
vorige ar tikel aan den gerechtigde opgelegde 
verplicht ingen ook ten aanzien van deze com
mi••ie of hare gemachti_gden . 

9. 1. H et plaatselijk toezicht van Burge
meester en W ethouders, bedoeld in artikel 56, 
eerste lid , der Arbeidshemiddelingswet 1930, 
wordt zoodanig uitgeoefend , dat in den regel 
tenminste eenmaal in de drie maanden door 
Burgemeester en W ethouders of een door hen 
aan t e wijzen gemachtigde, de percoelen worden 
bezocht, in welke de a rbeidsbemiddeling door 
den gerechtigde mag worden uitgeoefen i, en 
wordt nagegaan op welke wijze de arbeidsbe
middAling wordt uitgeoefend. 

2. Indien blijkt, dat de gerechtigde in Rtr\jd 
handelt met de bepalingen de r Arbeidsbemidde
lingswet 1930 of met de bepalingen in dit be
sluit t e zijnen aanzien gegeven of wanneer hij 
de aan de vergunning verbonden voorwaarden 
niet naleeft, geven Burgemeester en Wethonders 
daarvan onmiddellijk k,mnis aan Onzen Mini, tor . 

3. Gelij ke kennisgeving geschiedt, a ls Burge
meester en W ethouders van meening zijn , dat 
zich omitandigheden voordoen, op grond waar -

van, waren zij vroeger aanwezig of bekend ge
weest, de vergunning aan den gerechtigd'l inge. 
volge artikel 45 der Arbeid 1bemiddelingswet 
1930 zou zij n geweigerd. 

10. Overtreding door den gerechtigde van 
een der voorschri~en, vastgesteld bij de arti
kelen l, eer te, derde en vierde lid, 2, zevende 
lid, 3, eerste, tweede en derde lid, 4, eerste lid , 
/\, eerste lid , 6, eerste lid, 7 en 8 van dit besluit 
Wf)rdt gestmft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van t en hoogste één 
duizend gnlrlen. 

11. Indien t ijdens het plegen van eene over
t reding, a ls bedoeld in het vorige artikel, nog 

' geen twee ja ren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeelinE! va.n d e n schuldige w egens 
gelij ke overtreding, onherroepelijk is geworden, 
wordt hechtenisstraf opgelegd van t en hoogste 
zes maanden. 

12. In <l it besluit word t onder "arbeid s
bemiddeling" en " Onze(n) Minister" verstaan , 
hetgeen daaronder wordt verstaan ingevolge de 
Arbeidsbemiddelingswet 1930. 

13. Dit beslui t t reedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1932. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver 
heid is hela t met de nitvoerinir van dit besluit, 
dat in het Strtatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den sten December 1931. 
WILRELMI A. 

De Minister mn Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . V F.RSC'HUtIB . 

'Ui.•geg. 21 Dec. 1931 ) 

8 December 1931. BESLUIT tot bepaling 
rnn het tijd tip, waarop de A1·beidsbemid
deli ngswet 1930 in werk ing treedt. S. 
500. 

l nwerl.:inr1t1·edinr1 op 1 .Januari 193f!. 

8 December 1931. BESLUIT tot ornrhren
ging van de zorg voor de uitvoeriug Yan 
wetten en Koninkl ij ke be luiten betreffen
de den landbouw, de vis cherij en de sta
tistiek, voor zooveel het Departement Yan 
B innenlandsche Zaken en Landbouw than 
daarmede belast is, naar dat van Arbeid, 
H andel en ij verheid en van de zo rg voor 
de volksgezondhe id, de werkl oosheidsver
zeker ing en de arbe idsbemiddeli ng van 
laatstgenoemd Departement naar het eerst
genoemde en tot naamsvernnder ing van 
he ide Departementen. . 601. 

Wij J.v:rLH ELMI TA, enz.; 
Op het rapport van den Raad van Minis

ters van 13 October 1931 , n°. 337, K abinet 
M.R. ; 

Den R aad van State gehoord (advies rnn 
3 ovember 1931 , n°. 25) ; 

Gelet op het nader rnpport van den Raad 
van Ministers van 4 December 1931, n° . 372, 
Kabinet M.R. ; 

Gelet op artikel 77 der Grondwet; 
H ebben goedgevonden en ver taan: 

I. Over te dragen van het Hoofd van het 
, Departement van B innen landsrhe Zaken en 
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Landbouw naar het Hoofd van het Departe- , voorraad houden van radio-actieve stoffen; 
ment van Arbeid, Handel en Nijverheid de ' de Nederlandsche Pharmacopee; 
zorg voo,· de zaken betreffende: het Staatstoezicht op de Volksgezondheid; 

de statistiek; de beteugeling van besmettelijke ziekten; 
de aangelegenheden betreffende de Centrale het weren van besmetting door uit zee aan-

Commissie en het Centraal Bureau voor de komende schepen; 
Statistiek; het toepassen Yan middelen voor ontsmet-

de organisatie van de Directie van den tings- of zuiveringsdoeleinden; 
Landbouw; keuring en aanduiding van waren; 

het landbouwonderwijs; wering van vleesch en vleeschwaren, die 
den landbouwvoorlichtingsdienst ; voor de volksgezondheid schadel ijk zijn; 
de maatregelen tot wering en bestrijding drinkwatervoorziening; 

van ziekten van cultuurgewassen en van voor volkshuisvesting; 
cu ltuurgewassen schadelijke dieren; verdere zaken betreffende de volksgezondheid: 

de paarden-, rundvee-, varkens-, schapen- en werkloosheidsverzekering; 
geitenfokkerij en de pluimvee- en bijenteelt: arbeidsbemiddeling. 

de Rijkslandbouwproefstations, de proefboer- III. Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
de1·ijen en proefvelden; onderwerpen betreffende in dit besluit ge-

de trekhondenfokkerij ; noemd en welke bij bestaande algemeene 
de pacht ; maatregelen van bestum aan Onzen Minister 
het landbouwkrediet; van Binnenlandsche Zaken en Landbouw of 
de bevloeiingen en de ontwatering in het van Arbeid, Handel en Nijverheid zijn opge-

belang van den landbouw ; dragen, gaan over op Onzen Minister van 
de ruilverkaveling; Arbeid, Handel en Nijverheid, respectievelijk 
de jacht; van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 
de bescherming van 111 het wild levende Alle verplichtingen, de in het vorig lid be-

diersoorten. nuttig· voor den la11dbouw ; doelde onderwerpen betreffende, en welke bij 
de bestrijding van bedrog in den handel in bestaande algemeene maatregel en van be-

meststoffen, zaaizaden en veevoeder; stuur aan derden jegens Onzen Minister van 
het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en de Binnenlandsche Zaken en Landbouw of van 

bestrijd ing rnn veeziekten; Arbeid , Handel en Nijverheid zijn opgelegd, 
de keuring van voor uitvoer bestemd vee; worden geacht te zijn opgelegd jegens Onzen 
de Rijksseruminrichting ; Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid , 
het Staatsveeartsenijkun<lig Onderzoekings- respectievel ij k van Binnenlandsche Zaken en 

instituut; Landbouw. 
de verstrekking van grond aan landarbei- IV. Den naam van het Ministerie van Bin-

ders; nenlandsche Zaken en L a ndbouw te wijzigen 
de ontginning van woeste gronden (voor be- in dien van Ministerie van Binnenlandsche 

bossching en voor stichting boerderijen) ; Zaken, en den naam van het Ministerie van 
het beheer van de R entambten en den Arbeid, Handel en Nijverheid te wijzigen in 

Scheurpolder; di en van Ministe ri e van Economische Zaken 
het Staatsboschbeheer; en Arbeid . 
het R ijksboschbouwproefstation ; V. Dit besluit treedt in werking op een 
de bescherming van bosschen en andere hout- nader dooi· Ons te bepalen dag. 

opstanden; Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
het behoud van natuurschoon; van algemeen bestuur zijn belast met de uit-
de maatregelen op zuivelgebied; voering van dit bes! uit, hetwelk in het Staats-
de bevordering van den afzet van land- blad zal worden geplaatst en waarvan af-

bouwproducten; schrift zal worden gezonden aan den Raad 
de economische voorlichting; van State. 
de inter-nationale maatregelen en de alge- 's-Gravenhage, den 8sten December 1931. 

rneene zaken den landbouw betreffende; WILHELMINA. 
de landbouwstatistiek ; De M inister van Staat, 
de visscherij. Voo,-zitte,· van den Raad van Ministers, 
II. Over . te dragen van het Hoofd van het R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

Departement van Arbeid, Handel en Nijver- (Uitgeg. 14 Decc,nbe,- 1931.) 
heid naar het Hoofd van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw de 
zorg voor de zaken betreffende: 

de uitoefening der geneeskunde en der art-
senijbereidkunde; 

het diploma voor ziekenverpleging; 
de opleiding van vroedvrouwen; 
de bereiding en het in verkeer brengen van , 

sera en vaccins, bestemd voor gebruik bij den 
n1ensch; 

de kle inhandel in sterken drank en de be
teugeling van openbare dronkenschap; 

het opium en andere verdoovende midde- ' 
Jen · 

h~t ·hebben van Röntgentoest€11en en het in 

8 Dcce,nber 1931. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
.Rorne en den Italiaanschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's 
dd. 2 en 3 October 1930, in zake de we
derzijdsche erkenning van bewijzen van 
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en 
van deugdel ijkheid van motoren. S. 502. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Rome 

en den Italiaanschen Minister van Buiten-
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landsche Zaken gewisselde nota's dd. 2 en 3 
Ocrober 1931, in zake de wederzijdsche er
kenning van bewijzen van luchtwaardigheid 
van luchtvaartuigen en van deugdelijkheid 
van mot.oren, van welke nota's een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 3den December 
1931, Directie van het Protocol , n°. 38306; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de verta

lingen daarvan, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, den 8sten December 1931. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 24 Decernber 1931.) 

Ministero degli Affari Esteri. 

T. 233778/31. 

2 ottobre '31 anno IX. 

Signor Ministro, 
Con riferimento alla precorsa corrispondenza 

riguardo al progettato accordo fra il Goven10 
dei Paesi Bassi e il Governo Italiano per il 
riconoscimenro reciproco delle condizioni di 
navigabilità degli aeromobili e dei morori di 
aviazione, ho l'onore d'informare !'E.V. che 
il R. Governo conviene ai fini della stipula
zione di tale accordo nelle eguenti disposi
zioni: 

1 °. il Regio Governo Italiano attr ibuirà 
ai certificati rilaciati dalle competenti auro
rità dei Paesi Bassi per gli aeromobili desti
nati ad essere ulteriormente immatricolati in 
Italia e per i morori d'aviazione destinati a 
essere messi in servizio ulteriormente in Italia, 
Jo stesso valore che se tali certificati fossero 
stati rilasciati , secundo i regolamenti italiani 
vigenti al riguado. 

Egli inteso che i doctunenti suddetti sono: 
a. per gli aeromobili: i "bewijzen van 

1 uchtwaardigheid en van deugdelijkheid", ri
lasciati dal Ministro del " Waterstaat" o per 
sua autorizzazione; 

b. per i motori: i "bewijzen van deugde
lijkheid", rilasciati dal Ministro del " Water
staat", o per sua autorizzazione. 

2°. Il Governo Reale dei Paesi Bassi at
tribuirà ai certificati rilasciati dalle compe
tenti Autori tà italiane per gli aeromobili 
destinati ad essere ulteriormente immatricolati 
nei Paesi Bass i e per i motori d'aviazione 
destinati a essere messi in servizio ulterior
mente nei Paesi Bassi Jo stesso valore che se 
tal i certi ficati fossero stati rilasciati secondo 
i regolamenti olandesi vigenti al riguardo. 

E' inteso che i documenti suddetti sono: 
a. per gli aeromobili: i "certificati di na

vigabilità" e i "certificati di classe", rilas
ciati dal "Registro Italiano avale ed Aero
nautico"; 

b. per i motori: i "certificati di collaudo", 

rilasciati dal detto "Registro Italiano Navale 
ed Aeronautico". 

3°. Il presente accordo concerne gli aero
mobili ed i morori di ogni categoria, com
presi quelli che sono impiegati per i trasporti 
pubblici e quelli destinati a scopi privati. 

4°. Le questioni particolari di carattere 
tecnico cui puà dar luogo il rinnovo dei cer
tificati sopramenzionati allo spirare della 
rispettiva validità, saranno risolj;e diretta
mente tra Ie Autorità competenti dei due 
Paesi. 

6°. Conformemente alla interpretazione 
comune, ]'espressione "Paesi Bassi" compren
derà solo il terrirorio del Regno dei Paesi 
Bassi ituato in Europa. 

La presente nota e la risposta della Eccel
lenza Vostra dello stesso tenore saranno con
siderate come la prova dell'Accordo raggiun
to tra i rispettivi Governi, accordo ohe en
trerà in vigore immediatamente. 

Gradisca, Signor Ministro, gli atti della 
mia piu alta considerazione. 

Grnndi. 

S. E. il Sig. Dott. J acob A. N . Patijn, 
l nviato Straord. e M inistro Plenipoten
ziario del R egno Unito dei Paesi Bassi 
in Rorna. 

Légation des P ays-Bas. 

No. 2.01.t. 

Rome, Ie 3 octobre 1931. 

Monsieur Ie Ministre, 
Par Sa lettre du 2 ocrobre 1931, n°. 233778/ 

31, Votre Excellence a bien voulu me faire 
savoir ce qui suit: 

Con riferimenro alla precorsa corrispondenza 
riguardo al progetwto accordo fra _il Goverl'1;o 
dei Paesi Bassi e 11 Governo Itahano per 11 
riconoscimento reciproco delle condizioni di 
navigabilità degli aeromobili e dei morori di 
aviazione ho l'onore d'informare l'E.V. che 
il R. Go~erno conviene ai fini della stipula
zione di tale accordo nelle seguenti disposi
zioni: 

1 °. Il Regio Governo Ital iano attribuirà ai 
certificati rilaciati dalle competenti aurorità 
dei Paesi Bassi per gli aeromobili destinati ad 
essere ulteriormente immatricolati in Italia e 
per i motori d'aviazione destinati a essern 
messi in servizio ulteriormente in Italia, Jo 
stesso valore che se tali certificati fossero stati 
rilasciati, secundo i rngolamenti italiani vi-
genti al reguado. . 

Egli inteso che i docum~nti. suddet~! sono: 
a. per gli aeromob1h: 1 "bew1Jzen van 

luchtwaardigheid en van deugdelijkheid", ri
lasciati dal Ministro del "Waterstaat" o per 
sua autorizzazione; 

b. per i motori: i "bewijzen van deugde
lijkheid", rila ciati dal Ministro del "Water
staat", o per sua autorizzazione. 

2°. Il Governo Reale dei Paesi Bassi att1·i
buirà ai certificati rilasciati dalle competenti 
Autorità italiane per gli aeromobili destinati 
ad èssere ulterionnente immatricolati nei Paesi 
Bassi e per i motori d'aviazione destinati a 
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essere messi in se1·viz10 ulte1·iormente nei 
Paesi Bassi lo stesso valore che se tali certi
ficati fossero stati rilasciati secondo i regola
menti olandesi vigenti a l riguardo. 

E' inteso che i documenti suddetti sono: 
a. per gli aeromobili: i "certificati di na

vigabilità" e i "certificati di classe", rilas
ciati dal " Registro Italiano Navale ed Aero
nautico" · 

b. per' i motori: i ,,certifi cati di collaudo", 
rilasciati dal detto " Registro ltaliano N avale 
ed Aeronautico". 

3°. Il presente accordo concerne gl i aero
mobili ed i motori di ogni categoria, compresi 
quelli che sono impiegati per i trasporti pub
blici e quelli destinati a scopi privati. 

4°. Le questioni particolari di carattere 
tecnico cui puó dar luogo il r innovo dei cer
tificati sopramenzionati allo spirare della 
respettiva validità, saranno risolte direttamen_ 
te tra Ie Autor ità competent i dei due Paesi. 

5°. Confo1memente alla interpretazione 
comune, !'espressione " Paesi Bass i" com
prenderà solo il ter1·itorio del R egno dei Paesi 
Bassi ituato in Europa. 

La presente nota e la risposta della Eccel-
1 enza Vos tra dello stesso tenore sara nno con
s iderate come la prova dell'Accordo raggiun
to tra i r ispettivi Governi, accordo che en
trnrà in vigore immediatamente. 

J'ai l'honneur de porter à la connais ance 
de Votre Excellence que Ie Gouvernement des 
Pays-Bas se rallie volontiers à la proposition 
que contient la lettrn précitée. 

Il est entendu que le présent arrangement 
entrera en vigueur immédiatement. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Ministre, les 
assurances de ma très haute cons idération. 

J. Patijn. 

A Son Excellence M onsieur Di no Grandi, 
J.linistre des Affafres Etmngères à R ome. 

Vertalingen. 

Ministerie van 
Buitenla ndsche Zaken. 

T. 233778/31. 

2 October ' 31 jaar IX. 

)lijnheer de Min ister, 

Met verwijzing naar vorige briefwisseling, 
nopens het ontwerp eener overeenkomst tus
schen de ederlandsche en de I tal iaansche 
Regeering, betreffende de wederzijdsch e erken
ning van de eischen voor luchtwaardigheid 
rnn vl iegtuigen en voor deugdelijkheid van 
motoren, heb ik de eer Uwer E xcell entie mede 
te deelen, dat de Koninklijke R egeering zich 
vereenigt met de vaststelling van een zoo
danige overeenkomst in de volgende bepalin
gen : 

1 °. De K oninklijke Italiaansche R egeering 
zal aan de bewijzen, afgegeven door de be
voegde Nederlandsche autoriteiten voor vl ieg
t uigen en motoren voor wat betreft vliegtui
gen, welke later in Italië worden ingeschre
ven en motoren, welke later in Italië worden 

in dienst gesteld , dezelfde waarde toekennen 
a ls wanneer zoodanige bewijzen waren a fge
geven overeenkomstig de op dit stuk van 
kracht zijnde I taliaansche voorschriften. 

Onder bedoelde bescheiden zijn te verstaan: 
a. voor de vliegtuigen: de bewijzen van 

luchtwaardigheid en van deugdelijkheid, af
gegeven door of vanwege den Minister van 
Waterstaat; 

b. voor de motoren: de bewijzen van deug
delijkheid afgegeven door of vanwege den 
Minister van Waterstaat. 

2°. De Koninklijke Nederlandsche Regee
ring zal aan de bewijzen, afgegeven door de 
bevoegde Italiaansche autoriteiten voor vlieg
tuigen en motoren, voor wat betreft vliegtui
gen, welke later in Nederland worden inge
schreven en motornn, welke later in Nede1·
land worden in dienst gesteld , dezelfde waar
de toekennen als wanneer zoodanige bewijzen 
waren afgegeven overeenkomstig de op di t 
stuk van kracht zijnde Neder] andsche voor
schriften. 

Onder bedoelde bescheiden zijn te verstaan : 
a. voor vliegtuigen: de "certificati di na

vigabili tà" en de "certificati di classe" , af
gegeven door het " Registro Italiano navale ed 
Aeronautico" · 

b. voor m~toren: de "certificati di coll an
do" , a fgegeven door het "Registro Italiano 

avale ed Aeronautico". 
3°. Deze overeenkomst omvat all e soorten 

vliegtuigen en motoren, daaronder begrepen 
die, welke gebruikt worden voor openbaar ver
voer of aangewend worden voor bijzondere 
doeleinden. 

4°. Bijzondere quaesties van technischen 
aard, waartoe de vernieuwing der bovenge
noemde bewijzen bij het vervall en hunner gel
digheid aanleiding kan geven, zullen recht
streeks worden opgelost door de bevoegde 
autorite iten der beide landen. 

5°. Overeenkomstig de gebruikelijke uit
legging zal de uitdrukking " Nederland" al
leen omvatten het grondgebied van het Ko
ninkrijk der N ederlanden in Europa . 

Deze nota en het antwoord van Uwe Ex
cellentie van denzelfden inhoud zullen worden 
beschouwd als het bewijs van de totstandko
ming van de overeenkomst tusschen de onder
scheiden R egeer ingen, welke overeenkomst te,·
stond in werking zal treden. 

Aanvaard, Mijnheer de Minister, de verze
kering van mijne bijzondere hoogachting. 

Grandi. 

Aan Zijne Excellentie dr. J acob A. 
Patij n, Buitengewoon Gezant en Gevol
niachtigd M inister van het Vereenigd 
Honinkrijk der N ederlanden , te Ronie. 

Gezantschap der Nederlanden. 

No. 2271. 

Rome, 3 October 1931. 

Mijnheer de Minister, 

Bij haar schrijven van 2 October 1931, n° . 
233778/31, heeft Uwe E xcellentie mij wel het 
volgende willen mededeel en : 
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Met verw1Jz1 ng naar Yorige briefwisseling, 

nopens het ontwerp eener overeenkomst tus
schen de ederlandsche en de Italiaansche Re. 
g?ering, betreff~nde de wederzijdsche erken
ning v'.'n d_e e1schen voor luchtwaardigheid 
van vliegtuigen en voor deugdelijkheid van 
motoren, heb ik de eer Uwer Excellentie mede 
te deel,en, dat de Koninklijke Regeering zich 
vereen1gt met de vaststelling van een zoo
danige overeenkomst in de Yolgende bepa-
1,ngen: 

1 °. De Koninklijke Italiaansche Regeering 
zal aan de bewijzen, afgegeven door de be
vo~gde Nederlandsche autoriteiten voor vlieg
tuigen en motoren voor wat betreft vliegtui. 
gen, welke later in Italië worden ingeschre
ven en motoren, welke later in Italië worden 
in dienst gesteld, dezelfde waarde toekennen 
a l wannee,· zoodanige bewijzen waren afge
geven overeenkomstig de op dit stuk van 
kracht zijnde Italiaansche voorschriften. 

Onder bedoelde bescheiden zijn te verstaan: 
a. voor de vliegtuigen: de bewijzen van 

luchtwaardigheid en van deugdelijkheid, af• 
gegeven door of vanwege den Minister van 
Waterstaat; 

b:. voor de motoren: de bewijzen van deug• 
dehJkhe,d afgegeven door of vanwege den Mi
mster van Waterstaat. 
. 2°. De Koninklijk~ ederlandsche Regee-

nng zal aan de bew11zen, afgegeven door de 
beyoegde Hal iaansche autoriteiten voor vlieg· 
tu igen en motoren, voor wat betreft vlieg
tu igen, welke later in ederland worden in
geschreven en motoren, welke later in Ne
derland worden in dienst gesteld, dezelfde 
w~arde toekennen als wanneer zoodanige be
,nJzen waren afgegeven overeenkomstig de 
op dit stuk van kracht zijnde Nederlandsche 
,·oorschriften. 

Onder bedoelde bescheiden zijn te verstaan: 
a. voor vliegtuigen: de "certificati di na

vigabilità" en de "certificati di classe", af. 
gegeven door het "Regi tro Italiano navale 
ed Aeronautico" ; 

b. voor motoren: de "certificati di collan
do", afgegeven door het "Registro ltaliano 

avale ed Aeronautico" . 
3°. Deze overeenkomst omvat alle soorten 

Yliegtuigen en motoren, daaronder begrepen 
die, welke gebruikt worden voor openbaar 
vervoer of aangewend worden voor bijzondere 
doeleinden. 

4°. Bijzondere quae ties van technischen 
aard, waartoe de vernieuwing der bovenge
noemde bewijzen bij het vervallen hunner gel
digheid aanleiding kan geven, zullen recht
strneks worden opgelost door de bevoegde 
autorite iten der beide landen. 

5°. Overeenkomstig de gebmikelijke uit
legging zal de uitdrukking " Nederland" al
leen omvatten het grondgebied van het Ko. 
ninkrijk der Nederlanden in Europa. 

Deze nota en het antwoord van Uwe Excel
lentie Yan denzelfden inhoud zullen worden 
b chouwd als het bewijs van de totstandko
ming van de overeenkomst tusschen de onder
scheiden R egeer i ngen, welke overeen komst 
terstond in werking zal treden. 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excel
lentie te brengen, dat de Nederland che R e-

geer_ing zich gaarne met het in bovengenoemd 
schnJve_n vervatte voorstel vereenigt. 

H et 1~. w~l verstaan, dat deze regeling on
m1ddel hJk m werking treedt. 

gel ief, .. 1ijnheer de Minister, de verzekering 
m1Jner b1Jzondere hoogachting te aanvaarden. 

J . Patijn. 

Aan Zijne Excellentie tien H ee,·e Dino 
Grandi, Ministe1· van Buitenlandsche 
Zaken, te Rome. 

14 Deumber 1931. BE LUIT tot aannillin" 
van het Koninklijk Besluit van 7 Februari 
1928 (Staatsblad n°. 18), waarbij zijn vast
gesteld de eischen voor toelating tot de 
openbare en de krachtens artikel 45/>is der 
)lïddelbaar-onderwijswetgesu b, idieerde bij
zondere hoogere burgerscholen met vijf. 
jarigen cursus. S. 503. · 

Wij ; WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister va11 

Onderwij , Kunsten en Weten chappen van 
30 October 1q31, n°. 5462m, afdeeling Voorbe
reidend Rooger en Middelbaar Onderwijs: 

Den Raad van tate <;(ehoord (ad,·ies ,·an 
1 December 1931, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Onderwij , Kun Leo en " ' ctenschappen van 
10 December 1931, n°. 15996, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Ondern·ijs: 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
sluit van 7 Februari 1928 (Staatslllad n°. 1 }, 
zooal dit is aangevuld bij Ons besluit van 
22 Juni 1929 (Staat blad n°. 32ï}, nader aan 
t e n11len: 

Hebbf:'n goedgevonden en Vf'rstaan: 
te bepalen: 
Aan artikel 10 van Ons voornoemd be lui t 

wordt een vierde lid toegevoegd, luidende a l 
volgt: 

Degene, die op een erkende hoogere bur~!'r• 
school aan het einde van den cur us niet tot 
een hoouern klasse is bflvorderd, mag, indien 
hij zich daarna aan een andere hoogere burger
school, opleidende voor gelijk eindexamen, 
aanmeldt om het toelatingsexamen tot de over
eenkomstige klasse van deze school af te leggen, 
~iet -~ot dit examen worden toe~elaten , tenzij 
ID b1Jzondere gevallen, ter bcoordeeling van 
den inspecteur, die met het toezicht op deze 
school is belast. 

. Onze Minister van Onderwijs, Knnslen en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
d it be luit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaat ·t en waarvan afschrift zal worclen ge
zonden aan den Raad van State. 

's-0 ranmhage, den 14den December l 93 l. 

\ VILHEL~INA. 
JJe Jlinist~•· rnn Onderwijs, 
J{unslen en Wetenschappen, 

.J. T er p 8 t r a . 

((' a(Je(J. 2t n er. 1931 
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14 Decembe,· 1931. BESLUIT, waarbij de bij 

Ons besluit van 14 Septembe1· 1931 (Staats
bla,d n°. 398), uitgesproken schorsing van 
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Oot1na1·su1n van 22 Mei 
1931, betreffende beschikbaarstelling in
gevolge artikel 78 der Lager-onderwijswet 
1920 van de gelden voor den bouw van 
een Roomsch-Kathol ieke Jongensschool 
voot· gewoon lager onderwijs aldaar, wordt 
ingetrokken . S. 504. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 December 1931, n". 15829, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, tot intrekking van Ons 
besluit van 14 September 1931 (Staatsblad 
n°. 398), waarbij het besluit van burgemees
ter en Wethouders der gemeente Ootrnarsu,n 
van 22 Mei 1931, houdende inwilliging van 
het OYereenkomstig het vijfde lid van artikel 
77 der Lager-onderwijswet 1920 door het 
R.-K. Kerkbestuur van de H.H. Simon en 
Judas te Ootmarsmn ingediend verzoek om 
het bedrng der kosten van den bouw van eene 
R .-K. vijfklassige jongensschool aldaar, be
schikbaar te stellen, tot 1 Januari 1932 is ge
schorst; 

0. dat niet kan worden aangenomen, dat 
dit besluit in strijd is met het algemeen be
lang; 

0. dat er mitsdien geene termen zijn de 
schorsing er van langer te doen voortduren; 

Gelet op de artikel en 185 tot en met 187 
der Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en ve,·staan: 
de bij Ons bovenvermeld besluit van 14 

September 1931 (Staatsblad n°. 398) uitge
sproken schorsing in te trekken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Grnvenhage, den 14den December 1931. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terp s tra. 
(Uitgeg. 21 December 1931.) 

14 D ecember 1931. BESLUI'l' tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 26 April 
1922 (Staatsblad n°. 226) tot vaststelling 
nm de tarieven voor niet in de wet van 
3 April 1922 (Staatsblad n°. 166) voor
ziene verrichtingen van ambtenaren van 
de hypotheken en van het kadaster ten 
behoeve van belanghebbenden. S. 505. 

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

Financiën van den 9 December 1931, n°. 85, 
Centrale Directie; 

Gelet op artikel 10, 2°., der wet van 3 
April 1922 (Staatsblad n° . 166); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

In Ons besluit van 26 April 1922 (Staats
blad n°. 226) , zooals dat gewijzigd is bij Ons 
besluit van 28 Januari 1927 (Staatsblad n° . 
20), wordt na artikel 3 ingevoegd: 

A,·t. 3a. Voor het vervaardigen van foto
grafische cop1een van kadastrale kaarten 
(waartoe slechts wordt overgegaan voorzoover 
de dienst zulks toelaat) is door de aannagers 
verschuldi9d: 

a. voor den eersten positieven afd1·uk 
(zwarte lijnen op witten grond) tien cent per 
vierkanten decimeter, 

b. voor eiken negatieven afdruk (witte lij
nen op zwarten grond) en voor eiken positie
ven afdn1k volgende op den eersten zeven 
cent per vierkanten decimeter, 

één en ander tot een minimum van vie,· 
gulden per afdruk. 

Het onder a. en b. bedoelde recht wOl'dt be
rekend over de oppervlakte van den afdruk 
indien het een fotografie op gelijke schaal als 
het beeld of op grootere schaal dan het beeld 
betreft en over de oppervlakte van het beeld. 
ind ien het een fotografie op kleinere schaal 
betreft. Het aantal vierkante decimeters wordt 
per afdruk of beeld naar boven tot op een 
geheelen vierkanten decimeter afgerond. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-G nwenhage, den 14den December 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
1 Uitg er,. 28 D ecem be,· 1931.) 

15 Dcce11,ber 1931. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den raad der gemeen
te I Jzendijke d.d. 23 November 1931, 
waarbij werd besloten de jaarwedde van 
den keuringsveearts, hoofd van d ienst in 
den kring IJ zendijke, te verminderen met 
f 500; de jaarwedde van den gemeente
opzichter ad f 150 in te trekken en de 
jaarwedde van den gemeente-geneesheer te 
verminderen met f 500. S. 506. 

Gescho,·st tot 1 M ei 1932 . 

16 D ece11ib er 1931. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Almelo van 6 October 1931, strekkende 
tot het onder bepaalde voorwaarden ver
leenen van subsidie uit de gemeentekas 
aan de Bouwvereeniging "Volksbelang" 
a ldaar, voor het doen verrichten van b in
nenschilderwerk. S. 507. 

Geschorst tot 1 P ebrua,·i 1932. 

1 16 Drtembe1· 1931. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Tramwegreglement. S . 
508. 

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

Waterstaat van 10 November 1931, n°. 481 , 
Afdeel i ng Vervoer- en Mijnwezen; 

Gel et op artikel 5, vijfde lid, der Locaal
spoor- en Tra1nwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 November 1931, n°. 30) ; 

Gezien het nader ntpport van Onzen voor-
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noemden Minister van 11 December 1931, n°. 
498, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Tramwegreglement, vastgesteld bij Ko

ninklijk besluit van 24 Februari 1920 (Staats
blad n°. 85), het laatst gewijzigd Î>ij Konink
lijk besluit van 23 November 1931 (Staats
blad n°. 449), te wijzigen als volgt: 

I. Artikel 83, § 3. letter k, wordt gelezen 
nis volgt: 

"k. tramrij tuigen, welke stilhouden tot het 
in- en uitlaten van re izigers, voorbij te rijden 
aan de zijde, waar moet worden in- of uitge
stapt, tenzij aan die zijde langs de trambaan 
een vluchtheuvel aanwezig is, of door een 
beambt.e van den tramdienst toest.emming tot 
voorbijrijden wordt gegeven. Deze toestem
ming wordt door dien beambte gegeven, tenzij 
de veiligheid van de in. of uitstappende reizi
gers daardoor in gevaar zou worden gebracht." 

II. In artikel 95bis wordt het cij fer 56 
gewijzigd in 55. 

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

's-Gravenhage, den 16den December 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Wa.terstaa.t, P. J. R e y m e r. 
(Uitgeg. 13 J anua,·i 1932.) 

19 December 1931. WET tot' w1Jz1g111g van 
het zesde hoofdstuk (Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1931. s. 509. 

19 Decembe1· 1931. WET tot wijziging van de 
Hooger-onderwijswet en van de Middel
baar-onderwijswet. S. 510. 

Bijl. H and. 2de Kam er 1931/1932 n°. 170, 
1-4. 

Hand. id. bladz. 658. 
Hand. lst e Kam er 1931/1932 blark. 89. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Hooger-onderwijswet 
en de Middelbaar-onderwijswet te wijzigen in 
verband met de Ambtenarenwet 1929 ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 19 der Hooger-onderwijs

wet wordt na het woord " kan" tusschen kom
ma's ingevoegd: tenzij tegen deze bes! uiten 
ander beroep openstaat. 

Art. II. Aan het slot van artikel 10 der 
Middelbaar-onderwijswet wordt de punt ver
vangen door een komma, waarna aan het ar
ti kei wordt toegevoegd: tenzij regen dit be
si uit ander beroep openstaat. 

Art. III. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepal en tijdstip . 

Lasten en bevelen, enz.; 
GBgeven ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . T e rpstra. 
( Uitgeg. 5 Februari 1932.) 

1 19 D ecem ber 1931. WET, houdende wijziging 
van de Surinaamsche begrooting YOOr het 
dienstjaar 1929. S. 511. 

19 Deceniber 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van wijziging en uitbreiding van 
de stationsemplacementen T egel en, Bel
feld, R euve1·, Swalmen en Roer,nond. S. 
512 . 

December 1931. WET tot verklaring van 
het a lge m een nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor aanleg van 
een weg van Westerl ee over Naaldwijk 
naar 's-Gravenzande, in de gemeenten 
Naaldwijk en 's-Gravenzande. S. 513. 

19 D ecembe,· 1931. WET tot verklaring va11 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van verbouwing van den stoomtram
weg van Haarlem naar Leià,en tot een 
electrischen tramweg. S. 514. 

19 Dece,nbe-,· 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aan
leg van een weg van den te maken Pro
vincialen weg Rotterdam-Hoogvliet naar 
de Psychiatrische Inrichting " Maasoord" 
te Poortugaal, onder de gemeenten Rhoon 
en P oortugaal . S. 515. 

19 D ece,nbe-i· 1931. WE'r tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aan
leg van een weg van Zaandijk naar Pur-
1ne-i·end, onder de gemeenten Zaandijk, 
Zaandam, W ijde Worm er, Ilpendam en 
Purmerend. S. 516. 

19 Deceniber 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor aanleg van 
een nieuw wegvak en voor het aanbrengen 
van verbeteringen in den Rijksweg op 
Zuid,.B eveland te 's H eer Arendskerke. S. 
517. 

19 Decem be-i· 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten noodig voor verbet.ering 
van het gedeelte Duivendrechtsche brug
Zwartewegje van den Rijksweg A. mstm·
da,n-Utrecht. S. 518. 
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19 D-,cernber 1931. WET, houdende regelen 
betreffende den rechtstoestand van de mi
litaire ambtenaren . S. 519. 

Bijl. Handel. 2° Karner 1930/1931, n°. 353, 
1-4; 1931/1932, n°. 35, 1- 5. 

Handel . id. 1931/1932, bladz. 245-259. 
Bijl. Handel. i e Karner 1931/1932, n°. 35, 

1-4. 
Handel. id. 1931/1932, bladz. 90. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

regelen betreffende den rechtstoestand van de 
milit-aire ambtenaren van zee- en landmacht 
behooren te worden gesteld ; 

Zoo is het, dat W\j, den Raad van State, enz. 

TITEL I. 

Algemeene bepaling·, 

Art. 1. 1. Militaire ambtenaren zijn: 
a. zij die zijn aangesteld in militairen 

openbaren dienst om bij de landmacht 
hier ,te lande of bij d e zeemacht werk
zaam te zijn: 

b. zij die, aangesteld in militairen open
baren dienst om bij de la ndmacht in 
deoverzeeschegebiedsdeelen werkzaam 
te zijn, tijdelijk dienst verrichten bij 
de la ndmacht hier te lande, voor zoo
ver de algemeen verbindende voor
schriften, geldende voor de landmacht 
hier te lande, op hen van toepassing 
zijn. 

2. , Onder militaire ambtenaren begrijpt deze 
wet mede het personeel der Koninklijke marine
reserve en het reserve-personeel der Koninklijke 
landmacht, hetwelk niet valt onder het voor
gaande lid. 

3. Tenzij het tegendeel bJijkt, zijn in deze 
wet onder militaire ambtenaren gewezen mili
tairen ambtenaren begrepen. 

TITEL II. 

Van de rechtsmacht en de organisatie der 
g·erechten en de ,vljze van procedeeren In 

mllltalre ambtenarenzaken. 

§ 1. Tnleidende bepaling. 

Art. 2. Titel II van de Ambtenarenwet 
1929 vindt in militaire ambtenarenzaken over
eenkomstige toepassing, met inachtneming van 
het bepaalde in de drie navolgende paragraphen. 

§ 2. R echtsmacht. 

3. Beroep ingevolge deze wet kan, behalve 
wanneer het betreft een besluit, houdende ont
slag van een militair ambtenaar op grond van 
artikel 69 van de Wet op de Krijgstucht, niet 
worden ingesteld tegen beslissingen ingevolge 
de bij of krachtens die wet gegeven regelen . 

4. J n eersten aanleg oordeelt steeds het 
Ambtenarengerecht, tot welks rechtsgebied de 
gemeente 's-Gravenhage behoort, afgezien van 
de gevallen, dat de Centrale Raad van Beroep 
ingevolae artikel 3 van de Ambtenarenwet 1929 
den eer~ten en eenigen aanleg vormt. 

§ 3. Organisatie der gerechten. 

· 5. l. H et Ambtenarengerecht, bedoeld in 
artikel 4, wordt bij de behandeling van militaire 

ambtenarenzaken aangevuld met twee militaire 
leden, van de zee- of landmacht, naar mate het 
aangevallen besluit, d e aangevallen handelin g 
of weigering (om te besluiten of te handelen) 
beheerscht wordt door de 11,lgemeen verbindende 
voorschriften voor de zee- of door die voor de 
landmacht. 

2. Met het oog op deze aanvulling stelt Onze 
Minister van Defensie voor het Ambtenarenge
recht een militaire ledenl\jst vast, bevattende 
de namen en voornR.men van zes militaire amb
tenaren of eervol ontslagen militaire ambte
naren van de zeem1tcht en zes militaire a mbte
naren of eervol ontslagen militaire ambtenaren
van de l1tndmacht. 

3. De militaire leden moeten, om op de lijst, 
te kunnen worden gebracht : 

a. Nederla nder zijn; 
b. voor den aanva ng van het loopende· 

kalenderjaar den leeftijd v1tn 25 jaar
hebben bereikt. 

4. Zij mogen niet: 
a. sedert meer dan ,;es jaren uit den mili

tairen dienst zijn ontslagen: 
b. deel uitmaken van het bestuur of in 

dienst zijn van een vereeniging van 
militaire ambtenar en in den zin van, 
artikel 7, tweede lid, van de Ambte
narenwet 1929. 

5. De 11,rtikelen 6, tweede lid, 8, eerste lid• 
en tweede lid tweede volzin, 9 tot en met 15, 
van de Ambtenarenwet 1929 vinden op deze. 
militaire leden overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat : 

a. Onze Minister van Justitie wordt ver
vangen door Onzen Minister van De-. 
fensie; 

b. m ede ontslag wordt verleend : 
1°. bij niet-eervol ontslag uit den, 

militairen dienst; 
2°. bij ontslag uit den militairen dienst 

terzake van onbekwaamheid of on
geschiktheid anders dan uit hoofde 
van lichaamsgebreken ; 

c. schorsing mede plaats heeft indien het 
militaire lid : 
1°. is geroep.1en voor een raad van 

onderzoek of voor een raad van 
appèl, als bedoeld in artikel 32' 
van de Bevorderingswet voor de 
zeemacht 1902 of artikel 43 van 
de Bevorderingswet voor de land
macht 1902; 

20. is geroepen voor een commissie, 
als bedoeld onderscheidenlijk in 
ar tikel 28, laatste lid, en artikel 
39, laatste lid, van evengenoemde 
wetten; 

3°. in zijn militairen dienst is geschorst_ 

§ 4. Wijze van procedeeren. 
6. De termijn, waar binnen beroep moet 

worden ingesteld, bedraagt, indien de militaire 
ambtenaar zich in dienstbetrekking buiten het 
Rijk in Europa bevindt, vier maanden. 

7. Voorbereidend onderzoek kan, behalve 
aan de autoriteiten, genoemd in artikel 78 van 
de Ambtenarenwet 1929, ook worden opge
dra~en aan den Commandant van den bodem~ 
waarop, of het korps of de inrichting, waarbij 
de betrokken militaire ambtenaar dient, tenzij 
deze Commandant in de zaak partij is of in het 
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aanhangige geschil beeft i!ediend van bericht 
of van advies. 

8. Officieren, als raadslieden optredende, zijn 
niet gehouden hun bevoegdheid aan te toonen 
door het overleggen van een schriftelijke vol
macht. 

9. Indien tijdens de behandeling van een be
roeP. blijkt, dat een samenhangend st rafrech
teliJk of krijgstuchtelijk onderzoek aanhangig 
is, wordt de behandeling, tenzij het beroep t egen 
een voorloopige voorziening is gericht, t ot na 
afloop van dit onderzoek geschorst. 

10. E en uitspraak van den strafrechter, in 
kracht van gewij sde gegaan, of van het H oog 
Militair Gerechtshof in Nederland of van dat 
van Nederlandscb-Iodië in een krijgstuchtelijke 
zaak, waarbij de militaire ambtenaar aan eenig 
feit is schuldig verklaard, geldt in een militaire 
ambtenarenzaak als bewijs van dat feit . 

'J'ITEL III. 

Van middelen tot bewaring en verwerke
llJklng van recht. 

11. Titel III van de Ambtenarenwet 1929 
vindt op de militaire ambtenaren overeenkom
s tige toepassing. 

TI'l'EL IV. 

Be1mlin g·en van materieel recht. 
12. Voor zoover deze onderwerpen niet r eeds 

bij of krachtens de wet zijn geregeld , worden 
voor de militaire ambtenaren bij of krachtens 
.algemeenen maatregel van bestuur voorschrif
t en vastgesteld betreffende: 

a. aanstelling ; 
b. bevordering ; 
c. cborsing ; 
.d. ontslag ; 
e. bezoldiging; 
f. wachtgeld: 
g. diensttijden: 
h. verlof en vacant ie en aanspraken in geval 

van ziekte ; 
i . overige rechten en verplichtingen der 

militaire ambtenaren ; 
i. administratieve instant ies, als bedoeld in 

het tweede en derde lid van a rtikel 3 van 
.de Ambtenarenwet 1929, voor zoover deze 
worden mogelijk gemaakt ; 

k. de wijze. waarop aan vereenigingen van 
militaire a mbtenaren gelegenheid wordt 
gegeven ten aanzien van de dezen be
treffende algemeen verbindende voor
schriften haar gevoelen t e doer kennen. 

TITEL V. 

trafl)e1mling·; overgang·sbe)lalin g·; slot 
bepalingen. 

§ 1. Strafbepaling. 
13. 1. Hij die, als partij, den vertegenwoor

diger van een persoon, onbekwaam om in rechte 
t e staan, daaronder begrepen, in een militaire 
a mbtenarenzaak opgeroepen, zijn verplichting 
.aan die oproeping gevolg t e geven niet nakomt, 
wordt gestraft met hechtenis van t en hoogste 
een maand of geldboete van ten hoogste hon
derd gulden. 

2. Het feit wordt beschouwd als een over 
treding. 

§ 2. Overgangsbepaling. 

14. De artikelen 129 tot en met 132 van de 
Ambtenarenwet 1929 vinden overeenkomstige 
toepassing. 

~ 3. Slotbepalingen. 

15. In de Ambtena renwf't 1929 worden de 
navolgende wijzigingen aangebracht: 

10. Artikel 2 wordt gelezen : 
,,1. Deze wet vindt niet toepassing op: 
"· militaire ambtenaren. 
b. notarissen. 
2. Titel II en Titel IV vinden bo,,en-

dien niet toepass ing op : 
a. Minist ers ; 
b. leden van den Raad van State; 
c. krachtens g rondwet of wet voor bun 

leven aangestelde ambtenaren." 
2°. In artikel 124 vervallen het eerste lid en 

het cijfer " 2" voor het tweede lid. 
De aanhef van dit laat ste lid wordt 

gelezen: 
"De bepalingen van dezen titel vinden 

overeenkomstige toepas ing op : ". 
16. De artikelen van deze wet treden in 

1Verking op een door Ons t e bepalen tijdstip, 
dat voor verschillende a rtikelen verschillend 
kan worden gesteld. 

17. Deze wet kan worden aangehaald als 
"Milit,a ire Ambtenarenwet " met bi.ivoeging van 
het jaarta l van het Staatsblad, waarin zij wordt 
afl!ekondigd. 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven ten P alei1,e hot Loo, den 19den 

December 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. D e ck e r s. 
De Minister van J ustitie, J. D o n n e r. 

( UitJeg. 31 Dec. 1931 ) 

L~DEELING Y AN DE WE'l'. 
Artt . 

1 '.rite! I. .A.lg·emeene bepaling·. 
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6-10 
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13-17 

13 
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15-17 

Titel II. Van de rechtsmacht en 
de organisatie der gerechten 
en de wijze van procedeeren 
In militaire ambtenarenzaken. 

§ 1. Inleidende bepaling. 
§ 2. R echtsmacht. 
§ 3. Organi atie der gerechten. 
§ 4. Wijze van porcedeeren. 

Titel m. Van middelen tot be 
waring en Yerwerkelijking van 
recht. 

'.rltel IV. Bepalingen van mate 
rieel recht. 

Titel v. Strafbepaling; over-
gang·sbe11aling; slotbepalingen. 

§ 1. Strafbepaling. 
§ 2. Overgangsbepaling. 
§ 3. Slotbepalingen. 
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19 ·December 19'31. WET, houdende goedkeû-. 

ring van het op 28 Mei 1930 te Belgrado 
tusschen Nederlctnd en Zuidslavië gesloten 
handels- en scheepvaartverdrag en van het 
daarbij behoorende slotprotocol. S. 520. 

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

dat het op 28 Mei 1930 te Belgrado tusschen 
Nederland en Zitidslavië gesloten handels- en 
scheepvaartverdrag met daarbij behoorenrl slot
protocol, alvorens te kunnen worden bekrach
tigd, ingevolge art. 58 der Grondwet de goed '. 
keuring der Staten-Generaal behoeft: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten-Gene
raal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. I. Het nevens deze wet in afdruk ge
voegde, op 28 Mei 1930 te Belgrado tusschen 
Nederland en Zitidslavië gesloten handels- en 
scheepvaartverdrag met daarbij behoorend 
slotprotocol wordt goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor om de verdragen te bekrachtigen, houdende 
de compromissen, waartoe art. 15 van het ver
drag aanleiding kan geven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Beelaerts van Blokl a nd. 

De Minister van Staat, 
Jllinister van Binnenl. Zaken en Landboitw, 

Ruys de Beerenbro\lck. 
De Minister van Financiën, De Geer. 
De }Jini:ster van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Vers c huur. 
De Minister van Koloniën, D e G r a af f. 

( Uitgeg. 15 Jan. 1932.) 

TRAITÉ DE COMMERCE et de Navigation 
entre le Royaume des Pays-Bas et Ie Royaume 
de Y ougosla•·ie. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas d'une part, 
et Sa Majesté le Roi de Yougoslavie d 'autre 
part, animés d'un égal désir de favoriser et de 
développer les relations commerciales et de res
serrer ainsi les liens d'amitié qui unissent les 
deux Pays, ont décidé de substituer un nouveau 
traité de commerce et '3.e navigation à celui qui 
avait été conclu le 17 octrobre 1881 entre les 
Pays-Bas et la Serbie, et out nommé à eet effet 
pour leurs Pléni,Potentiaires, savoir : 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas : 
M. Christiaan Dirk Schuller tot Peursum, 

Sou Envoyé Extra-ordinaire et Ministre Pléni
potentiaire à. Belgrade ; 

Sa Majesté Ie Roi de Yougoslavie: 
M. Ie Dr. Voïslav Marinkovitch, Son Minist,re 

des Affaires Etrangères, et M. Y ourrai Déme
trovitch, Son Ministre du Commerce et de !'In
dustrie; 

lesquels, après s'être réciproquement com
muniqué leurs pleins pouvoirs. trouvés en bonne 
et due forme, son, convenus des dispositions 
ei-après: 

Article Premier. 1. Les ressortissants de 
chacune des Hautes Parties Contractantes 

L. & S. 1931. 

seront, traités sur le territoire de l'autre. en tout 
ce qui concerne l'établissement et l'exèrcice du 
commerce, de !'industrie et de la navigation, 
aussi avantageusement que les ressortissants de 
la nation la plus favorisée. 

2. De même ils auront le droit d 'acquérir, de 
possédt>r et d 'aliéner des biens meubles et im
meubles sur Ie même pied que les ressortissants 
de la nation la pluo favorisée. 

Art. 2. lis auront droit à la protection de 
leur personne, droits et intérêts comme les na
tionaux ou les ressortissants de la nation la plus 
favorisée. 

Art. 3. Les sociétés anonymes et autres 
sociétés commerciales, industrielles ou finan
cières, y compris les compagnies de navigation, 
qui out leur siège sur Ie territoire de l'une des 
Hautes Parties Contractantes et y sont légale
ment constituées, seront reconnues dans Ie 
territoire de l'autre et y jouiront, une fois légale
ment établies, à tout é!:!'ard du traitement de la 
nation la plus favoriséë. 

Art. 4. 1. Les produits naturels et fabriqués 
originaires ou en provenance de l'un des deux 
Pays. ne seront pas soumis à leur importation 
sur Ie territoire de !'autre à des droits ou taxes, 
y compris tous coefficients, surtaxes et majo
rations autres ni plus élevés que ceux qui sont 
ou seront appliqués aux produits de même na
ture de la nation la plus favorisée. 

2. L'assurance du traitement de la nation 
la plus favorisée s'étend aussi à la manière de 
perception des droits d'importation et d'expor
tation, à la mise des marchandises dans des en
trepots, aux redevances etformali1 és douanières, 
aux modes de vérification et d'analyse des ar
ticles, aux conditions de paiement des droits 
de douane et des taxes et de la classification et 
de l'interprétation des tarifs, au traitement et 
à l'expédition en douane des marchandises im
portées, export.ées ou passant en transit. 

Art. 5. 1. Les Hautes Parties Contractan
tes s'engagent à n'entraver leurs relations com
merciales réciproques par aucune prohibition 
ou restriction à l'importation ou à l'exportation. 

2. Des exceptions à cette règle en tant qu'el
les sont applicables à tous les pays ou aux pays 
se trouvant dans des conditions identiques ne 
pourront avoir lieu que dans les cas suivants : 

a) pour des raisons de sécurité publique ou 
de sécurité de l'Etat, 

t) pour des raisons morales ou humanitaires, 
c) par rapport au trafic des armes, des muni

tions et des matériels de guerre, ou, dans des 
circonstances exceptionnelles, de tous autres 
approvisionnements de guerre, 

d) rour des raisons de police sanitaire ou en 
vue d assurer la protection des animaux et des 
plantes utiles contre l'extinction ou la dégra
dation ou contre les maladies, les insectes et 
les parasites nuisibles, conformément aux prin
cipes internationaux adoptés à ce sujet, 

e) pour protéger Ie patrimoine national ar
tistiq ue, his -orique ou archéologique, 

/) pour empêcher ou restreindre, l'impor
tation ou l'exportation de l'or, de l'argent, des 
espèces, du papier monnaie ou des titres, 

g) pour des marchandises faisant l'objet des 
monopoles d'Et·,t et en vue d'application aux 
marchandises étrangères des prohibitions et 
restrictions qui sont ou seront établies par la 
législat,1on intérieure en ce qui concerne la pro-

48 
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duct ion, la vente, le t ransport ou la consom
mat,ion à l'intérieur des mêmes marchandises 
indigènes. 

3. Rien dans eet article ne portera at teinte 
au droit des H autes P arties ,Contractantes de 
prendre des mesures de prohibition ou de restric
tion à l'importation ou à l' export-atio '.l pour 
sauvegarder, dans des circonstances extraor 
dinaires et anormales, les intérêt s vitaux du 
pays. Toutefois les Hautes Partieq Contractan
tes se garantissent mutuellement Ie t raitement 
de la nat ion la plus favorisée en les matières 
mentionnées ci-dessus et s'engagent réciproque
ment à ne pas établir de prohibit ions ou rest ric
tions à l'importation, à l'exportation ou au 
transit qui ne soient applicables indistinct ement 
à tous les autres pays. 

Art. 6. Le t raitement de la nation la plus 
favorisée sera é~alement applicable aux p ro
duits exportés cte ou expédiés à t ravers l'un 
des deux Pays. Le régime stipulé dans l'art icle 
précédent sera également applicable aux pro
dui ts visés ci-dessus. 

2. Les H autes P arties Contractantes s'en
gagent à s'a ~corder réciproquement la liberté 
du transit à travers leurs t erritoires soit qu'il 
s'agisse de marchandises en t ransit direct, soit 
que les marchandises doivent au cours du t ransit 
être transbordées ou entreposées. 

Art. 7. 1. Les hommes d'affaires de l'une des 
Hautes Partii>s Contractantes ainsi que leurs 
commis-voyageurs, munis <l 'une carte de légiti
mat.ion délivrée par les autorités ccm ,étentes 
de leur pays , conformément au modèle établi 
par la convention internationale sur la simpli
fication des formalités douanières conclue le 3 
novembre 1923 à Genève, j ouiront dans Ie 
t erritoire de l'autre d'un t raitement aussi fa 
vorable que celui accordé aux commis-voya
geurs nationaux ou à ceux de la nation la plus 
favorisée pour tout ce qui concerne Ie placement 
de leurs art.icles. 

2. Les dispositions du présent article ne 
seront pas applicables aux industries ambu
lantes non plus qu'au colportage et à la recherche 
de commandes auprès des persounes ne s'occu
pant ni de commerce ni d 'industrie, chaque 
Haute Partie Contractante se réservant à eet 
égard l'entière liberté de sa législation. 

3. Les objets passibles de droits et servant 
d'échantillons, à l'except iou des marchandises 
prohibées, seront admis de part et d'autre en 
franchise t emporaire, sous réserve de l'obser
vation de~ formalités douanières - y compris 
la consignation des droits d 'ent rée ou en~age
ment cautionné garant issant Ie paiement even
tuel de ces droits - nécessaires pour en assurer 
la réexportation. 

4 . Les marques de reconnaissance apposées 
aux échantillons par les autorités de l'une des 
H autes P arties Contractantes seront pour l'éta 
blissement de leur ident ité reconnues par les 
autorités de l'autre, bien entendu, que celles-ci 
auront, h faculté, dans t ous Ie• cas ou cela leur 
paraïtra nécessaire, d 'y apposer à cöté les mar
ques de reconnaissance nationales. 

5. Le bénéfice de cette franchise peut être 
retiré aux voyageurs et aux maisons de com
merce, quine se conforment pas aux conditions 
établies. 

Art. 8. 1. Les personnes énoncées dans 
l'article premier n'auront à payer pour l'exer-

cice de leurs activités sur le territoire de l'autre 
H aute Partie Cont ractante aucun impöt, taxe 
ou droit autres ni plus élevés que ceux qui son t 
ou seront perçus des nationaux ou des ressor
tissants de la nation la plus fa vorisée. 

2. Le t raitement de la nation la p lus favo
risée sera également applicable aux sociétés énu
mérées dans l'article 3 en la matière vis'3e dans 
l' alinéa précédent. 

Art. 9. 1. Les taxes intérieures, y compris 
l' impöt sur Ie chiffre d'affaires, quellè que soit 
leur dénomination, qui sont ou seront imposées 
dans Ie territoire de l'une des Hautes P arties 
Cont ractantes à la production, à la préparation, 
à la circulation, au transport ou à la consornma: 
tion d'un produi t soit pour Ie compte de l'E tat, 
soit pour cel ui des communes et des corporations, 
ne devront , sous aucun prétexte, frapper les 
produi ts du territoire de J' autre H aute P artie 
Cont ractante plus lourdement et d 'une fa çon 
plus gênante que les produits similaires natio
nanx ou de la nation la plus favorisée. 

Art. 10. l. Chacune des R autes Parties 
Contra<"tantes accordera à la navigation de 
l'autre sous tous les rapports un t raitement 
aussi favorable que celui accordé à la navigation 
nationale. 

2. T outefois la disposition de l' alinéa précé
dent ne s'applique pas au cabotage, non plus 
qu'à la pêche dans les eaux nR,tionales lesquelles 
matières demeurent exclusivement soumises aux 
lois et règlements des H autes Part ies Contrac
tantes. 

3. Les disposit ions de eet article ne sont ap 
plicables qn'à la navigation marit ime. 

Art. ll. 1. Si un navire de !'une des H autes 
P art ies Cont ractanteR a échoué ou a fait nau
frage sur les cötes ou dans les eaux de l'autre, 
aide et assistance seront données, dans la même 
mesure qu'aux nationaux, au capitaine, à 
l'équipage et aux passagers, t an t pour eux
m êmes et leurs effets que pour le navire et .l a 
cargaison. 

2. Le fonctionnaire consulaire intéressé sera 
autorisé à donner aide et assistance, dans le 
cas 011 Je capitaine ou tout autre représentant 
de l'armateur ou de l' assureur est absent ou 
étant présent, a sollicité l'assistance du fonc
tionnaire consulaire en question . 

3. Tant Ie navire et son équipage que ses 
passagers et sa car~aison jouiront des mêmes 
faveurs et immunit,es que les lois et règlements 
des pays respectifs accordent ou accorderont 
dans des circonstances analogues aux navires 
nationaux ou à ceux de la nation la plus favo
risée. Les autorités du pays 011 Je naufrage a eu 
lieu, ont touj ours le droit de prendre à J'égard 

1 
du navire naufragé les mesures qu'elles jugeront 
nécessaires en vue de la sécurité de navigation 
ou pour la protection des t ravaux d'art de la 
cöte, des ports, ou de~ voies de navigation. 

4. En ce qui concerne le droit de sauvetage, 
il sera fait application de la législation du pays 
011 le sauvetage a eu lieu. 

5. Les marchanclises sauvées d'un navire 
échoué ou naufragé ne seront assuj etties à aucun 
d roit de douane à moins qu'elles ne soient ad
mises à la consommation intérieure. 

Art. 12. LeR Hautes Parties Contractantes 
conviennent que, pour tout ce qui concerne la 
représentation consulaire, tout privilege, fa. 
veur ou immunité quelconque que l'une d'elle 
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a déjà accordé ou accorderait à l'aveuir en cette 
matière à un t iers Etat, sera ét endu immédiat e
ment à l'autre H aute P art ie Cont ractante sous 
condition de réciprocité. 

Art. 13. Il est entendu iue la clause de la 
nation la plu s favorisée ne s applique pas aux 
concessions que l'une des H autes Parties Con
t ractantes accorde ou accordera à des E tat s 
limitrophes pour faciliter Ie trafic front ière dans 
une zone n'excéda nt pas les 15 kilomètres des 
deux cötés de la frontière ou à un E tat avec 
lequel Elle a conclu ou conclura une union 
douanière. 

Art. 14. Les dispositions dn pré ent traité 
sont aussi applicables a ux Indes Néerlandaises , 
au Surina m et à Curaça o, à l' exception de 
l'article 12, concernant l'admission et les attri
butions des fonctionnaires consulaires yougo
slaves aux Indes Néerlandaises, au Surina m et 
à Curaça o, cet te matière étant subordonnée à 
une convent ion consulaire spéciale. 

Art. 15. Tout di.fférend sur l'interprét ation , 
l'application ou l'exécution du présent traité 
qui n'a pu être résolu entre les H autes P ar t ies 
Contracta ntes par la voie diplomat,ique, sera 
soumi~ à la Cour P ermanente de Just,ice Inter
nationale à la requêt e des deux H a utes Parties 
Contract antes ou rle l'une d 'Elles. 

Art. lf- . 1. Le présent traité sera ratifié et 
les ratifications en seront écha ngées à la H aye 
aussitöt que faire se pourra. Il entrera en vigueur 
15 jours après !'échange des ratifications, ét ant 
entendu qu 'en ce q ui concerne le Indes Néer
la ndaises, Ie Surina m et Curaçao, il ent rera en 
vigueur trois mois après !edit échange. 

2. Le traité est conclu pour la durée de trois 
ans. Cependant, s' il n 'est pas dénoncé six mois 
avant l'expiration de ce délai. il sera prolongé 
par voie de tacite réconduction pour une période 
i ndét erminée et sera dénonciable en tout tem ps. 

3. En cas de dénonciation, il demeurera en
core en vigueur six mois à compter du jour ou 
l'une des H autes P arties Cont ractantes aura 
notifié à l'aut re son intent ion <l'en faire cesser 
les effets . 

En foi de quoi les Pléuipotentiaires respectifs 
ont signé Ie present traité et y ont apposé leurs 
cachets . 

Fait à Belgrade, en double exemplaire, Je 
vingt huit mai mil neuf cent trente. 

C. D. S c hu 11 e r to t P e ur s u m. 
Dr. V . M a r in k ov i t c h . 

· Y. D é m é t r o v i t c h. 

PROTOCOLE FINAL. 

Au m 'lment de procéder à la signature du 
présent traité de commerce et de navigation 
entre Ie R oyaume des P ays-Bas et Ie R oyaume 
de Yougoslavie, les Pléuipotentiaires soussignés 
sont convenus des di~~ositions suivantes, qui 
constitueront part ie intégrante du t raité même : 

A<l articles 2, 7, 8 et 9. 1. Il est entendu 9-ue 
partout ou clans le présent traité il est prevu 
que l'une des H autes Parties Contractantes 
accordera à l' autre Ie m ême traitement qu'aux 
nationaux ou aux ressortissants de la nation 
la plu~ favorisée, Ie plus favorable de ces deux 
t raitements sera accordé. 

2. Ce régime sera applicable aux t axes in
térieures prélevées des produits de l'une des 

H autes P ar ties Contracta ntes dans Ie territoire 
de l'a utre (ar t . 9), étant entendu toutefois q ue 
les P ays-Bas pourront m <tinteni r la différence 
entre les produits import és et indigènes en cc 
qui concerne l' accise sur Ie~ vins de fruits frais, 
a ut res que de raisins, fermentés ou non , l'accise 
sur les spi rit ueux , l'accise sur les mélas e et 
a u t res liq uides con tenant du sucre et la taxe 
de poin çonnage des ouvrages en or ou argent, 
sans pouvoir aggraver les différences exi.stantes 
a u moment de la signature du présent trait é 
et sa ns discrimination entre les produi ts de la 
Y ougoslavie et ceux de la nat ion la p lns fa
vorisée. 

Ad art. 5. Dans Ie cas oü, à la suite de pro
hibit ions édictées par l'une des Hautes P a rties 
Contract antes, en ver t u de l' a linéa 3 de l'article 
5, l'a utre P artie con~idér erait que son commerce 
subit un préjudice grave, et q ue l' équilibre du 
présent t raité s'en t rouve rompu, celle-ci pour
rait demander !'ouvert ure immédiat e des négo
ciati ons et si ces négociations n'ont pas about i 
da ns Ie délai d 'un mois, dénoncer Ie présent 
traité pour prencl re fin un mois apr ès. 

Ad ar t . 5 et 6. 1. Il est entendu Que les 
exceptions à la règle de l'article 5, alinéa 2, 
ne doivent pas être appliquées de manièrc à 
constituer une restri ction déguisée des t'-changes 
interna'ionaux. 

2. Aussi longtemps q ue la Convent ion inter 
nationale pour l'abolition des prohibit ions et 
restrictions à l'importation et à, l'exportation 
conclue à Genève Ie 8 novembre 1927, n'a pas 
été a cceptée pour les Indes éer!andaises, Ie 
Surina m et Curaçao les disposit ions de l'a rticle 
5 et 6, avant trait à ladite matière, ne seront pas 
applicables aux Indes Néerlandaises, au Suri
nam et à Curaçao. 

Ad ar t . 7. Si une des H autes P ar t ies Con
t ractantes charge d 'impöts Jes commis-voya
geurs ressor tissants de l'autre P art ie, celle-ci 
peut prendre des mesures nécessaires pour ré 
t ablir la réciprocité . 

Ad ar t . 10. Ne seront pas considérés comm<' 
cabotage: 

1. la circulation des navires entre un p or t 
et l'a ut re soit pour y dé barquer des passagers 
ou toute ou par t ie de la cargaison arrivant de 
l'étranger, soit pour y embarquer des passagers 
ou toute ou part ie de la cargaison à destination 
de l'étranger ; 

2. Ie transpor t d 'un port de l'étranger dans 
un port yougoslave et réciproquement des pas
sagers munis de billets direct s délivrés à l'étran 
ger ou y ét ant destinés et également le t ransport 
de marnhandises embarqnées avec des connais
sement s directs déli vrés à l'étranger ou y l't-ant 
destinés. 

Disposit,:ons générales. 

J. Il est entencl u en outre que la clan e de 
la nation la p'.us favori ée ne confère a ucun 
droit : 

a ) aux a vantfl.ges découlant exclusivement 
de conventions plurilat érales d 'un caractère 
général qui émanent de la Société des Na tions 
et auxquelles toutes Je P uissances peuvent 
adhérer, à m oins q ue la H aute Part ie Contrac
tante qui ne p <trticipera pas à ces conventions 
n 'accorde en fait les mêmes droits et privilèges, 

b) a ux avantages découlfl.nt de traités bila
térau x ou plurila téraux ou mesures unilatérales 
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ayan · pour hut d'éviter la double imposit,ion, 

c) aux avantages découlant de traités de 
dr ,it international privé et notamment des 
traités y relat.ifs de la Haye. 

2 . Les Hautes Parties Contractantes con
viennent en outre qu'elles s'empresseront, 
d'év;ter que, par des spécifications détaillées 
dans les tarifs douaniers et des différentiations 
de droits pour des articles analogues y corres
pondants, la valeur et la signification pmtique 
de la clause de la nation la plus favorisée ne 
soient rendues inefficaces. 

Fait à Belgrade, en double exemplaire, Je 
vingt huit mai mil neuf cent trente. 

C. D. S c hu 11 er tot P e ur s u m. 
Dr. V. Marinkovitch. 

· Y. Dé m é t r ov i t ~ h. 

19 December 1931. WET, houdende goedkeu
rino- van het op 22 December 1930 te Oslo 
gesÎoten verdrag tot economische toenade
ring met bijbehoorend protocol. S. 521. 

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

dat het vanwege Ons te Oslo op 22 December 
1930 geteekende verdrag tot economische toe
nadering, met bijbehoorend protocol, alvorens 
te kunnen worden bekrachtigd, volgens artikel 
58 der Grondwet de goedkeuring der Staten 
Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . ; 
Art. 1. Het in afdruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Osw op 22 December 
1930 onderteekende ,erdrag met bijbehoorend 
protocol wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking- met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l~den 

December 1931. 
W ILRELMINA. 

De 1,f inister -van Buitenlandsche Zaken, 
Be e 1 a erts van B 1 o k 1 and. 

De Minister van Staat, 
,llinister van Binn,nl. Zaken en Landbouw, 

R u y s d e B e e ! ' e n b r o u c k . 
De ]Minister van b'inanciën, De Geer. 
De Minister va.n Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J. Vers c huur. 
De Minister >:an Koloniën, De Graaf i. 

( Uitgeg . 15 Jan. 1932.) 

CONVENTION DE RAPPROCHEMENT 
ECONOMIQUE. 

Sa Majesté Ie Roi des Belges, agissant taut 
en son nom qu'en celui de Son Altesse Royale 
la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu 
d'accords existants; Sa Majesté Ie Roi de Dane
mark et d'Islande; Sa Majesté Je Roi de Nor
vège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa 
Majesté Ie Roi de Suède, 

Désireux de mettre en pratique les principes 
qui sont à la base de l'action économique de la 
Société des Nations et de respecter autant que 
possible leurs intérêts réciproques, out décidé de 
('Onclure à cette fin une conventiou de rap-

procheme~t économique et ont désigné pour 
leurs plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté Ie Roi des Belges: 
M. l\faximilien Suetens, Directeur au l\iinistèrc 

des Affaires Etrangères ; 
Sa l\fajesté Je Roi de Danemark et 
d'Islande: 

l\'L M. J. C. T. Clan, Chambellan, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ; 

Sa Majesté Ie Roi de Norvège: 
M. Guunar Jahn, Directeur en Chef du Bu

reau Centra! de Stat.istique; 
M. Rolf Andvord, Chef de Division au Mi

nistère des Affaires Etrangères ; 
Sa Majesté la ReinA des Pays-Bao : 

M. Ie Docteur J. A. Nederbragt, Dirert,eu r 
des Affaires Economiques et Consulaires au 
Ministère des Affaires Etrangères ; 

Sa Majesté Ie Roi de Suède: 
M. Ie Doctenr Torvald Höjer, Son Envoyé 

Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à 
Oslo; 

M. C. Günther, Directeur des Affaires Com
merciales au Ministère des Affaires Etrangères : 

Lesq_uels, après s'être communjqué leurs 
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, 
sont con venus des dispositions sui vantes : 

Article I. Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent à ne pas procéder à l' augmentation 
de leurs droits de douane ou à l'établissement 
de nou,eaux droits de douane sans avoir donné 
communication aux autres Hautes Parties Con
tractantes des projets ou des décisions qui v 
sont relatifs, au moins 15 jours avant la dat"e 
envisagée pour la mise en vigueur des droits 
relevés ou des nouveaux droits. Si la communi
cation n'est pas faite plus de 20 jom-s avant la 
mise en vigueur elle doit f>tro transmise télé
graphiquement. !La Partie qui projette la me
sure dont il s'agit pourra exiger que sa commu
nication ait un caractère confidentie!. 

Art. II. Si, après r/.cep tion de la communi
cation visée à l'article I, une des H autefJ Par
ties Contractantes estime que les augmentations 
ou nouveaux droits projetés seraient de nature 
à lui porter préj udice, elle aura la facnlté, au 
cours des 10 jours suivants, de proposer, Ie cas 
échéant, les modifications qu'elle jugerait utiles 
pour la sauvegarde des ses intérêts. 

Art. III. Si, après un examen attentif des 
propositions qui lui sont ainsi faites, la Partie 
en cause ne pouvait les agréer, elle aura Ie droit 
de mettre la mesure qu'elle projette en vigueur, 
sans autres formalités, un mois après le jour de 
la communication visée à l'article I. Elle devra 
toutefois en aviser télégraphiquement, Ie jour 
même, les autres Hautres Parties Contractantes. 

Art. JV. Dans les circonstances visées à 
l'article III, la Partie qui s'estime lésée aura la 
facultk. dan~ Ie mois qui snit l'augmentation 
des droits ou l'établissement des nouveaux 
droits, de notifier téléf(raphiquement anx autres 
Hautes Parties Contractantes qu'elle dénonce 
la présente convention pour lui faire preudre 
fin, en ce qui la concerne. 15 jours après, soit 
à l'égard de la Partie qui aura procédé à une 
augmentation de clroits on à la création de droits 
nouveaux, soit à l'égard de tout.es les Hautes 
Parties Contract.antes. Dans Je mois qui suit 
la réception d'uue pareille notification, les autres 
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Hautes Parties Contractantes auront Je droit 
de dénoncer la convention de la même manière 
et avec le même délai. 

Art. V. Dans des cas exceptionnels, les droits 
fiscaux nouveaux ou relevés, dont la mise en 
vigueur immédiate serait nécessaire, peuvent 
être appliqués sans communication préalable. 
Toutefois, la Partie en cause en avisera immé
diatement les autres Hautres Parties Contrac-
tantes. · 

Art. VI. La présente convention est conclue 
pour une durée de six mois. 

Un mois avant l'expiration de cette période, 
chacune des H autes Parties Contractantes aura 
le dr_oit de_ not,ifier au G_ouvernement norvégien 
son mtent1011 de se ret1rer de la convention à 
l'expiration de la période en cours. Il en infor
mera immédiatement les autres Hautes Parties 
Contractantes, en indiquant la date de la dénon
ciation. 

Pour les Hautes Parties Contractantes qui 
n'ont pas dénoncé la convention, celle-ci restera 
en vigueur, aux mêmes conditions pour une 
nouvelle période de six mois, et ainsi de suite de 
six mais en six mais . 

Art. VIL Un Etat qui n'est ]Jas parti à la 
présente convention pourra y adhérer si les 
Hautes Parties Contractantes en sont d 'accord. 

Art. VIII . La présente convent;on sera 
ratifiée aussitöt que possible et les instruments 
de r1;Ltifications seront déposés au Ministère des 
~ffa1,re~ Etrangères à Oslo, qui en informera 
1mmediatement les autres Hantes Parties Con
tractantes. 

Art. IX. La présente convention entrera en 
vigu~ur Ie l.5ème jour après la date du clépöt 
des mstruments de la cinquième ratification. 

Art. X. Lors de la signature de .la présente 
co~vent!on ou du dépöt des instruments de 
rat1ficat10n chaque Haute Partie Contractante 
peut déclarer qu'elle ne se !ie que pour ses terri
toires en Europe. 

La Haute Partie Contractante qui fait usage 
de c.ette faculté a Ie droit de déclarer ultérieure
m~nt ~~ Gouvernement norvégien qu'elle désire 
v01r s etendre la con vention à ses Territoires 
d'outre-mer, Colonies ou Territoires sous man
dat. Ce Gouvernement transmettra cette clécla
ration immédiatement aux autres Hautes Par
ties Contractantes. La convention entrera en 
v\gueur, pour ce qui concerne les Territoires 
cl"outre-mer, Colonies ou Territoirs sous man
dat, 15 jours après la déclaration susvisée. 

, La H3:ute Pa:tie Contractante qui a fait cette 
declarat10n a egalement Ie droit de déclarer 
ultérieurement qu'elle désire voir cesser les 
effets de la con vention pour les territoires en 
cause. La procédure indiquée ci-dessus sera 
également applicable à ce dernier cn.s . 

En foi de qu.o,:, les Plénipotentiaires out signé 
la présente convention. 

Fait à Oslo, Ie vingt-deux décembre mil neuf 
cent trente, en un seul exemplaire, qui sera 
déposé aux archives du Ministère des Affaires 
Etrangères à Oslo ; copie conforme en sera 
transmise aux Hantes Parties Contractantes . 

Belgin,e : M. S u eten s. 
Pom· Ie Danemark : J. C 1 an. 

Norvège: G u n n a r J a h n. 
R o 1 f /1 n cl v o r d. 

Pays-Bas : Neder bra g t. 
Snède: 
Sous réserve de ratification de Sa Majesté Je 

Roi de Suède avec l'approbation du Riksclag. 
Tor va 1 d H ö j e r . -
Chri~tian Günther. 

PROTOCOLE. 
Les soussigné~, dûment délégués à eet effet, 

déclarent que leurs Gouvernements sont dis
posés à prêter leur appui à l'action internationale 
ayant pour object de réduire les entraves au 
commerce et d'ameliorer Ie régiine général des 
échanges. 

Dans ce but et pour sauvegarder leurs in
térêts communs, les Gouvernements susvisés 
ont l'intention de poursuivre, dans Ie domaine 
économique, la collaboration qu'ils ont inau
gurée entre eux au cours de l'année 1930. 

Ils examineront cl'autre part la possibilité 
d'étendre l'application du principe qui est à 
la base de la convention qu'ils ont sign~e à la 
date de ce jour aux autres dispositions sus
ceptibles d'affecter leurs échanges réciproques. 

En /oi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé 
Ie prt',sent protocole. · 

Fait à Oslo, Ie vingt-deux décembre mil neuf 
cent trente, en un seul exemplaire, qui sera 
cléposé aux archi ves du Ministère des Affaires 
Etrangères à Oslo : copie conforme en sera 
transmise aux Hautes Parties Contractantes. 

Belgique : M. S u eten s. 
Danemark : ,J. C 1 an. 
Norrège: 

Pays-Bas : 
Snède: 

Gunnar .Jahn. 
R o 1 f And v or d. 
N e d e r b r a g t . 
Tor v a 1 d R ö i e r. 
Chr i stia n G'ti n the r. 

19 December 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het op 23 April 1931 te Nanking 
gesloten Verdrag betrekking hebbende op 
het rechtsrégime, geldende voor de Neder
landsche onderdanen in China. S. 522. 

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

dat het op 23 April 1931 te Nanking gesloten 
Verdrag betrekking hebbende op het rechts
régime, geldende voor de Nederlandsche onder
danen in China, alvorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge art. 58 der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft ; 

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

Het op 23 April 1931 te Nankin1 gesloten 
Verdrag betrekking hebbende op het rechts
régime, geldende voor de Nederlandsche onder
danen in China, alsmede de tegelijk met dat 
Verdrag onderteekende Nota's, in afdruk nevens 
deze wet gevoegd, worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Bnitenland8che Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B l o k 1 a n tl. 

(Uitgeg . 12 Jan. 1932. ) 
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Her Majesty the Queen of the Netherlands and 
His Excellency the President of the National 

Government of the Republic of China, 
being animated by the desire to further 

strengthen the honds of friendship happily 
existing between the two countries, have resol
ved to conclude a treaty for readjusting matters 
relating to jurisdiction over Netherlands sub
jects in China, and have for this purpose ap
pointed as their P lenipotentiaries, tha~ is to say: 

Her Majesty the Queen of the Netherlands : 
Mr. Willem Jacob Oudend\jk, Commander 

in the Order of Oranje Nassau, Knight in the 
Order of the Netherlands Lion, Her Majesty's 
Envoy Extraordinary and Minister Plenipoten
tiary in China ; 

His Excellency the President of the National 
Government of the Republic of China : 

Dr. Chengting T. Wang, Minister for Foreign 
Affairs of thA National Government of the Re
public of China; 

who, having communicated to each other 
their respective full powers, found in good and 
due form, have agreed as follows: 

Article I. Subject to the stipulations of the 
presentTreaty and in theNotesattached thereto, 
Netherlands subjects in China shall from the 
entry into force of the present Treaty be subject 
to the duly promulgated Chinese laws, ordinan
ces and regulations and to the jurisdiction of 
the modern Chinese law courts with rights of 
appeal and in all other respects in accordance 
with law and established procedure. 

Art. II. In all matters concernêng the ad 
ministration of justice in China, the jurisdiction 
of law courts and in all matters concerning civil 
and crimina! proceedings, arrests, domiciliary 
visits, the boarding and searches of vessels and 
the inspection of commercial books and corres
pondenqe; and in genera! in all matters connec
ted with _iurisdiction over foreign nationals in 
China and the application of Chinese laws, 
ordinances and regulations. Netherlands sub
j ects, firms, companies and corporations shall 
be accorded the same treatment and shall enjoy 
the same rights and the same exemptions as at, 
the time of the entry into force of the present 
Treaty or thereafter shall be accorded to or 
enjoyed by the nationals, firms, companies and 
corporations of any other country. 

Art. III. In all matters relating to exemption 
from military service, military requisitions,con
tributions and from any other form of forced 
levies or loans; in all matters relating to taxa
tion ; and in all other matters relating to the 
regime which the present Treaty is designed to 
replace, Netherlands subjects, firms, companies 
and corporations shall be accorded the same 
treatment and enjoy the same rights and the 
same exemptions as at the time of the entry 
into force of the present Treaty or thereafter 
shall be accorded to or enjoyed by the natio
nales, firms, companies and corporations of any 
other country. 

Art. IV. The present Treaty is drawn up 
in two copies in the Netherlands, Chinese and 
English langua.ges. In the event of there being 
a difference of meaning between these texts, 
the sense as expressed in the English text shall 
prevail. 

Art. V. The present Treaty shall be ratified 
by the High Contracting Parties as soon as 

possible, and the instruments of ratification 
shall be exchanged at the Hague. It shall carne 
into force on the da3 on which the two Govern
ments shall have notified each other that rati
fication has been effected. 

Separate article. In all matters mentioned 
in Articles II and III of the pre~ent Treaty, 
Chinese citizens in the Netherlands shall enjo:v 
the same rights and exemptions as are enjoyed 
by the nationals of any other country. 

In faith whereof, the respective Plenipoten 
tiaries have signed the present Treaty in dupli
cate and have affixed thereto their seals. 

Done at Nanking, this twenty-third day of 
April, nineteen hundred and thirty one, corres
ponding to the twenty-third day of the fourth 
month of the twentieth year of the Republic 
of China. 

(L. S.) W. J . 0 u cl end ij k . 
(L. S.) Che n g t in g T. Wan g. 

ANNEX. 

Netherlands Legation in China. 

Nanking, April 23, 1931. 

Monsieur Ie Ministre, 

vVith reference to the Treaty which we have 
signed today, I am instructed by my Govern
ment to inform Y our Excellency as follows : 

:a. is the understanding of Her Majesty's 
Government that among the matters to which 
Article II of the Treaty refers are included : 

a) the recognition by the Chinese law courts 
of agreements entered into by Netherlands sub
jects between one another or with other foreign 
nationa.ls or with Chinese citi1.ens for the settle
ment of civil or commercial controversies by 
arbitration and the enforcement by these courts 
of the awards made in purnuance of the said 
agreements, provided that these awards be not 
contrary to public order, to good morals or to 
the genera! principles of law ; 

b) the granting of release on bail to Nether
lands subjects. 

Further lier Majesty 's Government under
stands that if Netherlands subjects, firms, com
panies or corporations appear as a party before 
a Chinese law court in case~ in which the other 
party is also of foreign nationality, the foreign 
legal counsellor (should such legal counsellors 
be appointed by China) depnted to be present 
at the trial, will not be of the same nationality 
as that foreign party. 

Finally as to matters of personal status Her 
JVIajesty's Government understands that it is 
not necessary to insert in the Treaty ·a clause 
guaranteeing to Netherlands subjects in Chi 
nese territories and to Chinese citizens in Ne
therlands territories the application of their 
respective natioual laws relating to their per
sonal status inasmuch as the High Contracting 
Parties recognise in a genera! way this principle 
which is based on Private International Law, 
except in the case where such laws will be con 
trary to the public order or good morals of the 
country to apply them. 

I shall be glad to receive the assurance from 
Y our Excellency that the N ational Government 
of the R epub!ic of China is in full agreement 
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with the a bove, together with the confirmation 
that this Note and Your E xcellency's reply 
thereto shall have the same force between the 
High Contracting P arties as the Treaty itself. 

I avail myself of t his opportunity to renew 
to Y our Excellency the assurance of my highest 
-consideration . 

vV. J·. Oud endij k . 

His Excellency, Dr. Chengting T . Wang, 
-~iniste,· for Foreign Afjafrs, Nnnk-in(J. 

Ministry of Foreign Affairs . 

Nanking, April 23, 1931. 

-;\fonsieur Ie Ministre, 

I have the honour to acknowledge tbe receipt 
of Your Excellency's Note of today's date which 
reads as follows : 

With reference to t he Treaty which we have 
s igned today, I am instructed by my Govern
ment to inform Your ExcellenC\ as follows: 

"It is the understanding of' Her Majesty's 
Government that among the matters to which 
Article II of the Treaty refers are included : 

"a) the recognition by t he Chinese law courts 
of agreements entered into by Net-herlands 
subj ect s between one another or with other 
foreign nationals or with Chinese citizens for 
t he settlement of civil or commercia! controver
sies by arbitration and t he enforcement by 
t hese courts of the awards made in pursuance 
of the said agreements, provided t hat these 
.awards be not contrary to public order, to good 
morals or to t he genera! principkls of law ; 

,,b) the granting of release on bail to Ne
therlands snbj ects. 

,,.Further Her l\faj esty's Government under
stands that if Netherlands subjects, firms, com
p anies or corporations appear as a party before 
a Chinese law court in cases in which the other 
party is also of foreign nationality, t he foreign 
1egal counsellor (should sneb legal C'ounsellors 
be appointed by China) deputed to be present 
at t he trial, wil] not be of t-he same nationality 
as that foreign party. 

"Finally as to matters of personal status H er 
Majesty's Government understands that it is 
not necessary to insert in the Treaty a clause 
g uaranteeing to Netherlands subj ects in Chi
nese territories and to Chinese cit izens in N ether
lands territories the application of their respec
tive national laws relating to their personal 
status inasmuch as t he High Contracting Par
ties recognise in a genera! way this principle 
which is based on Private International Law, 
exoept in t he oase where suoh laws will be oon
trary to t he public order or good morals of the 
country to apply them. 

" I sball be glad to reoeive the assuranoe from 
Y our E xoellenoy that the N ational Government 
of the Republio of China is in full agreement 
with the above, together wit.h the confirmation 
that this Note and Your Excellency's reply 
·tbereto shall have the same force between the 
High Contraoting Parties as the Treaty itself. " 

I have the honour to state that t he National 
Government of the R epublic of China is in full 
agreement with t he understandings a bove 
q uoted and t hat t his Note to~ether with Your 

Excellency's under !'eply shall have the same 
force between our two countries as the Treaty 
itself. 

I avail m.l'self of this opportunity to renew 
to Y our Excellency the assurance of my highest 
oonsideration . 

C h e ngtin g T. W ang. 

H is Excel!ency Mr. W. J . Oudendijk, Envoy 
E xtraor,J,inary and Minister Plenipotenti'iry 
of H er JJia jesty the Queen of the Netherlands 
in China, Nnnk ing. 

VERTALINGEN 

H are Maj esteit de K oningin der Nederlanden , 
en 

Zijne ExoeUentie de President der Nationale 
Regeering der Chineesche Republiek, 

bezield met den wensch om de vriendschaps
banden, welke gelukkig tusschen de beide lan
den bestaan, verder te versterken, hebben be
sloten een verdrag te sluiten met, het doel de 
zaken betreffende rechtspraak over Nederland
sche onderdanen in China opnieuw te r egelen , 
en t e dien einde hebben ,.ij tot hunne Gevol
machtigden benoemd, te weten : 

H are Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
den heer Willem J acob Oudendijk, Comman

deur der Orde van Oran!e-Nassau, Ridder der 
Orde van den Nederlandschen Leeuw Harer 
Majesteits Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister in China, 

Zijne Excellentie de President der Nationale 
Regeering der Chineescbe Republiek: 

Dr. Chengting T . Wang, Minist er van Buiten
landsche Zaken van de Nationale Regeering der 
Chineesche Republiek, 

die, na elkander hunne respectieve volmach
ten te hebben medegedeeld, welke in goeden en 
behoorlijken vorm werden bevonden, zijn over
eengekomen als volgt : 

Art. 1. Behoudens de bepalingen van di t 
verdrag en in de nota's daaraan toegevoegd, 
zullen Nederlandsche ondel'danen in China, van 
de inwerkingtreding van di t verdrag af, onder
worpen zijn aan de behoorlijk uitgevaardigde 
Chineesohe wetten, ordonnanties en r eglemen
ten, en aan de rechtspraak van de moderne 
Chineesche rechtbanken, met recht van hooger 
beroep en in alle andere opzichten overeen
komstig de wet en het vastgest elde procesrecht. 

Art. IL Tn alle zaken betreffende de reohts
bedeeling in China., de jurisdictie van r echt
banken, en in alle zaken betreffende burger
lijke rechtsvorderingen en strafvorderingen, 
aanhoudingen, huiszoekingen, de betreding en 
onderzoeking van schepen, en de inspectie van 
handelsboeken en correspondentie; en in het 
al"emeen in alle zaken verband houdende met 
re~htspraak over buitenlandsohe nationalen in 
China en de toepassing van Chineesohe· wetten, 
ordonnanties en r eglementen , zal aan Neder
landsche onderdanen en vennootschappen de
zelfde behandeling worden t oegekend en zullen 
zij dezelfde rechten en vrij stellingen genieten als 
op het, tijdstip van de inwerkingtreding van dit 
verdrag worden, of daarna zullen worden toe
gekend aan, of genoten door de nationalen en 
venno0tschappen van eenig ander land. 

Art. UI. 1n alle zaken betreffende v rij stel-
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lingen van militairen dienst, militaire requisi
ties, contributies, of van eenigen anderen vorm 
van gedwongen heffingen of leenin!!en; in alle 
zaken betreffende belastingen; en in alle andere 
zaken betreffende het régime hetwelk dit ver
drag beoogt te vervangen, zal aan Nederland
scbe onderdfmen en vennootschappen dezelfde 
behandeling worden toegekend en zullen zij 
dezelfde rechten en vrijstellingen genieten als 
op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 
verdrag worden, of daarna zullen worden toe
gekend aan, of genoten door de nationalen en 
vennootschappen van eenig ander land. 

Art. IV. Dit verdrag is opgesteld in• t,wee 
exemplaren in de Nederlandsche, Chineescbe 
en Engelsche talen. In het ge,·al, dat er een ver
schil bestaat in de beteekenis van deze teksten, 
zal :ie zin, zooals uitgedrukt in den Engelschen 
tekst, gehouden worden voor den geldenden. 

Art. V. Dit verdrag zal zoodra mogelijk 
door de Hooge Contracteerende Partijen worden 
bekrachtigd, en de bekrachtigingsoorkonden 
zullen te 's-Gravenhage worden uitgewisseld. 
Het zal in werking treden op den dag waarop de 
twee Regeeringen elkander bericht zullen heb
ben, dat bekrachtiging heeft plaitts gevonden, 

Afzond,irlijk artikel. 
In alle zaken genoemd in de Artikelen II en 

III van dit verdrag, zullen de Chineesche staats
burgers in Nederland dezelfde rechten en vrij
stellingen genieten als de nationalen van eenig 
ander lanc!. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit verdrag in tweevoud hebben 
onderteekend en daaraan hunne zegels hebben 
gebe 0 ht. 

Gedaan te ~anking, den drie en twintig ,te:i 
dag van de maand Apri', negentienh•mderd een 
en de tig, overeenkomende met den drh en 
twintigsten d ,g van de vie de maand van het 
twintig ,te ja:1r der Chineesche Republiek. 

ANNEXE. 

(L.S.) W . ,J. 0 u den tl jj k. 
(L.S.) Che n tin g T . Wang. 

Gezantschap der :-,[ederlanden 
in China. 

Nanking, 23 April 1931. 

Mijnheer de Minister, 
Met verwijzing naar het verdrag. hetwelk wij 

beden teekenden, draagt mijn Regeering mij op 
Uwer Excellentie het volgende mede te deelen : 

Harer Majesteits Regeering houdt het er 
voor, dat in de zaken waarover Artikel II van 
het verdrag handelt zijn inbegrepen: 

a) de erkenning door de Chineescbe recht
banken van de overeenkomsten, aangegaan tus
schen Nederlandsche onderdanen onder elkan
der of met andere buitenlanrlers of met, Chi
neescbe staatsburgers, voor de oplossing van 
burgerlijke- of handelsgeschillen door middel 
van arbitrage, en de tenuitvoerlegging door 
deze rechtbanken van de uitspraken gedaan 
ingevolge genoemde overeenkomsten, mits deze 
uitspraken niet strijdig zijn met de openbar
orde en goede zeden of met de algemeene rechtse 
geginselen : 

b) de invrijheidstelling rnn Nederlandscbe 
onderdanen tegen zekerheidstelling. 

Voorts houdt Harer i\fajesteits Regeering het 
er ,oor, dat indien Nederlandsche onderdanen 
of vennootschappen verschjjnen als p1trtij voor 
een Chineescle rechtbank in zaken waarin de 
tegenpartij ook van buitenlandsche nationali
teit is, de buitenlanrlscbe rechterlijke adviseur 
(indien zulke adviseurs door China worden be
noemd), afgevaardigd om ter recbtszittini:r 
tegenwoordig te zijn, niet van dezelfde natio
naliteit zal zijn als die buitenlandscbe partjj. 

Ten slotte, met betrekking tot zaken betref -
fende den staat van personen, houdt Harer Ma
jesteits Regeering het er voor, dat het onnoodig 
is in het verdrag een bepaling op te nemen om 
aan ederlandscbe onderdanen op Chineesch 
gebied en aan Chineescbe qtaatsburgers op 
Nederlandsch gebied de toepassing te waar
borgen hunner respectieve nationale wetten be
treffende hun persoonlijken staat, om reden dat 
de Hooge Contracteerende Part\jen dit beginsel. 
in het algemeen erkennen, hetwdk gegrond is op 
het Internationaal Privaatrecht, behalve in het 
geval dat die wetten in strijd zijn met de open
bare orde of goede zeden van het land hetwelk 
dezelve zoude moeten toepassen. 

Het zal mij verheugen van Uwe Excellentie 
de ,erzelrering te ontvangen, dat de Nationale 
Regeering der Chineesche Republiek zich ten 
volle met het bovenstaande vereenigt, en tevens 
de bevestiging dat deze Nota en Uwer Excel
lentie's antwoord daarop tusscben de Hooge 
Contracteerende Partijen dezelfde kracht zullen 
heJ:,ben als het verdrag zelf. 

Ik maak van deze gelegenheid ge!;ruik om 
Uwer Excellentie de verzekering te hernieuwen. 
van mijn meeste hoogachting. 

W. J. 0 ud end ij k. 

Aan Zijne Excellentie Dr. Chengting 
T. Wang, Minister van B11itenlnnrl
sche Zaken, Nnnkinr,. 

Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken. 

Nanking, 23 April 1931. 

Mijnheer de Minister, 
Ik heb de eer de ontvangst te erkennen van 

Uwer Excellentie's nota van hede1: van den 
volgenden inhoud : 

"Met verwijzing naar het verdrag, hetwelk 
wij beden teekenden, draagt mjjn Regeering mij 
op Uwer Excellentie het volgende mede te 
deelen: 

"Harer Majesteits Regeering houdt het er 
voor, dat in de zaken waarover Artikel II van 
het verdrag handelt z\jn inbegrepen : 

,,a) de erkenning door de Chineesche recht
banken van de overeenkomsten, aangegaan tus
scben Nederlandscbe onderda nen onder elkan
der of met andere buitenlanders of µ:iet Chi
neesche staatsburgers, voor de oplossing van 
burgerlijke- of handelsgeschillen door middel 
van arbitrage, en de tenuitvoerlegging door deze 
rechtbanken van de uitspraken gedaan inge
volcre genoemde overeenkomsten, mits • deze 
uitfpraken niet strijdig zijn met de openbare 
orde en goede zeden of met, de algemeene rechts
beginselen ; 
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"b) de invrijheidstelling van Nederlandsche 
.onderdanen tegen z<"kerheidstelling. 

,,Voorts houdt Harer Majesteit,s R egeerine; 
het er voor, dat indien Nederlandsche onder
danen of vennootschappen verschijnen a ls partij 
voor een Chineesche rechtbank in zaken waarin 
de tegenpartij ook van buitenlandsche nationa
liteit is, de buitènlandsche rechterlijke adviseur 
(indien zulke adviseurs door China worden be
noemd), afgevaardigd om ter rechtzitting tegen
woordig t e zijn, niet van dezelfde nationaHteit 
zal zijn als die buitenlandsche partij. 

,,Ten slotte, met betrekking tot zaken betref
fende den staat van personen, houdt H arer Ma
jesteits Regeering het er voor, dat het onnoodig 
is in het v-, rdrag Pen bepaling op te nemen om 
aan Nederlandsche onderdanen op Chineesch 
gebied en aan Chineesche staatsburgers op 
Nederlandsch gebied de toepassing te waar
borgen hunner respectieve nationale wetten be
treffende hun persoonlijken staat, om reden dat 
de Hooge Contracteerendt> Partijen dit beginsel 
in het algemeen erkt>nnen, hetwelk gegrond is 
op het Internationaal Privaatrecht, behalve in 
het geval dat die wetten in strijd zijn met de 
openbare orde of goede zeden van het land het
welk dezelve zonde moeten toepassen. 

"Het zal mij verheugen van Uwe Excellentie 
de verzekering te ontvangen, dat de Nationale 
Regeering der Chineesche Republiek zich ten 
volle met het bovenstaande vereenigt, en tevens 
de bevestiging dat deze Nota en Uwer Excel
lentie's antwoord daarop tusschen de Hooge 
Contracteerende Partijen dezelfde kracht zullen 
hebben als het verdrag zelf." 

Ik heb de eer te verklaren. dat de Nationale 
Regeering van de Chineesche R epubliek ten 
volle instemt met de hierboven aangehaalde 
meening en dat deze nota te zamen met die van 
Uwe Excellentie, welke hierbij beantwoord 
wordt, tusschen onze beide landen dezelfde 
kracht zullen hebben als het verdrag zelf . 

lk maak van deze gelegenheid gebruik om 
Uwer Excellentie de venekering te hernieuwen 
van mijn meeste hoogachting. 

Che n g tin g T . W an g, 

Aan Zijne Excdl.entie den heer W. J. 
Oudendijk, Buitengewoon Gezant en 
Gevolmach/igd Minis,er van H. M. 
de Koningin der Nederlanden, Nrm
lcing. 

19 December 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het op 30 Maart 1931 te 's-Gra
venhage tusschen Nederland en Spanje ge
sloten verdrag tot beslechting van geschil
len door verzoening, rechtspraak en arbi
trage. S. 523. 

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

dat het op 30 Maart 1931 te 's-Gravenhage tus
schen Nederland en Spanje gesloten Verdrag 
tot beslechting van geschillen door verzoening, 
rechtspraak en arbitrage, alvorens te kunnen 
worden bekrachtig:!, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft en dat het voorts wenschelijk is om de 
bevoegdheid voor te behouden om de verdragen 
te bekrachtigen, waartoe de bepalirnren van .dit 
Verdrag aanleiding kunnen geven, ~ 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het op 30 Maart 1931 te 's-Graven

hage tusschen Nederland en Spanje gesloten 
Verdrag tot beslechting van geschillen door ver
zoening, rechtspraak en arbitrage, dat in afdruk 
nevens deze wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen waartoe de be
palingen :van dit Verdrag aanleiding kunnen 
geven. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zalcen, 
B e e 1 a e r t s v a n B 1 o k I a n _d. 

( Uitgeg . 12 Jan. 1932.) 

TRAITÉ DE CONCILIATION, de rPglement 
jiidi~iaire et d'arbitrage entre les Pays-Bas 
el l'Es·pa1Jne. 

Sa )fajesté la Reine des Pays-Bas 
.et 

Sa Majesté Ie Roi d'Espagne, 
s'inspirant des relations traditionnelles d'ami

tié qui unissent les Pays-Bas et l 'Espagne, 
animés du même souci de donner aux deux 

pays de nouvelles garanties d'une paix récipro
que aussi nécessaire à leur progrès social qu'à 
leur prospérité économique. 

et désireux de favoriser dorénavant, confor
mément aux principes consacrés par Ie Pacte de 
la Société des Nations, le règlement pacifique de 
tous les différends tlt conflits, de quelque nature 
qu'ils soient, qui viendraient à diviser les deux 
pay~; 

ont, à eet te fin, résolu de conclure un traité de 
conciliation, de règlement judiciaire et d'arbi
trage, et ont nommé pom leurs Plénipotentiaires 
respectifs, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Jonkheer 
Frans Beelaerts van Bloklancl, Son Ministre des 
Affaires Etrangères ; 

Sa Majesté le Roi d 'Espagne : le Comte de 
Pradère, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des
Pays-Bas; 
lesquels, après avoir echangé Ieurs pleins pou
voirs reconnus en bonne et due forme sont, con
venus des dispositions suivantes : 

Article premier. Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent réciproquement à ne re
chercher, clans aucun cas, autrement que par 
voie pacifique, Ie règlement des litiges ou con
flits, de quelque nature qu' ils soient, qui vien
draient à s'élever entre les Pays-Bas et l'Es
pagne, et qui n'auraient pu être résolus, dans 
un délai raisonnable, par les procédés diploma
tiques ordinaires. 

Art. 2. Tous les litiges, de quelque nature 
qu'ils soient, ayant pour objet un droit allégué 
par une des Hautes Parties contractantes et 
contesté par l'autre, et qui n'auraient pu être 
réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques 
ordinaires, seront soumis pour jugement soit 
à la Cour Permanente de Justice Internationale, 
soit à un Tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu 
ei-après. Il est entendu que les Iitiges ci-dessus 
visés comprennent notamment ceux que men
tionne l'article 13 du Pacte de la Société des 
Nations. 
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Les contest ations pour la solution desquelles 

une procédure spéciale est prévue par d 'autres 
conventions en vigueur entre les H autes P ar
ties contracta ntes, ser ont réglées conformément 
aux dispositions de ces convent ions. 

Art. 3. Avant t oute p rocédure arbitrale ou 
avant toute procédure devant la Cour P erma
nente de J ustice I nt ernationale, la contestation 
pourra ê tre, d 'un commun accord entre les 
Parties , soumise à fi n de conciliation à une 
Commission Internat ionale P ermanente, dite 
Commissi0n P ermanente de Conciliation, con
stituée conformément au présent Traité. 

Art. 4. S'il s'agit d 'une contestation dont 
l'objet, d 'après la législation intérieure de l'une 
des Parties, relève de la compétence des t ri
buna ux nationaux de celle-ci, le différend ne 
pourra être soumis à la procédure prévue par 
le présent Traité que six mois au moins et trois 
ans a u plus apr ès j ugement passé en force de 
chose jugée et rendu dans les délais raisonnables 
par l 'autorité judiciaire nationale compét ente. 

Ar t . . 5. La Commission P ermanente de Con
cilia tion sera composée de cinq membres. 

Les P ar t ies cont ractantes nommeront, cha
cune, un Commissaire à leur gré et désigneront , 
d 'un commun accord , les trois aut res et., parmi 
ces derniers, le P résirlent rle la Commission. 
Ces trois Commissaires ne devront ui ê tre ressor
tissants des P arties cont ractantes ui avoir leur 
domicile sur leur terr it oire ou se trouver à leur 
ser vice. lis devront être tous trois de natio
nalité différente. 

Les Commissaires seront nommés pour t rois 
ans. Si, à l'expiration du mandat d 'un membre 
de la Commission, il n 'est pas pourvu à sou 
r emplacement, son mandat est censé r enouvelé 
p our une période de t rois ans ; les P ar t ies se 
r éservent t outefois de transférer à l'expiration 
d u t erme de trois ans, les fonctions du Prés ident 
à un autre des membres de la Commission dé
signés en commun. 

Un membre d ont Ie mandat expire pendant 
la durée d 'u ne procédure en cours continue à 
prendre par t à !'examen du différend jusqu'à 
ce que la procédure soi t ter minée, nonobst ant 
le fait que son remplacant aurait ét é désigné. 

En cas de décès ou de retraite de l'un des 
membres de la Commission de Conciliation, il 
devra être pourvu à son remplacement pour Ie 
rnst e de la du rée de son mandat, si possible dans 
les t rois mois qui suivront et , en tout cas, 
a ussito t qu'un différencl aura été soumis à la 
Commission. 

Ar t . 6. La Commission P ermanente de Con
ciliation sera constituée dans les six mois qui 
suivront ]'échange des rat ifi cations du présent 
t rai té . 

Si la nomination des membres à désigner en 
commun n 'inter venait pas dans ledit délai, ou, 
en cas de remplacement, dans les trois mois à 
compter de la vacance du siège, elle sera confiée 
à une Puissance tierce, désignée de commun 
accord par les P arties. Si l'accord ne s'établit 
pas à ce suj et, chaque P ar t ie désignera une 
Puissance différente et les nomina tions seront 
faites de concert par les Puissances ainsi desig
nées. Et si, dans un délai de d eux mois, ces deux 
Puissances n 'ont pu t omber d 'accord , chacune 
d 'elles présentera des candidat s en nombre éga.I 
aux mem bres à désigner : le sort déterminera les
quels des candidats ainsi présentés seront admis. 

Art. 7. La Commission P ermanente de Con
cilia tion sera saisie par voie de r eqnête adressée 
a u Président par les deux Parties on par l'une 
des P arties avec Ie consentement de l'autre. 

La requ ête, après avoir exposé sommaire
ment l'obj et du litige, contiendra l'invitation 
à la Commission de pr océder à toutes mesures 
propres à condnire à une concilia tion. 

Si la requête émane d 'une seule des P arties, 
elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la P artie 
ad verse. . 

Art. 8. Dans le délai de quinze jours à partir 
de la date ou la Commission aura été saisie du 
différend, chacnne des Parties pourra, pour 
!'examen de ce différend, rcmplacer Ie membre 
permanent désigné par elle par une P!'rsonne 
p osséda nt une compétence spéciale da ns la 
matière. 

La par t ie qui vouclrait user de ce droit en 
avisera immédiatement l'aut re par t ie : celli -ci 
aura la faculté d 'user du m ême droit dans un 
délai de quinze jours à partir de la dat e ou 
l'avis lui sera par venu. 

Chaq_ue P artie se réserve Ie droit de nommer 
immédiatement un suppléant p our rem:placer 
t emporairement Ie membre permanent designé 
par elle qui, par suite de maladie ou de t onte 
antre circonstance, se t rouverait momenta né
ment empêché de prendre part aux t ravanx de 
la Commission . 

Au cas ou l ' un des membres de la Commission 
de Conciliation, désignés en commun par les 
P ar t ies contractantes, serait momentanément 
empêché de prendre par t a ux t ra vaux de la 
Commission par sui te de maladie ou de toute 
autre circonst ance, les P art ies s'entendront pour 
désigner un suppléant q ui siègera t emporaire
m ent à sa place. Si la désignation de ce supplé
ant n'int ervient pas dans un délai d 'un m ois à 
compter de la vacance temporaire du siège, il 
sera procédé conformément à l' ar t icle 6 du 
présent Traité . 

Art . 9. L a Commission P ermanente de Con
ciliat,ion aura pour tache d 'élucider les questions 
en lit ige, de recueillir à cette fin toutes les in
formations u t iles par voie d 'enquête ou autre
ment et de s'efforcer de concilier les P arties. 
Elle p ourra, après examen de l'a.ffaire, exposer 
aux P art.ies les termes de !'arrangement qui 
lui paraït rait convenable et leur impartir un 
délai pour se prononcer. 

A la fi n de ses travaux, la Commission clres
sera un procèsverbal constatant, suivant Ie cas, 
soit que les P ar t ies se sont arrangées et, s'il y 
a lieu, les conditions de !'ar rangement, soit que 
les Parties n 'ont pu être conciliées. 

Les travaux de la Commission devront , à 
moins g.ue les P art ies en conviennent différem
ment , et re t erminés dans Ie délai de six mois à 
compter du jour ou la Commission aura ét é 
saisie du lit ige. 

Art. 10. A moins de stipulation spéciale con 
t raire , la Commission P ermanente de Concilia
tion réglera elle-même sa procédure qui, dans 
t ous les cas, devra êtr e contradictoire. En ma
t ière d 'enquêtes la Commission, si elle n 'en 
décide autrement à l'unanimité, se conformera 
aux dispositions du tit re III (C'ommission inter
nationale d 'enquête) de la Convention de L a 
H aye du 18 oct obre 1907 pour le règlement 
pacifiq ue des conflits internationaux. 

Art. ll. La Commission P ermanente de 
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Conciliation se réunira, sauf accord contraire 
entre les Parties, au lieu désigné par son Pré
sident. 

Art. 12. Les travaux de la Commissior Per
manente de Conciliation ne sant publics qu'en 
vertu d'une décision prise par la Commission 
avec l'assentiment des Parties. 

Art. 13. Les Parties seront représentées 
auprès de la Commission Permanente de Con
ciliation par des agents ayant mission de servir 
d'intermediaire entre elles et la Commission ; 
elles pourront, en outre, se faire assister par des 
conseil~ et experts nommés par elles à eet efîet 
et demander l'audition de toutes personnes dont 
Je témoignage lenr paraîtrait utile. 

La Commission aura, de son cóté, la faculté 
de demander des explications orales aux agents, 
conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à 
toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire 
comparaître avec l'assentiment de leur Gouver
nement. 

Art. 14. Sauf disposition contraire du pré
sent Traité, les décisions de la Commission Per
manente de Conciliation seront prises à la ma
jorité des voix. 

Art. 15. Les Hautes Parties contractantes 
s'engagent à faciliter les travaux de la Com
mission Permanente de Conciliation et, en par
ticulier, à lui fournir, dans la plus large mesure 
possible. tous documents et informations utiles, 
ainsi qui'à user des moyens dont elles disposent 
pour leur permettre de procéder sur leur terri
toire et selon leur législation à la citation et à 
l'auditfon des témoins et d'experts et à des trans
ports sur les lieux. 

Art. 16. Pendant la durée des travaux de la 
Commission de Conciliation chacun des Com
missai res recevra une indemnité dont Ie mon
tant sera arrêté cl'un commun accord entre les 
Parties contractantes. 

Chaque Gouvernement supportera ses pro
pres frais et une partie égale des frais communs 
de la Commission, les indemnités prévues à 
l'alinéa prémier étant comprises parmi ces frais 
communs. 

Art.17. Adéfautdel'accord viséàl'article3 
portant Ie litige <levant la Commission Perma
nente de Conciliation et, dans Ie cas d 'un sem
blable accord, à défaut de conciliation <levant 
ladite Commission, la contestation sera soumise 
var voie de compromis, soit à la Cour Perma
nente de Justice Internationale dans les con
ditions et suivant la procédnre prévues par son 
Statut, soit à un Tribunal arbitral dans les con
ditions et suivant la procédure prévues par la 
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règlement pacifique des conflits internatio
nallx. 

Si Ie compromis n'est pas conclu dans les cinq 
mois à compter du jour ou l'une des Parties aura 
é•,é saisie de la demande de r èglement judiciaire, 
chaque Partie pourra, après préavis d'un mois, 
porter directement par voie de requête la con
testation <levant la Cour Permanente de ,Tustice 
J nternationale. 

*** 
Art. 1 . Toutes questions sur lesqueUes les 

Gouvernements des deux Hautes Parties con
tractantes seraient di visés sans pou voir les résou
dre à l'amiable par les procédés diplomatiques 
ordinaires, dont la solution ne pourrait être 
recherchée par un jugement ainsi qu'il est prévu 

par l'article 2 du présent Traité et pour lesquel
les une procédure de règlement ne serait pas 
déjà prévue par un Traité ou Convention en 
vigueur entre les Parties, seront soumises à la 
Commis~ion Permanente de Conciliation qui 
sera chargée de proposer aux Parties une solu
tion acceptable et, dans toL1S Jes cas, de pré
senter un rapport. 

La procédure prévue par les art.icles 7 à 16 
du present Traité sera appliquée. 

A défaut d'accord entre les Parties sur !a 
requête à présenter à la Commission, l'une ou 
l'autre d'entre elles aura la faculté de soumett re 
directement, après un préavis d'un mais, la 
question à !adite Commission. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, 
elle sera notifiée par celle-ci, sans délai, à la 
Partie adverse. 

Dans tous les cas, s'il y a contestation entre 
les Parties sur la question de savoir si Ie différend 
a ou non la nature d'un litige visé dans l'ar
ticle '' et Sllsceptible de ce chef d'être résolu 
par un i ugement, cette contestation sera, préa
lablemenf à toute procédure <levant la Oom. 
mission Permanente cl'l Conciliation, soumise à 
la décision de la Cour Permanente de Justice 
Internationale, d'accord entre les Hautes Par
ties contractantes ou à défaut d'acc0rd à la 
requête de l'nne d'entre elles. 

Art . 19. Si, dans Ie cas d'un conflit visé à 
l'article précédent, les Parties n'ont pu être 
conciliées, elles examineront ensemble ~'il y a 
lieu de Ie soumettre à !'arbitrage. Si elles se 
mettent cl'accord à eet effet, Ie conflit sera, par 
voie de compromis, soumis pour décision à un 
Tribunal arbitral ayant Ie pouvoir de statuer 
ex rtequo et bono pour autant que les po'nts en 
litige ne sant pas régis par un traité en vigueur 
entre les deux Parties ou par Ie clroit inter
national. 

S'il n'en est convenu n,utrement, le Tribunal 
sera composé de cinq memhres désignés sui
vant la méthode prévue aux articles 5 et 6 du 
présent Traité pour la constitution de la Com
mission de Conciliation, et procédera confor
mément aux dispositions· de la Convention de 
La Haye du 18 octobre 1907 sur Ie r èglement 
des conflits internationaux. Le Tribllnal devra 
être constitué dans les six mais qui Sllivront la 
demande d 'arbitrage. 

La décisiou du Tribunal sera obligatoire pour 
les Parties. 

Art. 20. Si, dans les trois mais qui suivront 
les travaux de la Commission Permanente de 
Conciliation, les P arties ne se sout pas accorclées 
pour soumettre Ie conflit à une décision arbi
trale conformément aux stipulations de l'article 
l!l, ]'affaire pourra, à la seule requête de l'une 
ou l'autre des Parties, qui dans ce cas Ie noti
fiera sans délai à la Partie adverse, être portée 
<levant Ie Oonseil de la Société des Nations qu i 
procédera conformément au Pacte de la Societé 
des Nations. 

* * * 
Art. 21. Dans tous les cas et uotamment si 

la question au sujet de laquelle les Parties sant 
divisées, résulte d'actes déjà efîectués ou sur 
Ie point de !'être, la Cour Permanente de Justice 
Internationale statuant conformément à l'ar
ticle 41 de son Statut ou, selou les cas, Ie Tri
bunal arbitral, indiqueront dans Ie plus bref 
délai possible quelles mesL1res provisoires doi-
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vent être prises ; la Commjssion Permanente de 
Conciliation pourra, s'il y a lieu, agir de même 
aprtàs entente entre les Parties. 

Chacune des H autes Parties contractantes 
s'engage à s'absteoir de t oute mesure uscep
tible d'avoir une répercussion préj uwciable à 
l'exécution de la décision ou a mc arrangements 
qui seraient proposés pa r la Commis ion Per
m>inente de Conciliation et, en général. à ne 
procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il 
soit, susceptible d'aggra,er ou d 'étendre Ie 
différend. 

Art. 22. 'i Ia Cour Permanente de .J ustice 
Internationale ou Ie Tribunal arbitral établissait 
qu'une décision d'une autorité judiciaire ou 
de toute a utre autorité relevant de l'une des 
Parties contractantes se trouve entièrement ou 
partiellement an opposition avec Ie droit d~s 
gens et si Ie droit constitut ionnel de cette Part1e 
ne permettait pas ou ne permettait qu'impar
faitement d'effacer par voie administrative les 
conséquences de la décision <lont il s'agit, la 
sentence j uwciaire ou arbitrale déterminerait 
la nature et l'étendue de la réparation à accorder 
à la Partie lésée. 

Art. 23. Le présent Traité sera communiqué 
pour enregistrement à la Société des Nations 
conformément à l'article 18 du Pacte. 

Art. 24. Les contestations qui surgimient 
a u sujet de l'interprétation ou de l'éxécution 
du présent Traité seront, sauf accord contraire, 
soumises directement à la Cour P ermanente de 
Justice Internationale p ar voie de simple re
quête de l'une ou de l' autre Partie. 

Art. 25. Le présent Traité sera ratifi é . L es 
ratifications en seront échangées à L a Haye 
aussitót que faire se pourra . 

Art. 26. Le présent Traité entrera en vi
" Ueur dès !'échange des ratifications et a ura 
~ne durée de dix ans à compter de son entrée 
en vigueur. S'il n 'est pas dénoncé six mo.is avant 
l'expimtion de cette période, il sera considéré 
comme renouvelé tacitement pour une nouvelle 
période de cinq ans et ainsi de suite. 

Si, !ars de l'cxpiration du présent Traité, 
une procédure quelconque en vertu tl~ ce Traité 
e trou va it pendante devant la Comm1ss10n Per

manente de Conciliation, <levant la Cour P er
manente de ,J ustice Internationale, <levant un 
Tribunal d'Arbitrao-e ou devant Ie Conseil de 
la Société des Nations, cet te procédure serait 
poursuivie jusqu'à son achèvement. 

En fo i de q uoi le- Plénipotentiaires respectifs 
ont signé Ie présent Traité et l'ont ren•tn de 
lenrs cachets. 

Fait à L a H a ,·e en double exempla ire Jo 30 
ma r~ 1!)31.. · 

(L.S.) Be e I a o rt s va n Blok I a n d. 
(LJ,.) L e Comte cl o P r a cl è r c . 

19 D ecember 1931. WET tot wijzig ing van 
het de1·de hoofdstuk der Rijksbegrooting 
, ·001· het dienstjaar 1930. S. 524. 

19 Decem ber 1931. WE'.I.' tot wijzig ing en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het di enstjaa r 1931. 
s. 625. 

19 Declrn ber 1931. WET tot wijziging van de 
begrooting van de ontvangsten en uitga
ven van het Algemeen Burgerlijk Pen
s ioenfonds voor het dienstjaar 1930. S . 
526. 

19 December 1931. WET lot tijdelijke hef
fing van een b ij zonder invoerrecht op 
benz ine. S. 527. 

Wij WILHELM! A, enz. . . . doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat het, in verband met den toestand van 
's Rijks Financ iën, nood ig is tijdelijk een bij 
zonder invoenecht te heffen op benzine; 

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

l . B edrag ,,an het bijzonde1· invoe1-recht ; 
grond<Jlag ·van de hefj-ing. 

Art. 1. V a n benzine, die, hetzij bij invoer 
al dan niet over entrepot, hetzij na h ier te 
ll!nde uit ruwe aardolie of andere grondstof
fen te zijn gewonnen, in het vrije Yerkeer 
wordt gebracht, is een bijzonder invoerrecht 
Yerschul digd ten bedrage van zes gulden pe r 
honderd kilogram. 

Di t invoerrech t wordt geheven boven dat 
verschuldi gd volgens onderdeel I van post 96 
van het tarief behoorende bij de Tariefwet 
1924 (Staatsblad n° . 568}, a ls ware het me1.e 
in genoemden tariefpost opgenomen. De vnJ 
st:elling ingevolge artike l 18 die r wet kan met 
betrekking tot het bijzonder invoerrecht mede 
worden toegekend voor a ls grondstof bij de 
werkzaamheden in fabrieken en trafieken ge-
bezigde benzine. . 

Als het winnen ,·an benzine wordt met aan
gemerkt het met vergunning van Onzen ~i
nister van Financiën raffineeren van benzme 
of weder afscheiden van in eenig bedrijf aan 
een stof toegevoegde benzine . . 

2. Onder benzine worden verstaan hebt& 
aardolie- en bruinkooltee rdisti ll aten, zoowel 
geraffineerde als ruwe, waarvan, hetzij het 
soortelijk gewicht bij eene temperatuur van 
15° Celsius niet meer bedraagt dan 0,795. 
hetzij het ontvlammingspunt beneden 21 ° Cel
s ius ligt. 

Stoffen, welke gehee l of gedeeltelijk_ oµ 
andere wijze zijn verkregen dan door d istil 
latie van aardolie of bntinkoolteer, doch ove
rigens met benzine als om chreven in het vo_rig 
Jid overeenkomen, worden voor de toepassrng 
van deze wet mede als zoodauig aangemerkt. 

Mengsels van benzine met andere vluchtige 
en ontvlambare stoffen worden, ook al zijn de 

1 in het eerste lid genoemde g renzen o-.-erschr~: 
rlen , eveneens als benzine aangemerkt, tenz1J 
het mengsel kennelijk een a ls zoodanig ge
wonnen natuurproduct is en dus niet door 
kunstmatige samenvoeging i verkregen. 

Het onderzoek naar aard en kenmerken van 
de in dit artikel bedoelde stoffen geschiedt. 
in geval van ge chi! , overeenkomstig dooi· 
Ons bij algemeenen maatregel van bestuur te 
geven voorschriften. 

Nopens de bepaling van het gewicht kunnen 
,·oorschriften gegeven worden door Onzen Mi 
nister van Financ ië11. 

Ingevoerde stoffen, welke volgens dit artike l 
als benzine worden aangeme1·kt, worden steeds 
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geacht te vallen onder onderdeel I van post 96 1 in bedrijf zijnde inrichting, als bedoeld is in 
. van het in artikel 1 genoemde tarief. artikel 4, door verzegeling onbruikbaar te 

maken. De ondernemer van de inrichting is 
verplicht te zorgen, dat de aangebrachte ze
gels ongeschonden blijven. 

ll. Inrichtingen, waarin benzine wordt ge
wonnen; entrepots. 

3. Ten aanzien van alle panden en teri-ei 
nen, waar benzine gewonnen wordt, zijn de 
artikelen 196 tot en met 204 der Algemeene 
,Vet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
van overeenkomstige toepassing. 

4 . Het is verboden eene inrichting, waarin 
benzine wordt gewonnen uit ruwe aardolie of 
andere grondstoffen, in bedrijf te hebben zon
der voorafgaande vergunning van Onzen Mi
nister van Financiën. 

De ondernemers dier inrichtingen moeten 
voldoen aan de voorschriften door Onzen 
voor-noemden Minister ten behoeve van het op 
het bedrijf uit te oefenen ambtelijk toezicht te 
stellen . 

De verkregen benzine moet worden opge
slagen in een tot de inrichting behoorend 
entrepot. 

Opslag in het entrepot mag alleen geschie
den overeenkomstig de door Onzen Minister 
van Financiën te geven voorschriften. 

5. De volgens het vorig artikel geëntrepo
seerde benzine is bij uitslag enkel aan het bij
zonder invoerrecht onderworpen. 

Opslag in hetzelfde entrepot van niet op 
den voet van artikel 4 geëntreposeerde ben
zine is slechts toegelaten na betaling van het 
niet-bijzondere invoerrecht hiervoor, na welken 
opslag deze benzine met de in het vorig Jid 
bedoelde benzine wordt gelij kgesteld. 

B ij overbrenging van de volgens dit artikel 
geël)treposeerde benzine naar een entrepot van 
buitenlandsche benzine wordt eerstbedoelde 
benzine na die overbrenging voor de heffing 
van het invoerrecht met buitenlandsche ben
zine gelijkgesteld. 

6. Opslagplaatsen, welke niet ten minste 
500 000 ki logram benzine kunnen bevatten, 
worden slechts met toestemming van Onzen 
Minister van Financiën als entrepot voor ben
zine toegelaten. 

De in entrepot opgeslagen benzine mag 
daarin, doch slechts met inachtneming van 
door of vanwege Onzen voornoemden Minister 
te stellen voorwaarden, worden gezuiverd en 
op andere wijze bewerkt. Overtreding van deze 
bepaling wordt als misbruik van de gunst van 
e ntrepot aangemerkt. 

Voor de bij bewerking volgens het vorig lid 
e n de door verdamping ontstane verliezen kan 
door Onzen bovengenoemden Minister voor de 
berekening van het bijzonder invoerrecht af
schrijving worden toegestaan op de in fictief 
entrepot opgeslagen hoeveelheid benzine. 

Bij m isbruik van de gunst van particulier 
entrepot voor benzine vindt artikel 103 der in 
artikel 3 genoemde Algemeene Wet overeen
komstige toepassing. 

! ll . Strafrechtelijke bepalingen. 

7. Overtreding van het eerste I id van ar
tikel 4 wordt gestraft met eene geldboete van 
ten hoogste tien duizend gulden en verbeurd
verklaring van de aanwezig bevonden benzine. 

8. De ambtenaren der invoerrechten en ac
cijnzen zijn bevoegd om de werktuigen aan
wezig in eene zonder de vereischte vergunning 

H et niet opvolgen van die verplichting 
wordt gestraft met eene geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

9 . Uitslag uit eene in artikel 4 bedoelde 
inrichting van benzine, waarvan niet bl ij kt 
dat zij O[)geslagen is geweest in het in dat 
artikel bedoelde entrepot, wordt gestraft met 
eene geldboete van ten hoogste tienmaal het 
bijzonder invoerrecht van die benzine en met 
verbeurdverklaring van de benzine. 

10. Overtreding van een voorschrift, uitge
vaa,·digd ingevolge artikel 4, tweede of vierde 
lid , wordt gestraft met eene geldboete van 
ten hoogste du izend gulden. 

ll. De feiten, strafbaar gesteld bij deze 
wet, worden beschouwd als misdrijven, be
halve voor de toepassing van de artikelen 57 
en 58 van het Wetboek van Strafrecht, in de 
plaats waarvan wordt toegepast, hetgeen bij 
artikel 62 , eerste en tweede lid, van dat 
Wetboek voor overtredingen is bepaal d. 

12 . Terzake van alle feiten, strafbaar ge
stel d bij deze wet, kan de verdachte door of 
vanwege Onzen Minister van Financiën tot 
transactie worden toegelaten. 

13. De in zake invoerrechten en accijnzen 
geldende bepalingen voor het geval van wan
betal ing van geldboete zijn voor de toepassing 
van deze wet van kracht. 

I V. Navordering . Slotb epaJing. 

14. Het in artikel 1 bedoelde bijzonde1· in
voerrecht wordt, met inachtneming van de 
hierna volgende bepalingen, nagevorderd van 
alle benzine, welke met ingang van 1 Januari 
1932 in het vrije verkeer in eene opslagplaats 
voorhanden is, alsmede van de hoeveelheden 
benzine, die met ingang van dien dag m ver
voer zijn naar eene opslagplaats in het vrije 
verkeer. 

15 . Van de in het vorig artikel bedoelde 
navordering zijn uitgezonderd de voorraden 
benzine, die per opslagplaat1,, met inbegrip 
van de hoeveelheden benzine die met ingang 
van 1 Januari 1932 naar die opslagplaats in 
vervoer zijn, niet grooter zijn dan tweehonderd 
kilogram. 

Onder opslagplaats is te verstaan ieder ge
bouw, bewaarplaats, erf of terrein. Voor zoo
ver niet bi ijkt, dat met benzine geladen ver
voermiddelen onderweg zijn naar eene opslag
plaats, wordt een ·zoodanig vervoermiddel 
eveneens als opslagplaats aangemerkt. 

Indien iemand in dezelfde gemeente meer 
dan één opslagplaats heeft, worden deze voor 
de toepassing van deze wet als één opslag
plaats beschouwd, met uitzondering van ben
zinepompen met ondergrondsche tanks, welke 
elk als een afzonderlijke opslagplaats worden 
beschouwd. 

Voo,-raden, grooter dan tweehonderd kilo
gram, zijn voor de volle hoeveelheid aan na
vorde,·ing onderworpen. 

16. De gebruiker of hoofdgebruiker van 
eene opslagplaats, waarin benzine, met inbe
grip van de hoeveelheden benzine welke met 
ingang van 1 Janua1·i 1932 naar de opslag-
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plaats in vervoer zijn, in zoodanige hoeveel
beid aanwezig is, dat de voorraad voor na
vordering in aanmerking komt, moet hiervan 
den tweeden Januari 1932, en indien de voor 
navordering vereischte voorraad door lateren 
inslag van reeds vóór 1 J anuari 1932 afge
zonden hoeveelheden benzine wordt bereikt of 
verhoogd, telkens den eerstvolgenden werk
dag na den dag van inslag tegen ontvang
bewijs, schriftelijk aangifte doen bij den ont
vanger der invoerrechten of, op plaatsen waar 
geen ontvanger der invoerrechten gevestigd is, 
bij dien der accijnzen. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt ten 
aanzien van benzinepompen als bedoeld zijn in 
het derde lid van artikel 15, als gebru iker of 1 

hoofdgebruiker van de benzinepomp aange
merkt degene die e igenaar is van de in de 
pompinrichting aanwezige benzine, of, indien 
rle eigenaar buitenslands is gevestigd, degene 
die hier te lande als zijn vertegenwoordiger 
optreedt. 

De aangifte moet onderteekend zijn en moet 
bevatten: 

a. naam en woonplaats van den aangever; 
b. nauwkeurige ' aanduiding van de plaats 

of plaatsen, waar de benzine zich bevindt; 
c. de hoeveelheid benzine, die op iedere 

plaats aanwezig is; 
d. den juisten stand van de telwerken van 

benzinepompen, als zijn bedoeld in het derde 
lid van artikel 15, bij den aanvang van den 
eersten Januari 1932. 

Onverminderd de verplichting van den eige
naar van de benzine, of van diens vertegen
woordiger tot het doen van aangifte overeen
komstig dit artikel, is de beheerder van de 
benzinepomp verplicht op den tweeden J a nuari 
1932 bij den in dit artikel genoemden ontvan
ger aangifte te doen van den stand van het 
aan de onder zijn beheer staande pomp be
vestigde telwerk, bij den aanvang van den 
eersten Januari 1932. 

Onze Minister van Financiën kan toestaan 
dat aangiften op een lateren dag dan in het 
eerste lid van dit artikel is benaald, worden 
ingediend. 

Onze genoemde Minjster stelt voorts de voor
schriften vast, welke noodig zijn voor de uit
voering van dit en de vorige twee artikelen. 

17. De wegens navordering verschuldigde 
bedragen moeten uiterlijk den vijftienden Fe
bruari 1932 ten kantore van den ontvanger der 
invoerrechten of accijnzen worden voldaan, 
door dengene die overeenkomstig het vorig 
artikel tot aangifte verplicht is . 

Zij zijn invorderbaar bij parate executie. De 
bepalingen van artikel 291, eerste, derde, 
vierde, vijfde en zesde lid van meergenoemde 
Algemeene Wet zijn ten deze van . toepassing. 
Het dwangbevel wordt met bevel tot betaling 
aan den schuldenaar beteekend. 

18. De ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen zijn gedurende de maand Januari 
1932 ·bevoegd woningen en andere panden, ook 
tegen den wil van den bewoner of gebruiker 
te betreden, mits onder inachtneming van de 
vormen, voorgeschreven in de artikelen 181 en 
183 van de eerder genoemde Algemeene Wet. 

Benzine die in de maand Januari 1932 in 
eene opslagplaats is aangetroffen, alsmede 
benzine, welke blijkt in die maand uit de op-

slagplaats te zijn afgeleverd of verbruikt. 
wordt, voor zoover niet het tegendeel aanne
melijk wordt gemaakt, geacht reeds met in
gang van den eersten van die maand in de 
opslagplaats aanwezig of daarheen onderweg 
te zijn geweest. 

19. Overtreding van het eerste lid van ar
tikel 16, hetzij door geen aangifte te doen , 
hetzij door den voorraad te laag aan te geven. 
wordt gestraft met eene geldboete van ten 
hoogste vijfmaal het bijzonder invoerrecht van 
de niet aangegeven of te weinig aangegeven 
benzine. 

Geen strafbaar fe it bestaat, indien de te 
weinig aangegeven benzine niet meer dan vijf 
ten honderd bedraagt van de aangegeven hoe
veel heid benzine. 

H et. niet doen van de in het vierde lid van 
artikel 16 bedoelde aangifte van den stand 
van het telwerk, of het doen van eene on
juiste zoodanige aangifte, alsmede overtreding 
van een door Onzen Minister van Financiën 
op grond van het laatste lid van genoemd 
artikel uitgevaardigd voorschrift, wordt ge
straft met eene geldboete van ten hoogste vijf
honderd gulden. 

20. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den eersten J anuari 1932. 

Zij vervalt met ingang van den eersten 
J anuari 1935. behalve ten aanzien van de 
reeds verschuldigde rechten en begane straf
bare feiten. 

Ten aanzien van de inwerkingtreding van 
een krachtens deze wet vast te stellen alge
meenen maatregel van bestuur kan worden aL 
geweken van de bepalingen der wet van 26 
April 1852 (Staatsblad n°. 92), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 26 Juli 1918 (Staats
blad n°. 499). 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 19den 

December 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, De Ge e r . 
(Uitgeg. 24 Decembe,· 1931.) 

19 December 1931. vVET tot het aangaan 
van een of meer geldleeningen ten laste 
van het Rijk. S. 528. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenscbelijk is ter vermindering van 
de rente der Nationale Schuld een of meer 
geldleeningen ten laste van het Rijk aan te 
gaan ter aflossing van de leeningen 1922 A 
en B; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

Machtiging. B edrag. Naam . 

Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 
wordt gemachtigd om, ter aflossing voor het 
nominaal bedrag der schuldbewijzen, behoo
rende tot de Staatsleeningen 1922 A en B, 
welke zijn uitgegeven krachtens de Leening
wet 1922 (Staatsblad n°. 64) , schuldbewijzen 
ten laste van het Rijk te gelde te maken die 
een I agere rente dragen dan de af te lossen 
stukken, tot zoodanig bedrag als nood ig is ter 
verk1;jging van eene som van ten hoogste 
f 300,000,000. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 
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in eens tot het geheele beloop van het in het 
vorig lid bedoeld bedrag, dan wel achtereen
".':'lge_ns, bij gedeel ten van dat bedrag, op de 
tIJdst1ppen, welke Onze Minister van Finan
ciën dienstig zal achten. In dit laatste geval 
wordt elke van die gedeeltelijke tegeldema
longen beschouwd als eene afwnderlijke lee
ning ten laste van het Rijk en aangeduid als 
Neclerlandsche Staatsleening, voorafgegaan 
door _den rentevoet en gevolgd door het jaar, 
waari n de tegelde making plaats vindt, en, 
wanneer meer clan eene tegeldemaking tot 
denzelfden rentevoet in hetzelfde jaar plaats 
heeft, met bijvoeging van eene der letters A, 
B , C enz. , naar de volgorde dier tegelde
rnakingen. 

Uitvo e,·ingsvoo·rsc lwift en. Rekening. S chuld
delging . 

2. 1. De voorwaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden, met inachtneming van de voorschrif
ten dezer wet, door Onzen Minister van Fi
nanciën vastgestel cl. 

-~- Van de tegeldemaking dier schuldbe
w1J zen wordt, voor elke leening als bedoeld 
111 het tweede lid van artikel 1 afzonderl ijk 
een.e rekening afgelegd, welke, na door cl~ 
Algemeene Rekenkamer te zijn opgenomen en 
gesloten , aan de Staten-Generaal wordt mede
«ecleelcl 
0 

3. D~ ontvangsten ingevolge deze wet wor
den gebracht ten bate van het dienstjaar of 
de dienstjaren, waarin zij in 's Rijks kas wor
den gestort. 

4. • De schuldbewijzen worden vóór de uit
g ifte door de Algemeene Rekenkamer gere
g istreerd en van een bewijs dier registratie 
voorzien. 

5. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid, zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten 
hoogste 40 jaren, te beginnen in het jaar vol 
gende op dat, waarin de tegeldemaking plaats 
vindt. 

6. De bevoegdheid tot versterkte delg ing 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

7. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene Re
kenkamer overgebracht. 

P ,·ovisie. 

3. 1. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van 
de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankiers, de makelaars in effecten, en 
de commissionnairs in effecten, door wier tus
schenkomst inschrijvingen voor die schuldbe
wijzen worden ingeleverd, over het nominaal 
bedrag der aan hen toegewezen schuldbewij
zen, waarvoor het verschuldigde wordt ge
stort , eene provisie worden toegekend van ten 
hoogste 3/8 pct. ( drie achtsten ten honderd). 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
bij de tegeldemaking, het in ontvangst nemen 
van inschrijvingen en stortingen en de afg ifte 
der schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
der door .. hunne tusschenkomst uitgegeven 
schuldbew1Jzen eene vergoeding worden toe-

gekend van ten hoogste 3/8 pct. ( drie achtsten 
ten honde1·d). 

Vrijstelling van belastingen. 
4. Onder de in artikel 2 bedoelde voor

waa1·den kan worden opgenomen, dat krach
tens deze __ wet uitgegeven schuldbewijzen, met 
de daa~·b1J behoorende rentebewijzen, vrijge
ste ld z1Jn van alle Nederlandsche belastingen, 
welke van schuldbewijzen ten laste van Ne
d erland en de daarbij behoorende rentebewij 
zen mochten geheven worden. 

Vrijstelling van zegelrecht. 
5. De biljetten van inschrijving voor en de

nota's van toewijzing van de krachtens deze
wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij van 
ze ge I recht. 

l nwerkingt,·eding. 
6. Deze wet treedt in werking met ingang· 

van den dag volgende op dien harer afkondi 
gi ng. 

Titel. 
7. Deze wet kan worden aangehaald als 

"Leen.ingwet 1932" met bijvoeging van het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is op
genomen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1931. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van Financiën, D e Ge e r .. 
( Uitgeg. 23 Dece,nber 1931.) 

19 Dece,nber 1931.. WET tot instelling van, 
een Reservefonds uit het batig saldo van. 
den gewonen dienst der Rijksrekening van, 
het dienstjaar 1929 en van volgende dienst
jaren. S. 529. 

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

dat het wenschelijk is in te stellen een R e
servefonds, waarin de batige saldi van den, 
gewonen dienst der Rijksrekening van het 
dienstjaar 1929 en van volgende dienstjaren, 
kunnen worden afgezonderd; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ingesteld wordt een fonds, genaamd 

Reservefonds, waarin de batige saldi van den 
gewonen dienst der Rijksrekeningen, aanvan
gende met die van het dienstjaar 1929, kun
nen worden afgezonderd. 

2. In het Reservefonds wordt gestort het 
batig saldo van den gewonen dienst der Rijks
rekening van het dienstjaar 1929, oodragende 
f 58,207,904.82. 

3. Ten laste van het R eservefonds wordt 
een bedrag van f 18 millioen toegevoegd aan 
de middelen van den gewonen dienst der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

4. De bepalingen van artikel 87, 2de en 
3de lid der Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1927 n°. 259) zijn op het Reservefonds niet 
van toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 19den. 

December 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, D'e Geer. 
(Uitgeg. 24 Dece,nber. 1931.) , 
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19 Déce,nber 1931. WET tot verhooging van 

het tarief van invoerrechten. S. 530. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met den toestand van 
's Rijks financiën noodig is het tarief van in
voerrechten te verhoogen : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art,. 1. De invoerrechten naar de waarde, 

welke worden geheven krachtens de Tariefwet 
1924 (Staatsblad n°. 568), laatstehjk gewijzigd 
bij de wet van 29 Januari 1931 (Staatsblad 
n°. 25), worden verhoogd als volgt: 

Volg- Onderdeel 
nummer van den Maatstaf 
van het tariefpo~t. tarief. 

1 2 3 

18 I - A- 1 

1 

per collo 

I- A--2 ki logram 
hruto 

25 I 100 stuks 
IT 100 stuks 

137 IU- b 100 kilogram 
bruto 

55 I - h 100 kilogram 

9!\ I - b 100 kilogram 

136 I-b 100 kilogram 
bruto 

137 I- b 100 kilogram 
Lruto 

II- b 100 kilogram 
bruto 

III- b 100 kilogram 
bruto 

IV 100 kilogram 
bruto 

V- B- 1- a 100 kilogram 
bruto 

V- B- 1- b 100 kilogram 
bruto 

V- B-2-a 100 kilogram 
bruto 

V- B- 2-b 100 kilogram 
bruto 

V-B- 3 100 kilogram 
bruto 

l42 VI- a lOO kilogram 
bruto 

Tarief. 
besluit 

groep XI 100 kilogram 

1 925(Stbl. 
n°. 183) 

groep XV- 1 100 kilogram 

groep XV-2-a 100 kilogram 

groep XV-2-b 100 k ilogram 

a. voor alle goederen belast met een in
voerrecht van 3 percent tot 4 percent ; 

b. voor alle goederen belast met een im7 oer
recht van 5 percent tot 6 percent; 

c. voor alle goederen belast met een invoer
rech t van percent tot 10 percent ; 

d. voor alle goederen belast met een in
voerrecht v1J,n 12 percent tot 15 percent ; 

e. voor alle goederen belast met een invoer
recht van 20 percent tot 25 percent. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 
worden de invoerrecht-en voor de goederen in 
onderstaande tabel opgenomen, verhoogd tot 
de in kolom 5 dier tabel genoemtJ.e bedragen. 

Bestaand Verhoogd 
invoerrecht. invoerrecht. 

4 5 . 

f 1.50 f 2.-

,. 0.30 
" 

0.40 

" 
1.-

" 
1.25 

" 
1.-

" 
1.2!\ 

.• 6. -
" 

7.50 

" 
4.- ,, 5.-

" 
1.- " 1.25 

" 
6.- " 7.50 

" 
6.-

" 
7.50 

" 
6.-

" 
7.50 

" 
6.-

" 
7.50 

" 6.- ., 7.50 

10 prt. van de waarde, 12 ½ pct van de waarde 
aangeduid door de in aangeduid door de in 
Bijzondere bepaling Bijzondere bepaling 
n°. 4 op dezen post vt>r• n°. 4- op dezen post ver-
melde prijscourant. melde prijöcourant . 

f 6.- f 7.50 

" 
6.-

" 
7.50 

" 
0.60 

" 
0.75 

" 
6.-

" 
7.50 

" 
7.50 

" 
9.-

" 
0.55 

" 
0.70 

. 

" 
1.-

" 
1.25 

" 
4.-

" 
5.-

" 
2.- ,, 2 !iO 
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3. In bovengenoemde Tariefwet en in het 

daarbij behoorende tarief worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

a. In artikel 24, derde lid, letter b, wordt 
"een gulden" vervangen door : een gulden en 
v(jf en twi ntig cent, en "8 percent" door: 
10 percent ; 

b. In post 95 wordt in het eerste lid van 
Bijzondere bepaling n°. 5 " 1 gulden" vervangen 
door : een gulden en vijf en twintig cent, en 

· 8 percent" door : 10 percent. 
" 4. 1. In het bij bovengenoemde Tariefwet 
behoorende tarief worden gedurende het tijd
vak van 1 ,Januari 1932 tot 31 December 1933, 
voor zooveel noodig .met afwijking van het in 
artikel 2 bepaalde, de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
a. ra post 96 wordt een nieuwe post 96 A 

ingevoegd luidende : 
Pactrden .... . per stuk f 12.50 

b. In post 137 : 
10. wordt onderdeel V letter B vervangen 

door het navolgende : 
B. Ingevoerd op andere wijze: 

l. vleesch van runderen en paarden : 
et. versch of gekoeld : 

rundvleesch . . . . . 100 kilogr. bruto 20 pct. van 
de waarde, aangeduid door 
de in Bijzondere bepaling 
n°. 4 op dezen post ver
melde prij scourant. 

paardenvleesch .. . 100 kilogr. bruto 12½ pct. 
van de waarde, aange
duid door de in Bijzondere 
bepaling n°. 4 op dezen 
post vermelde prijscou
rant . 

b. bevroren, gezouten, gerookt of ge
droogd ..... 100 kilogr. bruto f 7.50 

2. Ander vleesch, zoowel versch als verduur
zaamd of bereid, en afval van zoodanig vleesch, 
zoomede spek (zwoerd daaronder begrepen), 
worst en ander met vleesch, spek of afval van 
vleesch en spek samengestelde vleescbwaren en 
eetwaren ... .... 100 kilogr. bruto f 7.50 

20. wordt in Bijzondere bepaling n° 2 in 
plaats van "onderdeel Vletter B n°. 3" 
gelezen : onderdeel V letter B n°. 2 ; 

30_ vervalt in Bjjzondere bepaling n°. 3 het
geen vermeld is onder letter a, en worden 
de letters b en c : a en b ; 

40 _ wordt eene Bijzondere bepaling n°. 5 
opgenomen, luidende: 

Doode paarden, waaraan geen of geen 
verdere slachtingshandelingen zijn ver 
richt dan het aanbrengen van de hals
nede, te belasten volgens post, 96 A. 

r . In post 139 : • 
1°. worden in onderdeel I de nos. 9 en 10 

resp. genummerrl: 10 en 11 ; 
2°. wordt in genoemd onderdeel als nieuw 

n°. 9 ingevoegd : Aardappelen waarde 
10 pct.; 

3°. wordt in n°. 11 (nieuw) van genoemd 
onderdeel vóór het woord "versche" in
gevoegd : de niet met name belaste ; 

4°. wordt in Bijzondere bepaling n°. 7 in 
plaats van onderdeel I n° . 10 gelezen: 
onderdeel I n° . ll. 

3. Bij het eindigen van het in het eerste lid 
genoemde tijdvak vindt artikel 42 van boven
_genoemdeTarief wet overeenkomstige toepassing. 

L. & S. 1931. 

5. Bij het in en bii het buiten werking treden 
van deze wet vindt artikel 42 van bovenge
noemde Tariefwet overeenkomstige toepassing. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den l sten J anuari 1932. 

Zii vervalt met ingang van den eersten J anu
ari 1935, behalve ten aanzien van de reeds ver
schuldigde rechten en de boeten wegens reeds 
begane strafbare feiten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

December 1931. 
WILHE LMINA. 

De JJ1 inister van F inanciën, D e G e e r. 
' De JJ1inister van Staat, 

.iJIJinisler van Binnenl. Zaken en J.,a,ndbomv, 
R u y s d e Be e r e nbrouck. 

De JJ1inister van Buitenlandsrhe Zaken, 
B e e 1 a e r t s v a n B l o k 1 a n tl, 

De Jfinister van Ar!Jeid, Handel en Nijverhe;d, 
T. J .- Vers c huur. 

(Uitge(/. 24 Dec. 1931. ) 

19 December 1931. BESLUIT tot wijziging 
van de R egelen voor de Rijkskweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 
11 September 1923 (Staatsblad n°. 439) en 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 24 
April 1931 (Staatsblad n°. 170.) S. 531. 

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

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
29 October 1931, n°. 7389 III, a fdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat Wij Ons bij artikel 214bis, 
der Lager-onderwijswet 1920 hebben voorbe
houden, met inachtneming van de beginselen , 
neergelegd in de ·artikelen 210 tot en met 214 
dier wet, in de algemeene maatregelen van be
stuur betreffende de onrlerwijzersopleiding de 
wijzigingen aan te brengen, welke door het 
dienstbelang gevorderd worden ; 

dat ten gevolge van het in werking treden 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
van het Ambtenarenreglement Rijkskweek
scholen en Rijksnormaallessen en van het Amb
tenarenreglement Rij ksleerscholen en Rijks
lagere scholen wijziging noodig is van de bij 
Ons besluit van 11 September 1923 (Staatsblad 
no. 439) vastgestelde en bij Ons besluit van 
24 April 1931 (Staatsblad n°. 170) gewijzigde 
R egelen voor de R~kskweekscholen voor onder
wijzers en onderwijzeressen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 December 1931, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1931 , 
n° . 8439, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 13, derde lid. de artikelen 

14 tot en met 18 en 41, en artikel 45, tweede 
lid, van de bij Ons besluit van 11 September 
1923 (Staatsblad n°. 439) vastgestelde en bij Ons 
besluit van 24 April 1931 (Staatsblad n°. 170) 
gewijzigde Re~elen voor de Rijkskweekscholen 
voor onderwiJzers en onderwijzeressen ver
vallen. 

49 
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Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den December 1931. 
WILHELl\iITN A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
{Uitgeg. 7 Jan. 1932.) 

19 December 1931. BESLUIT tot wijziging 
van de R egelen voor de Rijksnormaalles
sen ter opleiding van onderwijzers en on
derwijzeressen, vastgestel d bij Koninklijk 
Besluit van 29 Juni 1890 (Staatsblad n°. 
97) en gewijzigd bij de Koninklijke Be
sluiten van 27 Juli 1896 (Staatsblad n°. 
142) , 14 April 1898 {Staatsblad n°. 108) , 
11 Maart 1909 (Staatsblad n°. 66) , 5 
April 1917 (Staatsblad n°. 277), 24 De
cember 1920, (Staatsblad n°. 914) en 26 
Maart 1924 (Staatsblad n°. 167) . S. 632. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 
October 1931, n°. 7389 III, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat Wij Ons bij artikel 214bis 
der Lager-onderwijswet 1920 hebben voorbe
houden, met inachtneming van de beginselen, 
neergelegd in de artikelen 210 tot en met 
214 dier wet, in de algemeene maatregelen 
van bestuur betreffende de onderwijzersoplei
ding de wijzig ingen aan te brengen, welke 
door het dienstbelang gevorderd worden; 

dat ten gevolge van het in werking treden 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
en van het Ambtenarenreglement Rijkskweek
scholen en Rijksnormaallessen wijziging noo
dig is van de bij Kouinklijk besluit van 29 
Juni 1890 (Staatsblad n°. 97) vastgestelde en 
bij de Koninklijke besluiten van 27 Juli 1896 
{Staatsblad n°. 142) en 14 April 1898 (Staats
blad n°. 108) en Onze besluiten van 11 Maart 
1909 {Staatsblad n°. 66), 5 April 1917 (Staats
blad n° . 277) , 24 December 1920 (Staatsblad 
n°. 914) en 26 Maart 1924 (Staatsblad n°. 
157) gewijzigde Regelen voor de Rijksnormaal
lessen ter opleiding van onderwijzers en on
derwijzeressen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
December 1931, n°. 37); 

Gelet op het na der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1931, n°. 1 

8439, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I. Artikel 6, artikel 7, vierde lid, ar
ti kel 11, tweede lid, artikel 12 en a rtikel 13 
van de bij Koninklijk besluit van 29 Juni 
1890 (Staatsblad n°. 97) vastgestelde en bij 
de Koninklijke besluiten van 27 Juli 1896 
{Staatsblad n°. 142) en 14 April 1898 {Staats
blad n°. 108) en Onze besluiten van 11 Maart 

1909 {Staatsblad n°. 66) , 5 April 1917 (Staats
blad n°. 277) , 24 December 1920 (Staatsblad 
n°. 914) en 26 Maart 1924 (Staatsblad n°. 
157) gewijzi gde Regelen voo1· de Rijksnor 
maallessen ter opleiding van onderwijzers en 
onderwijzeressen vervallen. 

In het eerste lid van artikel 7 dier Regelen 
vervallen de woorden "op de wijze in artikel 
6, alinea 1, bedoeld", evenals de komma's 
waartusschen die woorden zijn geplaatst. 

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

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State . 

H et Loo, den 19den December 1931. 
WILHELMINA. 

De 1'finiste1· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T e r p s tra. 
(Uitgeg. 7 Januari 1932. ) 

19 D ecen,be-r 1931. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het bijzonder reglement van 
politie voor sluizen en bruggen, onder 
beheer van het Rijk, in den waterweg van 
Amsterdam naar R otterdam , vastgesteld 
bij K oninklijk besluit van 23 Mei 1892 
(Staatsblad n°. 119) en gewijzigd bij K o
ninklijk besluit van 16 Juli 1910 (Staats
blad n°. 234). S. 533. 

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

Waterstaat van 27 November 1931, La. B ., 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 December 1931, n°. 38) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1931, n°. 
440 , Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 2 van het bijzonder 

reglement van politie voor sluizen en brug
gen, onder beheer van het Rijk, in den wa
terweg van Amsterdam naar R otterdam, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 
(Staatsblad n•. 119) en gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 16 Juli 1910 (Staatsblad n°. 
234) , zal worden gelezen als volgt: 

,,Art. 2. H et maximum der geoorloofde af
metingen der vaartuigen is: breedte: 7.50 m. 

Voor de Gouwesluis geldt deze maximum 
geoorloofde breedte tot 1.50 m boven den wa
terspiegel ; daarboven wordt de geoorloofde 
maximum breedte ter weerszijden van het 
schip volgens een rechte lijn met 20 cm per m 
hoogte beperkt. 

Vaartuigen, welke een grootere lengte heb
ben dan 43 m, mogen de Gouwesluis niet bin
nenvaren zonder vergunning van den betrok
ken ambtenaar van den \Vaterstaat. De door-
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vaart moet alsdan met de grootst mogelijke 
omzichti gheid geschieden op het tijdstip, dat 
door di en ambtenaar in verband met den wind, 
den stroom· en de belangen van het land- en 
scheepvaartverkeer wordt bepaald. 
diepgang: 2.10 m bij een waterstand op Rijn
lands boezem 0.60 m - A.P . (0 .70 m -
N.A.P.) of daarboven, aan de Mallegatsluis te 
Gouda. 

Bij !ageren waterstand wordt de geoorloofde 
diepgang zoovee l minder al s de waterstand 
beneden 0.60 m - A.P. (0. 70 m - N.A.P. ) 
is gedaald. 

Bij uitzondering worden vaartuigen van de 
Koninklijke Nederlandsche Marine toegelaten. 
mits de grootste breedte-afmeting nergens meer 
bedraagt dan 7.65 m en onder gehoudenheid 
om de doorvaart met de grootst mogelijke om
zichtigheid te doen plaats hebben." 

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

H et Loo, den 19den December 1931. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Waterstaat, P. J . R e y me r. 
(Uitgeg. 11 Januari 1932.) 

19 Dece,nbe,· 1931. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Dienstplichtbeslui t 
voor Nede,·landsch-Indië en van de R e
geling voor het reservepersoneel van het 
Leger in N ederlandsch-Indië. S. 534. 

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

Koloniën van 27 November 1931, 6de Afdee-
1 ing, n°. 15 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 8 
December 1931, n°. 42); 

Gezien het nader rapport van Om;en voor
noemden Minister van 15 December 1931, 6de 
Afdeeling, n°. 34; 

Gelet op de artikelen 70 en 167 van de 
Indische Staatsregeling; 

Den Volksraad gehoord ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. H et bij Ons besluit van 28 Mei 
1923 n°. 65 (Nederlandsch Staatsblad n°. 223, 
Indisch Staatsblad n°. 408) vastgestelde 
,,Dienstplichtbesluit voor Nederlandsch-Indië", 
zooals gewijzi gd en aangevuld laatstelijk bij 
Ons besluit van 31 Maart 1928 n°. 24 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 91 , Indisch Staats
blad n°. 211), wordt nader gewijzigd en aan
gevuld als volgt: 

§ I. Artikel 2, lid (1) , wordt gelezen : 
,, (1) . Dienstplichtig zijn, binnen de na te 

,,noemen leeftijdsgrenzen, alle mannelijke in
,,gezetenen van Nederlandsch-Indië, die on
,,derdanen-Nederl anders zijn.". 

§ II. In artikel 10 wordt in plaats van de 
woorden: ,,De dienstplichtigen" gelezen: ,,De 
nog niet ingelijfde dienstplichtigen". 

2. De bij Ons beslui t van 2 Juli 1923 (Ne
clerlandsch Staatsblad n°. 340, I ndisch Staats
blad n°. 518 ) vastgestelde " R egeling voor het 
re~ervepersoneel van het leger in Neder
landsch-Indië", zooals gewijzigd en aangevuld 
laatstel ijk bij Ons besluit van 31 Maa1't 1928 

n°. 24 (Ned erlan<lsch Staatsblad n°. 91, I n
disch Staatsblad n°. 211) , wordt nader gewij
zigd en aangevuld als volgt: 

§ I. In artikel 1, sub a, wordt voor" Euro
peanen en met hen gelijkgestelden" gelezen: 
,,Neder] andsch-Indië". 

§ II. Artikel 6, sub 2°, wordt aangevuld 
met de woorden: 

"dan wel die, ingevolge de betreffende 
" R eglementen op het toekennen of vedeenen 
" va n (di ensttijd) pensioenen en onderstanden 
"aan de Europeesche en de op gelijken voet 
,,behandel de officieren van het Nederl andsch
,,Indis~he leger, daarvoor in aanmerking ko
,,men . . 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van een nader door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië te bepalen datum. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. · 

H et Loo, den 19den December 1931. 
. . . WILHELMINA. 

De M iniste,· van K oloniën, D e Graaf f. 
(Uitgeg. 7 J anuari . 1932.) 

23 Dece,nbe1· 1931. WET, houdende toeken
ning van de bevoegdheid tot het tijdelijk 
treffen van maatregelen ter beperking van 
den invoer van goederen. S. 535. 

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

dat de levensbelangen des lands vorderen, dat 
in de tegenwoordige buitengewone en abnor
male omstandigheden tijdelijke maatregelen 
kunnen worden genomen tegen overmatigen 
invoer van goederen uit het bui tenl and ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de toepassing dezer wet wordt 

verstaan: 
1 °. onder "invoer", invoer in het vrije ver

keer rechtstreeks uit het bui tenland of na 
voorafgaanden opslag in entrepot; 

2°. onder "waarde", de waarde, welke aan 
de goederen bij den invoer voor de heffing 
van het statistiekrecht moet worden toegekend. 

2. 1. Door Ons kan op voordracht van On
zen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid, nadat daarover eene door Ons te benoe
men Commissie zal zijn gehoord, worden be
paald, dat telkens gedurende een door Ons te 
bepalen t ijdvak de invoer van bepaalde goe
deren uit ieder land zal zijn verboden, voor 
zoover de totale waarde, dan wel de totale 
hoeveelheid of het totale gewicht van den 
invoer dier goederen uit dat land hooger zou 
zijn da n een bedrag, hetwelk tot het gemid
delde bedrag, waarvoor in het overeenkomstig 
tijdvak van ten minste twee voorafgaande 
jaren aan soortgelijke goederen uit dat land 
werd ingevoerd, in eene door Ons te bepalen 
verhouding staat. 

2. Bij een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, worden regelen vastgesteld betreffende 
de wijze, waarop aan het daarin bepaalde 
uitvoering zal worden gegeven. Tevens zal het 
besluit bepalingen kunnen inhouden betreffen-
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de de bevoegdheid om in bijzondere gevallen 
op een krachtens dat besluit geldend verbod 
van invoer, uitzonderingen toe te staan, zoo
mede betreffende de vaststelling van bedra
gen, welke, ter besti;jding van kosten, aan de 
uitvoering van het besluit verbonden, aan be
langhebbenden worden in rekening gebracht. 

3. Een besluit, als in het eerste lid be
doeld, wordt in de N ede,·landsche Staatscou
rant bekend gemaakt. 

3. 1. Na het nemen van een besluit, als 
bedoeld in het vorige artikel, wordt onverwijld 
een voorstel van wet tot voorziening in het 
in dat besluit geregeld verbod van invoer, aan 
de Staten-Generaal gedaan. 

2. Indien het voorstel tot wet wordt ver
heven, houdt tegelijk met de inwerkingtre
ding het besluit op, van kracht te zijn. 

3. Indien het voorstel wordt ingetrokken 
of indien een van de beide K amers dei· Staten
Generaal tot niet-aanneming van het voorstel 
besluit, wordt het besluit dadelijk ingetrok
ken. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid bepalingen vast betreffende het leveren 
van bewijs van herkomst van ten invoer aan
gegeven goederen. 

2. Invoer van krachtens artikel 2 aangewe
zen goederen, die niet onder overlegging van 
een geldig bewijs van herkomst ten invoer 
wor<len aangegeven, is gedurende een inge
volge dat artikel vastgesteld tijdvak verboden. 

5. Een verbod van invoer krachtens het 
bepaalde in de artikelen 2 en 4 zal niet gel
den voor goederen, welke worden ingevoerd 
met geheele of gedeeltelijke vrijstelling van 
invoerrecht ingevolge de artikelen 14, 15, 16 
of 19 der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) 
of indien het goederen betreft, die niet aan 
invoerrecht zijn onderworpen, met vrijstelling 
van statistiekrecht ingevolge artikel 3, letter 
a, b, c, d, e, g, j of k der Wet op het Sta
tistiekrecht (Staatsblad 1921, n°. 55), een en 
ander voorzoover aan de voorwaarden voor 
de-~e vrijst<illingen wordt voldaan. Deze goede
ren tellen niet mede voor de vaststelling, of 
de krachtens artikel 2 voor eenig land toege
laten waarde of hoeveelheid dan wel het ge
wicht van invoer is bereikt. 

6. Onze Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid kan bepalen, dat de vrijmaking 
van goederen, ten aanz ien van welke een be
sluit geldt, als in artikel 2 bedoeld, slechts zal 
zijn toegestaan op door hem in overleg met 
Onzen Minisrer van Financiën aan te wijzen 
kantoren. 

7. Bij aangifte met bestemming ren weder
uitvoer of tot opslag in entrepot van buiten-
1 andsche goederen, ten aanz ien van welke een 
besluit geldt, als in artikel 2 bedoeld, kan 
eene zekerheid verlangd worden ten bedrage 
van de waarde dier goederen boven het even
tueel anders reeds als zekerheid gevorderde 
bedrag, welke eerstbedoelde zekerheid, voor
zoover de goederen niet binnen den gestelden 
termijn op regelmatige wijze hunne opgegeven 
bestemm ing blijken gevolgd te hebben, ten 
bate van 's Rijks schatkist invorderbaa r zal 
zijn. 

8. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert, 

waarvan de invoer krachtens het bepaalde in 
de artikelen 2 of 4 verboden is, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ren hoogste 6 
maanden of geldboete van ten hoogste f 10,000. 
terwijl de goederen, waa rmede of ten aanzien 
van welke de overtreding plaats had, kunnen 
worden verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is in
gevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 of 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

9 . A1et h et opsporen van de feiten , straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren van Rijb.'13- en gemeentepoli 
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen . 

10. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

ll. 1. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Crisis-invoerwet", met ver
melding van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkondi
ging. 

3. Behalve ten aanz ien van de begane straf
bare feiten, vervalt zij met ingang van den 
eersten Januari 1935, tenzij reeds vóór gemel
den dag door Ons, den Raad van Stare ge
hoord , zal zij n verklaard, dat de omstandig
heden haar ve1·der voortbestaan niet noodig 
maken, in welk geval zij vervalt ten dage van 
deze verklaring. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijve,·heid. 
T. J . Y ers c huur. 

(Uitgeg. 24 December 1931.) 

23 Decc1nbe1· 1931. BESLUIT, houdende : 
1 °. intrekking van het Koninklijk be

sluit van den 4den Juni 1909 (Staatsblad 
n°. 135) gelijk dat sedert gewijzigd is , 
waarbij aan Regenten van het krankzinni 
gengesticht te Utrecht vergunning wordt 
verleend op een terrein aan den Dolder
schen weg te Z eist een gesticht voor krank
zinnigen op te richten; 

2°. verguuning aan Regenten van de 
Willem Arntsz stichting te Ut,·echt om 
van de Willem Arntsz Hoeve gelegen aan 
den Dolderschen weg te Z ei.s t eenige pa
viljoenen in te richten tot een gesticht 
voor krankzinnigen; 

3°. aanwijzing van eenige paviljoenen 
en de boerderij van de Willem Arntsz 
Hoeve als eene inrichting, welke niet als 
krnnkzinnigengesticht wordt beschouwd , 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinn igen worden verpleegd. S. 536. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 18 December 1931, n°. 6400, 
afdeel ing Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , l aatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met ingang van 1 Januari 19öi 

wordt ingetrokken Ons besluit van 4 Juni 
1909 (Staatsblad n°. 134) , gel ijk dat sedert 
gewijzi gd is. 

2. Aan R egenten van de Willem Arntsz 
Stichting te Utrecht wordt vergunning ver
leend om van de Willem Arntsz Hoeve, gele
gen aan den Dolderschen weg in de gemeente 
Z eist, de paviljoenen Donders, Wier, van 
Leeuwenhoek, Schroeder van der Kolk, Lo
rentz Camper, van Swieten, Huygens, Boer
haave, Winkler en de noordelijke vleugel van 
paviljoen Spinoza, in te r ichten tot een ge
sticht voor krankzinnigen, dat geach t zal wor
den één geheel uit te maken met het krank
zinnigengesticht te Ut,·echt, bedoeld bij het 
Koninklijk beslui t van 21 Juni 1887 (Staats
blad n°. 104) . 

Zoowel voor het gesticht op de Willem 
Arntsz Hoeve a ls voor de inrichting, bedoeld 
in artikel 3, zullen gelden de voorheen en 
th ans overgelegde teekeningen en daarbij ge
geven beschrijving. 

3. D e paviljoens Swammerdam, Spinoza (met 
uitzondering van de nom·delijke vleugel), van 
't Hoff, Eykman, de beide kleine paviljoens 
(in gebruik genomen in 1917) en de boerderij , 
worden gezamenlijk onder de voorwaarden, 
vermeld in artikel 12, aangewezen a ls eene 
inrichting welke niet a ls gesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daari n meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden. 
wanneer di t noodig blijkt, aan te vullen of 
te wijzigen. 

4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw bepaalt voor elk paviljoen 
het tijdstip, waarop dit in gebruik mag wor
den genomen , en het maximum van het aantal 
verpleegden, dat daarin mag worden opgeno, 
1nen. 

5. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 664 krankzinnigen, 308 
mannen en 356 vrouwen, verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
e indigende 1 Juli 1936 nog 18 m a nnen en 18 
vrouwen verpleegd worden. 

6. In de inrichting, bedoeld in artikel 3 
mogen niet meer dan 111 mannen en 91 
vrouwen verpleegd worden . 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en L andbouw mo
gen op het terrein van de Will em Arntsz 
Hoeve geen opstallen, tenzij overeenkomstig 
de teekeningen en beschrijving, bedoeld in ar
t ikel 2, worden opgericht en mag niet aan 
derden de beschikking over eenig deel van 
dit terrein worden gegeven . 

8. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
m de gebouwe n van de Willem Arntsz Hoeve 
de rioleering en verdere inricht ingen op het 

terrein, zoomede in de on1heining van de tui
nen, geen verandering worden aangebracht, 
welke ten gevolge zoude hebben, dat zij niet 
meer geheel ovei-eenstemden met de teekenin
gen en beschrijving, bedoeld in artikel 2. 

9. In elk voo1· meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijke 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

10. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen - behalve aan 
den geneesheer-directeur, tevens werkzaam in 
het gesticht te Utrecht - aan ten minste 6 
geneeskundigen , die gevestigd moeten zijn in 
woningen op het t.irrein van de Willem Arntsz 
Hoeve en daarbuiten geen geneeskundige prak
tijk mogen uitoefenen. 

ll. Van elke opneming, ontslag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen twee 
weken een schriftelijke kennisgeving gezon
den aan diengene der Inspecteurs, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , die door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw is belast 
met het toezicht op de Willem Arntsz Hoeve. 

12. De voorwaarden, bedoeld in artikel 3, 
luiden a ls volgt : 

1. Tot de inrichting wordt te a llen tijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op de Willem Arntsz 
Hoeve. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel, geven den in
specteur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. D e geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeuri ge aanteekeningen, wel
ke · een duidelijk beeld geven van de voorge
schiedenis , zoomede van den toestand van de 
verpleegden in lichamelijk , geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan ; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichting nog 
noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van den vei·pleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende vijf en twintig 
jaren. V an deze aanteekeningen wordt aan 
den inspecteur op zijn verlangen inzage ge
geven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
D epartementen van algemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den Officier van Justitie . 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzook of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schelijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere voor

schr ifte n, welke dooi· Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken e n Landbouw ten aanzien 
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van het bepaalde in dit artikel mochten wor
den gegeven. 

13. Aan den inspecteur wordt te all en tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van de Willem Arntsz Hoeve. 

14. Het bestuur draagt zorg dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 4, 7, 8 
en 12, zoomede een copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 2, aanwezig 
zijn in de Willem Arntsz Hoeve en aan den 
inspecteur, zoomede aan den Officier van Ju
stitie, te allen tijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd. 

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

's-Gravenhage, den 23sten December 1931. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 14 Januari 1932.) 

23 Decernber 1931. BESLUIT tot vaststel
ling van het reglement voor de gewone en 
buitengewone hoogleeraren en lectoren aan 
de Landbouwhoogeschool te Wageningen. 
s. 537. . 

Wij WILHELMINA, f>nZ.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw van 29 Augustus 1931, Directie van 
den Landbouw, n°. 2725, Centrnal Admini
stratief Bureau; 

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 8 
December 1931, n°. 35) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 December 1931, Di
rectie van den Landbouw, n°. 7379, Centraal 
Administratief Bureau; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het navolgende reglement voor de gewone 

en buitengewone hoogleeraren en lectoren 
aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen 
vast te stellen. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder 
,,Onze Minister": de Minister die met de uit
voering van de wet tot regeling van het hoo
ger landbouwonderwijs is belast. 

2. 1. Ambtenaar in den zin van dit be
sluit is hij , die voor vast of voor tijdelijk is 
aangesteld als gewoon hoogleeraar, buiten
gewoon hoogleeraa.r of lector aan de Land
bouwhoogeschool te Wageningen. 

2. Niet is ambtenaar in den zin van dit 
besluit hij , aan wien ingevolge artikel 23 der 
wet tot regeling van het hooger landbouw
onderwijs eene onderwijsopdracht is verleend. 

3. 1. Verlof buiten de vastgestelde vaci.n
tiën moet bij Curatoren worden aangevraagd. 

2. Op aanvragen om verlof van minder 
dan een maand beschikken Curatoren. 

3. Verlof van een maand of langer kan 
op voorstel van Curatoren door Onzen Minis-

ter worden verleend, mits - indien Onze 
Minister, Curatoren gehoord, dat noodig auht 
- een naar zijn oordeel bevredigende rege
ling voor het onderwijs wordt getroffen. De 
Minister beslist, Curatoren gehoord, of gedu
rende dit verlof de bezoldiging zal behouden 
worden. 

4. Een verlof van langer dan een jaar 
wordt in elk geval buiten genot van bezoldi
ging verleend, tenzij het verlof in het open
baar belang is verleend. 

4. 1. Is een ambtenaar door ziekte of on
geval of andere wettige reden verh inderd on
derwijs te geven dan verwittigt hij daarvan 
aanstonds het College van Curatoren; wan
neer het onderwijs wordt hervat, deelt hij dit 
eveneens aan Curatoren mede. 

2. Indien de ambtenaar gedurende meer 
dan een maand verhinderd is onderwijs te 
geven, verwittigen Curatoren hiervan den Mi
nister en doen zij, zoo noodig, den Minister 
voorstellen omtrent de voorziening in het on
derwijs. Wanneer het onderwijs wordt hervat. 
deelen zij dit den Minister eveneens mede. 

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 
9, geniet de ambtenaar, die wegens · ziekte of 
ongeval verhinderd is onderwijs te geven, ge
durende de maand waarin de arbei d is opge
geven en gedurende de 18 daarop volgende 
maanden de volle bezoldiging en gedurende 
de daarop volgend 18 maanden 2/3 gedeelten 
van zijn bezoldiging. Na het verstrijken van 
dezen termijn wordt tot op het tijdstip, waar
op het ontslag ingaat of het onderwijs wordt 
hervat, de bezoldiging voor de helft uitbe
taald. 

6. 1. Wanneer de ziekte of het ongeval, in 
het vorig artikel bedoeld, is ontstaan in ver
band met zijne dienstbetrekking ontvangt de 
ambtenaar zijn volle bezoldiging gedurende 
den tijd, waarin hij verhinderd is onderwijs te 
geven. 

2. In dit geval heeft de ambtenaar aan
spraak op vrije genees- en heelkundige be
handeling op den voet van de bepalingen 
der Ongevallenwet 1921. 

7. Voor de toepass ing van artikel 5 wordt 
ten aanzien van den ambtenaar, die na eene 
ziekte of een ongeval het onderwijs heeft her
vat en binnen dertig kalenderdagen daarna 
ten gevolge van dezelfde ziekte of hetzelfde 
ongeval wederom verhinderd wordt het on
derwijs te geven, de tweede verhindering als 
een voortzetting van de eerste aangemerkt. 

8. 1. Aan den ambtenaar, die aan tuber
culose lijdt, kunnen, indien na een genees
kundig onderzoek, ingesteld door een tuber
culose-arts, blijkt, dat opneming in een in
richting tot verpleging van lijders aan die 
ziekte genoegzaam uitzicht op herstel geeft, 
de ko ten van verpleging in zoodanige in
richting geheel of gedeeltelijk worden ver
goed, totdat herstel is ingetreden, of zich 
verschijnselen voordoen, waaruit blijkt, dat 
verdere verpleging a ldaar van geen nut meer 
is. 

2. Bij uitzondering kan ook voor andere 
ziekten eene tegemoetkoming worden gegeven 
in de kosten van verpleging in eene zieken
inrichting of van eene andere behandeling; 
ook clan is vere ischt, dat uit een geneeskundig 
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onderzoek bi ijkt, dat verpleging of andere be
handeling genoegzaam uitzicht op herstel 
geeft. 

3. Tegemoetkoming in de kosten van ver
pleging in eene inrichting in het buitenland 
of van eene andere behandeling in het bui
tenland kan slechts worden gegeven, indien 
uit eene verklaring van eèn in Nederland ge
vestigden geneeskundige zonder eenig voorbe
houd blijkt, dat a lleen zoodanige verpleging 
of andere beh ande ling genoegzaam uitzi cht op 
herstel geeft. 

4. D e verpleegde, die weigert zich te ge
dragen naar de voorschriften der inrichting, 
waarin hij is opgenomen, of bij andere be
handeling naar de daarvoor gegeven voor
schriften, verliest zijn recht op de hem toege
kende vergoeding van kosten. 

9. 1. Ter beantwoording van de vraag, of 
diensthervatting al of niet is uitgesloten , kan 
een geneeskundig onderzoek worden ingesteld. 
Zoodanig onderzoek wordt in elk geval inge
steld, indien de betrokkene langer clan een 
jaar onafgebroken wegens ziekte of ongeval 
verh incle1·cl is zijn dienst te verrichten of wan
neer hij binnen een t ijdvak van anderhalf jaar 
meer clan 2/3 gedeelten van het aantal dagen, 
waarop hij onderwijs had behooren te geven, 
wegens ziekte of ongeval heeft verzuimd. 

2. Blijkt bij het in het vorig lid bedoeld 
onderzoek, dat diensthervatting niet is uitge
s loten, dan wordt de betaling van bezoldiging 
volgens de artikelen 5 of 6 voortgezet en het 
geneeskundig ondei'zoek, telkens wanneer dit 
wenschelijk wordt geacht, herhaald. 

3 . Blijkt bij het in het eerste lid bedoelde 
onderzoek, dat diensthervatting is uitgesloten, 
dan wordt de betaling van bezoldiging vol
gens de a rtikel en 5 of 6 voortgezet tot aan den 
dag v,in ingang van het ontslag. 

10. 1. Een ambtenaar, die op grond van 
den uitslag van een geneeskundig onderzoek, 
als bedoeld in het vorig artikel, niet reeds 
op last van het bevoegd gezag aan een ge
neeskundig onderzoek volgens de bepalingen 
van de P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
woals di e edert is gewijzigd, wordt onder
worpen, kan, indien hem op grond van den 
uitslag van het onderzoek eervol ontslag 
wordt aangezegd, binnen veertien dagen na de 
<lagteekening van deze aanzegging aan Onzen 
Minister verzoeken aau een herkeuring te wor
,den onderworpen. Van de mogelijkheid daar
toe wordt den ambtenaar bij de aanzegging 
mededeeling gedaan. 

2. Zoodanige herkeuring heeft in ieder ge
val" plaats, indien, nadat een geneeskundjg 
onderzoek volgens de bepalingen va n de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), niet tot 
afkeuring heeft geleid, desondanks naar het 
oordeel van Onzen Minister de toestand van 
den ambtenaar tot ontslag aanleiding moet 
geven. 

3. D e herkeuring gesch ied t door een of 
• meer door Onzen Minister aangewezen des

kundigen, die niet aan het voorafgegaan ge-
11eeskundig onderzoek van den ambtenaar heb
ben deelgenomen, eventueel bijgestaan door 
een, door den ambtenaar en voor zijne reke
ning aan te wijzen geneeskundige, aan wien 
adviseerende stem wordt toegekend. 

ll . Wanneer ingevolge artikel 36 der Wet 
tot regeling van het hooger landbouwonderwijs 
tot schorsing van een ambtenaar wordt over
gegaan, wordt de bezoldiging gedurende de 
schorsing ingehouden; in bijzondere omstan
digheden kan Onze Minister echter, op voor
stel van Curatoren een hiervan afwijkende 
regeling treffen. 

12. Aan den ambtenaar, wien eervol ont
slag wordt verleend wegens opheffing van 
zijne betrekking, wordt met ingang van den 
dag van ontslag, voor zoover hij a lsdan niet 
in de termen valt om pensioen te genieten, 
ten laste van het Rijk een wachtgeld toege
kend op den voet van de daa rvoor vastgestel
de bepalingen. 

13. 1. D e bezoldiging van den ambtenaar 
wordt niet langer uitbetaald dan tot en met 
den dag van zijn overlijden. 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van een ambtenaar wordt aan zijn weduwe een 
bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met de be
zoldiging van den overledene over een tijdvak 
van zes weken. Laat de overledene geen we
duwe na, dan geschiedt de uitkeering ten be
hoeve van de minderjarige wettige of erkende 
natuurlijke kinderen van den ambtenaar. Ont
breken ook zoodanige kinderen, dan geschiedt 
de uitkeering, indien de overledene kostwin
ner was van ouders, broeders, zusters of meer
derjarige kinderen, ten behoeve van deze be
trekkingen. 

3. Indien een overleden ambtenaar geen 
betrekkingen , a ls bedoeld in het tweede lid, 
nalaat, kan het daarbedoeld bedrag door On
zen Minister geheel of ten deele worden uit
gekeerd voor de betaling van de kosten der 
laatste ziekte en der begrafenis, indien de na
latenschap van den overledene voor de beta
ling van die kosten ontoereikend is. 

14. 1. Gedurende de maand van het over-
1 ijden en de volgende drie maanden behouden 
de achterblij vende gezinsleden het gebruik der 
ambtswoning waarin zij met den ambtenaar 
woonden. Daarvan kan echter worden afgewe
ken , als dat in het belang van den dienst 
noodzakelijk is. Alsdan wordt door Onzen Mi
nister naar billijkheid een schadevergoeding 
gegeven. 

2. Bij vrijwillig verlaten van de ambtswo
ning binnen den termijn, gedurende weiken 
de woning nog mag worden gebruikt, kan 
Onze Minister te zijner beoorcleeling eene ver
goed ing geven. 

15. Indien door den ambtenaar voor het 
gebruik van de ambtswoning eene vergoeding 
verschuldigd was, voldoen de achtergebleven 
gezinsleden deze over den tijd, gedurende wel 
ken zij het gebrnik van die woning behouden. 

16. De ambtenaar is verplicht tot geheim
houding van hetgeen hem in zijn ambt is ter 
kennis gekomen, voor zoover die verplichting 
uit den aard der zaak volgt of hem uitdruk
kelijk is opgelegd. 

17. 1. Wij kunnen voor de ambtenaren, op 
wie dit beslttit betrekking heeft, commissies 
jnstellen, als bedoeld in het tweede en derde 
lid van artikel 3 der Ambtenarenwet 1929. 

2. De artikelen 85 tot en met 89 van het 
Algemeen .Rijksambtenarenreglement zijn van 
ove1·eenkomstige toepassing. 
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18 . Voor de ambtenaren, op wie dit be

sluit van toepassing is, kan Onze Minister eene 
, commissie voor georganiseel"d overleg inste_l

len; h ij stelt daarbij regelen vast in zake 
hare samenstelling, werkingssfeer, taak, be
voegdheden en werkwijze. 

19 . Voor zooveel voor de ambtenaren na
dere a lgemeene voorschriften ter uitwerking 
of aanvulling van de bepalingen van dit be
slui t worden vereischt, worden zoodanige voor
schriften door Ons, of met Onze machtiging 
door of vanwege Onzen Minister vastgesteld . 

20. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 1 September 1931. 

21. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,,Reglement hoogleerare n en lectoren Land
bouwhoogeschool" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge. 
zonden aan den Raad van State en de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten December 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Za ken 

en Landbouw, 
R u y s d e B eer e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 8 Januari 1932.) 

24 December 1931. WET tot wijziging en ver
hooging van het zesde hoofdstuk (Depar
tement van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen) der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930. S. 538. 

24 December 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening, met 
toepassing van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171) , van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten, noodig voor het uitbreiden van de 
algemeene begraafplaats te Al,nelo. S. 
539. 

24 Decembe,· 1931. vVET tot vaststelling vàn 
het ee,·ste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. S. 540 . 

De begrooting wo,·dt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst . f 1,850,000 
T itel B. Kapitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst f 1,850,000 

24 December 1931. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Rijksbegroo
ting voor het d ienstjaar 1932. S. 541. 

De begrnoting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone di enst . f 73,903,406 
Titel B. Kapitaaldienst 300,252,000 

Geheele dienst f 374,155 ,406 

24 Dece,nber· 1931. WET tot vaststelliug Yan 
het twaaJ,jde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1932. S . 542. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 50,000 
Titel B. Kapitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst f 50.000 

24 D ecem bei· 1931. WET, houdende eene re
geling betreffende het opleggen van voor
loopi ge aanslagen in de dividend- en tan
tièmebelast ing. S. 543. 

Bijl. H and. 2de Kame,· 1931/1932, n°. 189, 
1- 6. 

Hand. id. bladz. 664. 
Bijl. Hand. 1ste Ka,,n er 1931/1932 n°. 189, 

bladz. 1. 
Hand. id. bladz. 123. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is dat, in afwachting van 
de vaststelling van aanslagen in de dividend
en tantièmebelasting, voorloopige aanslagen 
kunnen worden opgelegd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de considerans van de wet van 

13 J anuari 1922 (Staatsblad n°. 9), houdende 
bepalingen betreffende het opleggen van voor
loopige aanslagen in de directe belastingen, 
wordt na het woord "belastingen" ingevoegd: 
en in de dividend- en tantièmebelasting. 

Art. II. Aan artikel 1 van voormelde wet 
wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: 

Eveneens kan naai· aanleiding van eene aan
gifte voor de dividend. en tantièmebelasting 
een voorloopige aanslag in die belasting over
eenkomstig de aangifte worden opgelegd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, D e Geer. 
( Uitoeg. 12 Januari 1932 . ) 

24 D ece,nber 1931. WE'.r tot wijziging en 
verhooging van het eei-ste hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 
S. 544. 

24 Decemb er 1931. WET tot wijziging van 
het ~weede hoofdstuk der R ijksbegrooting 
voor het di enstjaar 1930. S. 545. 

24 Dece,nber 1931. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onte igening ten be
hoeve van uitbreiding van het emplace-. 
ment St. Jacob i Pai-ochie. S. 546. 

24 Decemb er 1931. "\VET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aanleg 
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en de vetbetering van een weg van 
St. Oedenrode naar Son, in de gemeenten 
St. Oedenrode en Son. S . 547. 

24 December 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten , noodig voor den aanleg 
en de verbetering van een weg van 
Sche1·me1·h01·n over Beemster naar Aven
horn, onder de gemeenten Sch1J1·m e1·ho1·n , 
Becrnste,·, Oudendijk en A venh01·n. S . 
548. 

24 Decemb er 1931. ,vET tot goedkeuring van 
de opzegging van het op 8 Januari 1925 
tusschen N ede,·land en N 001·wegen geslo

-1:en voorloopig luchtvaartverdrag. S . 549 . 
vVij WILHELMINA, enz. . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot opzeg
ging van het op 8 Januari 1925 te 's-Graven
hage tusschen Nederland en Noorwegen ge
sloten en bij de wet van 24 December 1925 
(Staatsblad n° . 502) goedgekeurd voorloopig 
luchtvaartverdrag, welke opzegging op grond 
van artikel 58, derde lid, der Grondwet alleen 
kan gesch ieden krachtens de wet; 

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

Opzegging van het tusschen Nederland en 
Noorwegen op 8 Januari 1925 gesloten voor
loopig luchtvaart,verdrag wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1931 . 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k la n d. 
(Uitgeg. 14 Januari 1932.) 

24 Dece1nbe1· 1931. vVET, houdende vaststel
ling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Surinam e over het dienstjaar 1928. S. 
550. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 8,212,706.03. 

De ontvangsten hebben bedragen: 
f 4,573,595.395. 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt 
f 3,639,110.635. 

24 Dece1nbe1· 1931. WET, .houdende wijziging 
van de wet van 22 Maart 1924 (Staats
blad n°. 149) , houdende verhooging van 
de uitkeering aan het ·w eduwen- en Wee
zenfonds van militairen beneden den rang 
van officier bij de Koloniale Troepen. 
S. 551. 

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

dat de wenschelijkheid is gebleken van eene 

wijziging van de wet van 22 Maart 1924 
(Staatsblad n° . 149), houdende verhooging 
van de uitkeering aan het Weduwen- en Wee
zenfonds van militairen beneden den rang 
van officier bij de Koloniale Troepen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 1 der 

wet van 22 Maart 1924 (Staatsblad n° . 149 ) 
wordt gelezen als volgt: 

"Deze uitkeeringen worden gebracht ten 
laste van de geldmiddelen van Nederlandsch.
lndië, met uitzondering van de bedragen, noo
dig voor de militairen in Surinarne en Cura
ç·ao, welke onderscheidenlijk ten laste komen 
van het Xlde hoofdstull: der Rijksbegrooting 
en van de kolon ia le huishoudelijke begrooting 
van Curaçao .'' 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Januari 1931. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Koloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 12 Jan,,a1·i 1932.) 

24 D ecembe,· 1931. WET, houdende intrek
king van de beschikbaarstelling bij de 
wet van 21 November 1924 (Staatsblad 
n° . 517) van een renteloos voorschot uit 
's Rijks schatkist ten behoeve van de 
Naamlooze Vennoot.schap Waterleiding 
Maatschappij voor Zuid-Limburg. S. 552. 

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

dat het wenschelijk is gebleken in te trekken 
de beschikbaarstelling bij de wet van 21 No
vember 1924 (Staat.,blad n°. 517) van een 
renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten 
behoeve van de Naamlooze Vennoot.schap ,va
terleid ing Maatschappij voor Zuid-Limburg ; 

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

De beschikbaarstelling bij de wet van 21 
November 1924 (Staatsblad 11°. 517) van een 
renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten 
behoeve van de Naamlooze Vennoot.schap \Va
terleiding Maatschappij voor Zuid-Limburg 
tot een bedrag van ten hoogste f 270,000, 
wordt ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van A,·beid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r s c h uur. 

De Ministei· van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 18 Janua,·i 1932.) 

24 December 1931. WET, houdende tooken
ning van de bevoegdheià tot het tijdelijk 
treffen van maatregelen ter regeling van 
den uitvoer van bepaalde goederen. S . 
553. 

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

dat het wenschel ijk is, dat in het belang van 
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den Nederlandschen uitvoerhandel tijdelijk van de vraag, of men te doen heeft met ben-
maatregelen kunnen worden genomen ter re- zine als bedoeld is in arti kel 2, eerste of 
geling van den uitvoer van bepaalde goede- tweede lid, der voormelde wet, wordt nage-
ren; g-aan, of de te onderzoeken stof zich gedraagt 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. naar de physische en chemische kenmerken, 
Art. 1. Onder uitvoer verstaat deze wet: die aan de in het eerste lid van genoemd ar-
Uitvoer uit het vrije verkeer hier te lande, tikel bedoelde lichte aardolie- en bruinkool-

uitvoer uit entrepots van binnenlandsche goe- ' teerdistillaten in het a lgemeen eigen zijn. 
deren en uit entrepots bedoeld in artikel 2 1 2. Het onderzoek naar het soortelijk ge-
der Wet van 7 Juni 1919 , Staatsblad n°. 318. wicht geschiedt door middel van areometers of 
hieronder begrepen. door middel van pycnometi·ische weging. Het 

2. 1. Indien en zoolang door eenig land soortel ijk gewicht bij 15° Celsius wordt be-
de invoer uit Nederland van bepaalde goe- paald ten opzichte van water van 4° Celsius. 
deren boven eene bepaalde hoeveelheid is ver- 3. H et ontvlammingspunt wordt bepaald 
boden, kunnen door 'Ons, op voordracht van met het apparaat van Abel-Pensky. 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nij- 4 . Dit besluit treedt in werking met ingang 
verheid, gehoord eene door Ons te benoemen van den eersten J anuari 1932. 
Commissie, regelen worden vastgesteld betref- Onze Minister van Financiën is belast met 
fende den uitvoer van die goederen naar dat de uitvoering van dit besluit, dat in het 
land, zoomede bedragen welke, ter bestrijding Staatsblad za l worden geplaatst en waarvan 
van kosten, aan de uitvoering dier regelen afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
verbonden, aan belanghebbenden in rekening van State. · 
worden gebracht. 's-Gravenhage, den 28sten December 1931. 

2. Een besluit als in het vorig lid bedoeld. WILHELMINA. 
wordt in de Nederlandsche Staatscoumnt be- De Ministei· van Financiën, De G eer. 
kend gemaakt. , ( Uitgeg. 30 Decernbe1· 1931.) 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon-
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cem ber 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T . J. V e r s c hu u r. 

( Uitgeg. 28 D ecernber 1931.) 

24 D ecember 1931. BESLUIT, houdende vast
stelling van den datum van inwerking
treding der wet van 3 December 1931 
(Staa t•bloil n°. 489), betreffende het ver
leenen van geldelijke uitkeeringen aan de 
z.g. mobilisatie-slachtoffers. S. 554. 

l nwe1·kingt1·eding op 1 Janua,·i 1932 . 

28 D ecember 1931. BESLUIT, houdende voor
schriften betreffende het onderzoek naar 
aard en kenmerken van de stoffen, be
doeld in artikel 2 der wet van 19 Decem
ber 1931 (Staatsblad n°. 527), tot tijde
] ijke heffing van een bijzonder invoerrecht 
op benzine. S. 555. 

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

Financiën van 3 December 1931, n°. 136, Afd. 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien de artikelen 2 en 20 der wet van 19 
December 1931 (Staatsblad n°. 527) , tot tij 
delijke heffing van een bijzonder invoerrecht 
op benzine; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 December 1931, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 22 December 1931, 
n °. 188, .Afd. Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Bij het onderzoek, naar aanleiding 

29 December 1931. BESLUIT tot vaststelling 
van eene tijde~jkekorting op de bezoldiging 
van de burgerlijke en militaire Rijksamb
tenaren en van h et personeel bij het lager-, 
nijverheids- en landbouwondetwijs, voor 
zoover dit bezoldif d wordt naar door of 
vanwege Ons vastgestelde regelen. S. 556. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsch e Zaken en 
Landbouw, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters, van 9 December 1931, n°. 427, Kabinet 
M.R.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1931, n°. 26) ; 

Gezien het nader rapport-van Onzen Minister 
voornoemd van 28 December 1931, n°. 451, 
Kabinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is tijde~jk 
eene korting toe te passen op de bezold1gmg 
van de bur"erlijke en militaire Rijksambtenaren 
en van het personeel bij het lager-, nijverheids
en landbouwonderwijs, voor zoover dit bezol
digd wordt naar door of vanwege Ons vastge
stelde regelen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan.= . .. 
Art. 1. 1. In afwijking en met wyz1gmg 

in zooverre van het B ezoldigingsbesluit Burg~r
lijke Rijksambtenaren 1928 en van de ove~1ge 
desbetreffende regelingen wordt voor het t1Jd
vak 1 Maart 1932 tot 1 Maart 1935 eene tijde
lijke korting toegepast op de bezoldiging, voor 
zooverre deze niet bij de Wet is geregeld, van : 

1°. de burgerlijke en militaire Rijksamb
tenaren; 

20. het personeel bij het lager- , nijverhe\ds
en landbouwonderwijs, hetwelk, geen Ryks
ambtenaar zijnde, niettemin bezoldigd wordt 
naar door of vanwege Ons vastgestelde regelen. 

2. Deze korting bedraagt : 
a. voor h en, die gehuwd zijn, en voor hen, 

die gehuwd zijn geweest, 2½ ten honderd van 
de eerste f 2000 en 5 ten honderd van het meer-
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dere der jaarlijksche bezoldiging. met uitzon
dering van het bedrag daarvan, hetwelk aan 
ldndertoelage wordt genoten ; 

b. voor hen, die ongehuwd zijn en nimmer 
gehuwd zijn geweest, 2½ ten honderd vau de 
eerste f 1000 en 5 ten honderd van h et meerdere 
der jaarlijksche bezoldiging, met uitzondering 
van het bedrag daarvan, hetwelk aan kinder
toelage wordt genoten. 

3. Onder jaarlijksche bezoldiging wordt ver
staan het voor een geheel jaar berekende totaal 
bedrag der onder welke benaming ook aan de 
betrekking of betrekkingen vast verbonden in
komsten, voor zoover niet strekkende tot ver
goeding van onkosten, aan het vervullen der 
betrekking of betrekkingen verbonden. In het 
geval kost en inwoning wordt genoten, wordt 
het vrij genot daarvan niet onder deze inkom
sten begrepen en, indien voor dit genot korting 
op de bezoldiging plaats vindt, wordt het hier
voor vermelde totaal bedrag verminderd met 
het voor een geheel jaar berekende bedrag dezer 
korting. 

4. Het bedrag van de jaarlijksche korting 
kan tot een heelen gulden naar beneden worden 
afgerond. In de gevallen, waarbij ingevolge het 
vorige lid de korting op meerdere bezoldigingen 
gezamenlijk moet worden toegepast, kan de 
korting per bezoldiging of onderdeel van be
zoldiging w.:>rden vastgesteld op een evenredig 
deel van het totaal bedrag der korting. 

5. Indien buiten eene bezoldiging, welke 
door dit besluit wordt getroffen, tevens eenige 
bezoldiging wordt genoten, waarop uit hoofde 
van eene andere door of vanwege het Rjjk ge
troffen regeling de in het tweede Jid bedoelde 
korting wordt toegepast, wordt de korting, 
ingevolge dit be luit, bepaakl op het bedrag, 
dat in totaal gekort zou moeten worden, indien 
op laatstgenoemde bezoldiging dit be~luit even
eens van toepassing ware, verminderd met het 
bedrag der op deze bezoldiging afzonderlijk 
toegepaste korting. 

6. Indien van een echt.paar zoowel de man 
als de vrouw eene bezoldiging geniet, waarop, 
hetzij ingevolge dit besluit, hetzij uit hoofde 
van eene andere door of vanwege het. Rijk ge
troffen regeling, de in het tweede lid bedoelde 
korting moet worden toegepast, wordt, indien 
de jaarliiksche bezoldiging van den man meer 
dan f 1000 bedraa&t, voor de vaststelling der 
korting ingevolge ait besluit aangenomen, dat 
de gezamenlijke bezoldigingen door den man 
a lleen worden genoten. 

7. In geval van verandering in den burger
lijken staat gaat de daarmede gepaard gaande 
wijziging van de korting in met den eersten dag 
va_':1 de maand, waarin die verandering plaat-s 
grupt. 

8. Gehuwde vrouwen worden voor de toe
pasRing van het tweede lid van dit artikel be
handeld , alsof zij ongehuwd zijn. 

2. 1. Wij behouden Ons voor bepaalde 
a mbtenaren, in het buitenland werkzaam, van 
de toepassing van dit besluit geheel of gedeelte
lijk uit. te zonderen. 

2. T en aanzien van militaire ambtenaren der 
Koninklijke M.arine kunnen Wij bepalen , dat 
de tijdelijke korting, in het eerste lid van het 
vorige artikel bedoeld, op andere wijze ge
schiedt dan in de volgende leden van dat artikel 
is aangegeven. 

3. Besluiten, als in de vorige leden bedoeld, 
worden door Ons genomen op gemeenschappe
lijke voordracht van Onzen Minister, hoofd van 
h"t daarbij betrokken departement van alge
meen bestuur, en Onzen M.inister van Financiën-

Onzl' Ministers, hoofden van departementen 
van algemeen bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, het.welk in het Staatsbl,ad geplaatst zal 
worden en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en de A!ge
meene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1931. 
WILHELM! A. 

De Minister van St"at, 
Min. van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
R u y s d e B e er e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1931. _ 

29 Dece,nber 1931. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Giro he luit lfl24 (Staatsblad n°. 451) 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge
maakt bij besluit. van den 23sten Mei 1928 
(Staatsblad n°. 183) en dat nader is ge
wijzigd bij besluit van den 29sten April 
1929 (Staatsblad n°. 218). S. 557. 

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

Waterstaat van den 25 November 1931, n°. 
M. 52, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie ; 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van den 
1 December 1931, n°. 40) ; 

Gelet op het nadere rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 28 December 1931, 
n°. M. 59, Hoofdbestuur der P osterijen, T ele
grafie en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. I. In dit besluit wordt onder "Giro. 

besluit" verstaan het Girobesluit 1924 (Staats 
blad n°. 451), waarvan de gewijzigde tekst is 
bekend gemaakt bij Ons besluit van den 23sten 
Mei 1928 (Staatsblaà n°. 183)· en dat nader is 
gewijzigd bij Ons besluit van den 29sten April 
1929 (Staatsblad n°. 218). 

Art. II. In artikel I van het Girobesluit 
vervallen de komma achter het woord "bijpost
kantoren" alsmede h et woord "wijkpostkan
toren''. 

Art. III. In artikel 2, lid 1, laatsten zin van 
het Girobesluit wordt inplaats van "direct eur
generaal der posterij en en telegrafie" gelezen 
"directeur-genera\\! der posterij en, telegrafie en 
telefonie". 

Art. IV. In artikel 6, lid 1 van het Giro
besluit wordt de punt achter "stortingen" ver
vangen door "en den prijs van het ambsthalve 
te bezigen stortingsformulier. " 

Art. V. In artikel 7, lid 1 van het Girnbe
sluit wordt onder b inplaats van "postcrediet
brieven" gelezen "reispostcl..cqueboekjes". 

Genoemd lid wordt voorts aangevuld als volgt: 
"c. verzoeken aan den directeur tot het 

overmaken van bedragen door middel van post
wissels, aangeteekende brieven en bankcheques 
voor personen in het buitenland woonachtig. 
Hiervoor moeten schriftelijke verzoeken aan 
r!en directeur worden gedaan ; het overmaken 
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geschiedt buiten ,erant.woordelijkhcid van den 
dienst." 

Art. VI. In artikel 9 van het Girobesluit 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

a. Lid 1 en 2 worden gelezen a ls voli;i:t : 
,,1. Op schriftelijke aanvraag aan den direc

teur worden binnenlandsche reispostcheque
boekjes uitgP,reikt voor bedragen van ten minste 
één honderd gulden. Zij worden gesteld op naam 
van door den aanvrager aan te wijzen natuur
lijke personen. De bedragen van de reispost
chequeboekje~ kunnen worden voldaan door 
ambtshalve afschrijving van de postrekening 
van den aanvrager of door storting op eene door 
den directeur aan te wijzen postrekening. 

2. Gedurende één jaar te r ekenen van de 
dagteekening van de reispo tcheq,ueboekjes 
kunnen degenen, op ,vier naam deze z\jn gesteld 
op alle kantoren in r ederland, in mindering 
van het beschikbare saldo van de boekjes, geld 
opnemen. De uitbetaling kan in bijzondere ge
vallen worden uitgesteld tot den vierden dag 
na vertoon van de boekjes." 

b. In lid 3 wordt inplaats van "postcrediet
brief" gelezen "reispo~tchequeboekje". 

c. Lid 4 wordt gelezen als volgt: 
"4. Tegen inlevering van het boekje wordt 

een daarop beschikbaar gebleven bedrag terug
geboekt op een door of namens den houder aan 
te geven postrekening, dan wel uitbetaald aan 
een door of namens dezen aan te wijzen persoon." 

tl. In lid 5 wordt inplaats van "den brief" 
gelezen "het boekje". 

e. Een nieuw lid 6 wordt toegevoegd, 
luidende: 

,,6. De uitgifte van reispostchequeboekjes, 
waarvan de cheques in het buitenland betaal
baar zijn, zoomede het uitbetalen van cheques 
uit• dergelijke door bnitenlandsohe administra
t iën uitgegeven boekjes, geschiedt op de door 
den directeur onder goedkeuring van Onzen 
Minister vast te stellen voorwaarden." 

Art. VII. Artikel 11 van het Girobesluit 
wordt gelezen als volgt : 

,,Overbrenging van benragen van postreke
ningen op rijkspostspaarbankboekjes en omge
keerd ireschiedt overeenkomstig de in het Post
spa11,rbankbesluit vermelde voorwaarden." 

Art. VUL In artikel 12 van h~t Girobesluit 
wordt inplaats van "eens anders·• gelezen " de 
aangewezen". 

Art. IX. In artikel 14 van het Girobesluit 
worden de volgende wiizigingen aangebracht: 

a. In lid l onder d wordt inplaats van "post
credietbrief" gelezen "reispostcheq ueboekje". 

b. In lid 5 wordt inplaats van "po tcrediet
brief" gelezen ,.reispostchequeboekje", in plaats 
van "dien briPf" ,,hPt boekje", inplaats van 
" <len brief" (tweemaal) ,,het boekje" en inplaats 
van "den credietbrief" eveneens " het boekje". 

Art. X. In artikel 15, lid 11 van het Giro
hesluit wordt inplaats van "houder van 
chèques" gelezen "houders van cheque of reis
postchequeboekjes". 

~\rt. ~I. Artikel 19 ,an het Girobesluit 
wordt o-elezen als ,olgt: 

"l. VerschilJPn over het niet of niet juist 
uitvoeren van opdrachten tot bij•, af- en over
schrij ving moeten door de belanghebbenden zoo 
spoedig mogelijk na den dag, waarop di" op
dr11.chten ziJn gegeven, bij den directrnr aan
hnnp-ig worden gemaakt. 

2. De verplichting tot herstel van misvat
tingen en ver?.uimen, welke te dezen aanzien 
door den dienst mochten zi.in be!!aan. alsmede 
mogelijke aansprakelijkbPid van den dienst ter 
zake vervalt, wanneer nit herstel niet binnen 
twee jaren na den in lid l genoemden dag is 
verzocht." 

Art. XII. In artikel 21, lid 2 van het Giro
besluit wordt inplaats van "40 cent" gelezen 
,,25 cent". 

Art. XIII. In artikel 25, lid l van het Giro: 
besluit wordt inplaats van ,.b. de uitbetaalde 
chèques"; gelezen "b. de gedane uitbetalingen 
op cheques en reispostohequeboekjes :". 

Art. XIV. Dit besluit treedt in werking op 
1 Januari Hl~2. 

Onze Mini ter van Water taat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschr;ft aan den 
Raad van State medegedeeld zal wnrden. 

's-Gravenhage, den 29sten Del'ember 1931. 
WILHELMINA. 

D€ Mini,•/,P,r van Waterstaat, P. J. Re y me r . 
( Uil(Jeg. 30 Dec. 1931. ) 

30 Dece,nbe,· 1931. BESLUIT, waarbij, met 
intrekking van het Koninklijk besluit van 
den 24 Juli 1905 (Stcwtsblad n°. 243): 

l°. aan de Vereeniging "Vereeniging 
der Broeders van Liefde", gevestigd te 
Vem·ay, vergum1ing wordt verleend om de 
gebouwen harer tichting "St. Servatius" 
te Venray voor een gedeelte in te richten 
als krankzinni gengesticht; 

2°. het t. Aloysiuspaviljoen, behoo-
rende tot de stichti ng "St. Servatius", 
wordt aangewezen als eene inrichting, 
welke niet als krnnkzinnigengesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daar in meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. S. 
558. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 24 December 1931, n°. 6847. 
afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van Ons besluit van 24 Juli 

1905 (Staatsblad n°. 243) te bepalen: 
1. Aan de vereeniging "Vereeniging der 

Broeders van Liefde" , gevestigd te Venray, 
erkend bij Ons besluit van 20 Juni 1905, n°. 
54, wor·dt vergunning verleend om van hare 
st ichting St. Servatius, gelegen in de gemeen
te l' enra.y, de gebouwen, tot dusver bestemd 
en gebezigd voor de verpleging der krank
zinnigen, met uitzondering van één paviljoen, 
in te richten tot een gesticht voor krankzin
nigen overeenkomstig de voorheen en thans 
overgelegde teekeningen en daarbij gegeven 
beschrijving. 

2. Van de stichting wordt een paviljoen, 
op de overgelegde situatieteekening gemerkt 
paviljoen F en op de tichting bekend als het 
St. Aloysiuspaviljoen, onder de voorwaarden, 
vermeld in artikel 10, aangewezen als eene 
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inrichting, we lke 11iet als gesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin tneer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

,Vij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

3. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 659 mannelijke krankzin
nigen verpleegd worden. 

Bovendien mogen er in het gesticht gedu
rende het t ijdvak, eindigende 1 J anuari 1942, 
nog 60 mannelijke krankzinnigen verpleegd 
worden. 

4. In de inrichting, bedoeld in artikel 2. 
mogen niet meer dan 57 ma,me n verpleegd 
worden. 

Bovendien mogen ee gedurende het tijdvak , 
eindigende 1 Januari 1942, nog 11 mannen 
verpleegd worden. 

5. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mo
gen op het terre in van de stichting " St. Ser
vatius" geen opstallen, hetzij overeenkomstig 
de teekeningen en beschrijving, bedoeld in ar
tikel 1, worden opgericht en mag n iet aan 
derden de beschikking over ee nig deel van 
het tetTein wol'Clen gegeven. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
Yttn Binnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van de stichting, de r ioleering 
en verdere inr ichtingen op het terre in, zoo
mede in de omheining van de tuinen, geen 
veranderingen worden aangebrach t, welke ten 
geYolge zouden hebben, dat zij niet meer ge
heel overeenstemden met de tee ken i ngen en 
beschrij ving, bedoeld in artikel 1. 

7. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

8. De geneeskimdige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 4 
geneeskundigen, die gevestigd moeten zijn in 
een woning op of nabij het terrein van de 
stichting en geen andere geneeskundige prak
t ijk, hetzij consultatieve, mogen uitoefenen. 

9. V an elke opneming, ontslag of overl ij 
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken een schriftelijke kennisgeving gezonden 
aan diengene der Inspecteurs, bedoeld in ar
tikel 1 der wet van 27 April 1884 (Staatsblcul, 
n°. 96), die door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw is belast met 
het toezicht op de stichting "St. Servatius". 

10. De voorwaarden, bedoeld in artikel 2, 
luiden a ls volgt: 

1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
toegang verleend aan den Inspecteur, belast 
met het toezicht op de stichting "St. Serva
tius". 

2. Het bestuur, de geneeskund ig n, verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzaam personeel, geven den In
specteur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. D e geneeskundigen, verbonden aan de 
jnrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den toestand van de ver
p leegden in lichamelijk, geeste lijk en maat-

schappelijk opzicht, van de w1Jz1g111gen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
va l I en en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu e n dan bl ijken of voor t
zetting van de verp leging in de inrichting nog 
noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of ove rlijden van den verp leeg de 
zorgvuldig bewaard gedurende vij f en twintig 
jaren . Van deze aanteekeningen wordt aan 
den lnspecteur op zijn ve rlangen inzage ge
geve n. 

4. D e verpl eegden mogen niet worden be
lemmerd zich sch ri ftel ijk te wenden tot de 
hoofden der D e partementen van Algemeen 
Bestuur, tot den Inspecteur en tot den Offic ier 
van Jnstitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
ei . op e igen verzoek of op dat van een der 

o uders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of voog
dij; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den 
eersten geneeskundige, dat zijne verpleging in 
de inrichting niet l anger noodzakelij k of wen
schel ijk is; 

c. op verlangen van den Inspecteur . 
6. In acht worden genomen de nadere 

voorschriften , welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw ten aan
zien van het bepaalde in dit artikel moeten 
worden gegeven. 

11. Aan den Inspecteur wordt te a llen tijde 
toegang verleend tot de d ienstgebouwen van 
de stichting "St. Servatius". 

12 . H et bestuur draagt zorg, dat een af
scbrift van dit besluit en van de M inisterieele 
beschikkingen, bedoeld in artikelen 5, 6 en 10, 
zoomede een copie van de teekeningen en be
schrijving, bedoeld in artikel 1, aanwezig zijn 
in de stichting "St. Servatius" en aan den 
Inspecteur, zoomede aan den Officier van Ju
stitie, te allen tijde op verlangen worden voor
gelegd. 

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

's-G1·avenhage, den 30sten December 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van · Staat, 

Minist e,· vnn B innenlandsche Zaken 
en Landbomv, 

Ruys de Beerenbrouck. 
(Uitg eg. 18 J anuari 1932.) 

30 Decembe,· 1931. BESLUI'l', waarbij met 
toepassing van artike l 24 der Comptabili
te itswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele a rtikelen van het VIde 
Hoofdstuk der R ijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931. S. 559. 



1931 30 DEC C: M BE R (!::i . 5öû-5Ö 1) 782 

30 Decembe,· 1931. BESLUIT tot nadere wij
zig ing van het besluit van 3 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 59, Gouve,·nementsblad 
n°. 27) betreffende de rechtspleging bij 
de landmacht in Suriname . S. 560. 

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

Koloniën en van Justit ie van 7 November 
1931, 7de Afdeeling n°. 2, en van 16 ovem
ber 1931, 2de Afdeeling A , n°. 961; 

Gelet op de a rt ikelen 48 en 128 van het 
Reglement op het beleid der Regering in de 
kolonie Surina1ne; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 December 1931, n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voor 
noemde Ministers van 17 December 1931, 7de 
Afdeeling n°. 4, en van 24 December 1931, 
2e Afdeeling A, n°. 1043 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Ons besluit van 3 Maart 1925 (Staatsblad 

n°. 59, Gouve1·nernentsblad n°. 27) betreffen
de de rechtspleging bij de landmacht in Su
riname, zooals dat luidt na de daarin bij Ons 
besluit van 12 September 1925 (Staatsblad 
n°. 382, Gouve1·nementsblad n°. 80) aange
brachte aanvulling, ondergaat de volgende 
wijzigingen: 

I. Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
.,120. (1) Behalve uit een burger-rechts

"geleerde als president bestaat de kr ijgsraad 
,,uit twee door den commandant benoemde, 
"tot de landmacht in Suriname behoorende 
,,officieren, daaronder begrepen tweede luite
,,nants, onverschillig van welken leeftijd . 

,,(2) De Gouverneur bepaalt het costuum 
,,of de tenue, waarin de president, de presi
" dent-plaatsvervanger en de leden van den 
,krijgsraad alsmede de officier-commissaris en 

;,de secretaris van den krijgsraad bij hun op
,, treden a ls zoodanig gekleed moeten zijn." 

II. Artikel 12 wordt gelezen a ls volgt: 
"126. (1) H et ambt van auditeur-militair 

,,wordt uitgeoefend door het openbaar minis
,,teri e bij het Hof van Justitie. 

,, (2) De Gouverneur bepaalt het costuum, 
" waarin de leden van dat openbaar m inisterie 
,,bij hun optreden als auditeur-militair ge
,, kleed moeten zijn." 

III. Artikel 16bis wordt gelezen als volgt: 
"207a. De Gouverneur is bevoegd om de 

',',~~ u~;:~e~n!~1
1
!;_1;~1ia,1ne noodige voorschrif-

IV. Aan artikel 39 wordt een derde lid 
toegevoegd, 1 ui den de: 

,, (3) Dit besluit kan worden aangehaald 
" onder den titel: ,,Gewijzigde rechtspleging 
,,landmacht 1925"." 

Onze Ministers van Koloniën en van Justitie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministti· van K oloniën, De Graaf f . 
De Minister van J ustitie, J . Don n er. 

(Uitgeg. 8 Janua,•i 1932.) 

30 Decembe1· 1931. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het besluit van 3 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 60, Publicatieblad n°. 21) 
betreffende de rechtspleging bij de land
macht in Curaçao . S. 561. 

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

Koloniën en van Justitie van 7 November 
1931, 7de Afdeeling n°. 2, en van 16 Novem
ber 1931, 2de Afdeeling A , n°. 961 ; 

Gelet op de artikelen 48 en 149 van het 
Reglement op het beleid der Regering in de 
kolonie Curaçao; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
8 December 1931, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 December 1931, 7de 
Afdeeling n°. 4, en van 24 December 1931, 
2e Afdeeling A, n°. 1043 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Ons beslui t van 3 Maart 1925 (Staatsblad 

n°. 60, Publicatieblad n°. 21) betreffende de 
rechtspleging bij de landmacht in Curaçao, 
zooals dat luidt na de daarin bij Ons besluit 
van 12 September 1925 (Staatsblad n°. 383, 
Publicatieblad n°. 66) aangebrachte aanvul
ling, ondergaat de volgende wijzigingen : 

I. Artikel 10 wordt gelezen a ls volgt: 
.,120. (1) Behalve uit een burger-rechts

"geleerde als president bestaat de krijgsraad 
,,uit twee door den commandant benoemde, 
"tot de landmacht in Curaçao behoorende 
,,off icieren, daaronder begrepen tweedE luite
.,nants, onverschillig van welken leeftijd. 

,, (2) De Gouverneur bepaalt het costuum 
,,of de tenue, waarin de pres ident, de pres i
" dent-plaatsvervanger en de leden van den 
"krijgsraad alsmede de officier-commissaris en 
,,de secretaris van den krij gsraad bij hun op
,,treden als zoodanig gekleed moeten zijn." 

II. Artikel 12 wordt gelezen a ls volgt: 
"126. (1) H et ambt van a udi teur-m1hta 1r 

,,wordt uitgeoefend door het openbaar mmis
,,terie bij het H of van Justi t ie. 

,, (2) De Gouverneur bepaalt het costuum, 
" waarin de leden van dat openbaar ministerie 
,,bij hun optreden als auditeur-milita ir ge
,, kleed moeten zijn. " 

III. Arti kel 16bis wordt gelezen a ls volgt: 
"207a. (1) H et eerste lid van dit artikel 

,,blijft buiten toepassing. 
,, (2) De Gouverneur is bevoegd om de tot 

,,uitvoering in Curaçao verder noodige voor
,,schriften vast te stellen." 

IV. Aan artikel 39 wordt een derde lid 
toegevoegd, lui den de : 

,,(3) Dit besluit kan worden aangehaald 
"onder den titel: ,,Gewijzigde rechtspleging 
,,landmacht 1925"." 

Onze Ministers van Koloniën en van Justitie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenh age, den 30sten December 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Koloniën, De Graaf f . 
De M inister van J ustitie, J. Don n er. 

( Uitgeg. 8 Januari 1932. ) 
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31 December 1931. WET, houdende goedkeu

ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling I 
van de begrooting van N ederland,sch-lndië 
voor het dien tiaar 1931. S. 662. 

31 December 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdee
ling III van de begrooting van Neder
landsch-lndië voor het dienstjaar J931. 
S. 663. 

31 Decembei· 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdee
ling IIIA van de begrooting van Neder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1931. 
s. 564. 

31 D ecembei· 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VIII 
van de begrooting van N ederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1931. S. 565. 

31 D ecember 1931. WET, houdende tijdelijke 
heffing van opcenten op de invoerrechten 
in Nederlandsch-lndië. S. 566. 

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

dat het tot versterking der geldmiddelen van 
Nederlandsch-l ndië wenschelijk is tijdelijk op
centen te heffen op de aldaar geheven invoer
rechten; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Gediurende het jaar 1932 worden in 

het geheele tolgebied van Nede,·landsch-Indië 
twintig opcenten geheven op de invoerrech
ten, met uitzondering van die, welke worden 
geheven van goederen, belast volgens een der 
posten 22, 23, 26, 34, 102, 103 of 104 van 
het tarief van invoerrechten, behoorende bij 
artikel 1 der Indische Tariefwet. 

2. Deze wet treedt, met afwijking van het 
bepaalde in artikel 16 · der Indische Compta
biliteitswet (N ederlandsch Staatsblad 1925, 
n°. 328; I ndisch Staatsblad 1925, n°. 448), 
in werking met ingang van 1 Janua1·i 1932. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Koloniën, D e Graaf f. 
( Uitgeg. 14 Jani,ari 1932.) 

31 December 1931. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1931. S. 567. 

31 D ecember 1931. BESLUIT tot overbren-. 
ging van Crisisuitgaven van het vijfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930 naar de begrooting van 
het Leeningfond 1914 voor het dienstjaar 
1931. S. 568. 

31 December 1931. WET houdende natura) i
satie van L . F. W.' Acke,·mann en· 22 
anderen. S. 569. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Lud
wig Friedtrich W ilhelm Ackermann en 22 an
deren, die aan Ons het verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voo,· zooveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het r ederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedan igheid van Nederl ander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Ludwig F1·ied1·ich Wilhelm Acker,nann, 

geboren te H orst ( P ruisen) den 30 November 
1888, mijnopzichter, wonende te Brunssum, 
provincie Limbu,·g; 

2°. Ka,·el Antonius Ma,·ie Bastiaansen, ge
boren te Ginneken en Bavel (Noordbrabant) 
den 16 November 1908, zonder beroep, wo
nende te Ginneken, provincie N oordbrabant; 

3°. H einrich Anton Dressler, geboren te 
Kamnitz ( T sjecho Slowakije) den 28 Mei 1868, 
tingieter, wonende te Apeldoorn, provincie 
Gelderland; 

4°. W illem van de Giessen, geboren te 
Gent (België) den 2 J anuari 1891, trambe
diende, wonende te L edeberg bij Gent (Bel
gië); 

5°. Louis lgnace Graf, geboren te M olen
beek Sint Jan (België) den 17 Augustus 1908, 
zonder beroep, wonende te L eiden, provincie 
Zuidholland; 

6°. Johann Everhard Koek, geboren te 
Elten (Pruisen) den 23 Mei 1875, rotatiedruk
ker, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland ; 

7°. Jul es Gustaaf Lalemant, geboren te 
Schellebelle (België) den 9 April 1894, meu
belfabrikant, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

8°. Marie Francine Désirée Lang/ais, ge
boren te Paramé (Frankrijk) den 19 Septem
ber 1896, hoofdonderwijzeres, wonende te 
Schaesberg, provincie Limburg; 

9°. H enri J oseph Hub ert Lousb erg, gebo
ren te Gemmenich (België) den 26 November 
1881, tuinier, wonende te Emmen b/Luzern 
(Zwitserland); 

10°. Reinhold Friedrich Otto van Löwis of 
M enar, geboren te Riga (Letland) den 28 
October/10 November 1902, planter, wonende 
op de onderneming "Loeboek Pakam" (Neder
landsch-lndië); 

11°. H ellmuth L ouis Pappenhei,n, geboren 
te Trier (Duitschland) den 5 Maart 1901, 
bankbeambte, wonende te Amsterdani, provin
cie N oo,·dlwlland; 
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12°. I van Salomon, geboren te L öcknitz 
( Pruisen) den 1 Maart 1881 , koopman, wonen
de te Amste,·dam, provincie Noordholland; 

13°. Joseph Martin Schmeitz, geboren te 
Ho engen ( P ·1•uisen) den 1 M aart 1897, mijn
werker, wonende te Tüdderen (P ruisen); 

14°, J ohann Theodor Sch1nit , geboren te 
Freren ( P ruisen) den 17 November 1887, 
mijnwerker, wonende te Brunssum, provincie 
1:i111,bi1,1·g ; 

15°. Che.-sch Sch,ccirz, geboren te B ,·eziny 
( P olen) den 7/19 Mei 1889, koopman, wonen
de te R otterdani, provincie Zuidholland; 

16°. Anna Ma,·garetha Ubbelo hde, geboren 
te A ntwerpen ( B elgië) den 2 Augustus 1884, 
leerares, wonende te B enn e kom, gemeente Ede, 
provincie Gelde,·land; 

17°. Victor W enmacke,·s, geboren te R ich
te ,·ich (Prnisen) den 7 Augustus 1882, melk
f lijter, wonende te K erkrade, prov incie Lim 
burg; 

18°, A ,·tlmr Fried,·ich Wilhelm W unsch, 
geboren te Subkau (Pruisen ) den 19 Mei 1877, 
wd. mijnbouwkundig hoofdopzich ter bij de 
B a ngka-Tinwinn ing, wonende te M,mtok (Ne
rlerlandsch-l ndië) . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid. onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
l ,oedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. J ohan H einrich Arling, geboren te 
Emmen ( Drenthe) den 5 Augustus 1898, land
bouwer, wonende te M miste,·scheveld, gemeen
te E ,n,nen, provincie Drenthe ; 

2°. Johann U,·banski, geboren te Marxloh, 
gemeente H a,n born ( P ruisen) den 25 Decem
ber 1908, landbouwer, wonende te M eáen,
blik ( N oordholland). 

3. M et uitbre iding van het bepaalde bij 
,artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 

,en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
:955), wordt bij deze de hoedanigheid van N e
derlander verleend aan: 

1°. Rudolf Dressler, geboren te W eima,· 
( Duitschland) den 7 Juni 1910, m achinebank
werker, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

2°. Theodor Eduard Salo,non, geboren te 
73e,·lijn (P,·uisen) den 9 Mei 1910, kantoor
bediende, wonende te Amste,·dam, provincie 
N oordholland; 

3°. J ozef K aspa,· W ennmacher, geboren te 
K e,·krade ( L imburg) den 4 M aart 1910, kan
toorbediende, wonende te Kerkrade, provincie 
Limb1t1·g. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
rnn den dag na dien harer a fkondi g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

.cember 1931, 
WILHELMINA. 

D e Minister van J ustitie, J . D on n er. 

(Uitgeg. 7 Ja nua,·i 1932.) 

31 D ece,nber 1931. WET, houdende naturali
satie van L. H. J. Enionds en 19 anderen. 
S. 570. 

Wij WILHELNlINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aan le iding is tot naturalisatie van L eo 
H ub e1·t J ose f E,nonds en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daar toe hebben gedaan, met 
ornrlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel do enlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 De
cember 1920 (S taatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Sta.te, enz. 
Art. L De hoedanighe id van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. L eo H ub ert J ou / Emonds, geboren te 

Lontzen ( B elgië) den 26 Apr il 1894, bakker, 
wonende te Aken ( Pruisen); 

2° . <lr. Sigisumndus Ga,·gas, geboren te 
Pascanie (Ru,nenië) den 19 Januari 1876, 
p rivaatdocent aan de gemeentelijke universi
teit, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

3°. dr . Alfred Grunbaum, geboren te Odes
sa (R uslcind) den 26 Juli/7 Augustus 1887, 
eerste ass istent op het P a thologisch Labora
torium der universite it te Amste,·da,n, wonen
de te A 1nsterda1n, provincie N oordholland; 

4°. E,·ic Milton H art. geboren te B erlijn 
( P niisen) den 8 December 1899, zonder be
roep, wonende te 's-G,·avenhage, provincie 
Zuidholland; 

5°, Ji,li,u; Kahn, geboren te Da,·mstadt 
( H essen) den 16 Augustus 1878, koopman, 
wonende te A msterdcmn, provincie N oo,·dhol
land; 

6°. H e,·man B e1·tu• Keniink, geboren te 
Aalten (Gelderland) den 20 F ebruari 1897, 
la ndbouwer, wonende te Aalten, prov incie 
Gelde,'land ; 

7°. L eona,·d K entgens, geboren te Kl ein
uerhagen ( P1·uisen) den 26 J ui i 1881, tand
arts, wonende te Ut,·ech t, provincie Utrecht ; 

8°. Mm-ia Catharina Langenheim, geboren 
te P inneb e1·g (P ruisen) den 9 September 1891, 
huishoudster, wonende te 's-Gravenhaye, pro
vincie Zuidholland; 

9°, P eter La,nbert MobCl'tz, geboren te 
Aken (P ruisen) den 17 September 1877, voer
man. wonende te Aken (Pruisen); 

10°. Cunigunde 0/fermanns, weduwe van 
Matthias J osef Reuters, geboren te Oidtweil e,· 
(Pruisen) den 11 Juli 1870, zonder beroep, 
wonende te Alsdo,'f (P ruisen); 

11 ° . P ete1· J ohann P eters, geboren te Goch 
(P misen) den 19 Mei 1895, arbeider, wonende 
te Bal berg bij Sonsbeck (P rui.~en); 

12°. Gerardus H ubertus Raijer, geboren te 
Arcen en V elden ( L imburg) den 11 Augustus 
1905, landbouwer, wonende te Arcen, gemeen
te A1·cen en Veld.en, provincie Li1nburg ; 

13°. Hans August Sa.her, geboren te E ssen 
( P ruisen) den 31 M aart 1905, zonder beroep, 
wonende te Wa,rmond, provincie Zuidholland ; 

14°. Schalom M 01·eno Schoeff, geboren te 
Rustschuk ( Bulgarije) den 10 Juli 1894, kan
toorbediende, wonende te Schiedam, prnvincie 
Zuidholland ; 



· - 15°_:, Cnrn'tian 'See gers, . geboren' te Elten 
( Pruise_n) den 16 Octobet 1897, arbeider, wo-
neridè' 'tef Elten (Pruisen);· , ' 

1 ·15°'. M einard Jacob -lma'n Spreng er, gebo
ren te Midàelbiwg (Zeeland) den 7 Juli 1860, 
zonder beroep, woneQ.l;le _te Oostkapell e, pro-
vinci·e Z ëeland. ·\ ' 
• 2. .Met afwijking van het bepaalde bij ar

ti·kel 3,1 vierde lrd; onder 3° ., der wet van 12 · 
December 1892 (Staatsblad n°. 268h op het 
NedeFl Îmdei:schap en het in:gez'eterischap, laat
stelijk gewijzigd bij · de wet -van 31 December 
1920 : (Staatsblad n°. 955); wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

·• 1°. H ehdricWJ FranciscWJ ·Ahlers, geboren 
te Amsterdam (Nobrdhollanà) den 23 F e
bruari 1897, electricien, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland; 

2°. ' P éter Gitstàa/- Heckmann, geboren te 
Amsterdam (N oordholland) den 4 October 
1904, timmerman, wonende te H eerlen, pro
v inci·e Limburg; 

3°. AlbertWJ Leopold Johann'es H endricus· 
H eubach, geboren te Amsterdam (Noordhol
land) den 30 April 1897, kantoorbediende, 
wonende te Eindhoven, provincie N oordbi-a,. 
bant; · · 

4°. ,• Casper H endrik,Kl ey, geboren te Am
sterdam ( N oordholland) den 19 Maart 1894, 
kantootbediende, wonende te ,Amsterda,n; pro
vincie , N oordholltind. 

3. Deze wet treedt in werking met . ingang, 
van den dag na dien hare r a fkondi ging. 

Lasten en bevelen, 'enz. ; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, den 31sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Justi tie, J . Don n er. 
(Uit geg. 7 Janitari 1932.) 

31 December 1931. WET, houdende naturali- , 
satie van E. Agstteribbe• en• 19 anderen. 
s. 571. 

Wij WILHELMiNA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Elias Agstteribbe en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoem
den voo,· zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederl ander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Elias Agstteribbe, geboren te Amster

dam (Noordholland) den 3 Augustus 1890, 
diamantbewerker, wonende te B erche,n (Bel
gië); 

2°. Marie Eugenie Alphonsine B oitel , ge
boren te Saint-Sénoux. (Frankrijk) den 20 ' 
Augustus 1886, hoofdonderwijzeres, wonende 
te S èhaesberg, provincie Limburg ; 

3° . A nfridus A chilleus Guill elmus Hub ertus 
Geul en , geboren te Sint,Pieter, thans gemeente 
Maastricht (Limbwrg) den 11 Mei 1878, land-
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bou,fopzich•f.er; wonende te ·· Maas,tricht, pro
vincie -Litnbu,·g; · 

4°. Henderiena Cohen, geboren te L o·ga 
(Pruisen)' den i9'. September l:886, zonder be
roep, wonende ·t,ë . ,Leer ( Pruisèn) ; · 

5°. Isaak Fenster, ,. geboren te WoZkowisk 
( Polenh den -24 MaaJit/i , April 1903, procu
ratiehouder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland';• . , ! , , ' ~-

60 .. , l;Jlillf~l?n , Fe1fSZ, gebpren te Hambu,·g 
( Duitsi:htand) äén '17 'Januari 1896, vakonder
wijie'1~ '·wonènde•1te Biinitoeng (Nederlandsch
lndië); 

7°. Gyula Antal Graef, geboren te K ézdi
vásárhely (vroeger Hongarije, thans Rumenië) 
den ·10 •Meî 1909, ' teekenaar, wonende te 
's-Graven.hage , ' próvihoie Zuidholland; 

8°. Gerha:ra. K empkens, geboren te Hülrn 
(Pruisen.) den 31 October 1899, landbouwer , 
wonendè te Helsum .bij W eeze (Pruisen); 

9°. ·Andreas Müller, geboren te Sande 
(1'ruisen) den ' 23 September 1899, werktuig
kundige, ' wonende ' te Roosendaal en Nispen; 
provincie N oord~rabant; , 

10°. Walthe,l -Vi kto'>r N euwfrth , geboren te 
P ettau (vroeger Oo-st e'111.rijk, thans Jo ego-Slavië) 
den ·20 'October 19'07, stuurman, wonende te 
's-Graven.hag~, p_rovincie Zuidholland ; 

-' 11° . Johá.~n· Josef ClaudiWJ Scheffer, . ge
boren te • ,0sternburg · (Old~burg) den 3 De
cembe~ i897, · stok!)r ,' 1 wonende -te Hamburg 
(Duitschlani!J) ; ' .. 

12°. Amalia Lüdopica E_milia Ubb 'elohde, 
gèboren'. te :ll. ntwerpen (België) deri 14 Augus
tus ' -187(), · verpl'éeg;iter,huishoudster, wonende 
te Oegstgeest; proviricie ·Zuidholland ; 

13°. Urban ·Josef von de Winkel, geboren 
te Brüx gen (Pruisi'n) den 31 Juli 1893, mijn
werker,, wonende te ' Brüxgen (Pruisen) ; 

14°. " L eise,· Zuckerka'f/,(1,el, geboren te 
Uscieczko ( Polen)' den 31 Mei 1891, markt
koopman, ,wapende' te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholl&nd. · ' ' 

2. :Met afwijking· van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierqe li.d, onder 3°., der wet van 12 
Deçember 1892- (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij çle wet van 31 D ecember 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hqedanigheid van Nederlander verleend aan ; 

1°. Matthias GerardWJ H enricus Eickhof, 
geboren te Amsterdam.(Noordholland) den 15 
Juli 1894, magazijncb:ef, wonende te Amster
dmn, provincie N oordholland; 

2°. George · W ilhelm Glawe, geboren te 
A ,nsterdani (N oofdholldnd) den 31 Augustus 
1903, zeeman, wonende te Amsterda1n, pro
vincie N oordholland; 

3°: Jan Hub ert K obelé, geboren te K e,·k
rade ( L im bwrg) del\ '17 Juli 1903, smid-bank
wel:ker, wonende te Kerkrade, provincie Lin,
burg; 

4°, Alphonsus B erru:r:rifus Kohl, geboren te 
Bussum (Noordh_ollan,d) den 4 Augustus 1900, 
kantoorqediende, wonende te Amsterdam, pro
viµc ie 'No·ord.h9lland; ' · 

5°. Johan Adolf Veiéht, ' geboren te 's-Gm
ven.hage (Zuidholland) den 30 Augustus 1893, 
electricien, woµende te Amsterdam, proviqcie 
Noordholland·; ' ' ' · 

6°. 'P eter Paulm ·· A -ritoniWJ van de Vorst, 
50 
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geboren te V enlo (Li111but·g) den 27 Juni 
1899·, arbeider, wonende te Venlo, provincie 
Lirnbu,·g. 

3. Deze wet treedt in werking, met ingapg 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J . Don n e 1·. 

( Uitgeg. 7 Januari 1932.) 

31 Decem be,· 1931. -wET, houdende naturali
satie van W . C1;. B ~nt en 19 anderl;ln. S. · 
572." . ' . . 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Wjl
hel,n Gerhilrd · B ent en 19 imderên ; 'die a/tll 
Ons het. verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 , 
genoemden voor zoQveel doenlijk - van <;Ie 
bewijsstukken, bedoeld, in artikel 3 der wet . 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederl anderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander. 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Wilheln, Ger hard, B ent, geboren te 

Heelden (Pruisen) den 13 April 1890, fabrieks
arbeider, wonende te V ehlingen (Pruisen); 

2°. Margaretha Cornelia van Altena, we
duwe van Adolf Eduard Schrnidtborn, gebo
ren te Tete,·ingen (Noordbrabant) den 20 Fe
bruari 1889, zonder beroep, wonende te L ei.
den, provincie Zuidholla.nd ; 

3°. Franciscus Robertus Cotteleer, geboren 
te Antwerpen (B elgië) den 13 October 1873, 
zonder beroep, wonende te Nij,negen, provin-
cie Gelde,·land; , 

4°. Et·ich Franziska W enzel Michael E ckelt 
von P elkinie, geboren te W eenen (Oostenrijk) 
den 15 April 1898, procuratiehouder, wonen
de te Rotte,·da,n, provincie Zuidholland; 

5°. Wolf W il hel11, Erszler, geboren te Ka
lisz (Polen) den 13/25 November 1884, techni
cus, wonende te Delft, provincie Zuidholland ; 

6°. J enö Farago, geboren te Klausenburg 
(vroeger Hongarije, thans Ru,nenië) den 2 
Mei 1902, aanlegger van centrale verwarmin
gen in het tuindersbedrijf, wonende te Poel
dijk, gemeente M onster, provincie Zuidhol
land; 

7°. Christian Joseph Speniat, geboren te 
l(eul eli (Pruisen) den 19 Maart 1878, mijn
werker, wonende te 1leerlen, provincie L im.
burg ; 

8°. Aleida ']'allen, geboren te E,nlichhei,n 
( Pruisen) den 11 September 1895, fabrieks
arbeidster, wonende te N 01·dhom (P·ruise'!I,); 

9°. Johan H en,·i Eduard Vertin, geboren te 
Quele,nane ( Portugeesch-Oost-Afrika) den 26 
October 1892, koopman, wonende te Frank
fort a/d Main (P,·uisen); 

10°. Johann Peter Hub ert Vonhögen, ge
boren te Kohlscheid (Pruisen), den 10 Sep-

tember 1885, mijnopzichter, ~vonende te Bruns-
su1n, provincie :iirnburg ; . 

11°. Johann W iertz, geborjln te Warden, 
gemeente Ho engen (Pruisen), den 10 April 
1881, slager, wonl)nde te Ke,·krade, provincie 
L i1nbu1·g; 

12°. Christian W olters, geboren te Alte
pelde1nühle, gemeente W eener (Pruisen), den 
31 ]Haart 1896, tuinier, wonende te W eener 
(Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°., dei· wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd hij de wet van . 3;1,. ~cember 
1920 (Staatsblad 11 °. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Ne·derlan'der verleend aan: 

1°. J ohannes Adolph Bode, geboren te 
B e,·gen op Z o01n (Noord,brabant) den 13 Maart 
1897, horlogemaker, wpnende, te .A11,sterda·1n, 
provjncie Noordkoltand; , _ 

2°. B en,hard H einrich Jansen, geboren te 
H eseper~wist ( Pruisen) den 26 Januari 1884, 
smid, wonende te Barger-Ooster1Jeen, gemeen
te Em,ncn, provincie Drenthe; 

3°. Hub ert Joseph Klaar, geboren te Maria
dorf ( P ruisen) den 19 Maart 1895, mijnwer
ker, wonende te H ee,·len, provincie Li,nburg; 

4°. Maria Adèle Antonia Hub ertina Küp
pers, geboren te Venlo ( Li1nburg) den 18 Mei 
1895, zonder beroep, wonende te Venlo , pro
vincie L imburg; 

5°. P eter Gottfried L ehnen, geboren te 
Bracht (P ruisen) den 20 October 1877, tuin
der, wonende te Venlo, provincie Lirnburg ; 

6°. W ilhel,n Steinhaus, geboren te A1nste1·
da1n (Noordholland) den 20 December 1899, 
bankwerker, wonende te Z utphen, provincie 
Gelderland,; 

7°. J ohan H e,·man Wortm.ann, geboren te 
Odoo,-n (D,·enthe) den 13 Augustus 1900, han
delsreiziger, wonende te Almelo, provincie 
Overijssel ; 

8°. E,nil August Ziesche, geboren te A1n
sterda1n (Noo,·dholland) den 26 April 1894, 
kantoorbediende, wonende te A1nsterda111 , pro
vincie Noordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De
cember 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J . Don n er. 

(Uitgeg. 7 Januari 1932.) 

31 Decrm bei· 1931. WET tot wijziging van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstj aal' 1930. S . 573. 

31 Dece,n ber 1931. WET tot wijziging en 
verhooging van het vij fde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 
S. 574. 
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31 Deéembe,· 1931. WET, houdende regeling 

van den uitvoer van bloembollen. S. 575. 
Wij WILHELMINA, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, volgens artikel 9 van de wet van 31 Mei 
1929 (Staatsblad n°. 277), houdende voor
schriften betreffende het waarborgen van be
paalde eigenschappen of hoedanigheid van 
uitgevoerde voortbrengselen van het land
bouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf, de 
algemeene maatregel van bestuur van 5 Aug. 
1931 (Stbl. n°. 360), houdende bepalingen tot 
toepassing van · artikel · 8 van genoemde wet 
met betrekking tot bloembollen, behoort te 
worden vervangen door eene regeling bij de 
wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder 

bloembollen: bollen en ;knollen van- bloemge
wassen. 

2. Het is verboden bloembollen uit te voe
ren of aan eenig middel van vervoer tot uit
voer aan te bieden, indien zij niet zijn ver
gezeld van een door Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister vastgesteld 
geleidebiljet, ten bewijze, dat de zending vol
doet aan de krachtens art. 3 gestelde eischen. 

3. 1. Een geleidebiljet, als bedoeld in het 
vorige artikel, wordt slechts afgegeven, indien 
de zending voldoet aan bij algemeenen maat
regel van bestuur ten aanzien van de bloem
bollen en de verpakking daarvan gestelde 
eischen. 

2. De in dit artikel bedoelde algemeene 
maatregel van bestuur kan mede bepalingen 
bevatten betreffende de geldigheid van de ge
leidebiljetten, de wijze, waarop de keuring en 
het beroep van de beslissingen in verband met 
deze keuring. moeten geschieden, benevens be
treffende de berekening, inning en verant
woording van de aan de keuring en het beroep 
verbonden kosten. 

3. In dezen algemeenen maatregel van be
stuur kan aan Onzen voornoemden Minister 
bevoegdheid worden verleend nadere voor
schriften vast te stellen ten aanzien van de 
in het vorige lid genoemde bepalingen. 

4. De uitgifte van de in de voorgaande 
artikelen bedoelde geleidebiljetten geschiedt 
door den Plantenziektenkundigen Dienst. 

5. Behalve de in artikel 13 van de Land
bouwuitvoerwet 1929 aangewezen ambtenaren 
zijn de door Onzen voornoemden Minister 
daartoe benoemde ambtenaren van den Plan
tenziektenkundigen Dienst belast met het op
sporen van de ingevolge de bepalingen dier 
wet strafbaar gestelde overtredingen der voor
schriften van deze wet. 

6. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Staat , 
M iniste,· van B innenlanilsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 21 Januari 1932.) 

31 Decernber 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor het verbree
den van het gedeelte van de Groote 
:Vlarktstraat, gelegen tusschen de Volders-

; gracht en het Spui te 's-Gravenhage. S. 
576. 

31 Dece,nber 1931. WET tot verhooging van 
het eerste hoofdstttk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1930. S. 577. 

31 Decem ber 1931. WET tot w1Jz1gmg van 
het zevende hoofdstuk A der, Rijksbegroo
ti ng voor het dienstjáàr 1930. S. 578.' 

31 December 1931. WET tot wijziging van de 
begi-ooting van het Staa tsmuntbedrijf voor 
het dienstjaar 1930. S. 579. 

31 December 1931. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van het zevende hoofdstuk B 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1930. s. 580. 

31 , Dece1nbe1· 1931. WET, houdende goedkeu
ring van de onderhandsche overdracht. 
door rui ling van grond te Del ft aan P . 
Si,nons te 's-Gravenhage. S. p81. · 

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

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met P . Simons te 's- Gravenhage eene ruiling 
aan te gaan van grond te Del ft ; 

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

De onderhandsche overdracht aan P . Simons 
te 's-G1·avenhage van grond te D elft , om
schreven in . de in afschrift aan deze wet ge
hechte akte van ruiling dd. 20/22 April 1931, 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 31sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De llfiniste1· van Financiën, D e Ge e r. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . T e r p s t r a. 
(Uitgeg . 28 Januari 1932. ) 

De ondergeteekenden: 
1. Jonkheer Ir. Hendrik Strick van Lin

schoten, secretaris van het College van Cura
toren der Technische Hoogeschool te Delft, in 
die hoedanigheid handelende namens den 
Staat der Nederlanden (Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen), hiertoe 
gemachtigd bij missive van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dd. 18 
Maart 1931, n°. 11001, afd. H.O.; 

2. J an H endrik Lever, waarnemend Ont-
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vange,r ;dei-,. registrntie 'en domeinen -te Delft, 
in ,. die hoedanigheid handelende . nainens · den 
Staat der Nederlainden (De12axtement ,van Fi
nanciën), hier.toe gemaohtigd . bij h11ief van 
den Directeur der · ,registratie en , domeinen 
voor .dii .Ptovincie .Zuid-Holland ·te! ·'s-G.raven
hage dd. 26 , Maart . 1·931 , n~: 446/2869, ge
grond op de missive van den Minister van Fi
nanciën dd, 24 Maart 1931, n°, 159, a fdeeling 
Domeinen; 

3, , Rieter . Simons., árchitect, · wonende · te 
's-Gravenhag:_e, , Laan -van: Eik' en Duinen n° , 
204, handelende als 'eig,rnaar van hèt perceel 
kadastraal bekend gemeente Delft, sectie E , 
n°. 2974, welk perceel hem is toebedeeld bij 
akte van scheiding den 2 Maart 1931 verleden 
ten overstaan van , notaris• H . A" van der 
Steenstraten te>'s-Grav'enhage, , 

verklaren voor zooveel de contractanten 
sub 1 en 2 genoemd betreft onder voorbehoud 
van goedkeuring van deze overeenkomst bij 
de wet, te zijn overeengekomen hetgeen volgt: 

De Staat de.r . Nederlanden staat in ruil af 
aan . den.' ondergeteekende sub .3 genoemd, die 
in ruil aanneemt het .perceel kadastraal be
kend gemeente Delft, sectie E n°. 2972, groot 
twee aren een en tachtig centiaren, waartegen,. 
over de ondergeteekende sub 3 genoemd in 
ruil afstaat aan den Staat der Nederlanden, 
die . in ruil aanneemt het perceel kadastraal 
bekend gemeente Delft, sectie E n°. , 297 4, 
groot drie aren acht en negentig centiaren. 
Deze ruiling geschied_t zonder betaling van 
eenige toegift en wijders onder de volgende 
voorwaarden. . . , 

'Art. 1. De imderg-_eteekende sub 3 genoemd, 
verbindt zich op , zijn!/ kosten de. volgende 
wêrkzaamheden te doen uitvoeren: ' 

1 °. Hij zal de door het kadastrale perceel 
gemeente Delft, sectie A n°. 8034, .loopende 
sloot over een afstand van vijf en zestig me
ter, gerekend van dé Zuid-Westzijde van voqr
meld perceel gemeente Delft, secti'e E n°. 
2972 af, dempen' door middel van een onder
laag met puin en deze moeten dekken met 
zand, waarop hij moet aanbrengen een ten 
minste vijftig centimeter dikke laag goede 
teelaarde. De demping ' zil zoodanig moeten 
geschieden, dat het nieuwè te vormen grond
vlak aansluit bij de bovenkanten der nu be
staande slootbermen en gelijkmatig helt van 
den bovenkant van den hoogsten berm tot den 
bovenkant van den laagsten berm. · 

2°. Hij zal het te dempen gedeelte van die 
sloot met een schoeiing van beton afschei<len 
van het overblijvende gedeelte van de sloot. 

3°. Hij zal de thans bestaande afscheiding 
tusschen 'de perèeelen kadastraal bekend als 
gemeente Delft, sectie E n°. 2971 eenerzijds 
en n°. 2974 anderzijds verplaatsen naar de 
grens tusschen de perceelen in die gemeente 
en sectie bekend als n°. 2974 ., E)ene~ijds en 
n° . ~975 anderrijds . . , . 

De schutting zal tot. gelijke , hoogte mqeten 
worden opgetrokken als ze thai;is · heeft. . . 

·zoo dit door den , Staat wordt verlang(;i, 
moet voor deze afscheiding · nieuw materiaal 
gebezigd worden. , " , . 

4°. Hij zal het · perceel kádastraal bekeii<l
als gemeente, Delft, sectie .~ n° ._' 2972i afsc~e'ï
den iva!1 de aangrenzende _ Staatseigendommen, 

in :die gemeente bekend Cals 'sectie. .E «no., .,2971 
en' sectie A n° .r 8034, Deze afscheiding, . zal -
voo1• ' zoover zij niet dooi' een stèeneri µ,iuur 
gevormd wordt -'- ·moeten, ,besta;,.ll' u.it<·'èen 
plànl<'en ,.schutting , van gelijke .constructie,.! en 
hoogte .als de sub 3° . .',Riei'~oor be'doeldê.; 

5° ;•. ,Hij ,!<ah i-n geval' van amotie rvan , ,h:et 
hek, dat het perceel. Delft, seétie ,E •n°.,: 2972 
afsclieidt ·van ·de Poortlandlaan, het ,uitei•ntle 
van ·hei- hek. 0bij,_werken ·, op ,een wijzec, die !met 
den, stijl. van het hek in overeenstemming,,.is. 
' Art. 2. , De perceel en : worden ' ove,.-gé'dràgen 
in den toestand en den staat waarin zij . zich 
thans" bevinden,.',., . h , : , ; , ;, 

/Zij worden geleverd vrij .'van .hY]')Othecaire 
inschrijvingen, erfdienstbaarheden, huur of 
andere lasten. _,,. . "·· 
, De , ondet•gèteekende ·sub 3 'genoemd is op 

straffe · van schádevergoedirig :verplibht- ,. aan 
dien sub 2 genoemd, binnen een maand na ·de 
dagteekening van de in artiKel 6 hierna be
doelde kennisgeving van de goedkeuring "dezer 
ove,·eei,komst· bij de wet over te leggen ·een 
ten, minste één''<lag na · de overschrijving ; van 
d<ize ·a kte in <le openbare 'registers door den 
h:nrotheekbewaarder afgegeven bewijs , .van ón
bezwaardheid· met hypothecaire inschrijving of 
beslag betreffende het perceel kadastraal be
kend · àls gemeente Delft, sectie ;El n°. 2974. 

Art. 3. Partijen zijn tegenover .elkander. tot 
geene · vrijwaring hoegenaàmd ook gehouden 

, behalve tot die vcoor den" eigendom. , 
Art. 4. De ondergeteekende sub 2 genoemd 

heeft de bevoegdheid nadat de wettelijke' goèd
keu.rin'g op deze overéenkomst zal zijn, vevkre
gen, de eigendomsrechten van de. wedemijds in 

, Fuil afgestane oppervlakten ' grond door over
schrijving van deze akte in de openbare re
gisters op den ondergeteekende sub 3 genoemd 
en op den Staat der Nederlanden (Onderwijs) , 
te ' doen overgaan. · 

Daarna zijn partijen gehouden elkander het 
vrije bezit van de geruilde oppervlakten grond 
te leveren en · zijn zij , tot inbezitneming er van 
gerechtigd. , .' · · 

-Art. -5. De grondbelastirig, polder- en.' sluis
gelden komen tot het eirtde van het jaar, 
waarin deze a kte in de openbare registers ten 
Hypotheekkantore zal ·zijn overgeschreven, ten 
laste van elk der partijen, voor zoover den 
dbof hen in ruil afgestanen grond betrèft .. 
,~Al't. 6. Indien de wettelijke goedkeuring 

op deze ove1;eenkomst mocht wo1:den verkre
gen , zal hiervan ·door den ondergeteekende 
sub 2 genoemd aan dien sub 3 genoemd schrif
telijk , worden ·" kennis gegeven. 

Art. 7. Verschil van de hierboven opgege
ven grootte van de geruilde perceelen niet àe 
we1;ke1 ijke grootte, geeft geen aanleiding tot 
~ernietiging of wijziging van deze ovheen' 
komst. , 
' Art. 8. , Deze overeenkomst vervalt· , van 

rechtswege indien de ondergeteekende süb 3 
genoemd · binnen drie maanden na de in ar
tikel 6 hiervoor genoemde ,kennisgeving van 
de goedkeuring dezer overeenkomst . bij de wet 
niet aan al de bij deze akte op zich genomen 
verplichtingen mocht hebben voldaan. 

Art. 9. , De door den ondergeteekende sub 3 
genoemd uit te voeren ,verkzaamheden moeten 
geschieden volgens aanwijzing en ten genoege 
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van ,den.\ Districtsbouwkundige' der Landsge
bouwen te.Delft. 

Art. 10. De kosten van deze akte komen 
ten Jaste ,van den onde~geteekende sub 3 ge
noèmd en moeten• door hem onmiddellijk na 
opgaaf worden betaald aan den Ontvanger der 
registratie en domeinen te Delft. ·• 

Art, 11. •Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst domicilie ten kantore 
vn,n den ondergeteekende sub 2 ·genoemd. 

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertee
kend te Delft, den 20 April 1931, te 's-Gra
venhage, den 22 April 1931. 

(get.) H. Strick van Linschoten. 
(get.) P. ·Simons. 
(get.) J. H . Lever. 

Voor gel ij ki ui dend afschrift, 
D e Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Financiën, 
'van Asch van Wijck. 

31 Decembe,· 1931. WET tot wijziging van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dien tjaar 1930. S. 682. 

31 Decembe,· 1931. WET tot wijziging van de 
begroeting van uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel voor 
het dienstjaar 1930. S. 583. 

31 Dece,nber 1931. WET tot wijziging en ver
hooging van het achtste hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 
S. 584. 

31 D ecembe,· 1931. WET tot wijziging van 
de Mijnwet 1903 (Staatsblad n•. 73 van 
1904). s. 585. 

W ij WILHELMINA, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den termijn, gesteld in 
het tweede lid van artikel 9 van de wet van 
27 April 1904 (Staatsblad n°. 73) nogmaals 
te verlengen; 

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

In het tweede lid van artikel 9 van de wet 
van 27 April 1904 (Staatsblad n°. 73), het 
1 aatst gewijzigd bij de wet van 28 April 1927 
(Staatsblad n•. 105) , wordt, zoowel in den 
geldenden tekst a ls in den tekst, welke zal 
gelden na het in werking treden van de wet 
van 26 Maart 1920 (Staatsblad n°. 156), in 
plaats van " 1931" gelezen: ,,1936". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten D e

cember 1931. 
WILHELM! A. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r . 
( Uitgeg. 20 Januari 1932.) 

31 Decem ber- · 1931/ WET tot ' het nemen ·in 
l ·. beheer · en 'onderhot1d bij het Rijk v.an een 

ged~elte van den weg Walsoorden-Hulst-
B-elgische' grens. S. 586. , 

W ij \yU,BELMI A , enz. . .. doen te weten,: 
Alzoo Wij' in overwe~)nE\" genomen hebben, 

dat het wènséhelijk is' het gedeelte van den 
weg Walsoórden-Hulst--1Jelgische grens, de 
z.g.n. Gentsche straat of Steenweg, zich u_it
strekkende van dè grens tusschen de gemèen- 
ten 11ulst en St. Jr;,nsteen tot' de Belgi,sche 
grens bij' het' Rijk in beheer en onderhoud te 
neme~, en dat ztilks in'gevol ge artikel 1, 
tweede lid, der Waterstaatswet 1900 krachtens 
de wet moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
));enig artikel. 

1. Door het Rijk wordt in beheer en on
ded1oud genomen het gedeelte van don weg 
Walsoorden-H ulst- B elgische grens, genaamd 
de G entsche straat of Steenweg, zich uit.strek
kende van de grens tusschen de gemeenten 
H ulst en St. J ansteen tot de B elgische grens. 

2. Het , weggedeelte, lang ongeveer 3278 
M. is met eene arceering aangegeven op de 
bij ' deze wet behoorende teekening 1 en is ge
legen op de perceelen kadastraal bekend a:ls
volgt: 

gemeente St. Jansteen, sectie C, ongenum
merd; 

gemeente St. J ansteen, sectie C, nos. 1710 
en 1711 ; 

gemeente St. Jansteen, sectie C. nos. 2221, 
2222 en 1713; 

gemeente Clinge, sectie A, ongenummerd; 
gemeente Clinge, sectie A , nos. 2807, 1435 

(geel.) , 1991 (geel.) en 2691 (ged.); 
gemeente Clinge, sectie A, nos. 1429, 1695, 

2791 (ged.) en 1432. 
3. In de overneming zijn niet begrepen de 

in den weg en do bermen aanwezige kunst
werken, zijnde een steenen duiker, gelegen op 
de grens van de gemeenten St. Ja;nsteen en 
Clinge, en een dubbele steenen dmker, gele
gen in de gemeente St. Jansteen op 224 M . 
noordwaarts van eerstgenoemden duiker. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, den 31sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
( Uitgeg. 3 Febru<:ri 1932.) 

31 December 1931. WET, houdende wijziging 
van de Schepenwet. S. 587. 

Bijl. Hand .. 2de Ka1ner 1930/1931 n°. 389 
1- 5. 

lde1n 1931/1932 n°. 50 1- 6. 
Hand. id. 1931/1932 bladz. 1342-1345. 
Bijl . Hand. l e Kamer 1931/1932 n° . 50. 
Hand. le Kamer 1931/1932 blad. 14.2. 
Wij WILHELMINA, enz. . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is uitvoering te geven aan 
het op 31 Mei 1929 te Londen gesloren Ver-

1 Deze teekening is niet opgenomen. 
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drag voor de beveiliging van menschenlevens 
op zee, goedgekeurd bij de wet van 18 Juli 
1930 (Staatsblad n°. 305), en daartoe de Sche
penwet {wet van 1 Juli 1909, Staatsblad n° . 
219) te wijzigen en de Scheepvaart (Ver
<lrags-)wet (wet van 5 April 1919, Staatsblad 
n°. 151) in te trekken en daarnaast eenige 
wijzigingen van anderen aard in de Schepen
wet aan te brengen ; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Schepenwet (wet van 1 Juli 

1909, Staatsblad n° . 219) worden de hierna 
-onder I tot en met LVII omschreven wijzi
gingen. gebracht. 

I. Overal waar het woord "schipper(s)" 
Yoorkomt, wordt gelezen " kapitein( s )". 

Tenzij anders is bepaald, wordt overal, waar 
.,de(n) hoofdinspect.eur" voorkomt, gelezen 
,,het hoofd van de scheepvaartinspectie". 

Overal waar de woorden " vaste leden (van 
den Raad voor de scheepvaart)" voorkomen, 
wordt ·gelezen "gewone leden (van den Raad 
voor de scheepvaart)" . 

II. In het eerste lid van artikel 1 wordt na 
"van Nederland" ingevoegd "en het Duitsche 
en Belgische gebied, gelegen binnen na te noe
men lijn" en na "het eiland Borkum" inge
voegd ,,(het havenhoofd aldaar wordt geacht 
binnen de lijn te liggen)", t.erwijl na "Bel
gië;" vervalt " het havenhoofd te Borkum 
wordt geacht binnen de lijn t,e liggen;"; 

de woorden "anders dan tot het doen van 
eene proeftocht" vervallen ; 

de punt na "vervangt" wordt vervangen 
door een puntkomma, wa.1rna wordt inge
voegd: 

"passagiers : allen, die tegen vergoeding aan 
boord worden vervoerd; 

passagiersschip: elk schip, dat door den 
eigenaar, best.emd is om meer dan twaalf pas
sagiers te vervoeren, dan wel een schip, dat 
meer dan twaalf passagiers vervoert; 

baggermaterieel: elk schip, dat door bouw 
en inrichting uitsluit.end is aangewezen voor 
het venichten van of voor het gebruik ten 
dienste van aannemerswerken van waterbouw
kundigen aard; 

scheepsramp: een voorval , overkomen aan 
een schip, ten gevolge waarvan schade van be
teekenis aan dat schip of zijne lading, of letsel 
aan een of meer van de opvarenden, of schade 
aan een ander schip of zijne lading, dan wel 
letsel aan een of meer van de opvarenden 
daarvan is veroorzaakt. Voor de toepassing 
van Hoofdstuk IV wordt onder "scheepsramp" 
begrepen elk voorval, aan een schip overko
men, indien niet zoozeer met het oog op de 
omvangrijkheid der gevolgen als wel op grond 
van den aard van het voorval de waarschijn
lijkheid bestaat, dat uit een onderzoek lessen 
kunnen worden geput, dan wel de wenschelijk
heid kan blijken van het stellen van voor
schriften, welke kunnen dienen ter voorko
ming van scheepsrampen." 

In het tweede lid wordt hetgeen voorkomt 
na het woord "gesleept" vervangen door een 
punt. 

III. In het eerste lid van artikel 2 worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

onder a wordt "vaartuigen" vervangen door 
, ,schepen'' ; 

onder b wordt in plaats van "reddingsvaar
tuigen" gelezen "reddingvaartuigen"; 

het onderdeel c wordt gelezen : 
"c. onoverdekt,e visschersvaartuigen, welke 

in den regel niet buiten het zicht van de Ne
derlandsche kust worden gebracht;"; 

onder d wordt de puntkomma vervangen 
door ,, , voor zoover zij geene passagiers ver
voeren · " · 

na h~t ~nderdeel d wordt een nieuw onder
deel ingevoegd, luidende: 

,,e. baggermaterieel, dat uit eene buiten
landsche haven gesleept naar zijne best.emming 
wordt vervoerd, dan _ wel voor het uitvoe
ren van werken in het buitenland verbl ij ft en 
langer dan een jaar uit Nederland afwezig 
is·''· 

het bestaand onderdeel e wordt /; hierna 
wordt ingevoegd: ,,en, behoudens het bepaal
de in artikel 2bis :" ; 

het bestaand onderdeel / . wordt g; hierna 
vervallen de woorden " en behoudens het be
paalde in artikel 2bis: " ; 

het bestaand ondei·deel g wordt h; hierin 
wordt vóór " schepen" ingevoegd "baggerma
terieel , dat uit Nederland gesleept naar zijne 
bestemming wordt vervoerd, en" en wordt in 
plaats van "en over korten afstand" gelezen 
,, , hetzij over korten afstand, hetzij gesleept 
zonder bemanning "· 

het bestaand ondei'.deel h wordt i; de punt 
aan het eind wordt vervangen door een punt
komma; 

een nieuw onderdeel wordt toegevoegd, lui
dende : 

" k . schepen, welke uitsluitend voor het 
houden van eenen proeftocht eene mis onder
nemen.". 

In het tweede lid va n artikel 2 wordt in 
plaats van "ingezetenen van Nederland" ge
lezen "Nederlanders of Rijksingezetenen" . 

IV. In artikel 2bis worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

"g en h" wordt vervangen door "g tot en 
met k"; 

achter "mogen" wordt ingevoegd ,, , tenzij, 
voor zoover de schepen onder g bedoeld be
treft, een krachtens de in Nederlandsch-Indië, 
Suriname of Curaçao geldende bepalingen 
geldig certificaat van zeewaardigheid kan 
worden getoond,"; 

in plaats van "hoofd van het district, waar-
, binnen het schip zich bevindt," wordt gele

zen "districtshoofd van de scheepvaartinspec
tie, uit wiens district het schip buitengaats zal 
worden gebracht " · 

na "termijn" ~v~rdt ingevoegd "en onder 
welke voorwaarden" ; 

in plaats van "een certificaat" wOl'dt gele
zen "één of meer certificaten als bedoeld in 
het eerste lid van artikel 3". 

V. Het eerst.e lid van artikel 3 wordt ge
lezen: 

"1. Er wordt geene reis ondernomen, tenzij 
voor het schip overeenkomstig deze wet de 
noodige certificaten zijn .a-fgegeven, welke nog 
geldig zijn op het oogenblik van vertrek, na
melijk: 

a. een certificaat van deugdelij kheid voor 
alle schepen; 

b. een certificaat van uitwatering voor alle 
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schepen met uitzondering van visschersvaar
tuigen, uitsluitend gebezigd voor de visch
vangst; 

c. een veiligheidscertificaat voor alle passa. 
g iersschepen; 

d. een radio-veiligheidscertificaat, een cer
tificaat van vrijstelling of een certificaat voor 
de houtvaa11t voor de bij algemeenen maatre
gel van bestuu1· aan te wijzen schepen.", 

In het tweede lid wordt in plaats van " I;Iet 
in het eerste lid bedoelde certificaat geldt" ge
durende den daarin uitgedrukten tijd" gelezen 
,,Deze certificaten gelden voor de daarin ge
noemde tijdv.akken". 

VI. · In artikel 4 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

een nieuw onderdeel a wordt ingevoegd, 
luidende: 

.,a. het schip volkomen zeewaardig is en 
a lle daarvoor in aanmerking komende ope
ningen binnen en buiten boord afdoende zijn 
gesloten·"· 

het be' ta~nd onderdeel a wordt b; in plaats 
van "reddings-" wordt gelezen "redding-", en 
in plaats van "reddingsmiddelen" ,, redding
middelen"· 

het best~and onderdeel b wordt c; 
het be taand onderdeel c wordt d; in plaats 

.-an "voorgeschreven in" wordt gelezen " noo
dig om te kunnen voldoen aan"; in plaats 
.-an "tot" wordt gelezen "ter"; de woorden 
,,op zee" en het tweede woord "en" vervallen; 
de puntkomma wordt vervangen door ,, , en 
in het algemeen de uitrusting van het schip 
aan de eischen van zeewaardigheid en veilig
heid voldoet·"· 

het bestaa~d 'onderdeel d wordt e; 
het bestaand onderdeel e wordt vervangen 

door: ,,/ . de aanwezige electrische ,inrichtingen 
voldoen aan de vastgestelde voorschriften;"; 

het bestaand onderdeel / vervalt; 
een nieuw onderdeel g wordt ingevoegd, 

luidende: 
"g. de radio-telegraaf inrichting, indien deze 

is voor·geschreven, bedrijfsklaar is;"; 
het bestaand onderdeel g wordt h; de twee

de komma wordt vervangen door "en" ; de 
woorden "en in het algemeen de uitrusting" 
vervallen ; 

een nieuw onderdeel i wordt ingevoegd, lui
dende: 

"i. het schip zoodanig geladen is, dat het 
geen geringer vrijboord heeft dan blijkens het 
afgegeven certificaat van uitwatering, dan wel 
het vei ligheidscertificaat of het certificaat 
voor de hout vaart geoorloofd is;"; 

het bestaand onderdeel h wordt k en wordt 
gelezen: 

"k. het schip behoorlijk bemand is met 
voor zijne taak berekend personeel, dat licha
melijk geschikt is voor de hem opgedragen 
werkzaamheden, een en ander in verband met 
de veiligheid van het schip;"; 

het bestaand onderdeel i vervalt ; 
het bestaand onderdeel k wordt l; de punt 

aan het slot wordt vervangen door : ,, ; de 
alannrol bekend is gemaakt, de voorgeschre
ven appèls zijn gehouden, de voorgeschreven 
stabiliteitsgegeven aan boord zijn, en op dui
delijke wijze de noodige aanwijzingen zijn aan
gebracht betreffende de plaatsen, waar de 

reddingmiddelen zijn opgeborgen of geplaatst, 
hoe deze plaatsen zijn te bereiken en hoe de 
reddingmiddelen moeten worden gebruikt.". 

VII. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 
4bis, luidende: 

"Bij algemeenen maat1·egel van bestuur 
wordt aan eigenaren van schepen, waarmede 
een geregelde dienst over den Noord-Atlan
tischen Oceaan wordt onderhouden, de ver
plichting opgelegd, de routes, welke deze 
schepen zullen volgen, en de wijzigingen daar. 
in, bekend te maken op de wijze als in dien 
algemeenen maatregel van bestuur wordt aan
gegeven.". 

VIII. In artikel 6 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

het onderdeel a van het eerste lid wordt 
vervangen door : 

"a. aan welke eischen ter ve1·krijging van 
eenig certificaat moet worden voldaan, welke 
opgaven de aanvragen tot het verkrijgen van 
eenig certificaat moeten bevatten en welke 
stukken daarbij moeten worden overgelegd:" ; 

het onderdeel c van het eerste lid wordt 
vervangen door: 

"c. de regeling van de vaststelling van het 
vrijboord onder verschillende omstandigheden 
en het aanbrengen van de uitwateringsmer
ken·"· 

ee~ ~ieuw tweede lid wordt ingevoegd, lui
dende: 

,,2. Voorts worden bij algemeenen maat
regel van bestuur voorschriften vastgesteld 
omtrent: 

a. het periodiek onderzoek van schepen; 
b. het vervoeren van passagiers."; 
het bestaand lid 2 wordt lid 3; in plaats 

van "uitreiking" wordt gelezen "afgifte"; de 
woorden "van deugdelijkheid" vervallen; 

het bestaand lid 3 wordt lid 4; 
het bestaand lid 4 wordt lid 6; in plaats 

van "kan bepalen, dat" wordt gelezen "be
paalt, dat en op welke wijze". 

IX. In artikel 6 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

het eerste lid wordt gelezen: 
,,1. De certificaten, bedoeld in artikel 3, 

worden van Onzentwege, voor zoover betreft 
de certificaten van uitwatering en die voor de 
houtvaart door eene door On te benoemen 
commissie, en voor zoover de overige betreft 
door het hoofd van de scheepvaartinspectie, 
in twee exemplaren afgegeven."; 

een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, lui
dende: 

"2. In bijzondere gevallen kan het hoofd 
van de scheepvaartinspectie dan wel de door 
Ons te benoemen commissie namens Onzen 
Minister aan bevoegde buitenlandsche autori
teiten verzoeken certificaten af te geven, in 
welk geval deze certificaten tijdelijk de plaats 
innemen van een der in het eerste lid bedoel
de certificaten."; 

het bestaand lid 2 wordt lid 3; in plaats 
van "een certificaat van deugdelijkheid" wordt 
gelezen "eenig certificaat" ; 

het bestaand lid 3 wordt lid 4; in plaats 
van "De kosten, veroorzaakt door" wordt ge
lezen "Voor"; het woord " berekend" vervalt; 
in plaats van ,, , en bij de uitreiking van het 
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c.ei!tilicaat. voldaan"· cwQrät gEilézen "kosten 
Oerekénd~'; -. , · ! i 1 1.: •• 

'. hè.t , bestaand lid 4. wordt Jid , 5_; . .in plaats 
,van "de kosten, verooq:aakt door" worqt _-ge
lëzen "naar een door Onzen Minister 'vast te 

.stellen tarief kosten berekend voor"; in plaats 
van' ,,uitreiking van certificàten , van uitwate
ring' : worqt gelezen "afgifte . van· certificaten 
van uitwatering en van die voo~ de hóut
vaart"; aan het slot vervalt' ,; , . b11rèkend naar 
een áoói· Onzen Minister vast te stellen tarief 
en bij dè uitceiking van het certificaat vol
daan". · 

X. In artikel 7 worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht: _ 

h et eerste I id wordt gelezen als volgt: 
,.1. Certificaten vervallen, wanneer: 
a . . het tijdvak, waarvoor zij gelden, is ver-

streken; . " 
b. het- schip ophoudt te behooreri tot de 

categorie van schepen, waarop deze wet ·van 
toepassing is; 

c. het schip wordt verbouwd of · de aan 
boord zijnde inrichtingen op ingrijpende wijze 
worden gewijzigd; 

d. het schip van naam verandert of een 
ander ' letterteeken of nummet krijgt. In dat 
geval worden op aanvrage nieuwe certificaten 
afgegeven voor het nog niet verstreken ge
deiilte van het tijdvak, waarvoor de vervallen 
certificaten zouden hebben gegolden."; 

een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, lui
dende : 

,,2. Veiligheidscertificaten vervallen tevens, 
wanneer de eigenaar het schip aan zijne be
stemming als passagiersschip onttrekt, en 
daarvan tevoren aan het hoofd van de scheep
vaartinspectie schriftelijk heeft doen blijken." ; 

het bestaand lid 2 wordt Jid 3; de woorden 
,,van deugdelijkheid" vervallen; na "ge
schied" wordt ingevoegd "of wanneer daartoe 
uit anderen hoofde te1men aanwezig zijn"; 
aan hot slot van den tweeden volzin wordt de 
punt vervangen door een komma en wordt 
toegevoegd "onder vermelding van de rede
nen, welke tot de intrekking hebben geleid.". 

XL In artikel 8 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 1 

in het eerste lid wordt in plaats van ;,een 
vervallen of ingetrokken certificaat van deug
delijkheid" gelezen "vervallen of ingetrokken 
certificaten" , vervallen de woorden "of van" 
en wordt in plaats van ;, , consulaire of ko
loniale ambtenaren" gelezen "of consulaire 
árribtenaren of ambtenaren in Nederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao"; 

in lid 2 wordt in · plaats vani "uitgereikt" 
gelezen "afgegeven". _ 
· XII. In artikel 9 worden · de volgende wij. 
zigingen aangebracht: 

in het eerste lid w01·dt een nie~w onderdeel 
a ingevoegd, luidende : ., 

"a. ·het roercommando in rechtstreekschen 
zin te bezigen en te doen bezigen;" ; 

het bestaand onderdeel · a• wotdt b ; na "ge
reed te houden,"• wordt ingevoegd "voor zoo
ver zulks is voorgeschreven de -openingen bin
nen en, buiten !;>oord-. gesloten te · houden, de 
voortfeschreven appèls en ,oef/)ningen U\ hou-
der, , ~ . , • , . · 
, het bes.taaniJ"onçlerdtiel b. wordt c; de· woor-

den "of ontstaan" yervallen en in plaa-ts -van 
,,te · trachten deze gebreken te , herstellen" 
wordt gelezen "zooveel mogelijk deze · gebre
ken te doen herstellen"; · 

het bestaand onderdeel c wordt -d; de : punt
komma wordt vervangen door "en zorg te dra
gen, dat het schip geen geringer ·vrijboord 
krijgt .dan blijkens cl!) in artikel 3, eerste lid, 
bedoelde certificaten geool'!oofd is;."; 

nieuwe onderdeelen .e, f en •g worden inge-
voegd, 1 ujdende: , 

,,~. maatregelen te nemen ter voorkoming 
van misbruik van het inter.nationale noodsein 
en van het gebruik van seinen, welke met .een 
internationaal noodsein kunnen worden ver
ward· 

/. hulp te verleenen aan in nood verkeeren
de schepen en bij het vragen van hulp zich te 
gedragen naar de daaromtrent gegeven voor
schriften ; 

g. zorg te dragen, dat de luisterdienst op 
de voorgeschreven wijze wordt uitgeoefend en 
de voorschriften betreffende den radiodienst, 
zoomede die betreffende het waarschuwen om
tt-ent de gevaren ter zee, worden nageleefd;"; 

het bestaand onderdeel d wordt h en wordt 
als volgt gelezen: ,, 

,,h. naar gelang der zaak in het scheeps
dagboek, in het machinedagboek of in het 
radiodagboek te doen .o.pteekenen, wat ter vol
doening aan , de onder b tot eµ met g opge
legde verpl'ichtingen is geschied;"; 

het bestaand onderdeel e wordt i , en wordt 
gelezen: 

"i. zorg te dragen, dat afschriften van de 
certificaten en van de voorwaarden, krach
tens artikel 5, derde lid, gesteld, op eene zicht
bare wijze zijn aangebracht op eene voor alle 
schepelingen toegankelijke plaats, zoodat deze 
van den inhoud daarvan behoorlijk kunnen 
kennis nemen."; 

het bestaand lid 3 wordt Jid 2, en wordt 
gelezen: 

,,2 . De kapitein is verplicht voor het be
hoorlijk bijhouden der dagboeken zorg te dra
gen. Hij zal telkenmale na volbrachte reis, 
dan wel periodiek of na het verlaten van het 
schip, · inzage geven aan en afschrift laten 
nemen door het districtshoofd van de scheep
vaartinspectie of den ambtenaar, die dezen 
vervangt, terwijl hij voorts verplicht is steeds 
op eerste aanvrage inzage van de dagboeken 
te geven aan de in artikel 63 bedoelde amb
tenaren. Hij is bovendien 'verplicht bij binnen
komst in eene Nederlandsche haven aan het 
districtshoofd van de scheepvaartinspectie of 
den ambtenaar, die dezen vervangt, kennis te 
geven van de op de afgeloopen reis voorgeko
men averijen eh ongevallen; het overleggen 
der dagboeken, onder .verwijzing naar de ·aan
teekening omtrent de averij of het ongeval, 
wordt als zoodanige kennisgeving beschouwd."; 

het bestaand lid 4 wordt lid .3 ; hiel'in wordt 
,,b" vervangen door "cP; · 

aan het artikel wordt een nieuw· lid . toege
voegd, luidende : 

;,4. Bij algemeenen maatregel . van bestuu1· 
kunnen nadere voorschriften worden' gegeven 
met betrekking tot de in de voorgaande leden 
van dit artikel genoemde verplichtingen." . . 

XIII. . In het . tweede lid van artikel 10 
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wordt ,,in · plaats ,' van ',,hoofdinspecteur" gele
zen ·,,inspecteur generaaH'; .-aan het lid wordt 
toegevoegd: ,,Ook kunnen door. Ons voor be
paalde . werkzaamheden ambtenaren. van an
dere , diensttakken · ter. beschikking van den 
dienst der scheepvaartinspectie worden . ge-
steld:". . 

XIV. Artikel 12. wordt gelezen: 
,,De in artikel 10 betloelde ambtenar.en heb

ben te allen tijde toegàn~ tot de in deze wet 
·genoemde schepen en tot de ligplaatsen daar
van, alsmede tot de plaatsen, waar die sche
pen of hunne ,vèrktuiglijke inrichtingen wor
den gebouwd of heniteld.". 

XV. In artikel 13 wordt in plaats van 
,,schepen, waarop deze wet van toepassing is," 
gelezen "de in . deze wet , genoemde schepen". 

XVa. In het eerste lid van artikel 14 wordt 
in plaats van "een ambtenaar" gelezen "eenen 
ambtenaar"'. · 

XVI. In het eerste lid van artikel 15 wordt 
in plaats van " den hoogsten in rang der ter 
plaatse bevoegde ambtenaren der scheepvaart
inspectie" gel-ezen · ,,zijnen onmiddellijken 
chef"· 

in h'et derde. lid van het.artikel wordt "amb
tenaar der scheepvaartinspectiel' vervangen 
door "chef". ' 

XVII. In het eerste lid van artikel 16 
wordt in plaats van "een ambtenaar:•, gelezen 
,,eenen ambtenaar~' -en wordt "een geldig cer
tificaat van deugdelijkheid" vervangen door 
,,de noodige geldige certificaten"; 

in liet tweede lid van het artikel wordt "een 
certificaat van deugdelijkheid, als bedoeld in 
artikel 3 is" vervangen door "de noodige gel
dige certificaten zijn", en wordt in plaats van 
den laatsten volzin gelezen: ,,Hij geeft van de 
aanhouding onverwijld, onder opgaaf van re
denen, kennis aan zijnen onmiddellijken chef, 
die daarvan terstond mededeeling doet aan 
het hoofd van de scheepvaartinspectie. Laatst
genoemde beslist zoo' spoedig mogelijk of al 
dan niet een onderzoek zal worden ingesteld; 
in het laatste geval heft hij de aanhouding op 
en geeft hij ,van die opheffing onverwijld ken
nis aan den ambtenaar, die het schip heeft 
aangehouden.". , 

XVIII. In artikel 17 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

in het eerste lid wordt na "schip" inge
voegd "onder opgaaf van redenen"; 

het derde lid wordt gelezen als volgt: 
,,3. De in het eerste lid bedoelde belasting

ambtenaren verleenen .geene expeditie voor 
een schip, dat bestemd is .om buitengaats te 
worden gebracht, wanneer daarvoor op eerste 
aanvraag geen , geldig certificaat van deugde-
1 ijkheicl of geene geldige verklaring, als be
doeld in artikel 2bis, wordt getoond."; 

in het vierde lid wordt in plaats van "een 
ambtenaar" gelezen "eenen ambtenaar"; 

in • het , vijfde ,lid ,wordt "werd" vervangen 
door "was"; , · 

in het zevende lid wordt in plaats van "geen 
geldig certificaat ,van deugdelijkheid kon wor
den" gelezen "de voorgeschreven I gel dj ge cer
ti ficaten of de verklaring, bedoeld in· artikel 
2bis,' niet op eerste aanvraag zijn". 
XIX. In het eerste lid van artikel 18 wordt 
in plaats van ,iartikel •4;• onder f, bedoelde 

' ccommisgje betreffende de afgifte van certifi
caten van . uitwatering" gelezen "artikel 6, 
eerste lid, bedoelde commissje"; 

in bet tweede lid .van het artikel. wordt na 
·,,Raad" ingevoegd ,, , die noch rechtstreeks, 
noch zijdelings geacht kunnen worden bij de 
beslissing belang te hebben,". 

XX. In het tweede lid van artikel 19 wordt 
in pl aa,ts van "af giften van een certificaat van 
deugdelijkheid" gelezen .,,afgifte , van eenig 
certificaat", en wordt in plaats van "een cer
tificaat van deugdelijkheid in twee exempla
ren uitgereikt" gelezen " dan wel door de in 
artikel 6, eerste lid, bedoelde commissie het 
gevraagde certificaat in twee exemplaren af
gegeven"; 

het derde lid van het artikel vervalt; het 
bestaand lid 4 wordt lid 3. 

XXa. In artikel 20 wordt in plaats van 
/,een ambtenaar" gelezen "eenen ambtenaar". 

XXb. In artikel 22 wordt in plaats van 
,.door Ons" gelezen "bij algemeenen maatre
gel van bestuur". 

XXL In het derde lid van artikel 23 wordt 
in plaats van "twaalf\ ' gelezen "veertien"; 
wo1·dt na "ieevisscherij,", waar dit woord voor 
de eerste maal wordt gebezigd, ingevoegd 
"een districtshoofd of oud-districtshoofd en 
een schipper of oud-schipper van het Loods
wezen," .; .wordt na "zeevisscherij'\ waar di t 
woord voor de derde maal wordt gebezigd, in
gevoegd "en het districtshoofd en de schipper 
van het Loodswezen" ; en wordt na "zeevis
scherij" , waar rut woord voor de vierde maal 
wordt gebezigd, ingevoegd "of een Rijksvaar
tuig betreft, dan wel het Loodswezen er nauw 
bij betrokken is" ; 

de eerste volzin van het vijfde lid van het 
artikel wordt gelezen: ,,Aan den Raad wor
den een secretaris en een plaatsvervangende 
secretaris verbonden.". 

XXII. In artikel 24 wordt in plaats van 
" den plaatsvervangenden voorzitter" gelezen 
,,de plaatsvervangende voorzitters". 

XXIII. In artikel 25 wordt in plaats van 
" plaatsvervangende voorzitter" gelezen 
,,plaatsvervangende voorzitters". 

XXIV. In het tweede lid van artikel 26 
wordt in plaats van " plaatsvervangende voor
zitter" gelezen " plaatsvervangende voorzit
ters" · 

in het derde lid van het artikel wordt in 
plaats van "of m,achinist" gelezen ,, , machi-
nist of radio-telegrafist". · 

XXV. De ·punt aan het slot van het derde 
lid van artikel 27 wordt vervangen door ,, , 
tenzij de ramp valt onder artikel 1, vierde lid, 
van de Marinescheepsongevallenwet 1928 
(Staatsblad n°. 69) of onder een artikel vau 
soortgelijke strekking van eene Nederlandsch
Indische 'algemeene verordening.". 

XXVI. In het derde lid van artikel 28 
wordt in plaats van " Nederlandsche koloniale 
,ambtenaren, die daartoe door de kolonialé 
overheid" gelezen ·· ,,ambtenaren in Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao, die daar. 
toe door de overheid van die gewesten". 

XXVII. In artikel 29 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

in 'het eer'Ste lid wordt na "stelt" ingevoegd 
,, , met inachtneming van het voorschrift in . 
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het derde lid van artikel 27 gegeven," en 
wordt aan het eind toegevoegd: ,,Hij kan 
<laarbij eene opgave indienen van de getuigen 
e n deskundigen, wier verhoor tijdens de be
handel ing voor den Raad hij noodig acht."; 

n·a het eerste lid wordt een nieuw lid in
gevoegd, luidende: 

,,2. Op dezelfde wijze wordt door hem ge
handeld ten aanzien van eene scheepsramp, 
waarvan de stukken hem op grond van artikel 
14 van de Marinescheepsongevallenwet 1928 
(Staatsblad n°. 69) of krachtens de bepalin
gen van soortgelijke strekking van eene Ne
<lerlandsch-Indische algemeene verordening in 
handen zijn gesteld."; 

het bestaand lid 2 wordt lid 3 ; hie,:aan 
wordt toe·gevoegd: ,,De leden der commissie, 
met uitzondering van den voorzitter, nemen 
aan deze zitting geen deel."; 

het bestaand lid 3 wordt lid 4; hierin wordt 
in plaats van "den hoofdinspecteur in over
leg met den voorzitter van den Raad" ge
lezen "of namens hem"; 

het bestaand lid 4 wordt lid 5. 
XXVIII. In het eerste lid van artikel 30 

wordt in plaats van "gewijzigd bij de wet van 
31 December 1887 (Staatsblad n°. 265)" ge
lezen "het laatst gewijzigd bij de wet van 29 
Juni 1925 (Staatsblad n°. 308)" . 

XXVIIIa. In artikel 31 wordt na " deskun
digen" ingevoegd ,, , voor zooverre hunne 
dienstverhouding tot het Rijk niet medebrengt, 
dat zij hunne medewerking verleenen zonder 
eene schadeloosstelling,". 

X,'{IX. In het ee1·ste lid van artikel 32 
wordt in plaats van "een bepaalden termijn" 
gelezen "eenen bepaalden termijn" en wordt 
,,scheepsjournalen, machinekamerjournalen'' 
vervangen door "scheeps-, machine- en radio
dagboeken" ; 

in het tweede l id van het artikel wordt in 
plaats van "gewijzigd bij de wet van 31 De
cember 1887 (Staatsblad n°. 265)" gelezen 
"het laatst gewijzigd bij de wet van 29 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 308)". 

XXL'{a. In lid 4 van artikel 33 wordt in 
plaats van "een raadsman" gelezen "eenen 
raadsman" en wordt "een gemachtigde" ver
vangen door "eenen gemachtigde". 

XXX. Het opschrift van § 2 van hoofd
stuk IV wordt gelezen: 

,,§ 2. Ongeschiktheid van kapiteins, stuurlie
den, rnachinisten of radio-telegrafisten." 

XXXI. In artikel 34 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

lid 1 en lid 2 worden vervangen do01· de 
volgende leden: 

"1. Indien tijdens het voorloopig onde1·zoek 
nopens eene scheepsramp omstandigheden aan 
het licht komen, welke bij het hoofd van de 
scheepvaartinspectie de vraag doen rijzen, of 
de kapitein of één of meer stuurlieden, ma
chinisten of radio-telegrafisten ongeschikt zijn 
om hunne beroepsplic.htcn te vervullen, ver
bindt hij aan zijn voorstel om een onderzoek 
naar de scheepsramp te doen instellen, de 
voordracht om dien kapitein, stuurman, ma
chinist, of radio-telegrafist te hooren. 

2. Ook indien geene scheepsmmp heeft 
pl aats gehad kan in bijzondere omstandighe-

den het hoofd van de · scheepvaartinspectie 
aan den Raad voor de scheepvaart voorstellen 
een onderzoek in te stellen naar de ongeschikt-
heid van den kapitein of van één of meer 
stuurlieden, machinisten of radio-telegrafisten. 

3. Beslist de commissie uit den Raad of 
de Raad, dat de kapitein, stuurman, machi
nist of radio-telegrafist ter zake zal worden 
gehoord, dan wordt den betrokkene een af
schrift der bes! issing beteekend. Voorts wordt 
gehandeld overeenkomstig het vierde lid van 
artikel 29."; 

het bestaand lid 3 wordt lid 4 ; hierin wordt 
in plaats van "of machinisten" gelezen 
machinisten of rad.ia-telegrafisten"; 

het bestaand lid 4 wordt lid 5; 
het bestaand lid 5 wordt Jid 6; hierin ver

vallen de woorden "op last van den hoofd
i nspecteu1·" ; 

het bestaand lid 6 wordt lid 7 ; daarin 
wordt in plaats van "een raadsman" gelezen 
"eenen raadsman" en ,vordt ,,een bijzonder 
voor dit doel gemachtigde" vervangen door 
,,eenen bijzonder voor dit doel gemachtigde" , 
terwijl voorts aan dat Jid wordt toegevoegd: 

,,De betrokkene en zijn raadsman, of zijn ge. 
machtigde, hebben het recht de stukken van 
het voorloopig onderzoek vóór de behandeling 
der zaak ter secretarie van den Raad voor de 
scheepvaart in te zien."; 

het bestaand Jid 7 wordt lid 8; hierin wordt 
"tweede en derde lid" vervangen door " derde 
en vierde lid", en "of machinist" door ,, , 
machinist of radio-telegrafist". ' 

XXXII. Het eerste .Jid Yan artikel 36 wordt. 
gelezen: 

" 1. De Raad kan, hetzij op vordering van 
het hoofd van de scheepvaartinspectie, hetzij 
d ien hoofdambtenaar,, g!)boord,. bij . eene met 
redenen omkleede beslissing den kapitein of 
één of meer stuurlieden, machinisten of radio
telegrafisten onbevoegd verklaren om als ka
pitein, stuurman, machinist of radio-telegra
fist op een schip, als bedoeld in artikel 2, 
dienst te doen, indien hij den betrokkene on
geschikt acht om zijne beroepsplichten te ver
vullen.". 

XXXIII. In het eerste Jid van artikel 37 
wordt "vertegenwoordiger" vervangen door 
,,gemachtigde" ; 

het tweede lid wordt gelezen: 
" 2. Heeft de behandeling der zaak plaats 

gehad buiten tegenwoordigheid van den on
bevoegdverklaarde of diens gemachtigde, dan 
kan hij , indien de uitspraak hem in persoon 
is beteekend, binnen veertien dagen na die 
beteekening, of, indien de uitspraak hem niet 
in persoon is beteekend, binnen veertien dagen 
nadat zich eene omstandigheid heeft voorge
daan, waaruit voortvloeit, dat dr, uitspraak 
hem bekend was, daartegen verze. doen bij 
eene schriftelijke memorie, te richten aan den 
voorzitter, die daarvan desverlangd een be
wijs van ontvangst afgeeft .of doet .afgeven. 
Bevindt de onbevoegdverkl.aarde zich' niet hier 
te lande, dan wordt de tel'IIlijn met twee maan
den verlengd."; 

het vierde lid van het artikel vervalt. 
XXXIV. Het eerste lid van artikel 38 

wordt gelezen: 
" 1. 'a de indiening van de memorie stelt 
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de voorzitter van den Raad het hoofd van de 
scheepvaartinspectie met de memorie in ken
nis of doet hem daarmede in kennis stellen en 
bepaalt eerstgenoemde onverwijld dag en uur 
voor de behandeling van het verzet."; 

in het tweede lid van het artikel wordt 
,,hoofdinspecteur" vervangen door "voorzit
ter" 

XXXV. In het tweede lid van artikel 39 
wordt "door" vervangen door "door of van. 
·wege''. 

XXXVI. In het eerste Jid van artikel 41 
wordt na "belanghebbende" ingevoegd " ge
heel of gedeeltelijk"; 

in het tweede lid van het artikel wordt 
,,door" vervangen door "door of vanwege". 

XXXVII. In het eerste lid van artikel 42 
Yervallen de woorden "nopens de ramp"; 

aan het slot van het vierde lid van het ar
tikel wordt "medegedeeld." vervangen door 
.,en aan het hoofd van de scheepvaartinspectie 
toegezonden.'' . 

XXXVIII. In het tweede lid van artikel 
43 vervallen de woorden "op last van den 
hoofdinspecteur"; aan het slot van het lid 
wordt toegevoegd " De beteekening van op
roepingen en besliss ingen geschiedt op last 
Yan den voorzitter van den Raad, die van 
uitspraken op last van het hoofd van de 
scheepvaartinspectie."; 

in het derde lid wordt "van den opgeroe
pene of beteekende" vervangen door ,, , aan 
,rien eene oproeping, beslissing of uitspraak 
moet worden beteekend,"; 

het vierde lid wordt gelezen als volgt: 
,,4. Indien de persoon, aan wien eene op• 

roeping, beslissing of uitspraak moet worden 
beteekend, hier te lande geene bekende woon
of verblijfplaats heeft, geschiedt de beteeke
ning door middel van aanplakking van een 
afschrift aan het gebouw, waarin de Raad 
voor de scheepvaart zitting houdt en van een 
a nder a fschrift aan het gebouw, waarin de 
door den voorzitter aan te wijzen havenmees
ter kantoor houdt. Bij bekende verblijfplaats 
buiten Nederland wordt door den ambtenaar, 
met de beteekening belast, tevens een afschrift 
bij aangeteekenden brief gezonden aan den 
persoon, aan wien de beteekening moet ge
schieden." . 

XXXVIIIa. In lid 2 van artikel 44 wordt 
in plaats van "een inspecteur" gelezen "eenen 
ins pect.eur''. 

XXXIX. In het eerste lid van artikel 48 
wordt in plaats van "of de passagiers" gele
zen ,, , de passagiers of andere opvarenden" ; 

in het tweede lid van het artikel wordt in 
plaats van "of m achinist" gelezen ,, , machi
nist of radio-telegrafist", wordt "eene of 
meer" vervangen door "een of meer" en 
wordt in plaats va n "door zijne daad of na
latigheid eene scheepsramp is veroorzaakt" ge
lezen "aan zijne schuld eene scheepsramp is 
te wijten"; 

in het derde lid van het artikel wordt in 
plaats van "of machinist" gelezen ,, , machi
n ist of radio-telegrafist". 

XL. Het eerste lid van artikel 49 wordt 
gelezen als volgt: 

,.1. H et onderzoek ter zake van de in arti
kel 48, eerste lid, bedoelde misdragingen 

heeft, zoo daartoe naar het oordeel van eene 
commissie uit den Raad, bestaande uit den 
,voorzitter en twee door dezen opgeroepen le
den, termen bestaan, plaats, indien eene aan
klacht is ingediend door of op last van het 
hoofd van de scheepvaartinspectie, door den 
eigenaar, door een of meer van de assuradeu
ren, van de bevrachters, van de schepelingen, 
van de passagiers of van andere opvaren
den.'' ; 

in h et derde lid ván het artikel wordt "de 
koloniën of bezittingen van het Rijk in an
dère werelddeelen" vervangen door " Neder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao". 

XLI. In artikel 50 wordt in plaats van 
"aanklachten" gelezen "maatregelen van 
tucht" ; de punt aa~ het slot wordt vervangen 
door ,, , met uitzondering van artikel 37, 
derde lid. " . 

XLII. In artikel 51 wordt na "belangheb
bende" ingevoegd "geheel of gedeeltelijk". 

XLIII. In artikel 52 onder b wordt "een" 
vervangen door "de voorgeschreven,", wordt 
in plaats van "geldig certificaat van deugde
lijkheid" gelezen "geldige certificaten" en 
wordt " is" vervangen door "zijn"; 

de onderdeel en a en b worden verwisseld; 
de puntkomma na onderdeel a (oud) wordt 
vervangen door een punt, de punt na onder
deel b (oud) door een puntkomma; het onder
deel a wordt b, het onderdeel b wordt a. 

XLIV. In artikel 53 wordt in plaats va n 
"wan'neer een" gelezen "wanneer de voorge
schreven"; wordt in plaats van "geldig cer
tificaat van deugdelijkheid" gelezen " geldige 
certificaten", en wordt "is" vervangen door 

.. '' , ,ZlJll . 

XLV. In artikel 54 vervalt de dubbele 
punt en de letter a, alsmede het onderdeel b; 
in plaats van "het geldig certificaat van 
deugdelijkheid" wordt gelezen "de voorge
schreven geldige certificaten, bedoeld in ar
tikel 3,", en in plaats van " dat stuk" ,,die 
stukken" ; de puntkomma aan het einde van 
het bestaand onderdeel a wordt vervangen 
door een punt. 

XL VI. In artikel 54bis worden de volgen
de wijzigingen aangebracht: 

het onderdeel a wordt gelezen als volgt : 
"a. de kapitein, wiens schip gedurende de 

reis een geringer vrijboord heeft, dan wel 
hoogeren deklast voert, dan blijkens het vei
ligheidscertificaat, het certificaat van uitwa
tering of dat voor de houtvaart geoorloofd 
is·"· 

~nder b wordt in plaats van " vierde" gele
zen " derde", en wordt de punt vervangen door 
een puntkomma ; 

twee nieuwe onderdeelen worden toegevoegd, 
luidende: 

"c. de kapitein, die de voorwaarden, onder 
welke de vergunning, bedoeld in artikel 2bi, 
is verleend, niet nakomt; 

d. . de kapitein, die een der voorsch1·iften 
van artikel 9, eerste lid onder e, f en g over. 
treedt." 

XLVII. In arti kel 55 wordt in plaats vao 
"dieper te laden dan blijkens het ce1·tificaat 
van uitwatering" gelezen "een geringer vrij
boord te doen hebben dan blijkens de betref-
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filµde ' cèrtificaten", en . wordt ·in plaats va~ 
°,i;yierdë" "gel'ezeh ·,,derde". 
'• XEVIII. ' In artikel, 56 wordt "een maand" 
vervangen tloor "eène maand", wordt na "ar
tîkel'én'' ingevóegd ;,4,", 'en ' wordt in plaats 
v·an "9;-, eerste en derde" gelezen ;,9, eerste 
!'id 'ónder a, b, c, d, h . en i, en tweede". 

XLIX: In, artikel 60 wordt "niet overlegt" 
vervangen door "niet, niet tijdig of niet _in 
den _staat, ,w11arin zij zich j;e11 tijde van .de 
opvordering bevonden, ovef!egt". 

L. ' · De 'eerste zinsnede van artikel 63 wordt 
genummerd " l."; hierin wordt in plaats van 
,,overtredingen van deze wet" gelezen "feitèn, 
uij of krachtims deze wet strafbaar gesteld"; 
wordt · achter "gemeentepolitie," toegevoegd 
,,de ambtenaren der invoerrechten en accijn
zén,"; vervallen de woorden "Nederlandsche 
koloniale", en wordt "koloniale overheid" 
vervangen dqor "overheid in Nederlandsch
Indi~, ,Suriname of Curaçao"; 

de tweede zinsnede van het artikel wordt 
genummerd ' ,,2." en wordt aldus gelezen: 

,,2. De door eenen Nederlandschen consu
la iren ambtenaar of eenen, in het vorige lid 
bedoelden, ambtenaar in Ncderlandsch-Indië, 
Suriname of Curaçao opgemaakte processen
verbaal gelden als wettig bewijsmiddel der 
door .hen geconstateerde daarin omschreven 
strafbare feiten, mits zij bevestigd worden 
door zijnen daarin opgenomen schriftelijke1: 
eed (belofte)."; 

aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

,,3. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde ambtenaren zijn te allen tijde bevoegd 
om al datgene, wat dienen kan tot het bewijo 
v;m het strafbaar gestelde feit, in beslag te 
nemen en de uitlevering daarvan, ter inbe
slagneming, te vorderen.". 

LI. In het eerste lid van artikel 64 wordt 
in plaats van "den plaatsvervangenden voor
zitter" gelezen "de plaatsvervangende voor
zitters". 

LII. In het eerste lid van artikel 67 wordt 
in plaats van "den diepgang" gelezen "de 
uitwatering, de radio-telegrafie en de passa
giersschepen"; 

in het derde lid van het artikel wordt "aan
vulling" vervangen door "aanwijzing". 

' LIII. In artikel 68 wordt na "ook" inge
voegd "ten spoedigste". 

LIV. Het tweede lid van artikel 69 wordt 
gelezen: 

,,2. De ambtenaar geeft van· elke aanhou
dipg zoo spoedig mogelijk kennis aan zijnen 
onmiddellijken chef, die daarvan terstond 
mededeeling doet aan het hoofd van de scheep
vaartinspectie, aan den vertegenwoordiger o.f 
gemachtigde van den eigenaar, aan den kapi
tein van het schip en aan den dichtstbij ge
Yestigden consulairen ambtenaar van het land, 
waartoe het ·schip door zijne nationaliteit bè
hoqrt. Hij licht hen in omtrent· alle omstan
digheden, als gevolg waarvan de aanhouding 
noodig werd geacht. Het hoofd van de scheep
vaartinspectie geeft zoo, noodig rechtstreeks 
bericht aan den eigenaar.". 

LV. Artikel 70 wordt gelezen als volgt: 
, ,,1. Indien een schip van Nederl andsche 

nationaliteit, dat krachtens artikel 2 van de 

toepas!;i~g van deze ,vet is uitgezo1;1derd, door 
eene scheepsramp wordt i,etiotfèn, wordt" naar 
'de oorzaken ilaarvan èen onderzoek ingesteld. 
Dezé bepaling ·,s mede v'an toepassing· op 
vaartuigen in dienst van hét 'Rijk, ~ene zee
schepen zijnde, en 'op schepen ·;van vreemde 
national-iteit, indien de scheepsramp heeft 
plaats gehad op of in de nabijheid van de 
Nederlandsche kust of in de Nederlandsche 
zeegaten en havens met hunne toega-ngen naär 
zee. 

2. Bij een onderzoek, als in het eerste lid 
bedoeld, worden de bepalingen van Hoofdstuk 
IV in acht genomen, met uitzondering van 
die, vervat in de artikelen 34 tot en met 
41.". . 

LVI. Artikel 72 wordt , gelezen als volgt: 
"Alle ten gevolge van deze wet opgemaakte 

stukken en beschikkingen worden kosti>loos 
uitgereikt.". 

LVII. In artikel 7ö wordt in plaats van 
,,koloni ën en bezittingen in andere wereld
deelen" gelezen " Nederlandsch-Indië, Surina
me en Curaçao". 

2. De Scheepvaart(Verdrags-)wet (wet van 
5 April 1919, Staatsblad n°. 151) wordt in
getrokken. 

3. De Schepenwet zal op Onzen last, met 
inachtneming van de daarin gebrachte wijzi
ginger.. door plaatsing in het Staatsblad al
gemeen bekend worden gemaakt. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De-

cember 1931. · 
_ WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J. Re y me r. 
(Uitgeg . 20 Jani·ari 1932.) · 

31 December 1931. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaa1·heden en andere 
zakel ijke rechten noodig voor verbetering 
van den Rijksweg Hoevelaken-Nijke,·k
Hattemerbroek-Zwolle (N°. 28 van het 
Rijkswegenplan 1932), in de gemeenten 
Harde1·wijk en Ermelo (Nunspeet). S. 
588. 

31 D ecember 1931. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 
s. 589. 

31 December 1931. WET tot verhooging van 
de begrooting van het Staatsvisschersha
venbedrijf te IJmuiden voor het dienste 

· jaar 1930. S. 590. 

31 December 1931. . WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting . van de 
Staatsmijnen in Li1nburg voor het dienst
jaar 1930. S. 591. 
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31 D~cembe,; ·1931, , . .WET ,t.ot wijziging en 
vernóoging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 
s. 592. i' 

31 December, 1931. WET tot wijziging van de 
begrooting, van uitgaven van het Zuider
zeefo~ds voor het dienstjaar_ 1930. S. 6_93. 

·, r, __ ,_ 

31 December 1931. WET tot wijziging van 
de begrooting van uitgaven van het We
genfonds voor het dien~tjaar 1930. S. 594. 

' ' 

31 Decem/,e1· 1931. WET t.ot verklaring van 
het algemeen · nut der onteigening van 
perceel en, erfdienstbaarheden · en andere 
zakelijke rechten, nOÖdig voor verbetering 
van den Rijksweg Enschede-Glanerburg. 
s. 595. - , 

31 December 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het op 5 Juli 1930 te Londen ge
sloten verdrag betreffendé de uitwatering 
van schepen. S. 596. 

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

dat het internationale verdrag betreffende de 
uitwatering van schepen, den 5den Juli 1930 
t e Londen tusschen Nederland, het Gemeenebest 
van Australië, België, Britsch-Indië, Canada, 
Chili , Cuba, de Vrije Stad Danzig, .Denemarken, 
Duitichland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brilannië 
en Noord-Ierland, den I erschen Vrijstaat, Italië, 
Japan, Letland, Mexico, Nieuw-Zeeland Noor
wegen, Paraguay, Peru, Polen, Port11,gal, Spanie, 
de Unie der Socialistische Soviet RepuWeken, 
de Vereenigde Staten van Amerika, IJsland en 
Zweden ge~loten, ingevolge artikel 58 van de 
Grondwet de goedkeuring van de Staten-Gene
raal behoeft ; 

Zoo is het-, da.t Wïj, den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

Het nevens deze wet in afdruk gevoegd, den 
èiden Juli 1930 te Londen tus•chen Nederland, 
het Gemeenebest van Australië, België, B~itsch
lndië, Canada, Chili, Cuba, de Vr-ije Stad Danzig, 
Denemarken, Duitschland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-! er/and, . den I enchen Vrij
staat, I talië, Japan, L etland, Mexico. Nieuw
Zeelan,:l, Noorwegen, Paraguay, Peru., Polen, 
Portugal, Spanie, de Unie der SocialistiBche 
8oviet Rer,ubFeken, de Vereenigde Staten van 
Amerika, l.Jsland en Z~clen gesloten verdrag 
betreffende cle uitwatering van schepen en het 
daarbi.i behoorende slotprotocol worden goed
gekeurd. 

Lasten en hevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1931. 
WILHEL~1L A. 

De .Minister van Waterstaat, P . J . .Re y me r. 
De Minister van Buitenlan.-/-,rhc Znken, 

Be e 1 a erts van B 1 o kJ and. 
(Uitgeg. 15 .Ff/,r. 193:3.) 

ENGELSCHE +~KST. , 

INTERNATIONAL L
0

0AD LIN°E CO*;•'. 
VENTION. 

PREAMBLK . , , l·• 
' 1 11 ! ·1, , '• 

Th.e Governments of Germany, the Comu}o?
wealth 9f Australia, Belgium, Canada, cn4e, 
Cuba; Den mark, t,he Free City of Danzig, Spa.Jn, 
the Irish Free State, the United States of Ame
rica, Finland, France, •the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, Greece, 
India,, Iceland, Ita ly, Japan, Latvia, Mexico, 
Norway, New Zealand, Paraguay, the Nether
lands, Peru; Boland, Portugaf, Sweden; ànd· the 
Union of Socialist Sovjet Republics; desiring 
to promo te safety of life and property at sea by 
establishing in common agreement uniform 
principles and rules with regard to the lirriits 
to which ships on international voyages may 
be loaded, have resolvecl to conclude a Con
vention for that purpose a nd have appointed 
as their Plenipot,entiaries :- .. · 

The Government of Gerinany: · . 
l\lir. Gustav Koenigs , Ministerialdirigen~ in the 

Reichsverkehrsministerium, Geheimer Regie-
rungsrat, Berlin. . , 

Mr. Arthur Werner, M.inisterialrat in the 
Rei?~sverkehrsministerium, GeheimerJustizrat, 
Ber.m . 1 

~rofessor Walter Laas, Director of the "Ger
manispher Lloyd" Classification Society, Berlin. 

Mr. Karl Sturm, Verwaltungsdirector of the 
See-Berufsgenossenschaft, Hamburg. -

The Government of the Commo7w:ealth,, of 
Australia: . 

Captain Henry Priaulx Cayley, Royàl Au: 
stralian Navy, Commonwealth Naval Represen
tative in London. 

Mr. Vincent Cyril Duffy, Australia House. 
The Government of Belgimn : 

Mr. Raoul F. Grimard, Naval Engineer, 
Technica! Adviser to the Centra! Naval Depart
ment. 

The Government of Canada : 
Mr. Alexand~r Johnston, Deputy Minister 

of Marine. 
The. Government of Chile: · 

Lieut.-Commander Constructor Oscar Bun
ster, Member of t he Chilian Naval Commission 
in London. 

The Government of Cuba : ' 
Mr. Guillermo Patterson, Cuban Minister in 

London. 
The Government of .Deninark.: 

Mr. Emil Krogh, Assistant Secretary in the 
Ministry of Shipping and Fisheries. -

Mr. Aage H. Larsen, Naval Architect and 
Engineer in Chief to the Ministry of Sh.ippi.I;ig 
ancl Fisheries. 

Mr. J._A. Körbing, Director of the "For~nede 
Dampsk1bsselskap'' , Copenhagen. 

Captain H : P. Ha~elberg, Chaitman of th,e 
Association of Danish Shipmasters. · 

Mr. Erik Jacobsen, Tra.de Union Manager . 
The Government of the Free City of Danzig: 

Mr. Alphonse Poklewski-Koziell, Commercial 
Counsellor, Polish Legation, London. 

~fr. Waldemar Sieg, Commercial Counsellor. 
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The Government of Spain : 

Mr. Octaviano Martinez-Barca, Engineer, 
Spanish Navy. 

The Government of the Irish ],'ree State : 
Mr. J. W. Dulanty, Commissioner for Trade 

for the Irish Free State in Great Britain. 
Mr. T. J. Hegarty, Ship Surveyor, Transport 

and Ma-rine Branch, Department of Industry 
and Commerce. 

The Government of the United S ta/es of 
America: 

Mr. Herbert ~- W..all«ir, President. of. the 
American.Steamship Owner s ·Association. 

Mr. David Arnott, Chief Surveyor, American 
Bureau of Shipping. 

Mr. Laurens Prior, Bureau of Navigation, 
Department of Commerce. 

Mr. Howard C. To:wl.e, National CounC\il of 
Americarr · Shipbuilders~ 

Mr. Samuel D. McComb, Marine Office of 
America. 

Captain Albert F . Pillsbury, Pillsbury and 
Curtis, San Francisco. 

Mr. Robert F. Hand, Vice-President Standard 
Shipping Company, New York. 

Mr. ,James Kennedy. Genera! Manager, 
Marine Department, Gulf Refining Company, 
New York. 

Mr. H. W. Warley, Vice-President Ore Steam
ship Corporation, New York. 

Rear-Admira!John G. Tawresey, C.C., United 
States Navy (Retired). United States Shipping 
Board. 

The Government of F inland : 
Mr. A. H. Saastamoinen, Finnish Minister in 

London. 
Commander Birger Brandt, Fînnish Sbip

masters' Association. 
The Government of France : 

Mr. André Maurice Hàarbleicher, Na val Con
struct.ion Corps, Director of the Departments of 
the Mercantile Fleet and of Naval Material at 
the Ministry of the Mercant.ile Marine 

Mr. René Hippolyte Joseph Lindemann, 
Assistant Director of the Department of Marine 
Labour and of the Accountants' Department 
at the Ministry of the Mercantile Marine. 
Mr. Jean Henri Théophile Marie, Naval Con
struction Corps, Assistant tot the Director of the 
Departments of the Mercantile Fleet and of 
Na val Material at the Minî$try of the Mercantile 
Marine. 

Mr. A. H. A. de Berlhe, Deput,y Manager of 
the Bureau Veritas. 

The Government of the Un-ited K ingdom 
of Great Britain and Northern Ireland :

Sir Henry F. Oliver, Admiral of the Fleet, 
Royal Navy. 

Captain F . W. Bate, Professional Officer, 
Mercantile Marine Department, Board of Trade. 

Mr. A. J. Daniel, Principal Ship Surveyor, 
Board of Trade. 

Captàin J. T. Edwards, Master Mariner 
(Retired). 

Sir Ernest W Glover, Chamber of Shipping 
of the United Kingdom. 

Sir Norman Hili, Chairman, Merchant Ship
ping Advisory Committee, Board of Trade. 

Sir Charles Hipwood, Board of Trade. 
Mr. J . Foster King, Chief Surveyor to the 

British Corporation Register of Shipping and 
Aircraft. 

Dr. J. Montgomerie, Chief Ship Surveyor to 
Lloyd's Register of Shipping. · 

Sir Charles J. 0. Sanders,' Chairman, Load
Line Comrnittee, 1927-1929. 

Mr. WjJJiam Robert Spence, Genera! Secre
tary, National Union of Seamen. 

Captain A. Spencer, Master Mariner (Retired). 

The Government of Greece : 
:M:r. Nicolas G. Lely, Consul-Genera! for 

Greece in London. · 

The Government of India: 
Sir Geoffrey L. Corbett, Late Secretary to 

t he Government of India, Commerce Depart
ment. 

Mr. Nowrojee Dadabhoy Allbless, Chairman 
of Scindia Bteamsbips (London) Ltd. 

"Captain 'Kavas Ookerjee, Marine Superinten
dent, Scindia Steam Navigation Company, Ltd., 
Bombay. 

Engineer-Commander John Sutherland Page, 
Royal Indian Marine, late Principal Engineer 
and Ship Surveyor, Government of Bengal. 

The G01:ernment of Jceland: 
Mr. Emil Krogh, Assistant Secretary to the 

Danish Ministry of Shipping and Fisheries. 
Mr. Aage H. Larsen, Naval Architect and 

Engineer in Chief to the Danish Ministry of 
Shipping and Fisheries. 

Mr. J. A. Körbing, Director of the "Forenede 
Dampskibsselskab", Copenhagen. 

Captain H. P. Hagelberg, Chairman of the 
Association of Danish Shipmasters . 

Mr. Erik Jacobssn, Trade Union Manager, 
Denmark. 

The Government of ltaly: 
Genera! Giulio Ingianni, Genera! Dir,ector of 

the Mercantile Marine. 
Admiral Giuseppe Cantu, Admiral of Division, 

Technica] Inspect-or of the Mercantile Marine. 
Professor Torquato Giannini, Counsellor for 

Emigration in the Italian Foreign Office. 
The Government of Japan: · 

Mr. Shoichi Nakayama, First Cla!is Secretary 
of the Japanese Embassy, London. 

Mr. Sukefumi Iwai, Expert in the Local 
Administration Office of Communications. 

The Government of Lat'l}ia: 
Mr. Arturs Ozols, Director of the Ma,:ine 

Department. 
Captain Andrejs Lonfelds, Latvian Shipow

ners' Society. 
The Government of .Mexico : 

1 
; )\fr. Gustavo Luders de ·Negri, Consul-Genera! 
for Mexico in London. 

The Government of Norway: 
Mr. Erling Bryn, Ditector of the Departme1~t 

of Shipping, Ministry of Commerce and Nav1-
gation. . . . 

Mr. Johan Scl;i.önheyder, Surveyor-m-Ch1ef m 
the Ministi-y of Commerce and Navigation. 

Dr. ,J. Bruhn, Director of the Norwegian 
Veritas. 

l\fr. J. Hysing Olsen, Shipowner. 
Mr. Eivind Tonnesen, Managing Director of 

the Norwegian Shipmasters' Association. . 
l\1r. A. Birkeland, President of the Norwegian 

Sailors' and Firemen's Union. 
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The Governrnent of New Z•aland: 

Rir Thom1ts Mason Willord, High Commis
sioner for New Zealand in London. 

Sir Charles Holdsworth, Managing Director 
of the Union Steamship Comp1tny of New 
Zealand, Ltd. 

The Governrnent of Pa-raguay : 
Dr. Horacio Cari simo, Chargé d 'Affaires in 

London. 
The Govemrnent of the N etherki,nds: 

Vice-Admiral (retired) C. Fock, Inspector
General of Navigation, Chairman of the Free
board Assigning Commission. 

Mr. A. van .Driel, Naval Architect, Adviser 
on Nava! Architecture to the Shipping Inspec 0 

tion Ser vice, Member and Secretary of the 
.Freeboard Assigning Commission. 

Mr. J . Brautigam. Chairman of the Nether
lands Union of Transport Workers, Member of 
the Second Chamber of the Stat-e -Genera!. 

1\fr .• J. W. Langeler, Inspéctor of Shipping, 
Dutch East Indies. 

Mr. :r. Rypperda Wierdsma, Chairm0,n of the 
Holland-America Line. 

Captain G. L. Heeris, Secretar,v of the Ne
therlands Shipowner's Association. 

T'ie Governrnent of Peru : 
Captain Manud D. Faura, Naval Attaché in 

L ondon. 
The Governrnent of Po/and : 

}fr. Alphonse Pok!ewski-Koziell, Commercial 
Counsellor, Polish Embassy, London. 

Mr. Boguslaw Bagniewski, Counsellor, Mi
nistry of Industry and Trade, Warsaw. 

The Govern,nent of Portugal: 
Mr. Thomaz Ribeiro de Mello, Minister P leni

potentiary ; Head of the Economie Section of 
t he Portuguese Ministry of Foreign Affairs. 

Captain~ Carlos Theodoro da Cost-a, Naval 
Architect. 

The Gován,nenf. of Sweden : 
Baron Erik Ku!e Palmstierna, Swedish Mi

nister in London. 
Mr. P er Axel Lindblad, Assistant Under

Recretary in the Bo1trd of Trade. 
Captain Erik Axel Fredrik Eggert,, Maritime 

Exper to the Social Board . 
The Governrnent of the Union of Socialist 

Soviel R epuhlics : 
}fr. Dimitri Bogomoloff, Counsellor of the 

Soviet EmbMsy iri London . 
Who, ha ving communicated thei1· full powers, 

found in goocl and due form, have agreed a. 
follow5: -

CHAPTER I. - PRELIMINARY. 
General Obli:J'il·ion of Oonvention. 

Art l. So that the laad lines prescribed by 
t lüs Convention shall be ol:served, the Con
t racting Governments undertake to give effect 
to the provisions of tbi5 Convent.ion , to promul
~ate all regulations, and t o take a!l othe1· steps 
which may be ·necessa~y to give this Convention: 
full and complete effect. 

The provision.s of this Convention are com
pleted by Annexes, wh.ich have the same force 
a nd ta,ke effect at the same time as this Con
vention. Everv reference to this Convention 
implies at the same.time a reference to the Rules 
~nnexed thereto. 

Sr.ope of Oonven!ion. 

Art. 2. 1. This Convention 11,pplies to all 
ships engaged on international voyages, which 
belang to countries the Governments of which 
are Contracting Governments, or to territories 
to which tb.is Con vention Î5 app lied under A1·
ticle 21, except --

(a) ships of war : sbips solely engaged in 
fishing; pleasure yachts and ships not carrying 
cargo or passengers ; 

(n) ships of less than 150 ton.s gross. 
2 . • Ships when engaged on internationaF 

.voyages between the near ,ueighbouring ports 
of two or more countries mav,.be e:xllmpted bv · 
"'the Ádmi'n'isti-ation to which· sueh ships b elang· 
from the provisions of thisConvention,so long as 
they shall remain in such trades, if the Govern
ments of the countries in which such ports are 
situated shall be· satisfied th11,t the she!tered 

--nature and concli t ions of sûch voyàgesoetween 
such ports make it unreasonable or irnpracti
cable to apply the provisions of this Con vention 
to ships engaged in su~h trades. 

3. All agreements and arrangements relating 
to laad line or matters appertaining thereto at 
present in force between Contraeting Govern
ments shall continue to have full and complete 
effect cluri ng the terms thereof as regards -

(a) ships to which this Convention doe, n0t 
apply: 

(b) ships to which this Convention applies 
in respect of matters for which it has not ex
pressly provided. 

To the extent, however, that such agreements 
or arrangements conflict with the provisions 
of this Convention, the provisions of this Con
vention shall prevail. 

Subject to any such agreement or arrange
ment -

(a) a ll ships to which this Convention does 
not äpply: ánd 

(b) all matters which are not expressly pro
vided for in this Convention ; 
shall remain subject to the legislation of each 
Contracting Government to the same extent as 
if this Convention had not been made. 

Definitions. 

Art. 3. In this Convention, unless expressly 
prov:ded otherwise -

(a) a ship is regarded as belonging to a 
count,ry if it is registered by the Government 
of that country : 
(b) the expression " Administration" means 
t he Government of the country to wh.ich the 
ship belong8 ; 

(c) an "international voyage" is a voy1tge 
from a country to which t his Convention applies 
to a port outside such country, or conversely, 
and for this purpose, e\-ery colony, oversea.s 
territory, protectoratc or territory under suze
rainty or mandate is regarcled as a separate 
country ; 

(d) the expression "Rules" means the Rules. 
contained in Annexes T, II and III: 

(e) a "new sh.ip" is a ship, t.he keel of which 
is laid on or af ter the 1st .J uly, 1932, all other 
ships being regarderl as exist,ing sh ips. 

(/) the expression ,,steamer" includes any
vessel propelled by machinery. 



Oases of "F'orc1>, 1l1 ajeiire". 
, Art. 4. No ship, which i3 no~ subject to the 

prbvisions of this Convention at the time of 
its dèparture on any voyage, shall b'ecome sub-· 
ject · to the _provisions of this Convention on 
account of any deviation from its intencled 
voyage due to stress of weather

1
_or any other 

cause of force majeure. ,' 
In applying tlie provisions of this Convention, 

the Administratian shall give due corisiclerat.ion 
to any deviation or delay éaused to· aJ?,y ship 
owing to stress óf weather or to any other cause 
of force majeure. 

OHAPTER IL - LOAD LIN'E : SURVEY 
' AND MARKING. 

Gen~ral Provisions. ,· 
-:--ló ship to which this Convention applies 

s hall proceed to sea on an international voyage 
after the date on which t his Convention comes 
into force, unless the ship, being -

A-a new ship, 
(al has been surveyed in accordance with 

the provisions of Annex I ; ' 
(b) complies ·witb the provisions of Part II 

of Annex I ; and 
(c) has been marked in accordance with tl\e 

provisions of this Convention. 
B-an existing ship. , 
(a) has been snrveyed and marked (whether 

before or af ter this Convention comes into force) 
in accordance with the conditions prescribed 
,either in paragraph A of this Article or in one 
of the sets of Rules for the As~ignment of Load 
Line particularised in Annex IV ; and , 

(b) complies with the provisions of Part II 
of Annex I in principle, and also in detail, so far 
.as in reasonable and practicable, ha ving regard 
to the efficiency of (i) the protection of openings; 
(ii) guard rails; (iii) freeing ports, and (iv)means 
of access to crews' quarters provided by the 
existing a~rangements, fittings and appliances 
on the sh1p. 

Provisions for Steamers carrying Timber Deck 
Cargoes. 

Art. 6. 1. A steamer which has been sur
veyed a nd marked under Article 5 shall be en
titled to be sur veyed and marked with a timber 
laad line nnder Part V of Annex I, if, being -

A-a new ship, it complies with the conditions 
.and provisions prescribed in Part Vof Annex l ; 

B-1tn existing ship, it complies with the 
<:ondi t ions and provisions of Part V of Annex I 
other than Rule LXXX. and also in principle, 

o far as is reasonable and practicable, with the 
conditions and provisions preseribed by Rule 
LXXX provided that in assigrnng a timber 
laad line to an existing ship t he Administration 
shall make such addition to the freeboard as 
shaU be reasonable, having regard to the ex.tent 
to which such ship falls short of full compliance 
with the conditions and provisions prescribecl 
in Rule LXXX. 

2. A steamer when using the timber load 
line shall comply with Rules LXXXIV,LXXXV 
LXXXVI, LXXXVIII and J;,XXXIX. . 

Provisions lor Tanlcers. 
Art. 7. A steamer which bas been surveyed 

under Article 5 shall be entitled to be surveyed 

8,00 
and marked_ as ,a , _tanker under Part \ YI of 
AnnexJ if, beingr- ,1 ( . ,- 1, , ., . · ,n 

A-a new ~hip, it ,cPmplies with the 'conflj . . 
tipns and pçpvisions prescribe<l in PaJ't·, ;VJ of 
Annex I : 1 ' • 

B- an existing ship, it complies , with the 
conditions aI\d provisioijs in Rules . XCIIT, 
XCVI, XCVII, XCVI!! and XCIX, and alRo 
in principle so far P,s is reasonable and prac
t icable with Rules XCIV, XCV and C, providecl 
that.irr aBSigning a 'ta$r' laad li:o:e to an e➔is- . 
ting shirt the Admibi,stration s.ball make such 
addit.ion to the freeboard as 'sball be reasonable 

. ha ving regatd to t he extent to wbièh such' ship 
falls short of full complianèé with the condi
tions and provisions prescribed in ~ules ~CIV, 
XCV and C. ' ·, ' ' , .. 

Provisions f•>r Ships of. S µ-,cial Ty1les. · 
· Art. 8. For ·steamers over 300 feet in lerigth, 

possessing constructional features simila.r to 
those of a tanker which afford extra invulnera
bility against the sea, a reduction in freeboa1·d 
may be granted. .. 

The amount of such reduction sba,l! be deter
mfoed by the Administràtiori. in relation ·to the 
freeboard assi!.;ned ·· to tankern. having regard 
to the degree of compliance with the conditions 
of assignment laid down for these ships. and 
the degree of subdivision provided. 

The freebqard, assigned to su0h a ship shall 
in no case be less than would be assigned to the 
ship as a tanker. 

Sitrve;y. 
Art. fl. The survey and marking of ships 

for the pu~pose 'of this Convention shall be 
carried. out by officers of the country to which 
the ships belong, provided that the Go,·ern
ment of each country may entrust the survey 
and marking of its ships either to Surveyors 
nominated for th's purpose, or to organisations 
r 9cognised by it. In every c-ase the Government 
concerned fully guarantees the completeness 
and efficiency of the survey and marking. 

Zones and 8easonal Areas. 
Art. 10. A ship to which this Com·ent.ion 

applies shall conform to the conditions appli
eable to the zones and seasona-1 areas described 
in Annex II to this Convention. 

A port standing on the boundary line between 
two zones shall be r!igarded as within the zone 
from or into which tbe ship arrives or departs. 

CHAPTER III.' - CERTIFICATES. 

I s.yue of Certificates . 
Art. ll. A certificate, called "International 

Load Line Certificate", shall' be issued t o ever,v 
ship which has been surveyed and marked in 
accordance with this Convention, but not other
wise. 

An International Load Line Certificate shall 
be issued either by t.he Government of the coun
try to which the ship belongs or by any person 
or organisation duly ·authorised by thatGovern
ment, and in every case the Government a~su
mes full responsibility for ~he certificate. 

I ssue of Certificates by ano!her Government. 
Art, 12. The Government of a ·country t,o 

which this Convention applies may, at the 
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request of the Go,ernment of any other country 
to which this Convent-ion appliPs, eau e any 
ship which belongs to the last-mentioned coun
try, or (in t he case of an unregistered ship) 
which iR to be re~istered by the Government of 
t hat country, to oe surveyed and marked, and, 
if satisfied that the requirements of this Con
vention are complied with, issue an Tnternationl 
Load Line Certificate to such ship, under its 
own responsibility. Any certi.ficate so issue_d 
must contain a statement to t he effect t hat 1t 
has been issued at the request of the Govern
ment of the country to which the ship belongs, 
01· of t he Government by whom the ship is to 
be registered, as the case may be, and it shall 
have the same force and receive the same re
cognition as a certi.ficate issued under Article 11 
of t his Convention. 

Form of Certi/icat e. 
Art. 13. The International Load Line Cer

tificates shall be drawn up in the Official lang
uage or languages of the country by which they 
are issued. 

The form of the certificate shall be that of 
the model given in Annex III , subj ect to such 
modifications as may, in accordance with Rule 
LXXVIII, be made in the case of ships carrying 
timber deck cargoes. 

Duration o_l Certificate8. 
Art. U. 1. An International Load Line 

Certificate shall , unless it is renewed in accor
dance with t he provisions of paragra_ph 2 of this 
.Article, expire at the end of such period as may 
be speci.fied therein by the Administration which 
issues it: but the period so specified shall not 
exceed five years from the date of issue. . 

~- An International Load Line Certificate 
may be renewed from time to time by the Ad
ministration which issued it for such period 
(not exceeding fice years on any occasion) as 
the Administration t hinks fit, after a survey 
not less effective than the survey required by 
t his Convention before the issue of the certi
ficate, and any such renewal. shall be endorsed 
on the certifi cate. 

3. An Administrat-ion shall cancel any In
ternational Load Line Certifi cate i~stied to a 
ship belonging to i ts country: 

A. If material alterations ha,e taken place 
in the huil and superstructures of the ship which 
affect the calculations of freeboard. 

B. If the fittings and appliances for the (i) 
protection of openings, (ii) guard rai ls, (iii) 
freeing ports and (iv) means of access to crews' 
quarters are not maintained in as effective a 
condition as they were in ,vhen the certificate 
was issued. 

C. If the ship is not inspected periodically 
at such times and under such conditions as the 
Administration may think necessary for the 
purpose of securing that the hull and super
structurcs referred to in Condi tion A are not 
altPred and that the fittings and appliances 
referred to in Condition B are maintained as 
therein provided throughout the duration of the 
certificate. 

Acceptance of Ceritficates. 

Art. 15. International Load Line Certificates 
issued under the authori ty of a Contracting 

L . & S. 1931. 

Government shall be accepted by t he othc.r 
Contracting Governments as ha,·ing the same 
force as t he certificates issued by tliem to ships 
be!onging to their res:pective C<?untries. 

Con/rol . 
Ar t. 16. 1. A ship to which this Convention 

a pplies, when in a port of a country to which 
it.does not belong, is in any case subj ect to con
trol with respect to load line as follows : An 
officer duly auth orised by t h e Government of 
t hat country may t~ke such steps as may be 
necessary for the purpose of sePing that there 
is on board a valid International L oad Line 
Certificate. If there is such a certificate on board 
the ship, such control shall be limitcd to the 
purpose of securing -

(r,) that t he ship is not loaded beyond t he 
limits allowed by t he certificate ; 

(h) that t he position of the load line on the 
ship corresponds with the certificate ; and 

(c) that the ship has not been so materially, 
altered in respect to t he matters dealt with in 
condit ions A and B (set out in paragraph 3 of 
Article 14) that the ship is manifestly unfit, to 
proceed to sea without danger to human life. 

2. Only officers possessing t he necessarv 
teehntcal q ualifications shall be a uthorised to 
exercise control as aforesaid, and if such control 
is exercised under (~) above, it shall only be 
exercised in so far as may be necessary to secure 
that t he ship shall be made fit to proceed to sea 
without <langer to human life. 

3. Jf control unrler tbis Article appear~ 
likely to result in legal proceeclings being taken 
against the ship. or in the ship being deta ined, 
the Consul of the country to which the ship 
belongs sball be infor meel as soon as possiJ-le 
of the circumstances of the case. 

Privileges. 

Art. 17. The privileges of this Convention 
may uot be claimed in favour of any ship urJess 
it holds a valid International Load Line Cer
t ificat!l. 

C HAPTER IV. - GENERAL PROVISIONS. 

Equirnlents. 
Art. 18. Where in i:bis Convention it is p1:o

vided t hat a particular fitting, or appliance, or 
type thereof, shall be fittecl or carried in a sbip. 
or that any particular arrangement shall be 
adopted, any Administration may a r:cep t in 
substitution therefor any other fitting, or ap
pliance, or type thereof, or any other arran
gement, proviclecl that such Administration 
shall have been satisfied that t he fitting, or 
appliance, or type thereof, or the arrangement 
substitued is in the circumstances at least as 
effective as that specificd in this Co1wention. 

Any Administration which so accopts a new 
fitting, or appliance, or type thereof, or new 
arrangement shall rommunicate the fact to the 
other Administrations, and, upon req ucst, the 
particulars theroof. 

Laws, Regulatione, Rer,orts. 
Art. 19. The Contracting Governments un

dertake to communicate to each other -
( 1) the text of laws, clecrees, regulations and 

decisions of genera! appEcation wh:ch shall 
51 
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have been promulgated on the various matters 
within t he scope of this Convention; 

(2) all available official reports or official 
summaries of reports in so far as they show the 
results of the provisions of this Convention, 
provided always that such reports or summaries 
are not of a confidential nature. 

The Government of t he United Kingdom of 
Great Br:tain and Northern Ireland is invited 
to serve as an intermediary for collecting all 
t his informat ion and for bringing it to t he 
knowledge of the other Contracting Govern
ments. 

lil.odifications, Fuf.ure Conferenc~s. 
Art. 20. 1. Modifications of th.is Convention 

wh.ich. may be deemed useful or necessary im
provements may at any time be proposed by 
any Contracting Government to the Go,-ern
ment of the United Kingdm:n Qf Gr!)at.Britain 
and North.ern Ireland, and such proposals shall 
be communicated by the latter to all the other 
Contracting Governments, and if any sneb 
modifications are acccpted by a ll the Contrac
ting Governments (including Governments 
which have deposited ratifications or accessions 
which have not yet become effective) t his Con
vention shall be modified accordingly. 

2. Conferences for the purpose of revising 
t his Convention shall be held at such times and 
places as may be agreed upon by the Contrac
ting Governments. 

A Conference for this purpose shall be con
voked by the Government of the United King
dom of Great Britain and Northern Ireland 
whenever, after this Convention bas been in 
force for five years, one-third of the Contracting 
Governments express a desire to that effect. 

CHAPTER V. - FINAL PROVISIONS. 

Applic,ztion to Colonies. 
Art. 21. 1. A Contracting Government may, 

at the time of signature, ratification, accession 
or thereafter , by a notification in writing ad
dressed to t he Government of the United King
dom of Great Britain and Northern Ireland, 
deciare its desire that this Convention shall 
11,pply to a ll or any of its Colonie3, overseas 
territories , protectorates or territories under 
suzerainty or mandate, and this Convention 
shall apply to all the territories named in such 
notification, two months after the date of the 
receipt thereof, bnt, failing snch notification, 
t his Convention will not apply to any such 
t,erritories . 

2. A Contract ing Government m'l.y at any 
time by a notification in writing addressed to 
the Government of the United Kingdom of 
Great Beit11,in and Northern Ireland express its 
desire that this Convention shall ce;ise to apply 
t o all or a ny of its colonies, overseas territories , 
protectorates or territories under suzerainty 
or mandate to which this Convention shall have, 
under the provisions of the preceding paragraph, 
been applicable fora period of not less than five 
years, and in such case the Convent-ion shall 
cease to apply twelve months after the date 
of the receipt of such notification hy the Govern
ment of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland to all territories mentioned 
therein. 

3. The Government of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland shall 
inform all the other Contracting Governments 
of the application of this Convention to any 
Colony, overseas territory, protectorate or 
territory under suzerainty or mandate under 
the provisions of paragraph 1 of this Article, 
and of the cessation of any such application 
under the provisions of paragraph 2, stating in 
each case the date from which this Convention 
has become or wil! cease to be applicable. 

AuthP,nt,:c T exts. - Ratification. 

Art. 22 . This Convention, of which both the 
English and French texts shall be authentic, 
shall be ratified. 

The instruments of ratification shall be de
posited in t he archives of t he Government of 
the United K ingdom of Great Britain and N"ort

. hem Ireland, which will notify all t he other 
signatory or acceding Governments of all rati
fications deposited and the date of t heir deposit. 

Accession. 

Art. 23. A Government (other than the 
Government of a territory to which Article 21 
applies) on behalf of wh.ich t his Covention has 
not been signed, shall be allowed to accede 
thereto at any time after the Convention has 
come into force. Accessions shall be effected by 
means of notifications in ,vriting 11,ddressed to 
the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, and shall 
take effect three months after their receipt. 

The Government of the United Kimrdom of 
Great Britain and Northern Ireland shall inform 
a l! signatory and acceding Governments of all 
accessions received and of the date of their 
receipt . 

Date of Coming in Force. 

Art. 24. This Convention shall come into 
force on the 1st J uly, 1932, as between the 
Governments which have deposited the:r rati
fications by that date, and provided that at 
least five ratifications have been deposited with 
the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland. Should 
five ratifications not have· been depositecl by 
t hat date, this Convention sha!l come into force 
t hree months after the date on which the fifth 
ratificat-ion is deposited. Ratifications deposited 
after the date c,n which this Convention has 
come into force sh,i,11 take effect three month s 
after the date of their deposit. 

Denunciation. 

Art. 25. This Convention may be denounced 
on behalf of any Contracting Government at 
any time af ter the expiration of five years from 
the date on which the Convention comes into 
force in so far as that Government is concerned. 
Denunciation shall be effected by a notification 
in writin~ addressed to the Government of the 
Uniterl Kingdom of Great Britain and Northern 
lreland, which will not-ify a ll the other contrac
ting Governments of all denunciations receivecl 
and of the date of their receipt. 

A denunciation shall take effect twelve months 
after t he date on which notification thereof is 
received by the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and N orthern Ireland. 
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In faith wherenf, the P lenipoten~iaries have 

signed hereafter. 
Done at Londen this fiftb day of July, 1930, 

in a single copy, which shall remain deposited 
in the archives of the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
whicb shall transmit certified true copies thereof 
to all signatory Governments. 

(L.S.) Gustav Koenigs. 
\Valter Laas. 
Karl Sturm. 
H . P. Cayley. 
V. C. Duffy. 
R. Grimard. 
A. Johnston. 
Oscar Bunster. 
Guillermo Patterson. 
Emil Krogh. 
Aage H. Larsen. 
H. P. Hagelberg. 
Octaviano M. Barca. 
Sean Dulchaontigh. 
T . J. H egarty. 
H erbert B . Walker. 
David Arnott. 
Laurens Prior. 
Howard C. Towle. 
Albert F. Pillsbury. 
Robert F. Hand . 
Ja.s. Kennedy. 
H. W. Warley. 
,John G. Tawresey. 
E. Palmstierna. 
E. Eggert. 
A. H. Saastamoinen. 
B. Brandt. 
Jean :Marie. 
A. de Berlhe. 
H. F. Oliver. 
F. W. Bate. 
Alfred J. Daniel. 
John T. Edwards. 
Ernest W. Glover. 
Norman Hili. 
C. Hipwood. 
J. Foster King. 
J. Montaomerie. 
Charles J. 0. Sanders. 
W. R. Spence. 
A. Spencer. 
)l". G. Lely . 
G. L. Corbett. 
~owrojee Dadabhoy Allbless. 
Kavas Ookerjee. 
J. S. Page. 
Emil Krogh. 
Aage H. Larsen. 
H . P. Hagelberg. 
Giulio Ingianni. 
~ius_eppe Cantu .. 
S. Nakayama. 
S. Jwai. 
A. Ozols. 
G. Lud"rs dé• Negri. 
E. Bryn. 
J. Schönheyder. 
Thomas M. Wilford . 
C. Holdsworth. 
C. Fock . 
A. van Driel. 
Joh. Brautigam. 

Langeler. 
· J . R. Wierdsma. 
M. D. Faura. 
A. Poklewski-Koziell . 
B. Bagniewski. 
Thomaz R ibeiro de i\Iello. 
CarlQs Theodoro da Costa. 
D. Bogomoloff. 
S. Horacio Carisimo. 
T. C. Giannini. 

}'INAL PROTOCOL. 

At the moment of signing the International 
Load Line Convention concluded this day, t he 
under-mentioned Plenipotentiaries have ao-reed 
on the following : -

0 

I. . Ships engaged solely on voyages on the 
Great Lakes of North America and ships enga
ged in other iriland waters are to be regarded 
as out~ide the scope of the Convention. 

II. This Convention is not applied to the 
existing ships of the Unitecl States of America 
and of France of the lumber schooner type 
propelled by power, with or without sails, or 
by sails alone. 

III. The Government of the United King
dom of Great Britain and Northern Ireland 
shall convoke a Conforence of the Contracting 
Governments of the countries to which tankers 
belong, upon request of the United States of 
America, at, any time within the five-year period 
mentioned in Article 20, for the purpose of 
discussing matters relating to tanker freeboard. 

The Contracting Governments will not raise 
any objection to the provisions contained in 
this Oonvention in regard to tanker load line 
being altered as may be determined at such 
Conference, provided that the conclusions then 
reached are communicated forthwith to the 
Governments signatory to the present Con
vention and that no objection is receivecl by 
the Government of t he United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland within six 
mont hs of the clespatch of such communication. 

In Witness whereof th e Plenipotentiaries 
have drawn up this Final Protocol which shall 
have the same force and the same validity as 
if the provisions thereof had been inserted in 
the text of the Com7 ention to which it belongs . 

Done at London this fifth day of July, 1930, 
in a single copy which shall be deposited in the 
archives of the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ire
land, which shall transmit certified true copies 
thereof to all signatory Governments. 

(L.S. ) Gustav Koenigs. 
Walter Laas. 
Karl Sturm. 
H. P. Cayley. 
V. C. Duffy. 
R . Grimard. 
A. J ohn~ton. 
Oscar Bunster. 
Guillermo Patterson. 
Emil Krogh. 
Aage H. Larsen. 
H. P. Hagelberg. 
Octaviano M. Barca. 
Sean DuJchaontigh. 
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T. J. H egarty. 
Herbert B. Walker. 
David Arnott. 
Laurens Prior. 
Howard C. TowJe. 
Albert F. Pillsbury. 
Robert F. H and. 
Jas. Kennedy. 
H . W. Warley. 
John G. Tawresey. 
E. Palmstierna. 
E. Eggert. 
A. H. S'1astamoinen 
B. Brandt. 
Jean Marie. 
A. de Berlhe. 
H. F. Oliver. 
F. W. 1hte. 
Alfred J. Daniel. 
John 'r. Edwards. 
Ernest W. Glover. 
Norman Hili. 
C. Hipwood. 
J. F oster King. 
cl. Montgomerie. 
Charles J. 0. Sanders. 
W . R. Spence. 
A. Spencer. 
)1. G. Lely. 
G. L. Corbett. 
Nowrojee Dadabhoy Allbless. 
Kavas Ookerjee. 
J. S. Page. 
Emil Krogh. 
Aage H. Larsen. 
H . P. H agelberg. 
Giulio Ingianni. 
Giuseppe Cantu. 
S. Nakayama. 
S. Iwai . 
A. Ozols. 
G. Luders cle Negri. 
E. Bryn. 
J. Schönheyder. 
Thomas M. Wilforcl . 
C. Ho!dsworth. 
C. Fock. 
A. van Driel. 
Joh. Br:iutigam. 
Langeler. " 
J. R. Wierdsma. 
M.D. Faura. 
A. Poklewski-Koziell. 
B. B'1gniewski. 
Thomaz Ribeiro de llfollo. 
Carlos Theodoro da Costa. 
D. Bogomoloff" 
S. H oracio Carisimo . 
T . C. Giannini . 

ANNEX I. 

RULES FOR DETERMINING 11-IAXIMUlV[ 
LOAD LINES OF MERCHANT SHIPS. 

PART I. 

Genera!. 

The Rules necessarily assume that the nature 
and stowage of the cargo, ballast, &c., are such 
as to secure sufficient stability for the ship. 

Rule I. 

Definitions. 
Steamer. - The term "steamer" inclu.des all 

ships having sufficient means for mechanica! 
propulsion, except where providecl with suffi
cient sail area for navigation under sails alone. 

A ship fitted with mechanica! means of pro
pulsion and with sail area insufficient for navi
gation under sails alone may be assi:gnecl a 
load line under Part III of these Rules. 

A lighter, barge or other ship without in
dependent means of propulsion, when towed, 
is to be assigned a load line under Part III of 
these Rules. 

Sailing Ship. - The term "sailing ship" in
cludes all ships provided with sufficient sail 
area for navigation under sails alone, whether 
or not fitted with mechanica! means of propul
sion. 

Flush Deck Ship. - A fiush deck ship is one 
which has no superstructure on the freeboard 
deck. 

Superstructure. - A superstructure is a 
decked structure on the freeboard deck exten
ding from side to side of the ship. A raised 
quarter deck is considered a superstructure. 

Freeboard. - The freeboard assigned is the 
distance measured vertically downwards at the 
side of the ship amidships from the upper edge 
of the deck line to the upper edge of the load 
line mark. 

Freeboard Deck. - The freeboard deck is the 
deck from which the freeboard is measured, 
and is the uppermost complete deck having 
permanent means of closing all openings in 
waether portions of the deck in accordance with 
Rules VIII to XVI. It is the upper deck in 
fiush deck ships and ships with detached super
structures. 

I ships having discontinuous freeboard 
decks within superstructures which are not 
intact, or which are not fitted with Class 1 
closing appliances, the lowest line of the deck 
below the superstructure deck is taken as the 
freeboard deck. 

Amidships. - Amidships is the middle of the 
length of the summer load water-line, as defined 
in Rule XXXII. 

Rule IL 

Deck Line. 
The deck line is a horizontal line twelve in

ches in length and one inch in breadth. It is 
to be marked amidships on each side of the 
ship, and its upper edge is to pass through the 
point where the continuation outwards of the 
upper surface of the freeboard deck intersects 
the outer surface of the shell. (See figure 1.) 
Where the deck is partly sheathed amidships, 
t he upper edge of · the deck line is to pass 
through the point where the continuation out
wards of the upper surface of the actual sheath 
ing at amidships intersects the outer surface 
of the shell. 

Rule III. 

Load Line Disc. 
The load line disc is twelve inches in diameter 

and is intersected by a horizontal line eighteen 
inches in length and one inch in breadth, the 
upper edge of which passes through the centre 
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of the disc. The disc is to be marked admidships 
below the deck line. 

Rule IV. 

Lines to be used in connection with the Disc. 
The lines which indicate the maximum load 

line in different circumstances and in different 
seasons (see Annex II) are to be horizontal 
lines, · nine inches in length and one inch in 
breadth, which extend, from, and are at right 
angles to, a vertical line marked 21 inches 
forward of the centre of the disc (see figure 1). 

D~c td .. ,';j. _ .. .a.,....,,,,,,,,.,="1 
I<- - 1:z."- -~ 

.Fi g ure 1. 

The following are the lines to be used : -
S1tm·mer Load L ine. - The Summer load line 

is indicated by the upper edge of the line which 
passes through the centre of the disc and also 
by a line marked . 

Winter Load Line. - The Winter load line 
is indicated by the upper edge of a line mar
ked W. 

Winter North Atlantic Load Line. - The 
Winter "orth Atlantic load line is indicated by 
t he upper edge of a line marked WNA. 

Tropical Load Line. - The Tropical Load 
Line is indicated by the upper edge of a line 
marked T. 

Fresh Water Load L ines. - The Fresh Water 
load line in Summer is indicated by the upper 
edge of a line marked F. The difference between 
the Fresh \Vater load line in summer and the ' 

ummer load line is the allowanc, ' t ., be made 
for loading in Fresh Water at the other load 
lines. The Tropical Fresh Water load line is 
indicated by the upper edge of a line marked 
T.F. 1 

Rule V. 

Mark of Assigning Authority. 
The Authority by whom the load lines are 

assigned may be indicated by letters measuring 

1 ,vhere seagoinrr steamers navigate a river 
or inland water, deeper loading is permitted 
corresponding to the weight of fuel, &c., re- 1 

quired for consumption between the point of 
departure and the open sea. 

about 4½ inches by 3 inches m3:rked alongside 
the disc and above the ceutre lme. 

Rule VI. 

Details of JJ1arking. 

The djsc, lines and letters are to be painted 
in white or yellow on a clark ground or in black 
on a light ground. They are also to be carefully 
cut in or ceutre-punched on the sides of iron 
and steel ships, and on wood ships they are to 
be cut into .the planking for at least one-eight 
of an inch. The marks are to be plainly visible, 
and, if necessary, special arrangements are to 
be made for this purpose. 

Rule VIL 

Verification of lJI arks . 

The International Load Line Certificate is 
not to be delivered to the ship until a serveyor 
of the Assigning Authority (acting under the 
provisions of Article 9 of this Convention) has 
certified that the marks are correctly and per
manently indicated on the . ship's sides. 

PART II. 

Conditions of As, ignment o f 
L o a cl Lin e s. 

The assignment of load lines is conditional 
upon the ship being structurally efficient and 
upon the provision of effective protection to 
ship and crew. 

Rules VIII to XXXI apply to ships to which 
minimum freeboards are assigned, In ships to 
which greater freeboards than the minimum are 
assigned, the protection is to be relatively as 
effective. 

Openlng·s Jn :Freeboar(l ancl Superstructnre 
Declrn. 

Rule VIII. 

Cargo and other Hatchways not protected by 
Su perstructures. 

The construction and fitting of cargo and 
other hatchways in exposed positions on free
board and superstructure decks are to be at 
least equivalent to the standards laid down in 
Rules IX to XVI. 

Rule IX. 

Hatchway Coamings. 

The height of hatchway coamings on free
board decks is to be at least 24 inches above 
the deck. The height of coamings on super
structure decks is to be at least 24 inches above 
the deck if situated within a quarter of the 
ship's length from the stem, a,nd at least 18 
inches if situated elsewhere. 

Coamings are to be of steel, are to be sub
stantially constructed and, where required to 
be 24 inches high. are to be fitted with an effi
cient horizontal stiffener placed not lower than 
10 inches below the upper edge, and fitted with 
efficient brackets or stays from the stiffener to 
the deck, at intervals of not more than 10 feet. 
Where end coamings are protected., t,hese re
quirements may be modified. 



TABLE 1. 

(Coam-ings 24 inches in height.) 

HATCHW AY Beams and Fore-and -Afters for Ships 200 reet or more in length.• 

HATCHWAY BEAMS. 

Beams with Fore -and -Afters. 
Beams without Fore-and· 

..... >, Afters. 1 
0 

"' :S "' Spacing Centre to Centre. Spacing Centre to Centre. 
-0 .ra Mounting. 
'" s 

1 
~ "' "° tr:l 6' o• 8' o· 10' o• 4' o· 6' o• 

1 

ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. 
10' o· 3 X 3 X · 40A 11 X ·30P 12 X ·32P 14 X ·84P 9 X · 46BP 10 X · 60BP 
12'. o• 3 X 8 X ·40A 12 X -32 P 14 X ·3 1P 

1 

17 X ·86P 11 X · 60BP 12 X · 60BP 
14' ·o• 3 X 3 X ·42A 14 X ·1!4P 17 X ·36P 20 X ·38P l2 X · 60BP 12 X · 32P 
16' o• 3t X 1l X ·42A 16 X · 36P 19 X ·88P 22 X ·38P 12 X · 82P 14 X ·34P 
18' o• 4 X 8 X ·44A 18 X · 36P 21 X -38P 26 X · 40P 14 X ·34P 16 X · 36P 
20' o• 4 X 3 X ·44A 20 X ·38P 24 X ·40P 28 X ·42P 16 X · 34P 18 X ·36P 
22 ' o• 4t X 8 X · 46A 22 X ·38P 26 X ·42P 30 X .44p 16 X · 36P 19 X ·86P 
24' o· 6 X 3t X ·46A 23 X ·40P 28 X ·42P 3Z X .44p 17 X ·36P 20 X ·38P 
26' o• 6t X 3t X ·48A 24 X ·40P 29 X ·42P 34 ;<. · 46P 18 X · 36P 21 X ·38P 
2s' o• 6 X 3t X ·50A 26 X ·40P 31 X·· 44P 86- X · 48P 19 X · 3(lP 22 X · 38P 
30' o• 6 X 8t X · 52A 26 X ·42P 32 X ·44P 38 X · 48P 20 X ·38P 23 X · 40P' 

FORE-AND-AFTERS. 

1 

Bulb Pinte. Ccutre Foro-and-Aflcffl. 
Lcng-:.h or 

Spadng Cc:mtrc Lo Centrc. Fora.and• Mountlng. 
Aflcr@, 

1 
3' o• "-' o• ~ o• s• o• 

o- o• los Ins ins. 

1 

ins. Ins. ins. h1s. ins. i118. ins. Ins. Ins. 

., o• 01 X 21 X ·30 ~ X · :JI) 61 X ·:18 7 X ·:18 6 X 3 X · 00 
1~ .. 2t ·X 21 X ·aB 8 X ... • X ... • X •14 7 X 31 X ... 

21 X 21 X · 40 X ·"-> \lt X ·/,<) Il X ·ilO 8 X 31 X ,(,<) 

W ood Ccutre Foro-nnd-Aftors. 

S1>aclng Centro to Ceotre. 

a• o• 4'0• 
1 

., o• o• o• 

D B 1) D 
1 

D B D Il 

Ins. in~. In,. m, 

1 

In~ ms. 1" ms. 
"'o• • 1 .~. 7 61 7 •+ •+ s• o• 61 7 8 7 •+ 6t 

10'0'' • • 1 8 • 9 8 7 

A = Plain angio. BP = Dulb pla t.-0. P = Pla to. D = Depth. B = flrea.dtb. 

w ~ :;,o s·p., ~ 0 ~ l:,-i--31" i::,,c, 
., ;, .., ::, "::, »-'""'" ~ ~»-~ e.Sl 0 ::l,1;'--c+-.,.p-P-~ g.g 

~ 
0 a, g 00 S-o 

~ ~P-g'~ Il'"" ~g- p-,. ~-g"" < 
(l) c-t-C0 =- C."J Q 00 Q)""" ~ ..... tp..g.~ 
!11 ~ i-+. ~ ..... OQ O o ~ C0 1-" g;) p.. ........ 00 

"' e,. oO'Q ~-i,, '" ~ 
.,.. '< c+-O tl" 

i,,--g»-~t3~0"c3 ~ o =""l=l..,., t:,C"t-
li> Oo~~P-0 có m""" ~ = s· S- ~ 0 ~ ~ 1--f',~ :;a CD ::, Cl> Cl> ~ -00 (JQ [3 p. tö C"t-~ p..'""l i:::i (JJ t1J 00 t:,"' '""l CD t:r' ~ t:,"'~ 

0 c-t-Otl Cl) . ~ i 00 p., g,:, 00 ('t)"t:l 

O"C,-CI)~ ~~g g g ~ i;d tn·B-~ tn·CÓ ~ 
C0 g_~ ~-0"' ..... P..P..l:r' Oo e.. S°C"""' C"t-~g. 
~CD• a, ~m~~ Ö'~ !:l Cl) Cl) ::, 0 " 

!~ g . l~;; g ~~ ~ O"~ 0 .,..« p-
P-1 CD '""' ' .....,a, ~ Q) {.IJ =- ~~~ (JJ s·~ g "'J t-< g,cffl g ~có g 

D" O" ~OQ D" P-O'Q ::, <l C .,.. .,.. O" 
0 C0 a, - CD~·oci ';1-cr> ... ,;~sro"~:.I "' p.. g,:, t:::I CD ""1 P"'.,..·~ ~ 

~ ~ ~o: P..~ i,,SP- O" " <:; 
C"t- ~ g~ge;g~~ t C"t-~ (Ó c:1-a> (.tl . 

C, o.,O 
~<:::, s Il' Cl) ~ -"' ::... N:>CP ~o~ g,:, 
- 0 a:os ~t:;; g,:,g? ";:::- ~ ë'g s·~ i6 O"' o ::si::::: ,... .a, Hc6 c:1-- "' Cl)P- .:;, Jg ~i,, " ... s·"' C, o ;" <:,,::,-p. c,-

~ ó'g ~ 00 ~-g:s-~ g.g;,~:... 0 s·~ ~~ ~ C'O (b O"~ C'O 00 CD ,-. . t,"'O" 
oq cp~ en oo-P~CP CD ?1 CD :=t°p C'O CD 

J 

Bull, A ngle. Si do l~ore-and-A rtcrs. 

Sp.iclng Ce1llro to Contrc. 

4' o• ., o• 

ins. lnri, 1111;. ins. ins. lm1. 
t: t X 31 X ·38 7 X 31 X ·38 • X 3 X ... • X 31 X ... 
•1 X 81 X ·60 11 X 3t X ·ilO 

W ood Siclo Forc-a nd-Afl.ers. 

S paciui; Ceu tro lo Cent.re. .... ., o• 
1) D D B 

Ins. Ins. Ins. Ins. 
6 0 o+ 6 
71 7 • 7 
s+ 8 • • 

DeptJis for hatchway beams are at. the middle nf the length and are n1easured t rom the top mountlng to füe lower &dgo. Deptbs for rore-and-afters a re merusured from the underslde of thehatch coftrs to the lowex edge. 
Slzes for Intermedia.te lengths and spaclng a re ol,1:1[11ed by interpolation. Wbere plat os are spccined, two au,Joe, or U1e slee given for mounUnp, are to be .Dtted at lhe upper and at the lowor pa1 t or tfle b&am. Where 
IJulb plateS are spec:itled, two a ngles., of the sizo gh'en ror mountings, a re to bo fit.led al the upper part or the beam or for&-and.llft&r. Where bulb angles are Rpecifled, one aJJgle, oC the 11ize (I.Hn tor mountlnaa, la to be fltted 
nt. the upper part of the sectlon. Where the epeclfled llan ges cf an nngle are or different dimensions, tho larger Oange la t.o 00 horizont.al. 

• In ships not nceedlng 100 reet in lengtl.l, 1he depths or beams which are rormed or pl.:i.tes ::ind o.ngles ,a,ay be 00 per <:ent. or the depths glven above; the depths ot beams and etael fore-and-af\ore rormed of bulb angle 
or bulb plat.e sectlon may be 80 per cent. of the depths i,:-ivon nbovo: the t hi<:kncss or plat.(>fl:, bulb angles and blilb plat.es should <:orreapond to tho thicltn868 tabulaled tor lhereduced dept.ba wlth a minimum tblcknea1:1 of • 80lncb; 
the deplh• :md breadths or wood foro-nnd -anurs may be 80 per <:ent. or thoso i;:iven in l ho t..ablOM for sido fo1·e-and-aftcn, , but tho cent.re fore-and,til'tors mu st o not leSl'I than ~ eb •J" hJ11 uo.... ioo """ 

r .,.. 
~ 

,1l 

~ 
e 
"' ... 
;" 

i;d 
e. 
Cl) 

f'-4 

00 
0 
0: 



Breadth of 
Hatchway. 

10' 0" 
12' o• 
14' 0" 
16' 0'' 
18' o• 
20' O" 
22 ' 0" 
24' o• 
26' 0" 
28' 0" 
30' o• 

.IIAT( :lïWAY Bcarn s and .i.lore-an<I-Alt-01-s lor Silip8 200 teel, 01' Jïiöi 'c tll 1ongtn. 

HA'l'CHWAY BEAMS. 

Beams with Fore-and-Afters. Beams without Fore-and-Afters. 

Mounling. Spacing Centre to Centre. Spacing Centre to Centra. 

ins. ins. in s. 
3 X 3 X ·40A 
3 X 3 X ·40A 
3 X 3 X ·42A 
Sr X 3 X ·42A 
4. X 3 X ·44A 
4 X 3 X ·44A 
4t X 3 X ·46A 
6 X 3½ X ·46A 
6t X 3t X ·48A 
6 
6 

Length of 
Fore.and• .,,. ... 
wo
WIY 

10'0· 

• o• s• o• 
10-0· 

X 3t X ·50A 
X St X · 62A 

llonoLlht 

ios. 111 15. 1ns. 
21 IC 2i IC 36 
21 IC 2i "Il 38 
21 " 21 x tO 

~ o• 

D 

, .. 
' • 7 

6' o• 
1 

8' o• 

ins. ins. ins. ins. 
9t X ·46BP 10½ X · 50BP 

11 X ·50BP 11 X · SOP 
11 X · 30P 13 X ·32P 
12 X ·32P 15 X ·34P 
14 X · 34P 17 X · 36P 
16 X ·36P 19 X · 38P 
17 X ·36P 20 X ·38P 
18 X · 36P 21 X · 38P 
19 X · 3 p 22 X · 38P 
20 X · 38P 23 X ·40P 
21 X ·36P 24 X ·4.0P 

FORE-AND-AF'l'ERS. 

. .. 
i.n!I. ln!I. 

'."' .. ., 
~ IC 44 

8l;lb Pl:11.& Centre f'or&-"nd •Al't.ors. 

Sf)II.Clog Cenue 111 Om1re. . ... 
108. ID&. 

61 IC · !U 
7 x · 40 
8 " · 46 

WOOd Centr• .! Pr&•a nd Al't.or9. 

Spac111g Centre lO Cent.rs. 

4' o• 1 
n 1 D 

Oä< 

1 

in& 

" 7 ,, , ,, 7 

""'· ,; )( 3t 
71 IC •4! 
!l" r.() 

YO-

• , .. 
7• ,· 
7 

1 

1 

1 
D 

in!I. Ins. la's. 
611 3 x · 34 
fl IC S l( S8 
7 x :s x H 

lt'O• 

, .. 
6 • 7 

1 

In• 

' ' ri 

A =Plain &11 1"1" BP = Bulb plat11 P'!::: Pl11t• I'l=O.p1h B = 8uiadth 

101 • o• 

ins. ins. 
llt X ·52BP 
13 X ·34P 
15 X ·34P 
17 X · 36P 
19 X ·38P 
21 X · 38P 
23 X · 40P 
25 X ·40P 
26 X ·42P 
27 X ·42P 
28 X · 42P 

Bulb An glti . Sidc ~·nre.and•Af1..ers. 

Sp.1clog C.-nue t.o Q,ou-s. . ... 
11111- 11111. ir,s. 
61 >f 3 IC · '.l4 
7 W!I IC .0 
8 • III IC · 46 

Wood Side F'oni and•Af\em 

6paciog ~ot.re to Centn. 

,, . , ,, 
,.. 
' . 
7 

4' o• 

ins. ins. 
8 X ·40BP 
9 X ·44BP 

10 X ·50BP 
11 X ·SOP 
11 X ·SOP 
12 X ·32P 
12½ X ·32P 
13 X ·34P 
lSr X ·34P 
14 
15 

X ·34P 
X ·34P 

I Q!I. Ins. 
lj X3 IC •36 
; I IC 31 l( • t;? 
9 x 3. x ·60 

y" 

, .. . 
7 

'"~ • . • 7 

DepU1& fu1 b11.tch t1.·ay l>Mm• are at the m1!'ldle or the leegtb and are mtiM UN:!d from lbt1 I.OP mou nting t.o tha lower edl•· D!pthll for fore-aod aften, 11.re meuured from the uoder 11dt1 or tho lMltch cover• lO the lown 
f!dge S1~ for mtermedmte h,ngt.bs a od apac111g a u• obtamed by 101.&rpnl11uon Whert1 plat.es :ire 11pec16ed, t.wo Ulft~ o r t.hll "1ae g,ve11 for mou n'\rnp, a.r• lO be lltt.ed at lhe upper a.nd at the lowur part or th11 ti.1un . Wlum1 
bnlb plat• "ro. apeci8ed. two ·anglf!(I, r,f th" a11.& guen ror mnuotmp. are lO be nned al the opr,111 part of the bè-11.1 o• ro r ... and 11tt•r Wbere bu1h 11n1I• a re 1pec1116J. one aogle., of the "1te g1v t111 for 111ountinp. ,;i lO be 

nued 11 lhl' urror part or the ~ion Wh"' " 1he apoclf1ed Oaope of &n anrle ar" of dl nereol dlmeoslorui. the latnr nan1e ia t.o be honrorÎt.al 

rn !! lilpa nnt eireecHng 1nn ft'f'I m l•nl!'lb, thf' d"p1.h1 or hu.ma wbich 1ue îomif>d or pl111u 11nd angles mar bB 60. Jlf"t" ,ent. of the deptha ri•en 11boYl! . the dept h11 or beams and steel rore 8fd an.en formed of bulb 
11ngl8 or bulb 1,l:a ~ ser1lrm m11v hf' ~ f1'9 T ,:e111 or th" doplh gl ven aho•e : t.he lhlr.knf'IA."I of p1111M butb I\D(lel' and bulb ptauie 11hou ld .-orr1111p11n!'I to the tb iclrntHY tabulated for tb<' rodu.-.d depth wltll a mmlruum thiclrntllll of 

!ll mr h, 1h11 d"T>lh!\ 110d tirudch or wood for8-aru1,art.ë r<i n111y be 00 per ceot. of thnse gH1H1 In tbn tablM fo r sf<le ro,... 11n,111n.,,r,,, hut t he c,,ntNt rt'l ,..and •..rt•ni mo!H t., no~ l&As 11111.0 r.t Inch~!! wM~. In 11hl()A betwetn 
100 ,,.._,, and~() f,-,.t UI ll'ln,th, ,tw ir;1i• or th• hl<ani.s and for~and•aOert 11r• 111 be <lmermlne,-l by 1111,•ar \nh• rpnlJll,111n 

1 
5' o• 

ins. ins. 
9 X ·44B 

10 X ·50B 
11½ X · 60B 
11 X ·SOP 
12 X ·32P 
13 X ·34P 
14 X •34P 
14t X · 34P 
15 X .34"p 
16 X · S6P 
)7 X ·36P 

p 
p 
p 
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Rule XII. 
Carriers or Sockets. 

Carriers or sockets for hatchwav beams and 
fore-and-afters are to be of steel at"least ½ inch 
thick, and are to have a width of hearing sur
face of at least 3 inches. 

Rule XIII. 
Cleats. 

Strong cleats at least 2½ inches wide are to 
be fitted at intervals of not more than 2 feet 
from centre to centre ; the end cleats are to 
be placed not more than 6 inches from each 
corner of the hatchway. 

Rule XIV. 
Battens and Wedges. 

Battens and wedges are to be efficient and 
in good condition. 

Rule XV. 
Tarpaulins. 

At least two t:1rpaulins in good condition, 
thoroughly waterproofed and of ample strength, 
are to be provided for each hatchway in an 
exposed position on freeboard and superstruc
t ure decks. The material is to be guaranteed 
free from jute, and of the standard weigth and 
q_uality laid down by each Administration. 

Rule XVI. 
Seeztrity of Hatchway Covers. 

At all hatchways in exposed positions on 
freeboard and superstructure decks ring bolts 
or other fittings for lashings are to be provided. 

vVhere the breadth of the hatchway exceeds 
60 per cent. of the breadth of the deck in way 
of the hatchway, and the coamings are re
quired to be 24 inches high, littings for special 
lashings are to be provided for securi ng the 
hatchway covers after the tarpaulins are bat
tened down. 

Rule XVII. 
Cargo and other Hatchways in the Freeboard Deck 
within Superstructures which are fitted with 
Closing Appliances less ef!icient than Class 1. 

The construction and fitting of such hatch
ways are to be at le!lst equivalent to the stand
ards laid down in Rule XVIII. 

Rule XVIII. 
Hatchway Coamings and Closing Arrangements. 

Cargo, coaling and other hatchways in the 
freeboard deck within superstructures which 
are fitted with Class 2 closing appliances are 
to have coamings at least 9 inches in height and 
closing arrangemen ts as effecti ve as those re
q uired for exposecl cargo hatchways whose 
coamings are 18 inches high. 

Where the closing appliances are less efficient 
than Class 2, the hatchways are to have coa
mings at least 18 inches in height, and are to 
have fittings and closing arrangements as effec
tive as those required for exposed cargo hatch
ways. 

Rule XIX. 
11Iachinery Space Openings in Exposed Positions 

on Freeboard and Raised Quarter Decks. 
Such openings are to be properly framed and 

efficiently enclosed by steel casings of ample 
strength, and where the casings are not pro
tected by other structures their strength is to 
be specially considered. Doors in such casings 
are to be of steel, efficiently stiffened, perma
nently, attached, and capable of being closed 

and secured from both sides. The sills of 
openings are to be at least 24 inches above the 
freeboard deck and at least 18 inches above 
the raised quarter deck. 

Fiddley, funnel, and ventilator coamings are 
to be as high above the deck as is reasonable 
and practicable. Fiddley openings are to have 
strong steel covers permanently attached in 
their proper positions. 

Rule XX. 
Machinery Space Openings in Exposed Positions 
on Superstructure Decks other than Raised 

Quarter Decks. 
Such openings are to be properly framed and 

efficiently enclosed by strong steel casings. 
Doors in such cases are to be strongly con
structed, permanently attached, and capable of 
being closed and secured from both sides.The 
sills of the openings are to be at least 15 inches 
above superstructure decks. _ 

Fiddley, funnel and ventilator coamings are 
to be as high above the deck as is reasonable 
and ijracticable. Fiddley openings are to have 
strong steel covers permanently attached in 
their proper positions. 

Rule XXL 
M achinery Space Openings in the Freeboard Deck 
within Superstructures which are fitted with 
Closing Appliances less efficient than Class 1. 

Such openings are to be properly framed and 
efficiently enclosed by steel casings. Doors in 
such casings are to be strongly construct.ecl, per
manently attached, and capable of being se
curely closed. The sills of the openings are to 
he at least 9 inches above the deck where the 
superstructures are closed by Class 2 closing 
appliances, and at least 15 inches above the 
deck where the closing appliances are less effi
cient than Class 2. 

Rule XXII. 
Flitsh Runr.er Scuttles. 

Flush bunker scuttles may be fitted in super
structure decks, and where so fitted are to be 
of iron or steel, of substantial construction, with 
screw or bayonet joints. Where a scuttle is not 
secured by hin~es, a permanent chain attach
ment is to be provided. The position of flush 
bunker scuttles in small ships,in special trades 
is to be dealt with by each Assigning Authority. 

Rule XXIII. 
Companionways. 

Companionways in exposed positions on 
fraeboard decks and on decks of enclosed super
structures are to be of substantial construction. 
The sills of the doorwa) s are to be of the heights 
specified for hatchway coamin~s (see Rules IX 
and XVIII). The doors are to ne strongly con
structed and capable of being closed and se
cured from both sides. Where the companion
way is sit-uated within a qua~ter of the ship's 
length from the rtem, it is to be of steel and 
rivl'lted to the deck plating. 

Rule XXIV. 
Ventilators in .Exposed .Positions on Freeboard 

and S1tperstructure Decks. 
Such ventilators to spaces below freeboard 

decks or decks of superstru~tures which are 
intart or fitted witJ Class 1 closing appliances 
are to have coamings of steel, substantially 
const.ructed, and effioiently connected to the 
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deck by rivets spac•ed foµr diameters apart inside deadlights permanently attached in their 
centre 'to centre, or by equally effeètive means. proper positions so that they can be effectively 
The de0k plating at the base of the coaming is closed and secured watertight. 
to be ·efficiently stiffened between the deck Where, however, such spaces in superstruc
beams. The ventilator openings are to be pro- tures are appropriated to passengers other than 
vided with efflcient cloc,ing arrangements. steerage passengers or to crew, the side scuttles 

Where such ventilators. are situated on the may have portable deadlights stowed adjacent 
freeboard deck, or on the superstrncture deck to the side scuttles , provided they are readily 
within a quarter of the ship's length from the , accessible at all times on service. 
ste •n, and the closing arrangements are of a The side scuttles and deadlights .are to be of 
ternporarJ character, the coarnings are to be substantial and approved construction. 
at' l east 35 inches in height; in otber exposed 
positions· on the supe;structure deck they are Rule XXIX. 
to be at _least 30 inches in height. ,Where the Guard Rails. 
coaining of any ventilator . excced~ 36 inches Efficient guard rails or bulwarks are to be 
in heigtt, it is to be speciall,v supported ancl fitted on all exposed portions of freeboard and 
~ecured. superstructure decks. 

Rule XXV. Rule XXX. 
Air Pipes . Freeing P orts. 

Wtere the air pipes to ballast and other tanks Where bulwarks on the weather portions of 
extend above free board or superstructure decks, free board or superstructure decks form "well's", 
the exposed parts of the cipes are to be of ample provision is to be made for rapidly 
substantial construction; the height from the freeing the rlecks of water and for draining them. 
deck to the opening is to be at least 36 inches The minimum freeing port area on each side 
in wells on freeboard clecks, 30 inches on raised of the ship for each well on the freeboard deck 
quarter decks, and 18 inches on other suuer- d 
structure decks. Satisfactory meanq are to be and on the raised quarter- eek is to be that 

d 
f given by the following scale; the minimum area 

provide or closing the openings of the air for each wel! on any otber superstructure deck 
pires. ' is to be one-half the a rea given by the scale. 

01ienln1rs in the Süles of Shlps. Where the length of the well exceeds 7 L, the 
Rule XXVI. scale may be modified. 

Gangway, Cargo and Coating F orts, &c. 
Openings in the sides of shi ps below t he free 

bard deck are to be fit.ten. witb watertight doors 
or covers which, with their securing appliances, 
are to be of sufficient strength. 

Rule XXVII. 
Swppers and Sanitary Discharge Pipes. 

Discharges led through the ship's sides from 
spaces below the freeboard deck are to be fitted 
with efficient and accessible means for preven
ting: water from passing inboard. Each separate 
clischarge may have an automatic non-return 
valve with a positive means of closing it from 
a position above the freeboard deck, or two 
automatic non-return valves without positive 
means of closing, provided the U,'per valve is 
situated so that it is a]ways accessible for exa
mination under service conditions. The positive 
action valve is to be readily accessible and is 
to be provided with means for showing whetber 
the valve is open or closed. Cast iron is not to 
be accepted for such valves where attached to 
the sides of the shi p. 

Condi tional upon the type and the location 
of t he inboard ends of sneb openings, similar 
provisions may be prescribed by the Assigning 
-.\.uthori ty as to discharges from spaces within 
enclosed superstructures. 

l'i' here scuppers are fitted in superstructures 
not fitted with Class 1 closing appliances they 
are to have efficient means for preventing the 
acciclental admission of water below the free
board deck. 

Rule XXVIII. 
Side Sciittles . . 

Sicle scuttles to sµaces below the freeboard 
deck or to spaces below the superstructure deck 
of superstructures closed by Class 1 or Class 2 
cbsing appliances are to be fitted with efficient 

Scale of Freeing Port Area. 

Length of Bulwarks 
in "Well " in Feet. 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 

Above 65 

1 

Freeing Port Area on 
each side in Square Feet. 

1 
H 
9·5 

10·0 
10·5 
11-0 
11 ·5 
12·0 
12·5 
13 0 

1 square foot for each 
additional 5 feet length 

of bulwark. 

The lower edges of t.he freeing ports are to 
be as near the deck as -practicable and preferably 
not higher than the upper edge of the gunwale 
bar. Two-thirds of the freeing port area re
quired is to be provided in the mi lship half of 
the wel!. In ships with less t han the standard 
sheer the freeing port area is to be suitably 
increased. 

All such openings in the bulwarks are to be 
protected by rails or bars spaced about 9 inches 
apart. If shutter~ are fitted to freeing ports, 
ample clearance is to be provided to prevent 
jamming. Hinges are to have brass fins. 

Rule XXXI. 
Prot,ection of Crew. 

Gangways, lifelines or other satisfactory means 
a re to be provided for the protection of the crew 
in get t ing to and from their quart.ers. The 
strength of houses for the accommodation of 
crew on flush deck steamers is to be equivalent 
to tbat required for superstructure bulkheads. 
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PART III. 
Lo a d Line for Steamer 

Rule XXXII. 
L ength (L.) 

The length used with the Rules and Free
board Table is the length in feet on the summer 
load water-line from the foreside of the stem 
to the afterside of the rudder post. Where tbere 
is no rudder post, the lenj!"th is measured from 
the foreside of the stem to the axis of the rudder 
stock. For ships with cruiser sterns, the length 
is to be taken as 6 per cf'nt. of the tot_al length 
on the designed summer load water-hoe or as 
the length from the fore side of the stem to the 
axis of the rudd r stock if that, be the grea.ter. 

Rule XXXIII. 
Breadth (B). 

The breadth is the maximum breadth in feet 
amidships to the moulded line of th~ frame in 
iron or steel ships, and to t_he o~ts,de of the 
planking in wood or composite ships. 

R ule XXXIV. 
JJfou!ded Deptl1. 

The moulded depth is the vertical clistance 
in feet, measnred amidships, from the top of 
the keel to the top of t,he freeboard deck beam 
at side. In wood and co mposite ships the dis
tance is measurecl from the lower edge of the 
keel rabbet. Where the form at the lower part 
of the midshi·p section is of a hollow characte~, 
or whtre thick garbo'l.rds are fitted, the depth 1s 
measured from the point where the line of the 
flat of the bottom continued inwards cuts the 
ide of the !,eel. 

Rule XXXV. 
Depth /or Freeboard (D). 

The depth used with the Freeboard Table is 
the moulded depth plus the thickness of stringer 

plate, or plus '.!:J_l-S) if t hat be greater, 

where-
T is the mean thickness of the exposed deck 

clear of deck opec.ings, and 
S is the total lenath of superstructurcs as 

defined in Rule XL."'Where the topsides are of 
unusual from, Dis the depth of a midship sec
tion having vertical topside· , standard round 
of beam and aren of topside sect,ion equal to 
that in the actual midshlp section. Where there 
is a step or break in the topsides (e.g., as in the 
Turret Deck ship) 70 per cent-. of the area above 
the step or break is included in t~e area used 
to determine the equi"rnlent sect10n. 

In a ship without an enclosed superstructure 
covering at least .6 L amidsbip~, without 11: com
plete trunk or without a combmat10n of mtact 
part,ial superstructures and trunk extend1ng 

all fore and aft, wbere D is less than 
1
~ , the 

depth used with the Tahle is not to be taken as 
L less than 
15

. 

Rule XXXVI. 
Coef!icient of Fineness (c). 

The coefficient of fineness used with t he l?ree- , 
board Table is given by -

35ó 
C = L.B.di' 

where ó is the ship's mouldecl displacement in 
tons (excluding bossing) at a mean monlded 

dmught d1 which is 85 pei· cent. of the moulded 
depth. 

The coefficient c is not to l:e taken as less 
than. 68. 

Rule XXXVII. 
Strength. 

The Assigning Authority is to. be sq,tis~ed 
with the structural strength of ships to wh1ch 
freeboards are assigned. 

Ships which comph- with the hlghest st.andarcl 
of the rules of a Classification Society recog
nised by the Administration, shall be r~g!l-rded 
as having sufficif'nt strength for the mm1mum 
freeboards allowecl under the Rules. 

Ships which do not com~ly with ,t.he highest 
standard of the rules of a vlassification Society 
reco"nised by the Administration, shell be 
assi.;'ned such increased freeboards as shall be 
detirmined by the Assigning Authority,. and 
for " Uidanre the followina strength moduli are 
forn':.ulated : -

Material. - The strengtb moduli ar':l bas~d 
on the assumption that the structure 1s built 
of mild steel, manufactured by t-hE: open bear_th 
process (acid or basic), and havmg a tensile 
strenath of 26 to 32 tons per square inch, and 
an ol;ngation of at least 16 per cent. on a length 
of inches. 

StrenQth Deck. - The strength deck is the 
uppermost deck which is incorporate~ into_ and 
forms an int-e"ral part of the long1tudmal g1rder 
witbin the hali- length amidships. 

Depth to Strength Deck (Ds). -- The deptb to 
strength deck is th<' vertical distance in feet 
amidships from t he top of the keei o the top 
of the strength deck beam at side. 

Draught (d). - The draught i~ the vertical 
distance in feet am1dsh1ps from the top of the 
keel to thP centre of the disc. 

L ongitudinal JJtodulus. - The longitudi nal 

modulus .!_ is the moment of inertia I of the 

midship s!ction about, the neutra! axis clivided 
by the distance y measurecl from the neutra! 
axis to t-he top of the strength deck beam at 
side, calcutated in way of opemngs hut without 
deductions for rivet holes. Areas are measured 
in square inches and distances in feet. . 

Below the strength deck, a ll contmuous 
longitudinal members other than such varts of 
under deck girr:lers as are _req mred entirel.l' for 
supporting purposes, are mcluded. Above the 
strength deck, the gunwa!e angle bar and the 
extension of the sheerstrake are the only mem
hers included. 

The req uired longitudinal modulus for effec
tive material is expressed by f.d.~., where f 
is the factor obtained from the followrng table:-

L. f. L. f. 

100 1·80 360 9·40 
120 2·00 380 10·30 
140 2·35 400 ll-20 
160 2·70 420 12·15 
180 3·15 44L 13·10 
200 3·60 460 14·15 
220 4·20 480 15·15 
240 4·80 500 16-25 
260 5.45 520 17-35 
280 6·20 540 18·45 
300 6·95 560 19·60 
320 7·70 580 20·80 
340 8·55 600 22-00 

-
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For intermediate lengths, the valne of f is 

determined by interpolation. 
This formula applies where L does not exceed 

ó00 feet ; B is between 1~ + 5 ancl 1~ -~ 20, 

both inclusive, and J;s is between l () and 13 .. '5. 

both inclusive. 
Frame. - For the purpose of the frame 

modulus, the frame is regarded as composed of 
a frame angle and a reverse angle each of the 
same size and thickness. 

Frame llfodulus. - The modulus _I_ of the 
y 

midship frame below the lowest tier of beams 
is the moment of inertia I of the frame section 
a bout the neutra! axis divided by the distance 
y measured from the neutra! a-xis to the extre
mity of the frame scction, calculated without 
deduction for rivet and bolt holes. 

The modulus is measured in inch units. 
The required fram" modulus is expressed by 

s (d-t) (f1 + f~) h 
1,000 - w ere -

s is the frame spacing in inches. 
t is the vertical distance in feet measured 

at amidship from the top of the keel toa. point 
midway between the top of the inner bottom 
at side and the top of the heel bracket (see 
:F igure 2) ; where there is no double bottom, t 
is measured to a point midway between the 
top of the floor at centre and the top of the 
floor at side. 

f 1 is a coefficient depending on H, which, in 
s hips fitted with double bottoms, is the vertical 
distance in feet from the middle of the beam 
fo·acket of the lowest tier of beams at side to 
a point midway between the t,op of the inner 
bottom a.t side and the top of the heel bracket 
(see Figure 2). Where there is no double bottom, 
H is measured to a point midwa.17 between the 
top of the floor at centre and the top of the 
floor at sioie. Where the frame obt,ains a ddi
t ional strength form the form of the ship, due 
n.llowance is made in the va.Jue of f1• 

f2 is a coefficient depending on K, which is 
the vertical distance in feet from t he top of the 
lowest tier of beams at side to a point 7 feet 6 
inches above the freeboard deck at side, or, if 
there is a superstructure, to a point 12 feet 6 
i nches above the freeboard deck at side /see 
Figure 2). The values of f1 and f2 are obtained 
from the following tables : -

In single deck ships of ordinary form, where 
H does not exceed 18 feet, the frame modulus 
determined by the preceding method is multi
plied by the factor, f8 where 

f3 = .50 + .05 (H-8). 
Where the horizontal distance from the 

outside of the frame to the centre of the first 
row of pillars exceeds 20 feet, the Assigning 
Authority is to be satis(ied that sufficient addi
tional strength is provided. 

- ... "').- - - -
I ~i-6:ot. 11·6~ IF TKE.Rf. 
1 1 f> A S1.>PE.~~îP.OC:TO'P.;E . 

1.
1 

h-:F::•:::E:::E:::6:::o=:o.o'::::D:::E:=c.K7 
1 
t< 
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BRAC.~T _.? 

1 1 . 
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Figure 2. 

S nperstrnctnres. 
Rule XXXVIII. 

Height of Superstrncture. 
Th-3 height of a superstructure is the least 

vertical height measured from the top of the 
~ ,perstructure deck to the top of the freeboard 
de k beams minus the difference between D and 
th moulded depth (see Rules XXXIV and 
XXXV). 

Rule XXXIX. 
Standard Height of Superstructure. 

The standard height of a raise~ q uarter deck 

H __ in_ fe_e_t _ _ -!--_o _ _,_1 _ 7_.,___9_.,__1_1_+--1_3_+--1_5_:-I _1_1_ .:-l _1_9~ ,--2_1--:,--23_ 1~ 

f, . . 9 1 11 12·5 15 19 24 1 29·5 1 36 43 51 1 59 - ______ _L_ _ _.J __ _,_ __ _j_ __ .,__ _ _, __ _L __ ..,_ _ _ ,__ _ _,_ _ _ __,__ _ _ 

Kin feet 0 1 5 7 - 10- 1- 15 20 1 25 1 30 35 40 
- - --+----~ ~---+--- --+--- --\---

- 0-1 ~ 1 1.0 2.0 3·0 1 4.5 1 6·5 9·0 12·0 

Interrnediate values are obtained by interpolation. 

This formula applies where D is between is 3 feet for ships up to and including 100 feet 
15 feet and 60 feet, both inclusive, B is het ween in length, 4 feet for ships 250 feet in length and 
L L L 6 feet for ships 400 feet in length and above. The 
10 + 5 and lü + 20, both inclusive, Ds is standard height of any other superstructure is 
between 10 and 13.5, both inclusive and the 6 feet for ships up to and including 250 feet in 
horizontal distance from the out~ide of the length and 7 feet 6 inches for ships 400 feet in 
frame to the centre of the first row of pillars length a nd above. The standard height at inter
does not exceed 20 feet. mediate lengths is obtained by interpolation. 
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RULE XL. 
L ength of Sioperstructure (S). 

The length of a superstructure is the mean 
covered length of the parts of the superstruc
ture which extend to the sides of the ship and 
lie within lines drawn perpendicu1ar to the 
extremities of the Summer load water-line, as 
defined in Rule XXXII. 

Rule . XLI. 
JiJnclosed Superstructure . 

A detached superstructure is regarded as 
enclosed only where-

(a) the enclosing bulkheads are of efficient 
construction (see Rule XLII); 

( b) the access openings in these bulkheads 
are fitted with C.lass 1 or Class 2 closing appli
ances (see Rules XLIII and XLIV); 

( c) all other openings in sides or ends of the 
superstructure are fi tted with efficient weather-

tight means of closing ; and 
(d} independent means of access to crew, 

machinery, bunker and other working spaces 
within bridges and poops are at all times avai
lable when the bulkhead openings are closed. 

Rule XLII. 
Superstructure Biûkheads. 

Bulkheads at exposed ends of poops, bridges 
and forecastles are deemed to be of efficient 
construction where the Assigning Authority is 
satisfied that, in the circumstances, they are 
equivalent to the following standard for ships 
with minimum free boards under which standard 
the stiffeners and plating are of the scantlings 
given in Table 3, the stiffeners are spaced 30 
inches apart, the stiffeners on poop and bridge 
front bulkheads have efficient end connections, 
and those on after bulkheads of bridges and 
forecastles extend forthewhole distance between 
the margin angles of t he bulkheads. 

TABLE 3. 
, ExPOSED Bulkheads of Superstuctures of Standard Height. 

Bridge Front Bulkheads. Bulkheads of Poops After Bulkheads of Unprotected Bulkhe<lds Partially Protected Bridges and of Poops ·4 L or or less in Length Forecastles. more in Length. than ·4 L. 

Lerigth Bulb Angle Lengtb Plain Angle Length Plain Angle 
, of Ship. Stiffeners. of Ship. Stiffeners. of Ship. Stiffeners. 

Feet. Inches. Feet. Inches. Feet. Inches. 
Under 160 5½ X 3 X •30 Under 150 3 X 2½ X •30 Under 150 2½ ~ 2½ X •26 

160 G x3 X •32 150 3½ X 2½ X ·32 150 3 X 2½ X •28 
200 6½ X 3 X •34 200 4 x3 X •34 250 3½ X 3 X •30 
240 7 x3 X •36 250 4½ X 3 X •36 350 4 x3 X •32 
2b0 7½ X 3 X •38 300 5 X 3 X •38 
320 8 x3 X •40 350 5½ X 3 X ·42 
360 8½ X 3 X •42 400 6 X 3 X •44 
400 B x3 X,•44 450 6½ X 3½ X •46 
440 !➔½ X 3½ X •46 500 7 X 3½ X •48 
480 10 X 3½ X •48 550 7 X 3½ X •50 
520 lût X 3½ X •50 
660 11 X 3½ X •52 

Length Bulkhead 

1 

Length 

1 

Bulkhead 

1 

Length 

1 

Bulkhead 
of Ship. Plating. of Ship. Plating. of Ship. Plating. 

Feet. Inch. Feet. Inch. Feet. 
200 ·3 160 ·24 160 Inch. 

and under and under and under ·20 

380 •44 400 •38 400 
and above and above and above ·30 

r 

• For ships intermediate in length the thicknesses of bulkhead plating are obtained 
by interpolation. 
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.\.JJJJliances for Clo lng Access OJJeuin gs In 

Bnlkhea!l s at en1ls of Detached Snper
structnres. 

Rule XLIII. 
Class 1 Closing .d.ppliancts. 

These appliauces are of iron and steel, are 
in all cases permanently and strongly attached 
to the bulkhead, are framed, stiffened and fitted 
so t hat the whole structure is of equivalent 
strength to the unpierced bulkhead, and are 
weathertight when closed. The means for se
curing these appliances are perma nently atta- 1 

ched to the bulkhead or to the appliances, and 
the Jatter are so arranged that they can be 
closed a nd secured from both sides of t he 
bulkhead or from the deck above. The sills of 
t he acces openings are at least 15 inches above 
the deck. 

Rule XLIV. 
Class 2 Closing Appliances. 

These appliances are (a) strongly framed hard 
wood hinged doors, which are not more than 
30 inches wide nor less than 2 inches thick ; 
or (b) shifting boards fitted for the full height 
of the opening in channels riveted to t he bulk
head, the shifting boards being at least 2 
inches thick where the width of opening is 30 
inches or less, and increased in thickness at the 
rate of 1 inch for each additional 15 inches of 
width, or (c) p ortable plates of equal efficiency. 

'l'ern1>orary Appllance for Closlng Openlngs 
In Superstrncture Decks. 

Rule XLV. 
T emporary closing appliances for middle line 

openings in the deck of an enclosed superstruc
ture consist of-

( a) a steel coaming not less than 9 inches 
in height efficiently riveted to the deck; 

(b) hatchway covers as required by Rule X, 
secured by hemp lashings ; and 

(c) hatchway supports as required by Rules 
XI and XII and Table 1 or 2. 

EffectiYe Leng·th of Detachecl uper
structnres. 
Rule XLv"'J. 

General. 
Where exposed bulkheads at the ends of 

poops, bridges , and forecastles are not of effi
cient construction (see Rule XLII) t hey are 
considered as non-existent. 

·where in the side p lating of a superstruoture 
there is an opening not provided with perma
nent means of closing, the part of the super
structure in way of the opening is regarded as 
having no effective length. 

Where the height of a superstructure is less 
t han the standard its length is reduced in the 
ratio of the actual to t he standard height. 
Where the height exceeds the standard, no in
crea e is made in the length of the superstruc
ture. 

Rule XLVII. 
Poop. 

Where t here is au efficient bulkhead and the 
acce s openings are fitted with Class 1 clo ing 
appliances, the length to the bulkhead is effec
ti ve. Where the acce s openings in an efficient 
bulkhead are fitted with Class 2 closing applian
ces and the length to the bulkhead is .5 L or 

less, 100 per cent. of t hat length is effecth·e ; 
where the length is .7 L or more, 90 per cent. 
of that length is effective; where t he length 
is between .5 L and .7 L, an intermediate per
centage of that length is effective; where an 
a llowance is given for an effi.cient adjacent 
trunk (see Rule LI), 90 per cent. of the length 
to the bulkhead is to be taken as effecti,e. 50 
per cent. of t he length of an open poop or of 
an open extension beyond an efficient bulkheact 
is effective . 

Rule X LVIII. 
Raised Quarter Deck. 

Where there is an efficient intact bulkhead, 
the length to the bulkhead is effective. Where 
the bulkhead is not intact, t he sup erstructure 
is con idered as a poop of less than stanclard 
heig ht. 

Rule XLIX. 
Bridge. 

Where there is an efficient bulkhead at each 
end, and the access openings in the bulk):teads 
ar e fitted with Class 1 closing appliances, the 
Jengh between the bulkheads is effective. 

Where t he access openings in the forward 
bulkhead are fitted with Class 1 closing appli
ances and the access openings in the after 
bulkhead with Class 2 closing appliances, the 
length between the bulkheads is effective; 
where an allowance is given for an efficient 
trunk, adjacent to the after bulkhead (see R ule 
LI), 90 per cent. of the Jength is effective. 
Where the access openings in both bulkheads 
are fitted with Class 2 closing appliances, 90 
per cent. of the length between the bulkheads 
is effective. Where the access openings in the 
forward bulkhead are fitted with Cla s 1 or 
Class 2 closing appliances and the access ope
nihgs in the after bulkhead hMTe no closing 
appliances, 75 per cent, of the length between 
t he bulkheads is effective . Where the access 
openings in both bulkheads have no closing 
appliances, 50 per cent. of the length is effec
t ive. 75 per cent. of the length of an open ex
tension beyond t he after bulkhead, and 50 per 
cent. of that beyond the forward bulkhead, are 
effective. 

Ru le L. 
Forecastle. 

Where there is an efficient bulkhead a nd t he 
acce s openings are fitted with Class 1 or Class 2 
clo ing appliances, the length to the bulkhead 
is effective. Where no closing appliances are 
fitted and the sheer forward of amidships is not 
less than the standard shee!·, 100 per cent. of 
t he length of the forecastle forward of .1 L 
from t he forward perpendicular is effective ; 
where t he sheer forward is half t he standard 
sheer or less, 50 per cent. of that length is effec
tive ; and where t he heer forward is interme
diate between the standard and half the stand
ard heer, an intermediate percentage of that 
length is effective. 50 per cent. of t he Jengtb 
of an open extension beyond the bulkhea,l or 
beyond .1 L from the fo rward perpendicular 
is effective. 

Rule LI. 
Trunk. 

A trunk or similar structure which does not 
extend to the sides of the ship is regarded as 
efficient provided that -
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(a) the trunk is at least as strong as a super
structure; 

(b) the hatchways are in the trunk deck, 
a nd comply with the requirements of Rules 
VIII to XVI, and t he width of the trunk deck 
stringer provides a satisfactory gangway and 
sufficient lateral stiffness ; 

(c) a perm!tnent working platform fore and 
aft fitted with guard rails is provided by the 
trunk deck, or by detached trunks connected 
to other superstructures by efficient permanent 
gangways; • 

(d) ventilator· are protected by thetrunk, 
by watertight co·vers or by equivalent means; 

(e) open rails are fitted on the weather por
tions of the free board deck in way of the trunk 
for at least half t heir length; 

(/) the machinery casings are prot.ected by 
the thrunk, by it superstructure of standard 
height, or by a deck house of the same height 
and of e;iuivalent strength. 

Where access openings in poop and bridge 
bulkheads are fittej with Class 1 closing ap
pliances, 100 per cent. of the length of an efli 
cient trunk redu ed in the ratio of its mean 
breadth to Bis added to the effective length of 
the sup erstructures. Where the access openings 
in these bulkheads are not fitted with Class 1 
closing appliances 90 per cent. is added. 

The standard h•~ight of a trunk is the standard 
height of a bridge. 

Where the height of the trunk is less than 
the standard height of a bridge, the addition 
is reduced in the ratio of the actual to the 
standard height; where the height of hatch
way coamings o the trunk deck is less than 
the standard height of coamings (see Rule IX), 
a reduction from the actual height of trunk os 
to be made which corresponds to the difference 
between the actual and the standard height of 
coamings. 

Effectlve Length of Enclosecl Superstruc
tures wlth Middle Line Openlng·s. 

Rule LIL 
Enclosed Superstructure with Middle Line 
Openings in the deck not Provided with Perma

nent Means of Closing. 
\Vhere there is an enclosed superstructure 

with one or more middle line openings in the 
deck not provided with permanent means of 
closing (see Rules VIII to XVI), the effective 
length of the superstructure is determined as 
follows :-

(1) Where efficient temporary closing ap
pliances are not provided for the midclle line 
deck openings (see Rule XLV,) or the breadth 
of opening is 80 per cent. or more of the breadth 
B,, of the superstrncture deck at the middle of 
the opening, the ship is considered as having 
an open well in way of each opening, an_d 
freeing ports are to be provided in way of th1s 
well. The effective length of superstructure 
between openings is governed by Rules XLVII, 
XLIX, and L. 

(2) Where efficient temporary closing ap
pliances are provided for middle line deck 
openings and the breadth of opening is less 
than 8 Bi, the effective length is governed by 
Rules XLVII, XLIX, and L, except that where 
access openings in 'tween deck bulkheads are 

closed by Class 2 closing appliances, they are 
regarded as being closed by Class 1 closing 
appliances in determining the effective length. 
The total effective length is obtained by adding 
to the length determined by (1) the difference 
between this length and the length of the ship 
modified in the ratio of-
B -b 
-

1
~ where b = breadth 

1 
of deck opening ; 

where !3, H b is greater than .5 it is tak<1n as .5. 
1 

Deductlons ror Su1ierstructnre1<. 
. Rule LIII. 

Deductions /or Superstructures . 
Where the effective length of superstructures 

is 1.0 L, the deduction from the freeboard is 
14 inches at 80 feet length of ship, 34 inches 
at 280 {eet length, and 42 inches at 400 feet 
length and above; deductions at intermediate 
Jengths are obtainecl by interpolation. Whe1:e 
the total effective length of superstructures 1s 
less than 1.0 L the deduction is a percentage 
obtained from the following Table :-

'O 
.; Q) 

Cl 
Cl <Il CQ 3 é ~ .a .8 0 

"t;; 
..-i ... .; 

§ § 
·:,; 

0 a, Cl "' "'-9 ""'8 "' .... 
-< Q) $ 

c- t- "" .s __j ... .; "' o, Cl .,:_ .,:_ ~ >. q, p.. 8 00 00 Q) . .a 
2 '° 'O @ ..-i ,-....; cc cc Q) >. Q) a, Cl .6 J:, "'- .0 .5 "' a:, p.. 8 t- c- "' ... 

'0 ~ B 5 "'.a u ..-i ,-. ...; 
cc cc ....1 

<.) 0 
::, a, Cl co co .g Q) .t: c:- p.. Q) 

":' Q) ... 
UJ <.) ... "' ... 

Cl Q) 

..-i ... .; Q)"' "'- a, Cl co co "' ... Q) ::, 
'!' p.. Q) ... ... 5 "' ... en u ::, ,,,., .... UJ Q) <.) 

0 ..-i ..,..; "' OI,::, 

"" co ~ iL':: .c Q) C: cc cc 
'9 p.. Q) 

Cl "' Öo <.) -~ 251;.i Cl 
,0 ,0 Q) ... "'-Q) ..-i ,-...; 
ei:, c:. "" 

Q) ::, ,-Cl a, Cl ,:,.en 
"!' p.. 8 "" "" -0 

Q) ~~~~ :Ó __j ... .; "O'OO w u a, Cl ,0 ~ ~~:to ~ '9 p.. 8 -< 
i:.i .5 ~ ~ ....j ,_,..; c-
3 ~ 

o:: en...,_ 
o, Cl s "O ~ -0: Q) 0 ":' p.. 8 

cd = :§.~ E-< 

....i ... .; cc 4-< s::::CC::"C 
o, Cl ,0 <Ö 

0 Q) Q) 
p.. Q) 5 ;-~ ê -:< u 

"" ..... a,E 
~~ c: -1>z c:: 

ó 0 0 ~ .0 ~ ·-~~ Co,\-,( 
Q) 0 a:, 0 > -.... J-,4-+ . ., . ' 'O :g~~~ ::! ::, Q) "' 

ui 0 0 . t8 -2 ~8_ob0 
Q) ~ -5 Cl) 

:ê~ 
Q) i- A~ .... ·-"" a, S a, Cl ::, 5 3 :E t; ,._. s:::: """(l;I ·- .... Q) ..... Q) u ::, :! 'O .0 !l: 'O ~ .c .... 

t: en;; -o Cl i.2~~ 
~ Q) Q) &:·Q) * Q) 

"-"' .c "'- ~~~ .... - "" ::, 
~i~ en 

"'Q) 
- U-0 - u.O :;a :,: 



815 31 DECEMBER (S. 596) 1931 
Sheer. 

Rule LIV. 
General. 

The sheer is measured from the deck at side 
tn A. line of "Aference drawn parallel to thn kAel 
through the sheer line at amidships. 

In ships designed to trim by the stern in 
service, the sheer may be measured in relation 
to the load line, provided an additional mark 
is placed at .25 L forward of amidships, to 
indicate the assigned load line. This ma1·k is 
to be similar to the load line disc amidships. 

In flush deck ships and in ships with detached 
superstructlrP.s the sheer is measured at the 
freeboard deck. 

In ships with topsides of unusual form in 
which there is a step or break in tbe topsides, 
the sheer is considered in relation to the equi
valent depth amidships (see Rule XXXV). 

In ships with a superstructure of standard 
height which extends over the whole length of 
the freeboard deck, the sheer is measured at 
the superstructure deck; where the height 
exceeds the standard, the sheer may be consi
dered in relation to the standard heiglit. 

\Vhere a superstructure is intact or access 
openin~s in its enclosing bulkheads are fitted 
with Class 1 closing appliances, and the super
structure deck has at least the same sheer as 
the exposed freeboard deck, the sheer of the 
enclosed portion of the freeboard deck is not 
taken into account. 

Rule LV. 
Standard Sheer Profile. 

The ordinates (in inches) of the standard 
sheer profile are given in the following Table, 
where L is the number of feet in the length of 
the ship : -

Station. 

A.P ...... . 
1/6 L from A.P. 
1/3 L from A.P. 
Amidships . .. 
1/3 L from F.P. 
1/6 L from F.P. 
F.P ...... . 

Ordinate. 

·l L + 10 
·0445 L + 4·45 
·Oll L + l · l 

0 
-022 L + 2·2 
·089 L + 8·9 

·2 L + 20 

Factor. 

1 
4 
2 
4 
2 
4 
1 

A.P. = After end of Summer load water-line. 
F.P. = Fore end of Summer load water-line. 

Rule LVI. 
.11 easurement of Variations froni Standard Sheer 

Profile. 
\Vhere the sheer profile differs from the 

standard, the seven ordinates of each profile 
are multiplied by the appropriate fact ors given 
iu the table of ordinates. The difference between 
t he sums of the re3pective products, divided 
by 18, measures the deficicncy or excess of 
sheer. Where the after half of the sheer profile 
is greater than the standard and the forward 
half is less than the standard, no credit is 
allowed for the part in excess and the deficiency 
only is measured. 

Where the forward half of the sheer profile 
exceeds the standard, and the after portion of 
the sheer profile is not less than 75 per cent. 

of the standard, credit is allowed for the part 
in excess; where the af ter part is less than 
50 per cent. of the standard no credit is given 
for the excess sheer forward. Where the after
sheer is between 50 per cent. and 75 per cent. 
of the standard, intermediate allowances may 
be granted for excess sheer forward. · 

Rule LVII . 
Gorrection /or Variations /rom Standard Sheer 

Profi,le. 
The correction for sheer is the deficiency or 

excess of sheer (see Rule LVI) , multiplied by-

·75 - 2 SL' where S is the total length of super 

structure, as defined in Rule XL. 

Rule LVIII. 
Addition for Deficiency in Sheer. 

,\1here the sheer is less than the standard, 
the correction for deficiency in sheer (see Rule
LVII) is added to the freeboard. 

Rule LIX. 
Deduction for Excess Sheer. 

In flnsh deck ships and in ships where an 
enclosed superstructure covers · l L before and. 
· l L abaft amidships, the correction for excess 
of sheer (see Rule LVII) is deducted from the 
freeboard ; in ships with detached superstruc
tures where no enclosed superstructures covers 
amidships, no deduction is made from the free
board ; where an enclosed superstructure covers. 
less than ·l L before and " 1 L abaft amidships, 
the deduction is obtained by interpolation. The 
maximum deduction for excess sheer is l¼ 
inches at 100 feet and increases at the rate of 
l½ inches for each additional 100 feet in t he· 
length of the ship. 

Round or Beam. 

"Rule LX. 
Standard Round of B ea1n. 

The standard round of beam of the freeboard 
deck is onefiftieth of the breadth of the ship. 

Rule LXI. 
Round of B eam Correct-ion. 

Where t he round of beam of the freeboard 
deck is greater or less than the standard, the 
freeboard is decreased or increased respectively 
by one-fourth of the difference between the
actual and the standard round of beam, multi
plied by the proportion of the length of t he 
freeboard deck not covered by enclosed super
structures. Twice the standard round of bearn 
is the maximum for which allowance is given. 

Jllnlmum Freeboards. 
Rule LXII. 

Summer Freeboard. 
The minimum freeboard in Summer is the 

freeboard derived from the Freeboard Table 
after corrections for departures from the stancl
ards and after deduction for superstructures. 

The freeboard in salt water measured from 
the intersection of the upper surface of the 
freeboard deck with t he outer surface of the
shell is not to be less than 2 inches. 
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Rule LXHI. 

'l'ropical Freeboard. · 

The minimum freeboard in .the Tropical Zone 
is the freeboard obtained by a deduction from 
~he Su=er freeboard of 1/. inch per foot of 
'ummer draught measured from t he top of t he 

keel to the centre of t he disc. 
The freeboarcl in salt water measured from 

·t he intersection of t he upper surface of the 
freeboard deck wit h t he outer surface of the 

bel! is not to be less t han 2 inches. 

Rule L X IV. 

Winter Freeboard. 

The minimum freeboard in Winter is t he 
freeboard obtained by an addition to t he Sum
mer freeboard of 1/. inch per foot of Summer 
draught, measured from the top of t he keel to 
t he centre of t he disc. 

Rule L XV. 

Winter North A tlantic Freeboard. 

The minimum freeboard for ships not ex-

ceeding 330 feet in length on voyages across 
t he North Atlantic, _ orth of latitude 360 K ., 
during the winter months, is the Winter free 
board plus t wo inches; ,for ships over 330 feet 
in length it is t he Winter freeboard. ' 

R ule LXVI. 

Fresh W ate,· Freeboard, 

The minimum freeboarcl in fresh water of 
unit density is the freeboard obtained by de
duct ing from the minimum freeboard in salt 

Á water 40- T inches, were 

Á = displacement in salt wa ter in tons 
at the Summer load water-line, a nd 

T = tons per inch immersion in salt 
wat er at the Summer load wa ter. 
line. 

Where t he displacement at the Summer load 
water-line cannot be certified , t he deduction is 
to be 1f. inch per foot of Summer draught, mea
sured from t he top of t he keel to the cent r e 
of t he disc. 

Rule LXVII. 

Freeboard T able for Steamers. 

J3asic Minimum Summer F reeboards for Steamers which Comply with the Standards Laicl 
Down in t he Rules. 

L. Free- L. Free- L. Free- L. Free-
board. board. board. board. 

(Feet.) (Inches.) (Féet.) (Inches.) (Feet.) (Inches.) (Feet). (Inches.) 

80 8·0 250 3:2·3 420 77·8 590 127·0 

90 9·0 260 34·4 430 80'9 600 129·5 

100 10·0 270 36·5 440 84·0 610 132·0 

110 11·0 280 38·7 450 87-1 620 134·4 

- 120 12•0 290 41·0 460 90·2 630 136·8 

130 13·0 300 43·4 470 93·3 640 139·1 

140 14·2 310 45·9 480 96·3 650 141•4 

150 15·5 320 48,4 490 99·3 660 143·7 

160 16·9 330 51·0 500 102·3 670 145·9 

170 i8•3 340 53·7 510 105·2 680 148·1 

180 19·8 350 56·5 520 108•1 600 160·2 

190 21-4 360 59·4 530 110·9 700 162·3 

200 23·1 370 62·4 540 113·7 710 154·4 

210 24·8 380 65·4 550 116•4 720 156·4 

220 26·6 390 68·4 Q60 119·1 73Q 168·6 

230 28·5 400 71•5 570 121-8 740 160·5 
_ 240 30·3 410 74·6 580 124-4 760 162•5 
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(i) The minimum freeboards for flush deck 

steamers are obtained by an addition to the 
above Table at the rate of l ½ inches for every 
100 feet of length. 

(ii) The freeboards at intermedia.te lengths 
are obtained by interpolation. 

(iii) Where c exceeds -68, the freeboard is 

multiplied by the factor c t;:8 

(iv) Where D exceeds !;, the freeboard is 

increased by (D- ~) R inches, where Ris 

L 
130 at lengths less than 390 feet, and 3 at 390 

feet Jength and above. 
In a ship with an enclosed superstructure 

covering at least ·6 L amidships with a com
plete trunk, or with a combination of intact 
partial superstructures and trunk which ex
tends all fore and aft, where D is less than 

~, the freeboard is reduced at the above rate. 

Where the height of snperstructures or trunk 
is less than the standard height, the reduction 
is in the ratio of the actual to the standard 
height. 

(v) Where the actual depth to the surface 
of the freeboard deck amidships is greater or 
leas than D, the difference between the depths 
(in inches) is added to or deducted from the 
free board. 

PART IV. 
Load Lines for Sailing Ships. 

Rule LXVIII. 
Lines to be Use,d, in Connection with the Disc. 

Winter and Tropical load linea are not mar
ked on sailing ships. The maximum load line 
to which sailing ships may be laden in aalt 
water in Winter and in the Tropical Zone is the 
centre of the disc (see Figure 3). 

1/Vi 

DECK L1NE 

~ .... ,~l. -~ 

L. & S. 1931. 

Rule LXIX. 

Conditions of Assignment of Load Line. 

The conditions of assignment are those con
tained in Part II of these Rules. 

Rule LXX. 

Computation of li'reeboard. 
Freeboards are computed from the Free board 

Table for Sailing hips in the same marmer as 
the freeboards for steamers are computed from 
the Freeboard Table for Steamers, except as 
follows: 

RÛ!e LXXI. 

Depth /or Freeboard (D). 

In sailing ships having a greater ra.te of rise 
of floor than l¼ inches per foot, the vertical 
~istance from the top of keel (Rule XXXIV), 
1s reduced by half the difference between the 
total rise of floor at the half-breadth of the ship 
and the total rise at l½ inches per foot. 2! inches 
per foot of balf-breadth is the maximÜm rate 
of rise for wbich a deduction is made. 

_Wh~re the fo_rm at the lower part of the 
rmdship sect10n 1s of a hollow character, of thick 
garboards are fitted, the depth is measured 
from the point where the line of the ~at of the 
bottom continued inwards cuts the side of the 
keel. 

The depth used with the Freeboard Table 

is to be taken as no less than i2_ · 

Rule LXXII. 

Coefficient of F ineness (c). 

The coefficient used with the Freeboai·d 
Table is to be taken as not less than •62 and 
not greater than •72. 

Rule LXXIII. 

Superstructures in Wood Ships. 

In wood ships the construction and closing 
arrangements of superstructures for which de
ductions are made from the freeboard are to 
be to thesatisfaction of the AssigningAuthority. 

Rule LXXIV. 

De,d,uctions /or superstructures. 

Where the effective length of superstructures 
is 1 ·0 L, the deduction from the freeboard is 
3 inches at 80 feet length of ship, and 28 inches 
at 330 feet length and above ; deductions at 
intermediate lengths are obtained by inter
polation. Where the t otal effective length of 
superstructures is less than 1 ·0 L, the deduc
tion is a percentage obtained from the following 
Table :-

52 
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Type of Super-
Total Effective Length of Superstructures (E). 

·9 L I l ·0L 1 ;_§ structures. 0 1 ·IL 1 ·2 L ·3 L ·4L ·5L ·6L ·7 L ·8L 

% 1 % 1 % % % % % % % % % All types \ 
without Bridge 0 7 

1 

13 17 23.5 30 47½ 70 80 90 100 A 
All types 
with Bridge 1 

1 0 7 14.7 22 32 42 56 70 80 90 100 B 

1 Where t he effective length of Bridge is less than_ ·2 L, th_e percentages are obtained by 
interpolation between lines B and A. Percentages for mtermed1ate lengths of superstructures 
a re obtained by interpolation. 

Rule LXXV . 
,l!Iinimuni Freeboards. 

~o addition to t he freeboard is required for 
Winter freeboard, nor is a deduction permitted 
for Tropical freeboard. . . 

An increase in freeboard of 3 mches 1s made 
for voyages across the North Atlantic North of 
lat.itude 36° N. during the winter months. 

In computing the fresh water freeboard for 
a wood ship, he draught is measured from the 
lower edge of the rabbet of keel to the centre 
of the disc. 

Rule LXXVI. 
Freeboard T able for Sailing Ships. 

Minimum Summer, Winter, and Tropical 
Freeboards for Iron and Steel Flush Deck 
Sailing Ships, which comply with the Sta ndards 
laid down in the Rules. 

~ 1 I " ~ I "~ 
1 1 

"1! ~ L . e ~ L. e ~ L . e ~ 
~ R~ R~ R~ 

-1 In-- 1- In- 1 In- 1 1n-=-
Feet. ches. Feet. ches. Feet. ches. Feet. ches. 

80 9·2 I 140 21·3 200 35.4 270 53.5 
90 11 ·0 150 23 ·5 210 37·9 280 56·3 

100 12·9 160 25·8 220 40·4 290 59·1 
110 14-ll 170 28·2 230 42·9 300 61 ·9 
120 17 ·0 180 30·6 240 45·5 310 64-7 
130 1 19·1 190 1 33·0 250 148 ·1 320 1 67·6 

260 50·8 330 70·5 

(i) The freeboards at intermediate lengths 
are obtained by interpolation. 

(ii) \,\ here c exceeds 62, the freeboard is 

multiplied by the factor ~t2:
2

. 
r. 

(iii) \Vhere D exceeds 12 the rfeeboard is 

üicreas~d by { D - 1~} X { 1 + 2~0} inches. 

(iv) Where the :ictual depth to the surface 
of the freeboard deck amidships is greater 
or less than D, the difference between the 
depths (in inches) is added to or deductedfrom 
the freeboard . 

Rule LXXVII. 
Freeboard of Wood Sailing Ships. 

The freeboard for a wood sailing ship is the 
final free board t he ship would obtain if she were 
of iron and steel, with the addition of such 
penalties as the Assigning Authority may deter
mine, having regard to the classification, con
struction, age and condition of the ship. 

Wood ships of primitive build such as dhows, 
junks, prahus, &c., are to be dealt with by the 
Administration so far as is reasonable and 
practicable under the Rules for Sailing Ships. 

PART V. 

L o a d L i n e s f o r S t e a m e r s c a r 
r y in g T i m b er D e c k C a r g o e s. 

Definitions . 
T imber Deck Cargo . - The term "timber 

deck cargo" means a cargo of timber carried 
on an uncovered part of a freeboard or super
structure deck. The term does not include wood 
pulp or similar cargo. 

Timber Load Line. - A timber load line is 
a special load line to be used only when the 
ship is carrying a timber deck cargo in com
pliance with the following conditions and re
gulations : -

Rule LXXVIII. 
J!arks on the Ship's Sides. 

Timber Load Lines. - The lines which in
dicate the maximum timber load lines in dif
ferent circumstances and at different seas0ns 
are to be horizontal lines, 9 inches in length 
and 1 inch in breadth, which extend from, and 
are at right angles to, a vertical line marked 
21 inches abaft the centre of the disc (see 
Figure 4). They a re to be marked and verified 
similarly to the ordinary load lines (see Rules 
V to VII) . 

The Summer Timber Load Line is indicated 
by the upper edge of a line marked LS. 

The Winter T imber Load Line is indicated 
by the upper edge of a line marked LW. 

The Winter North Atlantic T imber LoadLine 
is indicated by the upper edge of a line marked 
LWNA. 

The Tropical Timber Load Line is indicated 
by the upper edge of a line marked LT. 

The Fresh Water Ti,nber Load Line in Sum
mer is indicated by the upper edge of a line 
marked LF. The difference between the Fresh 
Water Timber load line in Summer and the 
Summer Timber load line is the allowance to 
be made for loading in fresh water at the other 
Timber load lines. The Fresh Water Timber 
load line in the Tropical Zone is indicated by 
the upper edge of a line marked LFT. 1 

1 Where seagoing steamers navigate a river 
or inland water, deeper loading is permitted 
corresponding to the weight of fuel, &c., re
quired for consumption between the point of 
departure and the open sea. 
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Su1iplementary Condltlons of Asslg·nment 
and Regulatlons for Deeper Loadlng. 

Rule LXXIX . 
Gonstruction of Ship. 

The strncture of the ship is to be of sufficient 
strength for the deeper draught allowed and 
for the weight of the deck cargo, 

Rule LXXX. 
Superstructures. 

The ship is to have a forecastle of at least 
standard height and at least 7 per cent. of the 
length of the ship, and, in addition, apoop, or 
a raised quarter deck with a strong steel hood 
or deck house fitted aft. 

Rule LXXXI. 
,VI aohinery Gasings. 

1Iachinery casings on the freeboard deck are 
to be protected by a superstructure of at least 
standard height, unless the machinery casings 
are of sufficient strength and height to permit 
of the carriage of timber alongside. 

Rule LXXXII. 
Double Bottom Tanks. 

Double bottom tanks where fitted within the 
midship half length of the ship are to have 
adequate longitudinal subdivision. 

Rule LXXXIII. 
Bulwarks. 

The ship must be fitted either with perma
nent bulwarks at least 3 feet 3 inches high, 
specially stiffened on the upper edge and sup
ported by strong bulwark stays attached to the 
deck in the way of t he beams and provided 
with necessacy freeing ports, or with efficient 
rails of the same height as the above and of 
specially strong construction. 

Rule LXXXIV. 
Deck Openings covered by Timber Deck Cargo. 

Openings to spaces below the freeboard deck 
are to be secrurely closed and battened down. 
All fittings, such as hatchway beams, fore-and
afters, and covers, are to be in place. Where 
hold ventilation is needed, the ventilators are 
to be efficiently protected. 

Rule LXXXV. 
Stowage. 

The wells on th e freeboard deck are to be 
filled with timber stowed as solidly as pos~ible, 
to at least the standard height of a bridge. 

On a ship within a seasoual winter zone in 
winter, the height of the deck cargo above the 
freeboard deck is not to exceed onethird of the 
extreme breadth of the ship. 

All timber deck cargo is to be compactl:i, 
stowed, lashed and secured. It must not inter
fere in any way with the navigation and neces
sary work of the ship, or with the provision 
of a safe margin of stability at all stages of the 
voyage, regard being given to additions of 
weight, su ch as those due to absorption of water 
and to losses of weight such as those due to 
consumpt-ion of fnel and stores. 

Rule LXXXVI. 
Protection of Grew,Access toMachinery Space, &:c . 

Safe and satisfactory access to the quarters 
of the crew, to the machinery ~pace and to all 
other parts used in the necessary work of the 
ship, is to be available at all times. Deck cargo 
in way of openings which give access to such 
parts is to be so stowed that the openings can 
be properly closed and secured against t he ad
mission of water. Efficient protection for the 
crew in the form of guard rails or life lines, 
spaced not more t han 12 inches apR.rt verti
cally, is to be provided on each aide of the deck 
cargo to a height of at least 4 feet above the 
cargo. The cargo is to be made sufficiently level 
for gangway purposes. 

Rule LXXXVII. 
Steering Arrangements. 

Steering a :rangements are to be effectively 
protected from damage by cargo. and, as far 
as practicable, are to be accessible. Efficient 
provision is to be made for steering in the event 
of a breakdown in the main steering arrange
ments. 

Rule LXXXVIII. 
Uprights. 

Uprights when required by the nature of the 
timber are to be of adequate strength and may 
be of wood or metal ; the spacing is to be sui
table for the length and character of timber 
carried, but is not to exceed 10 feet. Strong 
angles or metal sockets efficiently secured to 
the stringer plate or equaUy efficient means 
are to be provided for securing the uprights. 

Rule LXXXIX. 
Lashings. 

Timber deck cargo is to be efficiently secured 
throughrut its length by independent overall 
lashings spaced not more than 10 feet apart. 

Eye plates for these lashings are to be riveted 
to the sheerstrake at intervals of not more than 
10 feet, the distance from an end bulkhead of 
a superstructure to the first eye plate being 
not more than 6 feet 6 inches. Additional eye 
plates may be fitted on the stringer plate. • 

Overall lashings are to be in good condition 
and are to be not less than 3/. inch close link 
chain or flexiblewirerope of equivalentstrength, 
fitted with sliphooks and stretching screws, 
which are to be accessible at all times. Wire 
rope lashings are to have a short length of long 
link chain to permit the length of lashings to 
be regulated. 

When timber is in lengths less than 12 feet, 
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the spacing of the lashings is to be reduced to 
suit the length o:E timber or other suitable pro
vision made. 

When the spa ing of the lashings is 5 feet or 
l,:,ss, the size of the lashing may be reduced, 
hut not less than ½·inch chain 'or equivalent 
wir e rope is to be used. 

All fittings req uired for securing the lashings 
are to be of strength corresponding to the 
strength of the lashings. ' 

On superstructure decks, uprights, where 
:fitted, are to be about 10 feet apart and are 
to be secured by athwartship lashings of ample 
strength. 

Rule XC. 

P/,a,ns. 

Plans showin~ the fittings and arrangements 
for stowing and securing timber deck cargoes 
in compliance with the foregoing conditions and 
regulations are to be submitted to the Assigning 
Authority. 

Freeboard. 

Rule XCI. 

Computation of Freeboard. 

Where the Assigning Authority is satisfied 
that the ship is suitable and that the conditions 
and arrangemen1;s are at least equal to the 
foregoing require ents for the carriage of tim
ber deck cargo, the Su=er freeboards com
puted in accordance with the Rules and Tables 
in Part III may be modified to give special 
timber free boards. by substituting the following 
percentages for those in Rule LIII : -

Sup1ilementary Con1lltions of Asslgnment 
for Deeper Loadlng. 

Rule XCIII. 
Construction of Ship . 

The structure of the ship is to be of sufficient 
strength for the increased draught correspon
ding to the freeboard assigned. 

Rule XCIV. 
Forecastle. 

The ship is to have a forecastle of which the 
length is not less than 7 per cent. of the length 
of the ship and the height is not less than the 
standard height. · 

Rule XCV. 
Machinery Casings. 

The openings in machinery casings on the 
freeboard deck are to be fitted with steel doorr. 
The casings are to be protected by an enclosed 
poop or bridge of at least standard height, os 
.by a deck house of equal height and of equi
valent strength. The bulkheads at the ends 
of these structures are to be of the scantlings 
required for bridge front bulkheads. All en
trances to the structures from the freeboard 
deck are to be fitted with effective closing ap
pliances and the sills are to be at least 18 inches 
above the deck. Exposed machinery casings 
on the superstructure deck are to be of sub
stantial construction, and all openings in them 
are to be fitted with steel closing appliances per
manently attached to the casings and capable 
of being closed and secured from both sides ; 
the sills of such openings are to be at least 15 

Total Effective Length of Superstructures. 

0 l · l L · 2L · 3L 

% 
1 o/c 

% % 
All types . .. 20 30~75 41·5 52·25 
--

The Winter Timber freeboard is to be ob
tained by adding to the Summer Timber free
board one-third of an inch per foot of the 
moulded Summer Timber draught. · 

The Winter N orth Atlantic Timber free boards 
are the Winter North Atlantic freeboards 
prescribed in Rule LXV. 

The Tropical Timber freeboard is to be ob
tained by deducting from the Summer Timber 
freeboard one-qu:irter of an inch per foot of 
the moulded Summer Timber draught. 

PART VI. 

L o a d L i n e s f o r T a n ke r s . 

• Definition. 
Tanker. - The term " tanker" includes all 

steamers specially constructed for the carriage 
of liq uid cargoes in bulk. 

Rule XCII. 

Marks on the Ship's Sides. 

·4L · 5 L J · 6 L 1 · 7 L 1 · 8 L 1 · 9 L j 1-0 L 

% %1 % -1%1%1%1% 
63 69·25 75·5 81 ·5 87·5 93.75 ~ 

inches above the deck. Fiddely openings are to 
be as high above the superstructure deck as is 
reasonable and practicable and are to have 
strong steel covers permanently attached in 
their proper positions. 

Rule XCVI. 
Gangway. 

An efficiently constructed permanent gang
way of suflicient strength for its exposed po
sition is to be fitted fore and aft at the level 
of the superst.ructure deck between the poop 
and midship bridge, and when crew are berthed 
forward, from the bridge to the forecastle, or 
other equivalent means of access may be pro
vided to carry out the purpose of the gangway, 
such as passages below deck. 

Rule XCVII. 
Protection of Crew, Access to JJ.f achinery Space,&c. 

The marks on t he ship's sides are to be as 
provided in the figure in Rule IV. , 

Safe and satisfactory access from the gang• 
way level to the quarters of the crew, the ma
chinery space and all other parts used in the 
necessary work of the ship, is to be available 
at all times. This rule does not apply to pump 
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rooms entered from the freeboard deck, when 
fitted with Class 1 closing appliances. 

Rule XCVIII. 
Hatchways. 

All hatchways on the freeboard deck and on 
the deck of expansion trunks are to be closed 
watertight by efficient steel covers. 

Rule XCIX. 
: Ventilators. 

Ventilators to spaces below the freeborad deck 
are to be of ample strength or are to be protected 
by superstructures or equally efficient means. 

Rule C. 
Freeing Arrangements. 

Ships with bulwarks are to have open rails 
fitted for at least half the length of the exposed 
portion of the weather deck or other effective 
freeing arrangements. The upper edge of the 
sheerstrake is to be kept as low as pract,icable, 
and preferably not higher than the upper edge 
of the gunwale bar. 

Where superstructures are connected by 
trunks, open rails are to be fitted for the whole 
length of the weather portions of the freeboard 
deck. 

Rule CI. 
Plans. 

Plans showing proposed fittings and arrange
ments are to be submitted to the Assigning 
Authority for approval. 

Freeboards. 
Rule CII. 

Oomputation of Freeboard. 
When the Assigning Authorithy is satisfied 

that the foregoing 1·equirements are fulfilled, 
the Summer freeboard may be computed from 
the Table for Tankers ; all corrections except , 
those for flush-deck steamers, detached super
structures, excess sheer, and winter voyages 
across the North ,o tlanti , are to be made in 
accordance with Part III of the Rules. 

Rule CIII. 
Deduction /or Detached Superstructures. 

When the total effective length of super
structure is less than 1.0 L, the deduction is 
a perdentage of that for a superstructure of 
length 1.0 L, and is obtained from the following 
table: -

for each additional 100 feet in the length of the 
ship. . • 

Rule CV. 
Winter North Atlantic Freeboard. 

The minimum freeboard for voyages across 
the North Atlantic, north of latitude 36° N., 
during the winter months, is the Winter Free
board plus an addition at ·a rate of 1 inch per 
100 feet in length. 

Rule CVI. 
Freeboard Table for Tankers. 

Free board Free board 
L in Feet. in Inches. L in Feet. in Inches. 

190 21·5 400 62·5 
200 23·1 410 64·9 
210 24.7 420 67·4 
220 26·3 430 69·9 
230 28·0 440 72·5 
240 29·7 450 75·1 
250 31·5 460 77.7 
260 33.3 470 90·2 
270 35·2 480 82·7 
280 37·1 490 85·1 
290 39·1 500 87·5 
300 41·1 510 89·8 
310 43·1 520 92·1 
320 45·1 530 94·3 
330 47·1 540 96·5 
340 49·2 550 98·6 
350 51·3 560 100·7 
3fl0 53·5 570 102·7 
370 55.7 580 104·6 
380 57.9 590 106·5 
390 60·2 600 108·4 

Ships above 600 feet are to be dealt with by 
the Administration. 

ANNEX IL 

BO'C'NDARIES OF THE ZONES AND 
SEASONAL AREAS. 

Zones. 
The southern boundary of the northern "Winter 

Seasonal" zone is a line drawn from the east 
coast of North America along the parallel of 
lat. 36° N. to Tarifa in Spain ; from the east 
coast of Korea along the parallel of lat. 35° N. 

Total Eflective Length of Superstructures. 

·2 L 1 ·3·L1-:41l ·5 L 1 ·6 L 1 .7 L 1 ·8 L 1 ·9 L 1 1-0 L 

__ % _ 0_¼ - ~-0 1: % 1 % 1 % 1 % , ~ 1 % % 1 % 
0 ·lL 

All types . 0 7 14 21 31 41 52 63 · 75 ·8 87·7 ~ 

Rule CIV. 
Deduction for Excess Sheer. 

Where the sheer is greater than the stand1trd, 
the correction for excess sheer (see Rule LVII 
of Part III, Load Lines for Stea.merg) is deducted 
from the freeboard for all tankers. Rule LIX 
of Part III does not apply except that the 
maximum deduction for excess sheer is U inches 
at 100 feet and increases at the rate of l½ inches 

to the west coast of Honshiu, Japan; from 
the east coast of Honshiu along the parallel 
of lat. 35° N. to long. 150° W., and thence along 
a rhumb line to the west coa.st of Vancouver 
Island at lat. 50° N., Fusan (Korea) and Yoko
hama to be considered as being on the boun
dary line of the northern "Winter Seasonal" 
zone and the "Summer" zone. 

The northern boundary of the "Tropical" zone 
is a line drawn from the· east coast of South 
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America at lat. 10° N. along the parallel of lat. 
10° N. t o long. 20° W., thence north to lat. 
20° N. and thence along the parallel of lat. 
20° N. to t he we t coast of Africa; a line from 
the east coast of Africa along the 11arallel of 
lat. 8° N. to the west coast of the Mal~y Penin
s~la, following thence the coast of Malay and 
S1am to the east coast of Cochin Chiha at lat. 
10° N., thence along the parallel of 1 't. 10° N. 
to long. 145° E., thence north to la . 13° N. 
and thence along the parallel of lat. 3° N. to 
the west coast of Centra[ America, Sa' on to be 
considered as being on the bounda line of 
the "Tropical" zone and the Seas nal Tro-
pical" area (4). " 

. Th~ southern boundary of tlte "Trop cal" zone 
1s a hne drawn from the east coast of South 
America along th~ Tropie of Capricln to the 
west coast of Afnca; from the east coast of 
Africa along the parallel of lat. 20° . to the 
west coast of Madagascar, thence long the 
west and north coast of Madagasca to long. 
50° E., thence north to lat. 10° S., the ce along 
the parallel of lat. 10° S. to long. 110° ., thence 
along a rhumb line to Port Darwin, !stralia, 
thence eastwards along the coas t of ustralia 
and Wessellsland to Cape Wessel, the ce along 
the parallel of lat. 11 ° S. to the west side of 
Cape York, from the east side of Cape York 
at lat. 11 ° S. along the parallel of lat. 11 ° S. 
to long. 150° W., thence alon§ a rhumb line to 
the point lat. 26° S. long. 75 W., and thence 
along a rhumb line to the west coast of South 
Ame:ica at lat. 30° S., Coquimbo, Rio de 
Janeiro and Port Darwin to be considered as 
being on the bouudary line of the "Tropical" 
and "Summer" zones. 

The following regions are to be includecl iu 
the "Tropical" zone: -

(1) The Suez Canal, the Red Sea and the 
Gitl/ of Aden, from Port Said to the meridian 
of 45° E., Aden and Berbera to be considered 
as being on the boundary line of the "Tropical" 
zone and the "Seasonal Tropical" area 2 (b). 

(2) The Persian Gul/ to the meridian of 
59° E. 

The northern boundary of the soutltern "Winter 
Seasonal" zone is a line drawn from the east 
coast of South America a loog the parallel of 
lat. 40° S. to long. 56° W., thence along a rhumb 
line to the point lat. 34° S., long 50° W., thence 
along the parallel of lat. 34 ° S. to the west 
coast of South Africa ; from the east coast of 
South Africa at l!,t. 30° S. along a rhumb line 
to the west coast of Australia at lat. 35° S., 
thence along the south coast of Australia to 
Cape Arid, thence along a rhumb line to Cape 
Grim, Tasmania, thence alonO' the north coast 
of Tasmania to Eddystone P;int, thence along 
a rhumb line to the west coast of South Island, 
New Zealand, at long. 170° E ., thence along 
the west, south and east coasts of South Islaud 
to Cape Sauuders, thence along a rhumb line 
to the point lat. 33° S. long. 170° W. ; and thence 
along the parallel of Jat. 33° S. to the west coast 
of South America, Valparaiso, Cape Town and 
Durban to be considered as being on the boun
dary line of the southern "Seasonal ·winter" 
and "Summer" zones. 

Summer Zones. 
The remaining areas constitute the "Summer'' 

Zones. 
Seasonal Areas. 

The following areas are Seasonal Tropical 
Areas: -
(1) In the North Atlantic Ocean. 

An area bounded on the north by a line 
from Cape Catoche in Yucatan to Cape San 
Antonio in Cuba, by the South Cuban Coast 
to lat. 20° N. and by the parallel of lat . 20° N. 
to the point lat. 20° N. long. 20° W. ; on the 
west by the coast of Centra! America ; on the 
south by the north coast of South America and 
by parallel of lat. 10° N ., and on the east by 
the meridian of 20° W . 

Tropical: 1st November to 15th J uly. 
Summer: 16th July to 31st October. 
(2) Arabian Sea . 
(a.) North of lat. 24° N. 
Karachi is to be considered as being on the 

boundary line of this area and the seasonal 
Tropical area (b) below. 

Tropical: 1st August to 20 th May. 
Summer: 21st May to 31st July. 
·(b) South of lat. 24° N. 
Tropical : 1st December to 20th May, and 

16th September to 15th OP-tober. 
Summer : 21st May to 15th September and 

16th October to 30th November. 
(3) Bay of Bengal. 
Tropical : 16th December to 15th April. 
Summer : 16th April to 15th December. 
(4) In the China Sea. 
An area bounded on the west and north by 

the coast of Indo-China and China to Rong 
Kong, on the east by a rhumb line to the port 
of Sual (Luzon I sland), and by the west coast 
of the I slands of Luzon, Samar and Leyte to 
the parallel of 10° N., and on the south by the 
parallel of lat. 10° N. 

Rong Kong and ual to be considered as 
being on the boundary of the "Seasonal Tro
pical" and "Summer" zones. 

Tropical : 21st January to 3'lth April. 
Summer: 1st May to 20th January. 
(5) In the North Pacific Ocean. 
(a) An area bounded on the north by the 

parallel of lat. 25° 1., on the west by the mere
dian of 160° E., on the south by the parallel 
of lat. 13° N ., and on the east by the meridian 
of 130° W. 

Tropical : 1st April to 31st October. 
Summer: 1st November to 31st March. 
(b) An area bounded on the north and east 

by the coast of California, Mexico and Centra! 
America, on the west by the meridian of 120° W. 
and by a rhumb line from the point lat. 30° N., 
long. 120° W., to the point lat. 13° N., long 
150° W., and on the south by the parallel of 
lat. 13° N. 

Tropical: 1st March to 30th Juni and 1st 
to 30th rovember. 

Summer: 1st July to 31st October and 1st 
December to 28th/29th February. 

(6) In the South Pacific Ocean. 
(a) An area bounded on the north by the 

parallel of lat. 11° S., on the west by the east 
coast of Australia, on the south by the paralle 1 
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of Jat. 20° S., and on the east by the meridian 
of 175° E., together with the Gulf of Carpen
taria south of lat. 11° S. 

Tropical: from 1st March to 30th November. 
Summer: 1st December to 31st March. 
(b) An area bounded on the west b)' th 

meridian of 150° W., on the south by the 
parallel of lat. 20° S., and on the north and 
-east by the rhumb line forming the southern 
boundary of the "Tropical" zone. 

Tropical: from 1st March to 30th November. 
Summer: from 1st December to 28th/29th 

February. 
The following are "Seasonal Winter" areas :
Northern "Seasonal" Zone (between North 

America and Europe). 
(a) In the area within and to the North

wards of the following line : -
A line drawn south from the coast of Green

land at long. 50° W. to lat. 45° N., thence along 
the parallel of lat. 45° N. to the meridian of 
15° W., thence north to lat. 60° N., thence along 
the parallel of lat. 60° N. to the west coast of 
N orway, Bergen to be considered as being on the 
boundarv line of this area and area (b) below. 

Winter from 16th October to 15th April. 
Summer from 16th April to 15th October. 
(b) An area outside area (a) above and north 

of the parallel of lat. 36° N. 
Winter from 1st November to 31st March. 
Summer from 1st April to 31st October. 
Baltic (bounded by the parallel of latitude 

of the Skaw). 
Winter from 1st November to 31st March. 
Summer from 1st April to 31st October. 
11/ editermnean and Black Sea. 
Winter from 16th December to 15th March. 
Summer from 16th March to 15th December. 
~Vorthern "Seasonal Winter" Zone (between 

As1a and North America, except Sea of Japan, 
South of 50° N.). 

Winter from 16th October to 15th April. 
Summer from 16th April to 15th October. 
S ea of Japan between the parallels of lat. 35° 

N. and 50° N. 
Winter from 1st December to 28/29th Fe-

bruary. 
Summer from 1st March to 30th November. 
Southern "Seasonal Winter" Zone. 
Winter from 16th April to 15th October. 
Summer from 16th October to 15th April. 

ANNEX III. 

INTERNATIONAL LOAD LINE CERTI
FICATE. 

Issued under the authority of the Govern-
ment of . under the provisions of the 
Internat10nal Load Line Convention, 1930. 

Ship 

Distinctive Number 
or Letters 

Port of Registry _____ _ 
Gross Tonnage 

Freebord 
/rom deck line. Load Line. 

Tropical ----- (a) _ ·····- above (b). 

Summer 

Winter 

.... ........... (b) Upper edge of line 
through centre of 
disc. 

(c) ·················-· below (b). 
Winter in North 

Atlantic ···-··· (d) ........ •·········-··· below (b). 
Allowance for fresh water for all freeboards 

The upper edge of the deck line from which 
these freeboards are measured is ____ _ 
inches above the top of the ____ deck at 
side. 

This is to Certify that this ship has been sur
veyed and the freeboards and load lines shown 
above have been assigned in accordance with 
the Convention. 

This certificate remains in force until ... .. 
Issued at -----········ on the ____ _ 

day of 

Here follows the signature or seal and the des
cription of the authority issuing the certificate. 

. Note.- .Where sea-going steamers navigate a 
n-:er or mland w3:ter, deeper loading is per
m1tted co!responding to the weight of fuel, 
&c., reqmred for consumption between the 
point of departure and the open sea. 

1 See back. 

The provisions of the Convention being fully 
complied with by this ship, this certificate is 
renewed till _____________ _ 

Place _______ Date _____ _ 
Signature or Seal and descript.ion of authority. 
The. provisions of the Convention being fully 

complied with by this ship, this certificate is 
renewed till ·····-·-··········-··-----------Place _______ Date ____ _ _ 

Signature or Seal and description of authority. 
The provisions of the Convention being fully 

complied with by this ship, this certificate is 
renewed till _____________ _ 

Place _______ Date _____ _ 
Signature or Seal and description of authority. 

ANNEX IV. 

TITLES OF LOAD LINE LA WS AND RULES 
REGARDED AS EQUIVALENT TO THE 
BRITISH BOARD OF TRADE RULES, 1906. 

AUSTRALIA. 
Part IV of the Navigation Act 1912- 1920 

and Navigation (Load Line) Regclations of th~ 
17th December, 1924. 

BELGIU:M. 
Loi sur la sécurité des navires (7 décembre 

1920). 
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CHILE. 
Reglamento para el trazado del disco, marcas 

y linea oficial de carguio de las naves mercantes 
(De,·ree N°. 1896 of the 12th Nove.nber, 1919). 

DENMARK. 
Merchant Shipping (Inspection of Ships) Act 

of tb.e 29th March, 1920, with later amendments. 
Ra.les and Tables of Freeb:>ard for Ships, 

dated the 30th September, 1909, as amended 
by Notification of the 25th July, 1918. 

FRANCE. 
Loi du 17 avril 1907. Arrêté du 5 septembre 

1908. Décret du 21 septembre 1908. Autre 
décret du 21 septembre 1908 mod.ifié par Ie 
décret du Ier septembre 1925. Décret du 12 
mai 1927. Décret du 17 janvier 1928. 

GERMANY. 
Vorschriften der See-Beru.fsgenossenschaft 

über den Freibord für Dampfer und Segel
schiffe, Ausgabe 1908. 

RONG KO~G. 
Merchant Shipping Consolidation Ordinance 

(No. 10 of 1899) as amended by Ordinances 
Nos. 31 of 1901, 2 of 1903, 5 of 1905, 16 of 1906, 
9 of 1909, and 6 of 1910. 

ICELAND. 
Law No. 58 of the 14th June, 1929, Sections 

25-26. 
INDIA. 

Indian Merchant Shipping Act, 1923. 

ITALY. 
Regale e tavole per assignazione del "Bordo 

Libero", approved by decree dated the 1st 
February, 1929- VII of the Italian Minister 
for Communications. 

Prior to 1929-British Board of Trade Rules, 
1906. 

JAPAN. 
Ship Laad Line Law (Law No. 2 of the 10th 

year of Taisho (1921)) and the Rules and Re
gulations relating thereto. 

NETHERLANDS. 
Decree of 22nd September 1909 (Official 

Journal N°. 315). 
NETHERLANDS INDIES. 

Netherlands Decree of 22nd September 1909 
( Official J ournal N°. 315). 

NEW ZEALAND. 
British Board of Trade Rules, 1906. 

NORWAY. 
Norwegian Freeboard Rules and Tables of 

~909. 
PORTUGAL. 

Derree No. 11,210 of the 18th July, 1925, and 
Regulations and Instructions relating thereto. 

SPAIN. 
R eglamento para el Trazado del Disco y 

Marcas de Maxima Carga de los Buques mer
chantes, 1914. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
British Board of Trade Rules, 1906. 

SWEDEN. 
Rules and Tables of Freeboard approved by 

decree of 21st May, 1910. 

UNITED KINGDOM. 
Board of Trade Rules, 1906. 

UNITED STATES OF AMERICA. 
British Board of Trade Rules, 1906. 

UNION OF SOVIET SOCIALIST 
REPUBLICS. 

Rules and Regulations relating to the Laad 
Lines of seaguing merchant vessels, published 
by Re!rister of the Union of Soviet Socialist 
Republics, 1928. 

FRANSCHE TEKST. 

CONVENTION INTER ' ATION ALE sun: 
LES LIGNES DE CHARGE. 

PREAMBULE. 

Les Göuvernements d'Allemagne, du Com
monwealth. d'Australie, de Belgique, du Canada, 
du Chili, de Cuba, de Danemark, de la Ville 
Libre de Dantzig, d'Espagne, de l'Etat Libre 
d 'Irlande, des Etats-Unis d'Amerique, de•Fin
lande, de la. France, du Royaume-Uni de Gra.nde
Breta.gne et d 'Irlande du Nord, de Grèce, de 
l'Inde, d 'I sla.nde, d 'Italie, du Ja.pon, de Lettonie, 
du 'J:exique, de Norvège, de laNouvelle-Zélande, 
du Paraguay, des Pays-Bas, du Pérou, de 
Pologne, de Portugal, de Suède, et de l'Union 
des Républiques Soviétistes Socialistes; étant 
désireux d'établir d'un commun accord des 
principes et des règlements à l'effet de sauve
garder la vie humaine et la propriété en mer en 
ce qui concerne les limites d'immersion aux
quelles il sera licite de charger les navires affec
tés à des voyages internationaux, out décidé 
de conclure une Convention à, eet effet et ont 
nommé pour leurs plénipotentiair'es : 

Le Governement d'Allemagne : 
M. Gustav Koeni"s, l\finisterialclirigent, au 

Reichsverkehrsministerium, Geheimer R egie
rungsrat. Berlin. 

M. Arthur Werner, Ministerialrat au 'Reichs
verkehrsministerium, Geheimer Justizrat, Ber
lin. 

M. Ie Professeur Walter Laas, Directeur de la 
Société de Classification "Germanischer Lloyd" , 
Berlin. 

M. Karl Sturm, Directeur gérant de la See
Berufsgenossenschaft, Hambourg. 

Le Gouvernement du Commonwealth d' Au
stralie: 

M. Ie Capitaine de vaisseau Henry Priaulx 
Cayley, Roya) Australian Navy, Attaché naval 
du Commonwealth d ' Australie à Londres. 

M. Vincent Cyril Duffy, Australia House. 
Le Gouvernement de Belgique : 

M. Raoul F . Grimard, Ingénieur rnwa!, Con
seiller technique à, l'Administ.ration Centrale 
de la Marine. 

Le Gouvernement du Canada : 
M:. Alexander Johnston, Sous-Ministre de la 

Marine Marchande. 
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Le Gouvernement du Chili : 
M. le Capitaine de corvette Oscar Bunster, 

Constructeur naval, Membre de la Commission 
nava,Je du Chili à Londres. 

Le Gouvernement de Cuba : 
l\f. Guillermo Patterson, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire à Londres. 
Le Gouvernement de Danernark: 

M. Emil Krogh, Chef de Bureau au Ministère 
de la Navigation et de la Pêche. 

M. Aage H . ·Larsen, Ingénieur-constructeur 
au Ministère de la Navigation et de la P êche. 

M. J . A. Körbing, Directeur de la compagnie 
d 'armement "det Forenede Dampskibsselskab", 
Copenhague. 

M. le Capitaine H. P . Hagelberg, Président 
de !' Association danoise des Capitaine de la 
Marine Marchande. 

M. Erik Jacobsen , Gérant de Syndicat. 
L e Gouvernement de la Vil/ e Libre de Dantzig: 

)I. Alphonse Poklewski-Koziell, Conseiller 
commercial à !'Ambassade polonaise à Londres. 

M. Waldemar Sieg, Conseiller commercial. 
Le Gouvernement· d'-Espagne : 

M. Octaviano Martinez-Barca, Ingénieur de 
la Marine. 

Le Gouvernement del' Etat Libre d' I rlande : 
M. J. W. Dulanty, Commissaire pour Ie com

merce de l'Etat Libre d'Irlande en Grande
Bret.agne. 

M. T. J. Hegarty, Expert de navire au Dé
partement du Transport et de la Marine, Mi
nistère de !'Industrie et dn Commerce. 

Le Gouvernement des Etats-Unis d' Amé
rique: 

M. Herbert B. ·w alker, Président r!e l'Asso
oiation américaine des Armateurs de Navires 
à vapeur. 

M. David Arnott, Americain Bureau of 
Shipping. 

M. Laurens Prior, Bureau de la Navigation, 
Service du Commerce. 

M. Howard C. Towle, Conseil national des 
Armateurs américains. 

M. Samuel D. McComb, Marine Office of 
• .\.merica. 

M. Ie Capitaine Albert F. Pillsbury, de la 
maison Pillsbury et Curtis, San Francisco. 

M. Robert F . Hand, Vice-Président Standard 
Shipping Company, New-York. 

M. James Kennedy, Directeur ~érant, Section 
de la Navigation, Gnlf Refining Company, 
New-York. 

M.H. W. Warley, Vice-Président ûre Steam
sbip Corporation, ew-York. 

M. Ie Contre-Amiral en retraite J ohn G. 
Tawresey, O.C., de la Marine des Etats-Unis, 
United States shipping Board. 

L e Go1wernement de Finlande : 
::IL A. H. Saastamoinen, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire à Londres. 
M. Ie Capitaine de frégate Birger Brandt, 

Assooiation finlandaise des capitaines de navire. 

L e Gouvernement dP. la France : 
H. André Maurice Haarbleicher, Ingénieur 

en Chef de lère Classe du Génie Maritime, 
Directeui- des Services de la Flotte de Commerce 
et du Matérie! Naval au Ministère de la Marine 
i\farchande. 

M. René Hippolyte Joseph Lindemann, 
Directeur-adjoint des Services du Travail Mari. 
time et de Ia.Comptabilité au Ministère de la 
Marine Marchande. 

M .. Jean Henri Théophile Marie, Ingénieur 
principal du Génie llfaritime, Adjoint au Direc
teur des Services de la Flotte de Commerce et 
du Matériel Naval au Ministère de la Marine
Marchande. 

M. A. H. A. de Berlhe, Administrateur
D élégué du Burea u V éritas. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d' Irlande du N ord : 

Sir Henry F. Oliver, Admiral of the Fleet, 
Royal Navy. 

M. le Capitaine F. W. Bate, Conseiller nauti
que du Service de la Marine Marchande, Board 
of Trade. 

M. A. J. Daniel, Expert principal de navire, 
Board of Trade. 

M. Ie Capitaine Johan Thomas Edwards, 
Capitaine au long cours en retraite. 

Sir Ernest W. Glover, Chambre de la 'aviga
tion du Royaume-Uni. 

Sir orman Hi!l, Président, du Merohant 
Shipping Advisory Committee, Board of Trade. 

Sir Charles Hipwood, Board of Trade. 
M. J . Foster King, Inspecteur en Chef au 

British Corporation Register of Shipping and 
Aircraft. 

M. Ie Dr. J. Montgomerie, E xpert en chef de 
navire au Lloyd's Register of Shipping. 

Sir Cha,rles J . 0 . Sanders, Président dn Load 
Line Comm:ttee, Hl27- 1929. 

M. William Robert Spence, Secrétaire-Général 
de l'Union Nationale des Marins. 

M. Ie Capitaine A. pencer, Capitaino au 
long cours en retraite. 

Le Gouvernement de Grèc;, : 
M. Nicolas G. Lely. Consul général de Grèce 

à Londres. 
Le GJuvernement de l'lnde: 

Sir Geoffrey L . Corbett Secrétaire en retraite 
du Département du Commerce du Gouverne
ment de l'Inde. 

M. Nowrojee Dadabhoy Allbless, Président 
de Ia cindia Steamships (London), Limited . 

M. Ie Capitaine Kavas ûokerjee, Inspecteur 
du navire de la Scindia Steam Navigation Com
pany, Limited, Bombay. 

M. l'Ingénieur capitaine de frégate John 
Sutherland Page, Marine royale indienne, ingé
nieur en chef et expert de navire en retraite au 
gouvernement du Bengale. 

L e Gouvernement d' l slande : 
M. Emil Krogh, Chef de Bureau au Ministère 

Danois de la Navigation et de la Pêche. 
M. Aage Larsen, Ingénieur- constructeur au 

Ministère Danois de la Navüration et de Ia 
P êche. ~ 

M. J. A. Körbing, Directeur de la compagnie 
d'armement "<let Forenede Dampskibssels
kab", Copenhague. 

M. Ie Capitaine H. P. Hagelberg, Président 
de l ' Association danoise des Capitaines de la 
Marine Marchande. 

M. Erik Jacobsen, Gérant de Syndicat, 
Danemark. 

Le Gouvernement d'ltalie: 
M. Ie Général Giulio Ingianni, Directeur 

général de la Marine l\1archande. 
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M. l'Amiral de Division Giuseppe Cantu, In
specteur technique de la Marine Marchande. 

M. Ie Professeur Torquato Giannini, Con
.seiller d'Emigration au Ministère des Affaires 
Etrangères. 

Le Gouvernement du Japon: 
M. Shoichi Nakayama, Secrétaire d'Ambas

ade de première classe. 
M. Sukefumi fwai, Expert au Bureau d'Ad

ministration locale des Communications. 
Le Gouvernement de LeUonie : 

M. Arturs Ozols, Directeur du Département 
de la Marine Marchande. 

M. Ie Capitaine Andrejs L onfelds, de l'Asso
ciation des Armateurs let t onais. 

Le Gouvernement du M exique : 
M. Gustavo Luders de Negri, c·onsul général 

du Mexique à Londres. 
Le Gouvernemenl de Nonèqe: 

M. Erling Bryn, Directeur du 
0

Département 
de la Navigation au Ministère du Commerce et 
de la Navigation. 

M. J"ohan Schönheyder, Expert en chef au 
Ministère du Commerce et de la Navigation. 

M. le Dr. J. Bruhn, Direrteur du ,.Norske 
Veritas". 

M. J. H ysing Olsen, Armateur. 
M. Eivind Tonnesen, Directeur géran t de 

l' Association norvégienne des capitains de na
vire. 

M. A. Birkeland. Président de l'Union nor
végienne des Mariu s et des Chauffeurs. 

Le Gouvernement de la N ouvelle-Zélande : 
Sir Thomas Mason Wilford, Haut Cornmis

saire de Ja, Nouvelle-Zélande à Londres. 
Sir Charles Holdsworth, Directeur gérant de 

l'Union Steamship Compagny of .N"cw Zealand, 
Limited. 

Le Gouvernement du Paraguay : 
M. Ie Dr. Horacio Carisimo, Chan!é tl' Affaires 

à Londres. ~ 
Le Gouvernement des Pays-Bas : 

M. Ie Vice-Amiral en r etraite C. Fock, In
specteur-général de la Kavigation; Président 
de la Commission pour la fixation du franc-bord 
minimum des navires. 

M. l' Ingénieur A. van Driel, Conseil des con
structions navales près l 'inspection de la navi
gation ; mernbre et secrétaire de la commission 
pour la fixation du minimum franc-bord des 
navires. 

M. J. Brautigam, Président de la Ligue Cen
trale des Ouvriers du Transport; membre de 
la Seconde Chambre des Etats-Généraux. 

M. J. W. Langeler, du service de la navigation 
aux Indes néerlandaises. 

M. J. Rypperda Wierdsma, Président-direc
teur de la Société Anonyme de Navigation elite 
,,Holland-Amerika Lijn". 

M. Ie Capitaine G. L. Heeris, Secrétaire de 
l' Associat-ion des armateurs néerlandais. 

Le Gouvernement du Pérou : 
M. Ie Capitaine Manuel D. Faura, Attaché 

Naval à Londres. 
L e Goiivernement de Pologne : 

M. Alphonse Poklewski-Koziell, Conseiller 
commercial à !'Ambassade polonaise à Londres. 

M. Boguslaw Bagniewski, Conseiller au Mi
nistère de l' Inclustrie et du Commerce, Varsovie. 

L e Gouvernement de Portugal : 
M. Thomaz Ribeiro de Mello, Ministre pléni

potentiaire: Chef de la Section Economique au 
Ministère des Affaires Etrangères portugais . 

M. Ie Capitaine de corvette Carlos Theodoro 
da Costa, Constructeur naval. 

Le Gouvernement de Suède : 
M. Ie Baron Erik Kule Palmstierna, Envoyé 

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à 
Londres. 

M. Per Axel Lindblad, Chef de Section à 
l'Administration Centrale du Commerce. 

M. le Capitaine Erik Axel Frederik Eggert, 
Expert pour les Affaires Maritimes de l' Admi
nistration Royale du Travail et de la Prévoyance 
Sociale. 

L e Gouvernement de l'Union cles Républi
qites Soviétistes Socialistes : 

M. Dimitri Bogomoloff, Conseiller à !'Am 
bassade de l'Union des Républiques Soviétistes 
Socialistes à Londres. 

Qui, après s'être communiqué leurs pleins 
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes : 

CHAPITRE I. - PRÉLIMINAJRES. 

Obligation Générale de la Gonvention. 

Art. 1. Afin que les ligues de charge pres· 
crites par la présente Convention soient obscr
vées les Gouvernements contractants s'engagent 
à appliquer les dispositions de cette Conven
tion, à édicter tous r èglemlmts et à prendre 
toutes autres mesures propre~ à lui faire pro
duire son plein et entier effet. 

Les dispositions de la présente Convention 
sont complétées par un Règlement contenu dans 
!'Annexe I qui a la même valeur et entre en 
v1gueur en m ème temps que la présente Con
vention. Toute référence à la présente Conven
tion implique référence simulta née auRéglement 
y annexé. 

Ghamp d'Application de la Gomention. 
Art. 2. 1. Les dispositions de la présente 

Convention s'appliquent à tous les navires qui 
effectuent des voyages internationaux et qui 
appartiennent à un pays <lont Ie Gouvernement 
est un Gouvernement contractant ou à des 
territoires auxquels la Convention s'applique 
en vertu des dispositions de l' Article 21 à l'ex
ception : 

(a) des navires de guerre; des navires uni
quement affectés à la pêche; des yachts de 
plaisance et des navires qui ne transportent ni 
cargaison ni passagers ; 

(b) des navires de moins de 150 tonneaux 
de jauge brute. 

2. Les navires pourront être exemptés des 
prescriptions de la présente Convention par 
l' Administration du Gouvernement contractant 
clont ils relèvent, lorsqu' ils seront affectés à 
un tralie dans des voyages internationaux entre 
des ports proches de deux ou ;plusieurs pays, 
tant qu'ils demeureront affectes à ce tralie et 
si les Gouvernements des pays dans lesquels 
ces ports sont situés reconnaissant que les 
voyages sont effectués dans des parages abrités 
et dans des conditions telles qu'il n'est ni 
raisonnable ni possible d'a]i>pliquer aux <lits 
navires prescriptions de la presente Convention. 
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3. Tous les accords et arrangements qui 
concernent, les lignes de charge ou les q uestions 
s'y r apportant et qui sont actuellement en vi
gueur entre les Gouvernements contractants 
conserveront leur plein et entier effet pendant 
la durée desdits accords et arrangements en ce 
qui concerne : 

(a) les navires auxquels la présente Conven
tion ne s'applique pas; 

(b) les navires auxquel s la présente Conven
t ion s'applique mais seulement pour les points 
qui n 'y ont pas été expressément prévus. 

Dans la mesure ou, cepend"ant, de tels accords 
ou arrangements seraient en opposition avec 
les prescript ions de la présente Con vention, les 
dispositions de celle-ci devront prévaloir . 

Sous réserve de tels aqcords ou arrangements : 
(a) tous les navires auxquels la présente 

Convention ne s'applique pas; 
(b) toutes les questions qui ne font pas 

l'objet de prescriptions expresses dans la pré
sente Convention ; 
resteront soumis à la législation de chaque Gou
vernement contractant dans la m ême mesure 
que si la présente Convention n 'était pas inter
venue. 

Dé/initions. 
Art. 3. Dans la présente Convention à moins 

d'inclications expresses contraires : 
(a) un navire est considéré comme apparte

nant à un pays s' il est immatriculé pat· le Gou
vernement de ce pays ; 

(b) l'expression "Administration" signifie Ie 
Gouve1·nement du pays auquel Ie navire appar
t ient; 

(c) un "voyage international" est un voyao-e 
effectué entre un pays auquel la présente Co~
vention s'applique et un port situé en dehors 
de ce pa.ys, ou in versement, et à eet effet, chaq ue 
colonie, territoire d'outre mer, protectorat ou 
terri toire placé sous suzeraineté ou mandat est 
considéré comme un pays distinct; 

(d) l'expression "Règles" désigne les règ les 
contenues dans les Annexes, I, II et III ; 

(e) un "navire neuf" est un navire clont la 
q uille sera posée le l er juillet 1!)32 ou posté
rieurement. Tous les autres navires sont con
sidérés comme des navires existants: 

(/) l'expression "vapour" comprend tout 
navire 11111 par une machine. 

Cas de "Force majeure" . 
Art. -!. Si au moment de son départ pow

un voyage quelconque un navire n'est pas 
soumis aux prescriptions de la présente Conven
tion, il ne devra pas y être astreint au cours de 
son voyage lorsq u'il sera dérouté soit par Ie 
mauvais temps, soit par toute autre cause de 
force majeure. 

Dans l'application des prescriptions de la 
p résente Convention, l' Aclministration tiendra 
-0ompte de tout cléroutement ou retard occa
sionné it tout navire soit par Ie mauvais temps, 
'lOit par tout autre cause de force majeure. 

CHAPITRE IL - LIGNES DE CHARGE : 
VISITE ET APPOSITION DES MARQUES. 

Disr,ositions générrûes. 
Art. 5. Aucun navire auquel la présente 

Convention s'applique ne pourra prendre la 
mer pour un voyage international après la 

date de l'entrée en viguenr de la Convention à 
moins que: 

A - clans Je cas d 'un navire neuf 
(a) il ait été viEi té conformément aux con

ditions prescrites dans 1' Annexe I de la présente 
Convention ; 

(b) il ait satisfait aux prescriptions de la 
2ème Partie de !'Annexe I: et 

(c) i l ait été marqué èonformément aux 
dispositions de cette Convention. 

B - dans Ie cas d'un navire exis tant. 
(a ) il ait été visité et marqué (soit avant soit 

après l'entrée en vigueur de la présente Con
vention) conformément aux conditions pres
crites soit dans Ie paragraphe A du présent Ar
t icle soit dans l'un des Règlements pour l'assig
nation des ligues de charge spécifi és dans !'An
nexe IV; 

(b) il a it satisfait en principe et aussi en 
détail autant qu'il sera raisonnable et possible 
aux prescriptions de la 2ème Partie de !'Annexe 
I en tenant compte de l'efficacit,é (1°) de la 
protection des ouvertures, (2°) des garde-corps, 
(30) des saborcls de clécharge et (4°) des moyens 
cl'accès a u logement de l'éq ui page qui résultent 
des arrarwements, installations et dispositifs 
existants à bord du navire. 

Dispositions pour lès Vapeurs chargeant dit Bois 
en Pontéc. 

Art. (i. 1. Un vapeur qni a été visité et mar
qu& conformément aux prescriptions de l 'Ar
ticle 5 pourra ètre visi té et recevoir les marqu3s 
prévues pour les navires chargeant du bois en 
ponUe conformfment à la 5ème Partie de 
f'Ann exe I: 

A - dans le cas d'un 11 9,vire neuf, s'il satis 
fait aux conditions et presc:·iptions contenues 
dans la fième P:irtie de l' Annexe I: 

B - clans les cas d 'un navire existant, s'il 
satisfait aux conclitions et prescriptions con
tenues dans la 5ème P artie de !'Annexe I à 
l'exception de la Règle LXXX et aussi en prin
cipe autant qu' il sera raisonnable et possible 
aux conditions et prescriptions prévues dans 
la Règle LXXX étant entendu que dans l'assig
nation à un navire existant d 'une ligne de charge 
pour bois en pontée. l' Administration exigera 
telle augmentation de francbord qui sera raison
nable en tenant compte de la mesure clans la
quelle ce navire ne satisfait pas entièrement aux 
conditions et prescriptions contenues dans la 
Règle LXXX. 

2. Quand un vapeur util isera la ligne de 
charge pow- chargement de bois en pontée il 
devra satisfaire aux dispositions des R ègles 
LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVIII 
et LXXXIX. 

Dispositions pour les Navires à. Citernes. 
Art. 7. Un navire qui a été visité conformé

ment aux prescriptions de l 'Article 5 pourra 
être visi té et recevoir les marq ues pour les 
navires à citernes conformément aux disposi
tions de la 6ème P artie de !'Annexe I: 

A - dans Je cas d'un navire neuf, s'il satis- -· 
fait aux conclitions et prescriptions contenues 
dans la 6ème Partie de l' Annexe I ; 

B - dans le cas d 'un navire existant, s'il 
satisfait aux conditions et prescriptions con
tenues dans les Règles XCIII, XCVI, XCVII, 
XCVIII et XCIX et aussi en principe autant 
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qu'il sera raisonnable et possible aux conditions ' 
et prescriptions prévues par les Règles XCIV, 
XCV et C étant entendu que dans l'assignation 
à, un navire existant d'une ligue de charge pour 
un navire à, citernes l'Administration exigera 
telle augmentation de franc bord qui sera raison
nable en tenant compte de la mesure dans la
quelle <'6 navire ne satisfait pas entièrement 
aux con<litions et prescriptions contenues dans 
Jes Règles XCIV, XCV et C. 

Dispositions pour les navires de types spéciaux. 
Art. 8. II pourra être accordé une réduction 

de franc-bord aux vapeurs ayant une longueur 
de plus de 81,50 mètres qui possèdent des carac
téristic,_ ues de construction a.nalogues à celles 
des navires à citernes leur assurant une défense 
supplémentaire contre la mer. 

La valeur de cette rédul'tion sera dét'3rminée 
par l'Administration qui tiendra compte à eet 
effet de Ja façon dont est calculé Je franc-bord 
des navires à citernes ainsi que des conditions 
d'assignation qui leur sont i posées et du degré 
de compartimentage réalisé. 

Le franc-bord qui sera assigné à un tel navire 
ne devra en a.ucun cas être plus :n>duit que 
celui ~ui snait attribué au navire s'il était 
consideré comme navire à citernes. 

Visite. 
Art. 9. J ,a visite et l'ap-position des marques 

des navires en vue de l'application de Ja pré
sente Convention seront faites par des fonction
naires du pays auquel Ie navire appartient, 
étant entendu que Ie Gouvernement de chaque 
pays peut confier la visite et l'apposition des 
marques de ses navires soit à des inspecteurs 
nommés à eet effet, soit à des organismes re
connus par lui. Dans tous les cas Je Gouverne
ment intéressé garantit que Ja visite et l'ap
position des marques ont été complètement et 
efficacement effectuées. 

Zones et Régions périodiques. 
Art. 10. Un navire auquel la présente Con

vention s'applique devra se conformer aux con
ditions qui sont appli ·ables aux zones et régions 
périodiques telles qu'elles sont définies à !'An
nexe II de la présente Convention. 

Lorsqu'un port se trouve sur la ligne de 
démarcat.ion de deux zones, il sera considéré 
comme éta.nt soit dans la zone que Ie navire 
vient de traverser pour l'entrée au port soit 
dans celle qu'il doit traverser après son départ. 

CHAPITRE III. - CERTIFICATS. 
Délivyance des Certificats. 

Art. ll. Un certificat appelé "Certificat 
international de Franc-bo1·d" sera délivré à tout 
navire à condition qn'il ait été visité et marqué 
conformément aux prescriptions de la présente 
Conventior.. 

Le certificat international de franc-bord sera 
délivré soit par Je Gouvernement auquel Ie 
navire appartient, soit par toute personne ou 
organisme dûment reconnu par ce Gouverne
ment,, et dans tous les cas Je Gouvernement 
assumera la pleine responsabilité du certificat. 

Déli1Jrance d'un Certificat par un autre Gouverne-
ment. 

Art. 12. Le Gouvernement d 'un pays auquel 

la présente Convention s'applique peut à la 
requête du Gouvernement d'un autre pays 
auquel cette Convention s'applique faire visiter 
et, apposer les marques à tout navire qui appar
tient à ce dernbr pays, ou (dans Ie cas d'un 
navre non immatriculé) qui doit être imma
triculé par Ie Gouvernement de ce pays et s'il 
a constatfl que les prescriptions de la préaente 
Convention sont satisfaites il peut lui délivrer, 
sous sa prop re r ~sponsahili h>, un certificat inter
national de franc-bord. Tout certificat ainsi 
deli vré <loit porter une déclara1.ion é>tablissant 
q u'il a été délivré à la req uêtE, du Gouvernement 
du pays auquel le navire appartient ou du Gou
vernement pa.r lequel Ie .:,a.vire doit être imma.
triculé selon le cas. Ge certificat aura la même 
valeur et sera accepté au même titre que celui 
qui aura été délivré conformément à l'Article 
fl de la présente Convention. 

Forme des Certificats. 
Art. 13. Les certificats internationaux de 

franc-bord seront rédigés dan_s la ou les l~~gu,es 
officielles du pays par lequel 1ls seront dehvres. 

Les certificats seront conformes au modèie 
prévu par !'Annexe III sous réserve des modi
fications qui peuvent être apportées en ég_ard 
à la Règle LXXVIII dans Je cas des navires 
transportant des chargements de bois en pontée. 

Durée de la Validité des CP.rtificats. 
Art. 14. 1. A moins qu'i! ne soit renouvelé 

conformément aux dispositions du paragraplie 2 
du présent Article, un certificat international 
de franc-bord restera valable pour la période 
:lui y sera mentionnée par l'Administration qui 
1 aura délivré, sans toutefois que cette période 
puiqse excéder cinq ans à partir de la date de 
sa délivrance. 

2. A la suite d 'une visite tout certificat in
ternational de francbord pourra être renouvelé 
périodiquement par l'Administration qui l'auta 
délivré pour une durée qu'elle jugera con".ena :,Ie, 
mais qui n'excédera en aucun cas cmq ans . 
Cette visite ne devra p'.ls être moins efficace 
que celld qui est prévue par la présente Con
vention pour la délivrance initiale du certificat. 
Mention de chacun de ces renouvellements devra 
être portée au dos du certificat. 

3. Le certificat internation3,l de franc-bord 
sera annulé par l' Administration qui l'~u_ra 
délivré à un navire relevant de cette AdmllllS· 
tration: 

A. Si des modifications de quelgue impor
tanl'e affectant le calcul du franc-bord ont été 
apportées à la coque et aux superstructures 
du navire. 

B. Si les iru:t-allations et Jes dispositifs pour 
(il la protection des ouvertures; (ii) les garde
corps; (iii) les sabords de décharge; (iv) les 
moyens d'accès aux logements de l'équipage 
n'ont pas été maintenues dans des conditions 
aussi eflicaces qu'elles l'étaient lors de la déli
vrance du certificat. 

C. Lorsque Ie navire n'aura pM été visité 
périodiquement aux époques et dans les con
ditions fi.xées per l'Admini3tration pour s'as
surer pendant toute la durée de la validité du 
certificat que la coque et Jes superstructures 
visées danR la clause A ne sont pas modifiées 
et que les installation,q et Jes dispositifs visés 
dans la clause B sont maintenus en état. 
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Acceptation des Certificats. 

Art. 15. Chaque Gouvernement contractant 
reconnaîtra aux certificats internationaux de 
franc-bord délivrés par les autres Gouverne
meuts contractants ou sous leur aut,orité la 
même valeur qu'aux certificats délivrés par lui 
à ses navires nationaux. 

Contróle. 
Art. 16. 1. Tout navire auquel la présente 

Convention s'applique quand il se trouvera 
dans un port d'un pays auquel il n'appartient 
pas sera, en tout cas, et en ce qui concerne les 
ligues de charge, soumis au controle suivant : 
un fonctionnaire dl\ment autorisé par le Gouver
nement dudit pays rourra prendre les mesures 
qui peuvent être necessR.ires à l'effet de con
stater qu'il existe à bord un certificat inter
national de franc-bord valable. Si un tel cer
tificat exiRte à bord, Ie controle consi~tera seule
ment à vérifier : 

(a) que Ie navire n'est pas chargé au delà 
des Iimites permises par Ie certificat, 

eb) que la position des ligues de charge sur 
Ie navire correspond aux indications portées 
sur Ie certificat ; et 

(c) qu'en ce qui concerne les points visés 
dans les clauses A et B du paragraphe 3 de 
l' Article 14, le navire n'a pas subi des modifi
cations d 'une importance telle qu'il soit mani
festement hors d'état de prendre la roer sans 
<langer pour la vie humaine. 

2. Seuls les fonctionnaires qui possèdent la 
compétence technique nécessaire seront auto
risés à exercer Ie controle précité et si ee con
trole est exercé en vertu de l'alinéa (c) ci-dessus, 
il ne Ie ~era que dans la mesure nécessR.ire pour 
s'assurer que Ie navire sera en état de prendre 
la roer sans <langer pour la vie humaine. 

3. Au cas ou Ie controle exercé en vertu 
du présent Article semblerait avoir pour con
séquence soit d'entraîner des poursuites légales 
contre Ie navir9, soit d 'interdire son départ, 
Ie consul du pays auquel il appartient devra 
être informé aussit.öt que possible des circon
stances de l'incident. 

Bénéfice de la Convention. 

Art. 17. Le bénéfice de la présente Conven
tion ne peut être réclamé en faveur d'un navire 
que s'il possède UD certificat international de 
franc- bord non périmé. 

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉ
RALES. 

Equivalence. 

Art.18. Lorsque dans la présente Convention 
il est prévu que l'on doit placer ou avoir à bord 
soit une installation ou UD dispositif soit un 
certain type d'installation ou de dispositif, ou 
lorsqu'il est prévu qu'une disposition particu
lière doit être adoptée, toute AdminiRtration 
peut accepter, eo remplacement, soit toute autre 
installation ou dispositü, soit un certain type 
d'installation ou de dispositif, soit tout autre 
disposition, à la condition que cette Adminis
tration se soit assurée que soit l'installation 
ou dispositif, soit Ie type d'installation ou de 
dispositif, soit la disposition substituée a dans 
les circonstances une efficacité au moins égale à, 

celle qui est prescrite dans la présente Con
vention. 

Toute Administration qui accepte dans ces 
conditions soit une installation ou UD dispositif 
nouveau, soit UD type nouveau d'installation ou 
de dispositif, soit une disposition nouvelle doit 
en donner connaissance aux autres Adminis
trations et leur en communiquer, sur demande, 
la description détaillée. 

l .ois, Règlements, Rapports. 
Art. 19. Les Gouvernements contraotants 

s'engagent à, se communi~uer: 
( 1) Ie texte des lois, decrets, règlements et 

arrêt.és d'application générale qui auront été 
promulgués ou pris sur Jeq différentes matières 
qui rentrent dans Ie champ d'applioation de la 
présente Convention ; 

(2) tous les rapports ou résumé~ de rapport 
officiels à, leur di~position, dans la mesure ou 
ces documents indiquent, les résuJtatR de l'appli
cation rl.e la présente Convention sous la réserve 
que ces rapports ou résumés n'aient pas un 
carartère confidentiel. 

Le Gouvernement du Royaume,Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Trlande du Nord est 
invité à, servir d 'intermédiaire pour reoueillir 
tous ces renseignements et les porter à, la con
naissance des autres Gouvernements contrao
t,ants. 

Modifications, Conférences futures. 
Art. 20. 1. Lee modific11,tions à, la présente 

Convention qui ponrraient être consirl.érés com
me des améliorations utiles ou nécess,i,ires peu
vent en tout temps être proposées par un 
Gouvernement contractant au Gouvernement 
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande du Nord. Ces pr6posit,ions doivent 
être communiquées par ce dernier à tous les 
autres Gouvernements contractants ; si l'une 
quelconque de ces modific11,tions est aooeptée 
par tous les Gouvernements contractants (y 
compris les Gouvernements ayant déposé des 
ratifications ou adhésions quine sont pas encore 
devenues effectives) la présente Convention 
8era modifiée en conséquence. 

2. Des conférences ayant pour objet la 
révision de la présente Convention se tiendront 
aux dates et lieux dont pourront convenir les 
Gouvernements contractantR. 

Lorsq ue fo présente Convention 11,ura été en 
vi~ueur pendant cinq ans une Conférence ayant 
pour objet sa révision devra être convoquée 
par Ie Gouvernement du Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord si un 
tiers des Gouvernements contractants en ex
prime Ie dé,;ir. 

CHAPI'TRE V. - DISPOSITIONS FINALES. 

Application aux Colonies. 
Art. 21. 1. Un Gouvernement contractant 

peut au moment de la signature, de Ja ratifioa
tion oude l'adhésion, ou ultérieuremeut not-ifier 
par une déclaration écrite adressée an Gouver
nement du Royaume-Uni de la Grande-Bre
tagne et de l'Irlande du Nord son intention 
d'appliquer la présente Convention à, toutes 
ses colonies, territoires d'outre-mer, protec
torats on territoires sous suzeraineté ou sous 
mandat, ou à certains <.!'entre eux La présente 
Convention s'appliquera dans tous les terri-
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toires dési~nés dans cette déclaration deux mois 
après la aate à laquelle elle aura été reçue; 
à dMaut d'une telle notification Ia. présente 
Convention ne s'appliquera à aucun de ces 
territoires. 

2. Un Gouvernement contractant peut, à 
toute époque et par déclaration écrite adressée 
au Gouvernement du Royaume-Uni de la 
Grande-Pretagne et de l'Jrlande du Nord, noti
fier sou intention de faire cesser l'application 
de la présente Convention dan" touteq ses colo
nies, territoires d'outre-mer, protectorats ou 
territoires sous suzeraineté, ou. sous mandat, 
ou dans certains d'entre eux auxquels la pré
sente Convention aura étá appliquée pendant 
une périodP de cinq ans au mf')ins conformément 
aux dispoRitiong du paragraphP. précédent. Dans 
ce cas , i d. pl'esetlte \JJJ..1 ve1..h.i ...... .u ce.ssera. ue s'appli
q uer dans tous les territoi:res mentionnés douze 
mois après la date de la :réception de cette 
déclaration par Ie Gouvernement du Royaume
U ni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du 
Nord. 

3. Le Gouvernement du Rovaume-Uni de 
la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Jord 
informera tous li>s aDtres Gouvernements con
tractants de l 'application de la présente Con
vention dans toute colonie, territoire <l'outre
mer, protectorat ou territoire sous suzeraineté 
ou sous mandat conformément aux dispositions 
du paragraphe (1) du présent article ainsi que 
de la cessation de cette application, conformé
ment aux dispositions du paragraphe (2) du 
présent article, en spécifiant, dans chaque cas, 
Ja date à partir de laquelle la présente Con
vention sera applicable ou aura cessé d'être 
appliquée. 

T e.1 tes autMntiques. Rati/foation. 
Art. 22. La présente Convention <lont les 

textes en anglais et- en français sont l'un et 
!'autre authentique~ doit être ratifiée. 

Les actes de ratification doivent être déposés 
dans !es archives du Gouvernement du Royaume 
Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du 
Nord, qui notifiera à tous les autres Gouverne
ment signataires ou adhérents, toutes les rati 
fications déposées ainsi que la date de leur dépöt. 

Adhésion. 
Art-. 23. Un Gouvernement non signataire 

de la présente Convention, autre que Ie Gouver
nement d'un territoire auquel l'Article 21 s'ap
plique, pourra à toute époque adhérer à la 
présente Convention après sa mise en ,igueur. 
Les adhésions s'effectueront par des notifica
tions écrites adress~es au G )uvernement du 
Roayume-Uni de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande du N ord et elles prendront effet trois 
mois après la date de leur réception. 

Le Gouvernement du Rovaume- ni de la 
Grande-Bretagne et de l'frlànde du "·ord in
formera tous les Gouvernements signataires et 
adhérents de toutes les adhésions reçues et de 
la date de lenr réception. 

Date d' en f.rée en vigueur. 
Art. 24. La présente Convention entrera eu 

vigueur Ie Ier juillet 1932, entre les Gouverne
ments qui auront, à cette date, déposé leur 
ratification et à la condition qu'au moins cinq 
ratifications ai ent, été déposées au Gouvernement 
du Royaume-Uni de Ja Grande-Bretagne et de 

l 'Trlande du Nord. Au cas oi'i cinq ratifications 
n'auraient pas ét-é déposées à cette date la 
p1·ésenie Convention entrera en vigueur trois 
mois après la date à laqDelle la cinquième rati
fication aura été déposée. Les ratifications dépo
sées postérieurement à la date à laquelle la 
présente Convention sera entrée en ,igueur 
prendront effet trois mois après la date de leur 
dépót. 

Dénoncial;on. 
Art. 25. La présente Convent.ion peut à tout 

moment être dénoncée par l'un quelconque des 
Gouvernements contractants après l' expiration 
d 'une période de cinq ans, comptée à partir de 
la date à laquelle la Convention est entrée en 
vigueur pour Ie Gouvernement en question. 
La dénonciation sera effectuée par une not i
fication écrite adressée au Gouvernement du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande du Nord; celui-ci notifiera à tous les 
autres Gouvernements contractants toutes les 
dénonciations reçues et la date de leur récep' 
tion. 

Une dénonciation aura effet douze mois 
après la date à laq uelle la notification en aura 
été reçue par Ie Gouvernement du Royaume
Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du 
Nord. ~ 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont 
apposé ei-dessous leur signature. 

Fait à Londres ce cinquième jour du mois de 
juillet, 1930, en un seul exemplaire qui doit 
être déposé dans les Archives du Gouvernement 
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
de l'Irlande du Nord, lequel doit, en transmettre 
des copies certifiées conformes à tous les Gou
vernements ~Ï!l:nataires. 
( Z ie voor de onderteekeningen de Engelse he tekst). 

PROTOCOLE FIN AL. 
Au moment de signer la Convention Inter

nationale sur les Lignes de Charge qui est con
clue ce jour, les Plénipotentiaires sous-signés 
ont convenu ce qui snit : 

I. Les navires affectés uniquement à des 
voyages soit sur les Grands Lacs de l'Amérique 
du Nord, soit dans d'autres eaux intérieures, 
doivent être considérés comme ne rentrant pas 
dans le chamr d'application de la Convention. 

II. La presente· C'onvention ne s'applique 
pas aux navires existants du type "lumber 
schooner" pourvus soit- d'une machine motrice 
(aidé ou non par une voilure) soit d'une voilure 
seule appartenant aux Etats-Unis d 'Amérique 
et à la France. 

III. A la requête des Etats-Unis d'Amé
rique, Ic Gouvernement du Royaume-Uni de 
la Grande-Bretagne et de l ' Irlande du Nord 
devra à un moment quelconque au cours de la 
période de cinq ans mentionné à l'Article 20, 
réunir une Conft>rence à laquelle prendront part 
les Gouvernements cont ractants des pays qlli 
possèdent des navires à citernes afin de discuter 
les q uestions concemant le franc-bord de ces 
navires. 

Les Governements contractants ne soul i>
veront aucune objection aux modifications des 
prescriptions de la présente Convention en ce 
9.ui concerne les ligues de charge qui peuvent 
etre arrêtées dans une telle Conférence sous la 
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réserve toutefois que les décisions prises soient 
communiquées a ux Gouvernements signataires 
,Le la présente Convention et qu'aucune objec
tion ne soit r eçue par Ie Gouvernement du 
Royaume-Uni de Ja Grande-Bretagne et de 
d'Trlande du Nord dans un délai de six mois 
apr ès envoi de la communicat ion susvisée. 

En témoignage de quoi les Plénipotentiaires 
soussignés ont rédig~ ce Protocole final , Jequel 
a ura la même force et la même validité que 
si ces dispositions avaient été insérées dans Je 1 
texte de Ja Convention. 

Fait /i, Londres ce cinquième jour du mois 
de juillet, 1930, en un seul exemplaire, qui sera 
déposé clans les archives du Gouvernement du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d 'Tr
lande du 1ford, qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous .les Gouvernements 
signataires. 
(Zie roor de 01u/erleekeninge11 de Engelsrhe leks, ). 

ANNEXE I. 

REGLES POUR LA DETERMINATION 
DES LIGNES DE CHARGE MAXIMA DES 

NAVIRES DE COMMERCE. 

l ère PARTIE. 
Gé n é ra I i t é s. 

Les Règles suivantes supposent avant tout 
que la nature et l'arrimage de la cargaison, du 
lest, etc., sont tels qu'ils assurent au navire 
une stabilité suffisante. 

Règle I. 
Définitions. 

Vapeur. - L 'expression "vapeur" com['rend 
tout navire pourvu d 'un moyen suffi ant de 
propulsion mécanique à l'exception des navires 
qui ont une surface de voilure telle qu'elle soit 
suffisante pour pouvoir naviguer à la voile 
seule. 

Un navire pourvu d 'un moyen de propulsion 
mécanique et d'une surface de voilure ne lui 
permettant pas de naviguer à la voile seule 
peut avoir une ligne de charge assignée confor
mément à la Table de franc-bord pour les 
vapeurs. 

Une allège, un chaland ou tout autre navire 
saus m()yen de propulsion, lorsqu'il est remor
qué, doit avoir une ligue de charge assignée 
conformément à la Table de franc-bord pour 
les yapeurs. 

Voilier . - L 'expression "voilier" comprend 
tout navire qui possède une surface de voilure 
suffisante pour naviguer à la voile seule qu'il 
oit ou non muni d'appareils de propulsion mé

canique. 
Navire à pont découvert. - Un navire à point 

découvert est un navire qui n'a pas de super
structure sur Ie pont de francbord. 

Superstructure. - Une superstructure est 
une construction pontée sur Ie pont de franc
bord et qui s'étend sur toute la largeur du 
navire; une demi-dunette est considérée comme 
une superstructure. 

Franc-bord. - Le franc-bord assigné est la 
distance mesurée verticalement sur les flancs 
du navire et au· milieu de sa longueur à partir 
de l'ar ête supérieure de la ligue de pont jusqu'à 
l'arête supérieure de la ligue de charge. 

Pont de franc-bord. - Le pont de franc-bord 
est celui à partir duquel Ie franc-bord est 
mesuré: c'est Ie pont complet Ie plus élevé 
possédant, pour toutes les ouvertures situées sur 
la partie exposée, des moyens permanents de 
fermeture répondant aux prescriptions des 
Règles VIII à XVI. Le pont de franc-bord est 
Ie pont supérieur dans les navires à pont dé
couvert et dans les navires ayant des super
structures détachées. 

Dans les navires ayant des ponts de franc-bord 
discontinus, à l'intérieur de superstructure, qui 
ne sont pas entièrement closes, ou qui ne sont 
pas munies de dispositifs de fermeture de la 
Classe 1, la partie la plus basse du pont, au
dessous du pont de superstructure, doit être 
considérée comme Ie pont de franc-bord. 

Milieu du navire. - Le milieu du navire est 
Ie milieu de Ia longueur de la flottaison en charge 
au franc-bord d'été ainsi qu'elle est définie à 
la Règle XXXII. 

Règle II. 
Ligne de pont. 

La ligue de pont est une ligue horizontale 
ayant 300 millimètres de longueur et 25 milli
mètres d'épaisseur. Elle doit être marquée au 
milieu du navire et de chaque bord. Son arête 
supérieure doit coïncider avec la ligne d'inter
section de la face supérieure du pont de franc
bord prolongée avec la swface extérieure du 
bordé (voir figure 1). Lorsque Ie pont est par
tiellement recouvert de bois au milieu du navire, 
l'arête supérieure de la ligue de pont doit coïn
cider avec la ligne d'intersection du prolonge
ment avec la surface extérieure du bordé de la 
face supérieure du revêtement du pont au 
milieu du navire. 

Règle III. 
Disque de franc-bord. 

Le disque de franc-bord a un diamètre de 300· 
millimètres. Il est coupé par une ligne horizon
tale de 450 millimètres de longueur et de 25 
millimètres d'épaisseur, dont l'arête supérieure 
:passe par Ie centre du disque. Le disque doit 
etre marqué au milieu du navire, au-dessous de 
la ligue de pont. 

Règle IV. 
Lignes employées coniointement avec le disque. 

Les ligues indiquant la ligne de charge maxi
mum dans les différentes circonstances et pour 
les diflérentes saisons ( voir Annexe II) sont des · 
ligues horizontales ayant 230 millimètres de 
longueur et 25 millimètres d'épaissew·, disposées 
perpendiculairement à une ligne verticale placée 
à 540 millimètres à !'avant du centre du disque 
(voir figure 1). 

Les ligues employées sont les suivantes : 
Ligne de charge d'été. - La ligne de charge 

d 'été est indiquée par l'arête supérieure de la 
ligne P"'ssant par Ie centre du disq ue et par 
l'arête supérieure d'une ligue marquée E. 

Ligne de charge d'hiver. - La ligue de charge 
d'hiver est indiquée par l'arête supérieure d 'une 
ligne marquée H. 

Ligne de charge vour l'Atlantique Nord. - La 
ligue de charge d'hiver dans l'Atlantique Nord 
est indiquée par l'arêté supérieure d'une ligne 
marquée H .A.N. 

Ligne de charge tropicale. - La ligue de charge 
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t ropicale est indiquée par l'arête supérieure 
d'une ligne marquée T . 

Ligne8 de charge d' eau douce. -- La li~e de 
charge d'eau douce en été est indiq_uee par 
l'arête supérieure d'une ligne marquee D. La 
différence entre la ligne de charile d 'eau douce 
en été et la ligne de charge d'été représente la 
correction qui doit être apportée lorqu'on prend 
un chargement qui correspond en eau douce à 
une des autres ligues de charge. 1 La ligne de 
charge tro:picale en eau douce est indiquée par 
l'arête ~uperieure d 'une ligne marquée T.D. 

~-S-tO• .. AY•NT-4, 
I TD 
1 a 

t 1 1 
: ~-.Joo"""-lf , 
jf-.. ,o '"'" -- -Il 

Figure 1. 

R ègle V. 
Marque de l'Autorité habilitée pour l'asBignation 

des francs-bords. 
L 'Autorité habilitée pour l'assignation des 

franc-bords peut être indiquée par des lettres 
ayant environ 115 millimètres de hauteur et 
75 millimètres de largeur inscrites de part et 
d'autre du disque et au-dessus de la ligne pas
sant par son centre. 

Règle VI. 
Détails dii marquage. 

Le disque, les lignes et les lettres doivent être 
-peints en blanc ou en jaune sur fond sombre, 
ou en noir sur fond clair. Elles doivent être 
soigneusement entaillées ou centrées au p oin
teau sur les flancs des navires en fer et en acier. 
Sur les navires en bois, elles doi vent être en
taillées dans les bordages à une profondeur 
-d 'au moins 3 millimètres. Les marques <loivent 
être bien visibles et, si cela est nécessaire, des 
dispositions spéciales doivent être prises à eet 
,effet. 

Règle VIL 
V érification des marques. 

Le certificat international de franc-bord ne 

1 Lorsque des navires de mer naviguent dans 
une rivière ou dans des eaux intérieures, il est 
permis d 'augmenter Ie chargement du navire 
d'une quantité qui corrPspond au poids du com
bustible, etc., nécessaire à la consommation 
entre Ie point de départ et la mer libre. 

doit pas être délivré avant qu'un expert de 
l' Autorité habilitée pour l'assignation des 
francs-bords ( agissant en vertu des dispositions 
de l' Article 9 de la présente Convention) ait 
certifié que ces marques sont indiquées de 
façon correcte et durable sur les murailles du 
navire. 

2eme P ARTIE. 

Con tl i t ion s d ' As signa t ion tl es 
L i g n e s d e C h a r g e. 

Les lignes de charge ne peuvent être assig
nées qu'à la condition que Ie navire soit de 
construction efficace et que l'on ait pris des 
dispositions propre d'assurer sa protection et 
celle de l 'équipage. 

Les règles VIII à XXXI s'appliquent aux 
navires auxquels les francs-bords minima sont 
assignés. Pour les navires auxquels des francs
bords plus grands sont assignés, la protection 
doit avoir la même efficacité relative. 

OuYertures clans les ponts de franc -bord 
et de superstructures. 

Règle VIII. 

Panneaux de charge et autres panneaux non 
protégés par des superstructures. 

La construction et l'installation des pan
neaux de charge et des autres ouvertures dans 
les parties exposées des ponts de franc-bord et 
de superstructures doivent être au moins équi
valentes à la construction et l'installation type 
définies par les Règles IX à XVI. 

R ègle IX. 

Hiloires de panneaux. 
Les hiloires de panneaux situées sur les ponts 

de franc-bord doivent avoir une hauteur au 
moins égale à 610 millimètres au-dessus du 
pont. Les hiloires situées sur les ponts de super
structures doivent avoir une hauteur au moins 
égale à 610 millimètres au-dessus du pont si 
e!les se trouvent dans Ie quart avant de la 
longueur du navire à partir de l' étrave et au 
moins ~gale à 457 millimètres si elles se trou
vent ailleur s . 

Les hiloires doi vent être en acier et de solide 
construction. Lorsque la hauteur exigée est de 
610 millimètres e!les doivent être munies d'un 
renfort horizontal efficace placé à une distance 
au plus égale à 254 millimètres au-dessous de 
l'arete supérieure de l'hiloire, et par des gous
sets -ou des montans établis entre ce renfort et 
Ie pont et à des intervalles ne dépassant pas 
3m05. Lorsque les hiloires à l'extrémité des 
panneaux sont proté~és, les exigences ci-dessus 
peuvent être modifiees. 

Règle X. 

Panneaux de fermeture. 
Les panneaux de fermeture des hiloires ex

posées doivent être efficaces et lorsqu'ils sont en 
bois l'épaisseur nette doit être d'au moins 60 
millimètres pour une portée au plus égale à 
l m52. La largeur de chaque surface de portage 
pour tous ces panneaux de fermeture doit être 
au moins égale à 63 millimètres. 



TABLE 1. (H iloircs de 610 1nitli,nètres dé liauteu,·.) 
BARROTS mobiles et galiotes de parrneaux pour les navires ayant une longueur égale ou supérieurs à 61 mètres. * 

BARROTS MOBILES. 

Barrots mobiles avec Galiotes. 
Barrots mobiles sans 

::, Galiotes. 
"O ,; ... "' Eca1 tement d'Axe en Axe. Écartemeot d'Axe en Axe. ::, " Armatures. 
"' C 
00 C 

1 1 1 

... "' "'p., lm83. 2m44. 3m0ó . lm22. lrn52. ..'l 

Mètres. Millimètrea. Millimêtres. Millimètres. Millimêt.res. Millimètres. Millimètres. 
3,05 7ó X 76 X 100 280 X 7,5T ll05 X 8T 356 X 8,6T 226 X 11,6TB 264 X 12,6TB 
3,66 76 X 76 X 100 306 X 8T 356 X 8,6T 432 X 9T 280 X 12,5TB 305 X 12,6TB 
4,27 76 X 76 X 10,60 866 X 8,6T 482 X 9T 508 X 9,6T 805 X 12,6TB 805 X 8T 
4,88 90 X 76 X 10,60 406 X 9T 488 X 9,6T 659 X 9,6T 305 X 8'r 866 X 8,5T 
5,49 100 X 76 X llO 467 X 9T 633 X 9,6T 686 X lOT 366 X 8,6T 406 X 9T 
6,10 100 X 76 X 110 608 X 9,6T 610 X lOT 711 X 10,6T 381 X 8,6T 467 X 9'1' 
6,71 116 X 76 X 11 ,óO 659 X 9,6T 660 X 10,óT 762 X llT 406 X IJT 483 X 9T 
7,82 180 X 90 X 11 ,60 584 X lOT 711 X 10,6T 813 X llT 432 X 9T 608 X 9,6T 
7,93 140 X 90 X 120 610 X IOT 786 X 10,6T 864 X 11,6T 467 X 9T 683 X 9,6T 
8,64 160 X 90 X 12,60 636 X lOT 787 X llT 916 X 12T 483 X 9,óT ó69 X 9,6T 
9,14 160 X 90 X 130 660 X 10,6T 818 X llT 966 X 12T 508 X 9,6T 684 X lOT 

GALIOTES 

-
Tóle à Boudln. Gallotee centrale&. f Con,ièros III Uoudln. Gallot.cs l•li,ralos. 

Loaguour .. 
,Ga1totet. 

MHro&. 
1, ... 
:!,-H 
~IV, ---- - -

J...-,ni,:ueur 
do 1ft 

Gnllote. 

Annature . 

IWUmölJ'O&. 
(',6 X &, X • 66XO()X 9,li 
66X66X10 

H ,.. 
166 
1l00 

Om91. 

1 L 

"" "" 180 

Écarlemont d'Axe en Axo. 

0m9t. 1 l m!!'l. 

Mlll lmètres. 

1 

Mllllmll t rea. 
1.i X • l r.6 X 9,6 
180 X 10,li 2'JO X 11 
000 X 12,6 2-10 X 12,6 

Oallotes centralca on Bola. 

1 

1 

F.cart.cment d'Axe on Alle. 

H 

100 

"" '" 

l m22. 

1 L 

180 
180 

""' 

1 

1 

1 

1 

u 

1m62. 

Mllllmètre& 
180 X 9,6 
'2'MX 11 
280 ·X 12,6 

l mr.2. 

1 L 

180 
180 

"" 

1 

0m91. 

Milllmêl.1es. 
l C,O X 76 X •. , 
180 X 00 X 10.,6 
20U X 90 X• l2,6 

H· 

140 
160 

"" 

Om91. 

1 L ,.. 
166 
\ ljO 

1 

1 

1 
1 

1-;cancmf'nt .J'A,:o rn Axe. 

1m22. 

MHl!mêt..res. 
Il.IC> X 00 X 0,1} 
\JX)X'iliXII 
2-40 X 9().-X 12,6 

Oallotoa lat-ónlloe on Bols. 

lkart.emen'.t d'Alle on Alle. 

H 

10) 
100 

'" 

lm1!2. 

1 L 

100 
180 

"" 
C = C-ornlére ordiolllte. TB = TG\e à boudln. T = Tûle. H = Jlauteur. L = Larrur. 

r 

1 

l 
1 

lm62. 

MUJ!mötres. 
18:>XOOX!J,li 
Z?iXOOX ll 
S><l:IOX 12,0 

Il 

1" .. 
"" 

l m6!!. 

1 L 

100 

"" .,. 

La hautour doe barrel.Il mobl!os eet. In haut.cur 11u mllleu do lour lengucu r. Elle O!lt. mesu róe de1iule l'1mnature 11up6rleuro J119qu'nu bord lnfl! rlour. l,n h11uleur dOB gallotes est. meeurée depule 11 face Inferieure ,.des pan. 
ne:1tn: de fermet.ure Jusqu'au bord lnMrlou r. Peur dos lo11gueur11 et (!cartemt>nt.a lntormlldlalree IH dlmonslons son1 obtonucs par lnterpolatlon. l.on,que l'omptol de Wies o&l exlgl!, deux comiérea 11.yanl l<'S dlmenalons s1)édflóct 
pour los armaturOII delvenl ötre p\aCOOI à la r,artle haut.c et à In partîe ba.<>se du l>arro~ mobllo. l.oreque dOII tûlOfl tl boudm sont oxig~ deux cornl(!ros ayan L lee dlmenslona oxlg6o!I r,our Jos armatures lloivent öt re placócs 
U Ja p,arUe eupérleuro du barrot. mobllo ou do la gallo te. u'>rsquu dtil cornli•l'Ci- tl boudlp &0nl ulgC:îa, une cornl(!rc n.\·ant les dimcn-.lon~ oxlgóos pour les ermaturee dolt ~l re pla<'Öe à la partie haute. Loraquo les la. rgeurttJ:lgécs 
pour 1"11 1,11,nnee d'uno oornhJre sout diffi:rnltea. 111 pannf' la J•l111 l11rgc du11 (-tre disf)09(11 herlzontaiemont.. 

• Dans les ne:t'fm dont la longueur ne dópaMO pns 30m00 la hautr·ur t1 M barrota mobllM con1lllu68 par des t~loe ot des cornil!res peut ti ro ~Me à 60 pour cent de Ja hauleur donn6o à Ja tablo; la bauleur des banots 
mobiles et dt'lfl gallete,· en acler consUtuöe par , .me cornlére à boud In ou p:tr une lólc Il boud1n peul être êga l à ,80 pour con\ do la haut.cur donn(!e à la t.'tl;le; l'épal880u r des t.Oles, com lérae à boud In el tGlos à boud!u dol t ltro 
celle QUI coh"ekpond. danJ la .tsble, à la baut.eur r"11ulte, snns t0ut.ofole QUf• Ctltte ép.1l llscur pu l89fl l:tre lnfórl eure fl 7 m/mr.. Les hAutcurt1 et les targcur11 d~ ga11otes en bola peu vePt GlN!, pout los g11llot.M, l;.t.éralee l!cale!!I O 80 
peur cent (loe dlmenslona don'néee A la to.blo ; ma le lee pllotoe centrales ne doi ,ont pna avolr un• lareeu r lnfénoure à 10.:. mlllîm<:t.res. !Jans leit m\vlros dont la tonsueo r n t c.ompr1• ttnt.re SOmW t\t 61 mêtrcs les dimenslona 
dee barrots et det callo~ dólver:11 êt re d61.eunl.ut-et pa r ln1erpolatlon llnêalre. 
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La.rgeur du 
Panncau. 

Mètres. 
3,06 
t 06 
.:21 
4,88 
6,49 
6,10 
6,71 
7,32 
7,03 
8,64 
9,14 

lxmg-ocur .. ,, .... 
Mètrea. 

1113 
2.0 · 

~" 
Longueur 

dein 
Onllote. 

1"3 
l?, U ..,. 

1 

1 

TABLls 2. 

(Hiloires de 457 milllmètres de Juwteur.) 

.BARROTS- mobiles et galiotes de panneaux pour Jes navires ayant une longueur égale au sufH'.:ricure à UI mèt res. • 

BARROTS MOBILES. 

Barrote, mobilçs avec Galiotes. Barrots mobiles sans Oaliotes. 

Armatures. Écartement d'Axe en Axe. 

Milllmètree. 
76 X 76 X lOC 
7b X 76 X IOC 
76 X 76 X 10,6G 
00 X 76 X 10,óC 

100 X 76 X llC 
100 X 76 X UC 
116 X 76 X ll,6C 
180 X 90 X 11 ,6C 
140 X 00 X l 2C 
160 X 90 X 12.6C 
160 X 90 X JSC 

lm88. 

Millimè tres. 
24\ X 11,6TB 
280 X 12,6TB 
280 X 7,6T 
805 X 8T 
366 X 8,óT 
406 X 9T 
432 X 9T 
457 X 9T 
483 X 9,6'1' 
608 X 9 ,6T 
633 X 9,6T 

2m44. 

1 
Millimètres. 

1 

267 X 12,6TB 
280 X 7,öT 
880 X 8T 
881 X 8,6T 
432 X 9T 
483 X 0,6T 
508 X 9,óT 
633 X 9,ó'l' 
ó69 X 9,5T 
684 X I0T 
620 X IOT 

., OAL10TE8. 
J 

1 Töle à ~':ldln. Gallot• centnlee. 

Armalure. 1 
t,:artemenl ·d'Au en Ax9: 

1 Om91. 1 lm2'. 1 1moa QmOt. 

MIIUmClt,r.._ 

1 

MilUmétree.. 

1 

Mllllmètrea. 

1 

M'llllrnötree. Mll!Jmèt.ree.. 
r.r, X 66 X 9 11'1 X ... uo'>< 8,li l60 X Il UIO X 711 X Sf, 
«M)X&,X 9,& 100 > .. 180 X 10 HIO x 10.r, 100 X 76 x 9,6 
oox&ix 10 180X Il :Dl)( 11 ,6 226X12,6 180 X 76 X Il 

OaUotee oonlraloe en Bota. 

Ecartemeot d'A.H en Au. 

Om9I. 1 lm" 1 lm02. OmOl. 

Il 1 L 1 n 1 L 1 H 1 L B 1 L 1 
100 

1 

11'1 

1 

1"1 

1 
"'' 

1 

100 

1 

180 

1 

100 

1 
"" 100 10) 166 11'1 10l 11,1 1" 1>1 

"" 10l 100 "'' 200 10l 180 1" 

C = Cornlére «dlmûre. TB = TOle à boudln, T =- TOle. H = R11uteur. 

Êcartcment d'Axe en ·Axe. 

3m05. 
. 

1 
lm22. 1 m62. 

M.illimètres. Millimètrcs. Milli Inèl l'P8, 
292 X lSTB 200 X 10TB 226 X 11TB 
880 X 8,6T 226 X ll'rB 254 X 12,6TB 
881 X 8,6T 251 X 12,6'1'8 292 X 12,6TB 
482 X 9T 280 X 7,51' 280 X 7,6T 
483 X 9,ö'l' 280 X 7,6T 306 X 8'1' 
68~ X 9,6'1' 305 X 8'!' 830 X 8,6'1' 
684 X IOT 8 18 X 81' 356 X 8,5'1' 
68-S X lOT 
600 X 10,6T 

380 X 8,6T 868 X 8,5T 
844 X 8,óT 88 1 X X,&T 

686 X 10,6'1' 850 X 8,61' 406 X 9T 
711 X 10,6T 881 X 8,61' 432 X 9'1' 

Oornlèrd il Boudm. (JalloUJe lal.êralf'le. 

Êctlrloment d'Au en Aie. 

1 lm!2 1 lm>l. 

1 

lilllllmkres. 

1 

Mlllimétres. 
140 ,(~6)( 8.6 160 X 76 X SI 
180 X 7r. x 10 UIO x 90 x 10 • :mxsox 11,6 226 X 90 X 1 "' 

Oa\lotca latêraloe ,n Bola. 

Éc&rtementd'Ateen Au. 

1 l m21 1 lm62. 

1 H L 1 n 1 

1 

140 

1 

,., 
1 

100 

1 

100 

"' 10) 180 100 
190 IOl .,. 10) 

L= J.ar,;eur. 

La h11ulou1 dos ba.rrot.8 mobiloe est la haut.eur AU mlllou do lou , longueur. t:llo eet meeurée depuls L'armature supörteure JW1qu"1u oord lnféneur. La haut.em de8 pliow • t m•uroo dopul& la ra~.., IMlllieun1 des 
p:in~ooux de fermoturo Ju111ju'11u bord lnfCr!eur . .Pour dee loogueurs ot okartemente 1ntermédlalres 109 dlll'enelooe sent obtenue11 par lnterpolatlon. Lo111que l'emp.Jol de tólts 6$l &Ilgé, deu.i: oorn~rea ayant ~ dimon11ions 
~p(.,cltt669 1,nu r Les nrm•~urll!I dolvont (lt re pl11COOB !L la parlle haul.e et à la parlle baS!MI du barrot mobile. Lorsque ·dee tO\es à boudln eont extgóee, deux cornléree l\)'tln l lee dlrnenaions eilgéoll p,ou r les annalures doi"ent 
ure pla.cêea à 111 partle supèrh1Ure du 00.rrot mobilo ou Ju 1:1. gallote. Lo1"8Qu8 d.:,a C()rnlérc11 !\ boud!n lont exlfée8, uno coml\\re 11yant LClll dlmen1lons eslgt'.:es pou1 h.'8 armaturoe dort ün1 plao&e à Ja. partle ha ute t.ol'llquo 
les largeun1 exigéefl po1.1r lee pan110ll d'une coruière &ent dUT~rentee, In panne la plUI larie dolt etre dtlpolée bortz.-,nt.alernont. 

Dans lee nnvi ros d<>nt la loogueur ne dép.""tSSe pas 30m00 la h11uV,ur doe barrota moblloe conslltul11 pnr des t.0108 ot dWJ cornlóree peut (l tre éple à 60 pou r cent de la hauteur doont'.Jo, l la L'!.ble, 111 hauteut des 
b:irrots moblle1t ut deti g,11lotet1 en am1r constltués par u11u oornli!M à boudlu ou par uoe tOle à boudln peut Otre 6'tale à 80 po1ir cent de la hautour donnoo II l:i tablo ; l"öpalp.eu, doe Ulloa, Mrnl(ir" à boudln 1,l t(llce Il bo11di11 
dolt. être colle qm <'OHet"J)(llld, dan11 111 t1tblo, à la hauteur róduite, l!fl nS lou! oh1is qua celte épa.l&Mur pulsee iltr• Lnf(? rleuro à 7 m/m~. Lee h8ut.eur1 f l 111 l:iugeur1 dee pliotoo en l,ola J)OU\'Dll l êt re, pour los gnlf11t.c11 l11t-'ral«1 
ég11los ;\ 80 JJOur cent dee dlmenslon1 

1
donn(lefl à Ja table; mmls lee pliotce oentralee no doi9ent pu &9olr uue largeur \11fórleure à 16fl niilllrm'.ltree. Dans leis na91r119 donl i. lon,uout est oompriM onlNI OOmOO et GI mtt~ 

lM almensions dee barrot8 et dee gallotoe flo!Y~mt ötro dótermtnéea par lnt.orpol:i.tlon llnéalro. 

C'-' .... 
t;; 
t,:j 

a 
t,:j 

is: 
l:d 
t,:j 

~ 

00 
C'-' 
.i,.. 



835 31 D E C E M B E R (S. 596) 1931 
Règle XIV. 

1'ringles et coins. 
Les tringles et les coins doivent être efficaces 

et en bon état. 
Règle XV. 

Prélarts. 
Il y aura à bord pour chacun des panneaux 

placés en un point exposé du pont de franc
bord et du pont de super-structures deux pré
larts au moins en bon état parfaitement im
perméabilisés et .de résista,nce largement suffi
sante. Le tissu doit être garanti sans jute et 
cl'un poids et cl'une qualitë déterminés par 
chaque Administratiori. 

Règle XVI. 
Pixation des panneaux de fermeture. 

Tous les panneaux placés clans des position!! 
exposées sur les pants de franc-bord et de super
structures cloivent être munis de pitons au 
autres dispositifs pour fixer des saisines. 

Lorsque la largeur du panneau dépasse 60 
pour cent de la largeur du pont par son travers 
et lorsque la hauteur exigée des hiloires est de 
610 millimètres, des dispositifs pour fixer des -
aisines spéciales doive.nt être prévus, afin de 

permettre d'assurer la tenue des panneaux de 
fermeture, après mise en place des prélarts et 
des tringles. 

Règle XVII. 
Panneaux de chargement et autres panneaux dans 
le pont de franc-bord à l'intérieur de superstruc
tures pourvues de dispositifs de fermeture moins 

efficace~ que ceux de la Classe l. 
La construction et l'installation de ces pan

neaux doivent être au mains équivalentes à la. 
construction et à l'installa.tion type prévues à 
la. Règle XVIII. 

Règle XVIII. 
Hiloires de panneaux. 

Les hiloirP.s de panneaux de cha.rgement,pa.n
nea.ux de cha.rbonnage et autres panneaux dans 
Je pont de franc-bord à l'intérieur des super
structures qui sont munies de dispositifs de 
fermeture de la Cla.sse 2, doivent avoir des 
hiloires d'une ha.uteur de 22·-• millimètres a.u 
mains et des dispositifs de fermeture aussi effi
caces que ceux exigés pour les pannea.ux de 
cha.rgement exposés, dont la. hauteur régle
menta.ire "d'hiloire est de 457 millimètres. 

Lorsque les dispositifs de fermeture sont 
moi ,s effies.ces que ceux de la. Classe 2, les pa.n
nea.ux doivent a.voir des hiloires d'une ha.uteur 
de 457 millimètres a.u mains et des dispositifs 
et des a.rra.ngements de fermeture aussi effi
es.ces que ceux exigés pour les pannea.ux ,te 
~bargement e.:posé~. 

Règle XIX. 
Om,ertures dans la tranche des machines situées 
dans les parties exposées des ponts de franc-bord 

et de demi-dunette. 
Ces ouvertures doivent être convenablement 

et efficacement entourées par des encaissements 
en tóle d'acier de solidité la.rgement suffisante. 
Lorsque des enca.issements ne sont pas pro
tégés par d'autres constructions, leur solidité 
doit faire l'objet d'une étude spécia.le. Les 
portes dans ces enca.issements doivent être en 

acier, effies.cement ra.idies, fixées à la paroi 
d'une manière permanente et en mesure d'être 
fermées et assujetties de l'intérieur et de !'ex
térieur. Les seuils des ouvertures doivent a.voir 
une ha.uteur d'a.u mains · 610 millimètres a.u
dessus du pont cle francborcl en d'a.u mains 
457 millimètres a.u-dessus du pont de demi
dunette. 

Les hiloires de pa.nnea.ux de chaufferies, les 
hiloires à la base des cheminées et les conduits 
d'aéra.tion doivent s'élever au dessus du pont 
aussi haut qu'il est raisonná.ble et possible. Les 
panneaux de chaufferies doivent être pourvus 
de couvercles solides en acier, maintenus à leur 
place par un dispositif de fixation. 

Règle XX. 
Ouvertures dans la tranche des machines situées 
dans les partîes exposées des ponts de superstruc

tures autres qu'une demi-dunette. 
Ces ouvertures doivent être convenablement 

armaturées et efficacement entourées par un 
encaissement solide en tóle d'acier. Les partes 
de ces encaissements doivent être solidement 
construites, fixées à la paroi d'une manière pAr
manente, et en mesure d'être fermées et assu
jetties de l'intérieur et de l'extérieur. Les seuils 
des ouvertures doivent avoir une hautenr d'au 
mains 380 millimètres au-dessus des pants de 
superstructures. 

Les hiloires de pa.nneanx de chanfferies, les 
hiloires à la ba.se des cheminées et les conduits, 
d'aération doivent s'élever andessus du pont 
aussi haut qu'il est raisonnable et possible. Les 
panneaux de chaufferies doivent etre pourvus 
de couvercles solides en acier maintenus à leur 
place par uu dispositif de fixatiou permanent. 

Règle XXI. 
Ouvertures dans la tranche des machines situées 
dans les ponts de franc-bord à l'intérieur des super
structures qui sont munies de dispositifs de ferme
ture moins efTwaces qu.e ceux de la Glasse 1. 

Ces ouvertures doiveut être convenablement 
armaturées et efficacemeut entourées par un 
enc'\issement en tóle d'acier. Les partes de ces 
encaissements doivent être solidement con
struites, fixées à la paroi d'une manière per
manente et en mesure d'être maiuteuues fer
mées. Les seuils de ces ouvertures doivent être 
à uue hauteur d'au mains 229 millimètres au
dessus du pont dans Ie cas ou les superstruc
tures sont pourvues de dispositifs de fermeture 
de la. Classe 2, et à une hauteur d'au mains 380 
millimètres au-dessus du pont lorsque les dis
positifs de fer eture sont moius efficaces que 
ceux de la Classe 2. 

Règle XXII. 
Bouchons de soute à plat pont. 

Des bouchons de soute à plat pont peuvent 
être installés dans les pants des superstructureR ; 
ils doivent être en fer ou en a.cier, de construction 
solide, avec des joints à vis ou à ba.ionette. 
Lorsqu'un bouchon n'est pas muni de char
nières, uu système d'attache permanent en 
chaîne doit être prévu. La question de !'empla
cement des bouchons de soute à plat pont à 
bord des petits navires a.ffectés à des trausports 
spéciaux est du ressort de chaque Autorité 
habilitée pour l'a.ssignation du franc-bord. 
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Règle XXIII. 
Descentes. 

Les desoentes dans les partiès· exposées des 
ponts de franc-bord et des ponts de superstruc
tures fermées doivent être de construction solide
Les seuils de leurs portea doivent avoir la hau
teur exi]ée pour les hiloires de panneaux (voir 
Rè ~les 1X et XVIII). Les portes doivent être 
solidement constructes et en mesure d'être 
fermées et assujetties de l'iutérieur et de l'ex
térieur. Lorsque la descente se trouve dans Ie 
quart de la longueur du navire à partir de 
l'étrave, elle doit être en acier et être rivée au 
bordé de pont. 

Règle XXIV. 

Manches à air placées dans des parties exposées 
des ponts de franc-bord et de superstructures. 
Les manches à air desservant les espaces 

situés au-dessous des ponts de franc-bord ou 
au-dessous des ponts de superstructures intactes 
<>u de superstructures pourvues de · dispositifs 
de fermeture de la Classe 1, doivent avoir la 
partie fixe en acier, solidement con.struite et 
efficacement fixée au pont par des rivets espacés 
de 4 diamètres tl'axe en axe, ou par d'autres 
moyens aussi efficaces. Le bordé du pont à la. 
base de la partie fixe des manches à air doit 
être efficacement raidi entre les barrots du 
:pont. Les ouvertures des manches à air doivent 
etre pourvues de moyens de fermeture efficaces. 

Lorsque les manches é air sont placées sur 
le pont de franc- bord, ou sur Ie pont d' une super
structure située dans Ie queart avant de la 
longueur du navire à partir de l'étrave et h.,rsque 
les dispositifs de fermeture ont un caractère 
temporaire, la partie fixe doit, a.voir une hauteur 
d'au moins 915 millimètres. Dans les autres 
parties exposées du pont de superstructures, 
elles doiveut avoir une hauteur au moins égale 
à 760 miliimètres. Lorsque la partie fixe d'un 
manche à sair quelconque a une hauteur supé
rieure à 915 millimètres, elle doit être soutenue 
et fixée en place d'une façon spéciale. 

Règle XXV. 

Tuyaux d'air. 
Lorsque les tuyaux d'air des water ba\lasts 

et autres réservoirs analogues se prolongent 
au-dessus des ponts de franc-bord ou de super
structures, les parties exposées de ces tyuaux 
-doivent être de construction solide. Leur orifice 
doit être situé à une hauteur au-dessus du pont 
au moins égale à 915 millimètres dans les puits 
des ponts de franc-bord, de 760 millimètres sur 
les ponts des demi-dunettes et de 457 milli
mètres sur les ponts des autres superstructures. 
Des dispositifs convenables doivent être prévus 
pour obturer les orifices des tuyaux d'air. 

Ouvertures dans les 1\Iurallles des NaYires. 

Règle XXVI. 
Coupée, sabords de charg~, sabords à charbon, &c. 

Les ouvertures dans les murailles du navire 
au-dessous du pont de franc-bord doivent être 
pourvues de portes ou fermetures étanches, 
Ces por tes et ces fermetures, ainsi que leurs 
dispositifs de fixation, doivent être de solidité 
suffisante. 

Règle XXVII. 
Dalots et tuyaux de décharge sanitaires. 

· Les déchar~es à travers la muraille des navires, 
provenant d espaces situés au-dessous d\i ·pont 
de franc-bord, doivent être munies de dispo
sitifs efficaces et accessibles empêchant l'eau 
de pénétrer dans Ie navire. Chaque décharge 
independante peut être munie d'une soupape 
automatique de non-retour avec un moyen de 
fermeture direct, manoeµvrable , d'un . point 
situé au-dessus du pont de franc-bord, ou de 
deux soupapes automatiques de non-retour 
sans moyen de fermeture direct, pourvu que 
la plus elevée soit placée de telle sorte qu'elle 
puisse être toujours accessible pour être visitée 
dans les circonstances normales de service. La 
soupape à commande de fermeture directe doit 
toujours être facilement accessible et elle doit 
comporter un indicateur d'ouverture et ·de fer
metnre. La foute ne doit pas être employée 
dans la fabrication de ces soupapes lorsqu'elles 
sont fixées sur la muraille du navire. 

Des prescriptions similaires peuvent être 
exigées par l'Administration en ce qui concerne 
les décharges provenant des espaces situés dans 
les superstructures fermés en tena.nt comptc· 
du type de ces décharges et de ]'emplacement 
de leurs extrémités à l'intérieur du navire. 

Quand des dalots sont placés dans des .super
structures non munies d'insta\lation de ferme
ture de la Classe 1, ils doivent être pourvus de 
moyens efficaces pour empêcher l'introduction 
accidentelle de !'eau au-dessous · du pont de 
franc-bord. 

Règle XXVIII. 
Hublots. 

Les hublots des locaux situés au-dessous du 
pont de franc-bord ou ceux des Iocaux situés 
au-dessous du pont de superstructures fermées 
au moyen de dispositifs de fermeture de la 
Classe 1 ou de Classe 2, doivent être munis de 
contre-hublots intérieurs efficaces, maintenus 
à leur emplacement d'une manière permanente, 
de façon à ce qu'ils puissent être effectivement 
fermés et qu'ils assurent l'étanchéit.é. 

Lorsque, toutefois, de tels locaux situés dans 
les superstructures sont destinés aux passagers 
autres que les passagers d'entrepont ou à 
l'équipage, les huolots peuvent avoir des contre
hublots amovibles placés à cöté des hublots sous 
réserve qu'ils soient rapidement utilisables en 
tout temps. 

Les hublots et les contre-hublots doivent 
être de construction solide et approuvée. 

Règle XXIX. 
Garde-corps. 

Des garde-corps ou des pavois de construction 
efficace doivent être établis dans toutes les par
ties exposées des ponts de franc-bord et de 
superstructures. 

Règle XXX. 
Sabords de décharge. 

L rsque des pavois se trouvant sur les par
ties exposées des ponts de franc- ord ou de 
superstructures forment des "pnits", des dis
positions largement suffisantes doivent être 
prises pour permettre d'évacuer rapidement 
!'eau des ponts et en assurer l'écoulement. La 
section minimum des sabords de décha.rire à 



837 31 DECEMBER {S.•596) 1931 

pré-voir cl,e •cllaque .bord et dans chaque puits 
sur le.,poIJ-t-de francbord i et sur Ie pont de 
demi-qunet~e; doit ,être celle indiquée dans 
Ie· taqle,a.u suivant. Sur Je pont · de toute autrè 
superstrncture la section minimum des sabords 
de chaque puits doit être égale à la moitié de 
la section indiquée dans le tableau. Lorsque la 
lon,gueur d'un puits est plus grande que 0,7 L 
Ie fableau peut · être modifié. . , 

Tableau de la sec~9=~abords _ de déchar~ 

Longueur des pavois Section des asbords de 
par 1e tra vers · du décharge de chaque bord 
puits en mètres. en décimètres carrés. 

4,57 
6,10 
7 62 
9:14 

10,67 
12,19 
13,72 
15,24 
1.6, 76 
18,29 
19,81 

74,3 
78,9 
83,6 
88,3 
93,0 
97,5 

102,3 
106,8 
111,8 
116,1 
120,8 

Au-dessus de 19,81 9,3 décimètres carrées 
· pour chaque· aug

mentation dt> lm.52 
de lonäueur addition

___________ n_ell~pavois. 

Les seuils inférieurs des sabords de décharge 
doivent être aussi près du pont qu'il sera prati
quement possible et, de préférence ne doivent 
pas dépasser Ie can supérieur de la cornihe 
gouttière. Les deux-tiers de la section totale 
réglementaire des sabords de décharge doivent 
se trouver dans la demi-longueur du puits au 
milieu. Dans Jes navires dont la tonture est 
inférieurè à la tonture réilementaire, la section 
totale des sabords de decharge doit être con-
venablement augmentée. , 

Toutes ces ouvertures dans les pavois doivent 
être protégées par de• tringles ou barres, espa-
cées d'environ 23 centimètres. · 

Si les sabords de décharge sont munis de 
vo!ets battants, un jeu largement suffisant doit 
être prévu-pour empêcher tout coinçage. Les 
charnières doivent avoir des axes en laiton. 

Règle XXXI. 
Protection de l' équipage. 

Des passerelles, des filières, ou autres dis
positifs satisfaisants doivent être prP,vus pour 
protéger l'équipage lorsqu 'il entre dans son loge
ment ou en sort. La solidité des roufs affectés 
au logement de l'équipage sur les navires à 
vapeur à pont découvert doit être équivalent 
à celle exigée pour les cloisons des superstruc
tures. 

3eme PARTIE .. 
Ligues de charge pour les 

vapeurs. 
Règle XXXII. 
Longueur (L). 

La longueur employée dans les règles et dans 
les Tables de franc-bord est la longueur en 
mètres, mesurée au niveau de la flottaison cor
respondant au franc-bord d'été, depuis la face 
avant de l'étrave jusqu'à la face arrière de 

l'étambot. Dans Ie cas · ou il n 'y a yas d'étam
bot arrière _ l!j, longueur est mesuree depuis la 
face avant de, i'étravè jusqu'à l' axe ce la mèche 
du, gotlvert).ail.- ' 
· 'Pour les' navires ayant des arrières on doit 
prendre pour longueur soit 96 pour cent de la 
longueur totale mesurée sur un pl1,1,n de la flot
taisdn ,en charge ,aµ franc-bord d'été soit la 
~ongµeur ' ïnesurée' de croiseurs, la face avant 
de l'-étrave· jusqu'à l'axe de la mèche de gouver
nai\, si cett'! fon9ueur est 'plus grande. 

Règle XXXIII. 
Largeur (B). 

La largeur est la largeur maximum en mètres 
mesurée au milieu du navire jusqu'à la face 
.extétieure de .Ja membrure dans les navires en 
fer ou en acier et jusqu'à la surface extérieure 
du bordé dans les navires en bois ou dans ceux 
de constru?tion composite. 

R~gle .XXXIV. 
Greux sur, quille au livet. 

Le· Cl·eux: sur quille au Jivet est la dist.snee 
verticale en mètres mesurée au milieu du navire 
depuis Ie dessus de• quille jusqu'à la face supé
rieure du barrot au Jivet du pont de franc-bord. 
Dans les navires en bois et dans ceux de con
struction composite Ie creux est mesuré à partir 
de ·J'arête inférieure de la rablure de quille. 
Lorsque les formes de la partie inférieure du 
maître couple sont creuses, ou lorsqu'il existe 
des galbords épais, Ie creux au Jivet est mesuré 
depuis Ie point ou Ie prolongement vers l'axe 
de la ligue tangente à la partie plate des fonds 
coupe Ie cöté de la q uille. 

Règle XXXV. 
dreux pnur le franc-bord (C). 

Le creux: employé pour Ie calcul du franc-bord 
est Ie creux au livet augmenté de l'épaisseur de 

la töle gouttière ou augmenté de T x (t- S) 

si cette dernière correction est plus grande. 
Dans cette formule : 

T est l'épaisseur moyenne du pont découvert 
en dehors des ouvertures de pont, 

S est la longueur totale des superstructures 
telle qu'elle est définie à la Règle XL. 

Lorsque les amvres-mortes sant d'une forme 
particulière, C est Ie creux d'un maître couple 
qui aurait des murailles verticales, un bouge 
normal et une section transversale de la partie 
haute égale à la section réelle du navire. 

Lorsqu'il y a un retrait ou une brisure dans 
la muraille des oeuvres-mortes (comme, par 
ex:emple, dans un navire turret) 70 pour cent 
de la section au-dessus du retrait ou de la 
brisure sont inclus dans la surface servant à 
déterminer la section équivalente. 

Dans Ie cas' d'un navire n'ayant pas au milieu 
de la longueur une superstructure fermée 
s'étendant au moins sur 0,6 L, ou d'un navire 
n'ayant ni un trunk complet ni une suite de 
su;:ierstrnctures partielles intactes et trunk 
s'etendant entièrement de !'avant à l'arrière 

du navire, lorsque C est inférieur à t, k creux: 

à employer avec la Table ne doit pas être in-
Ï. . L erieure a 15 . 
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Règle XXXVI. 

Ooelficient de finesse (c). 
Le coefficient de finesse employé avec les 

Tables de franc-bord est donné par la formule: 
c- t:,. 

- 1,025 L. B. Tl 
dans laquelle 6. est Ie déplacement en tonnes 
du navire hors membres (à l'exlusion des bos
sages) à un tirant d'eau moyen sur quille T 
égal à 85 pour cent du creux au Jivet. 

Le coefficient c ne doit pas être inférieur 
à 0,68. 

Règle XXXVII. 
Solidité. 

L' Autorité habilitée pour l'assignation des 
francs-borcls doit s'assurer que la solidité des 
navires est suffisante pour les francs-bords qui 
leur sont donnés. 

Les navires construits conformément au 
"standard" Ie plus élevé des règles d'une Société 
de Classification reconnue par l'Administration 
devront être considérés comme ayant une soli
dité suffisante pour le franc-bord minimum 
prévu par les Règles. 

Les navires qui ne répondent pa.s au "stan
dard" le plus élevé des règles d'une Société 
de Classification reconnue pa.r l'Administration 
doivent subir une augmentation de leurs francs
bord qui sera déterminée par l' Autorité habilitée 
pour l'assignation des francs-bord,. Les modules 
de résistance ei-après ont été établis pour servir 
de guide dans ce cas : 

Matériaux. - Les modules de résistance sont 
basés sur l'hypothèse que la. coque est construite 
en acier doux obtenu a.u four M:a.rtin (acide ou 
basique) et ayant une résistance à la. traction 
de 41 à 50 kilogrammes par millimètre carré 
et un allongement d'au moins 16 pour cent sur 
une longueur de 203 millimètres. 

Pont de résistance. - Le pont de résistance 
est Ie pont Ie plus élevé faisa.nt corps avec la 
poutre longitudinale sur la demi-longueur du 
navire au milieu. 

Oreux au pont de résistance (C). - Le creux 
jusqu'au pont de résistance est la. dista nce ver
ticale en mètres mesurée au milieu du navire 
depuis Ie dessus de la quille jusqu'à la face 
supérieure du barrot de pont au livet. 

Tirant d'eau (T). - Le tira.nt d'eau est la 
distance verticale en mètres mesurée au milieu 
depuis le dessus de la quille jusqu'au centre 
du disque. 

Module longitudinal. - Le module longitu. 

dinal _!_ est Ie quotient du moment d'inertie I y 
du maître couple par rapport à l'axe neutre, 
par la distance y de l'axe neutre à la partie 
-supérieure du barrot du pont d 1 résistance en 
abord: ce module doit être calcuré pa.r Ie travers 
des ouvertures, mais sans déductions pour les 
trous de rivets. Les sections sont mesurées en 
millimètres carrés et les distances en mètres. 

Au-dessous du pont de résistance, tous les 
éléments longitudinaux continus doivent entrer 
en ligue de compte, à l'exception des hiloires 
de pont destinées uniq uement à leur servir de 
supports. 

Au-dessus du pont de résistance, la cornière 
gouttière et la partie supérieure du carreau 

sont les seuls éléments dont il faille tenir compte. 
Le module longitudinal réglementaire pour les 
matériaux trav_aillant est exprimé parf.T.B, ou 
f est un coeffic1ent donné par la table sui van te: 

L. f. L. f. 
---

30,48 3810 1 109,73 19896 1 
36,58 4233 1 115,82 21801 
42,67 4974 

1 
121,92 23705 

48,77 5795 128,02 25717 
54,86 6667 134,11 27728 
60,96 7620 140,21 29)51 
67,06 8890 146,30 32067 
73,15 10160 152,40 34396 
79,25 11535 158,50 36725 
85,34 13123 164,59 39053 
91,44 14710 170,69 41487 
97,54 16298 176,78 44027 

103,63 18097 182,88 46567 

Pour les longueurs intermédiaires la valeur 
de f est déterminée par interpolation. 

Cette formule s'applique lorsque la longueur 
ne dépasse pas 182m,88, lorsque B est compris 

entre 1~ + 1,52 et 1~ + 6,10 (y compris ces 

deux valeurs) et lor que l est compris entre 

10 et 13,5 (y compris ces deux valeurs). 
llfembrure. - Pour Ie calcul du module de 

membrure, la membrure est considérée comme 
composée d'une cotnière et d'\llle cornière ren
versée qui sont toutes deux de même échan
tillon. 

Module de membnire. - Le module de mem

brure _!_ de la membrure milieu au-dessous de la. y 
rangée inférieure de barrots est Ie. q uotient du 
moment d'inertie I de la section de la mem
brure par rapport à son axe neutre par la dis
tance y de l'axe neutre à l'extrémité de la 
section de la membrure; ce module doit être 
calculé sans dëduction les trous de ri vets et de 
boulons. Le module de membrure est mesuré 
en centimètres cubes. 

Le module de membrure réglementaire est 
exprimé par· s (T - t) (fi + f2) ou 

. 1000 ' 
s est l'écartement des membrures en mètres. 
t est la distance verticale mesurée en mètres 

au milieu du navire depuis Ie dessus de quille 
jusqu'à uh point situé à mi-distance entre Ie 
sommet du double-fond en abord et Ie sommet 
du gousset de pied de membrure (voir figure 2). 
Lors~u' il n'y a pas de double-fond, test mesuré 
jusqu à un point situé à mi-distance entre Ie 
sommet de la varangue au centre et le sommet 
de la varangue en abord. 

f1 est un coefficient dépendant de H ; dans 
les navires avec double fond, H est la distance 
verticale mesurée en mètres depuis Ie milieu 
du gousset de barrot de la rangée inférieure, 
en abord, jusqu'à un point situé à mi-hauteur 
entre Ie sommet du double fond en abord et Ie 
sommet du gousset de pied des membrures 
(voir figure 2). Lorsqu'il n'y a pas de double 
fond, H est mesuré jusqu'à un point situé à 
mi-hauteur entre le sommet de la varangue au 
centre et Ie sommet de la ,ara.ngue en abord. 
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Figure 2. 

Lors9-ue la membrure possède un supplément 
de resistance résultant des formes du navire 
f1 peut être modifié en conséquence. 

f2 est un coefficient dépendant de K ; K est la 
distance verticale en mètres mesurée en abord 
depuis la face supérieure des barrots de la rangée 
inférieure jusqu à un point situé à 2m29 au 
dessus du pont de franc-bord on, s'il y a une 
superstructure jusqu'à un point située à 3m81 
au-dessus du pont de franc-bord (voir figure 2). 
Les valeurs de f1 et de f2 sont données par les 
tables suivantes. 

Lorsque la distance mesurée horizontale
ment entre la partie extérieure de la membrure 
et le centre de la première rangée d 'épontilles 
dépasse 6ml0 l'Autorité habilitée pour l'assig
nation des francs-bords doit se rendre compte 
qu'un supplément de résistance suffisant a été 
prévu. 

Superstructures. 
Règle XXXVIII. 

Hauteur de Superstructure. 
La hauteur d 'une superstructure est la plus 

petite distance verticale mesurée defuis le 
dessus du pont de superstructures jusqu au can 
supérieur des barrots du pont de franc-bord 
diminuée de la différence entre C et le creux 
sur quille au livet (voir R ègles XXXIV et 
XXXV). 

Règle XXXIX. 
Hauteur réglementaire de superstruclitre. 

La hauteur réglementaire d'une demi-dunette 
est de 0m91 pour les navires dont la longueur 
est inférieure on égale à 30m50 de lm22 pour 
les navires de 76m20 et de lm83 pour les na 
vires de 122m et au -dessus. La hauteur régle
mentaire de toute autre superstructure est de 
lm83 pour les navires <lont la longueur est in
férieure ou égale à 76m20 et de 2m29 pour les 
navires dont la longueur est égale ou supérieure 
à 122 m. La hauteur réglementaire pour les 
longueurs intermédiaires est obtenue par inter
polation. 

Règle XL. 

Longiteur de superstmcture (S). 
La longueur d'une superstructure est la 

longueur moyenne couverte des parties de la 
superstructure qui s'étendent jusqu' aux mu_ 
railles du navire et qui sont comprises à l'in_ 
térieur des perpendiculaires menées aux extré_ 

H en mètre_s _._1
1 f 1 • . . . 

0 J 2,133 J 2,743 J 3,353 J 3,962 j 4,572 j 5,182 15,791 16,401 1 7,01 1 7,62 

19053 123287 126464 131758 140227 150810 162455 176219 191035 1107970 112490 

Ken mètres J 0 1 1,524 1 3,048 1 4,572 

f, . . . . . 1 0 11058,5 12117,0 1 4234 

6,096 

6351 

7,62 

9527 

9,144 l 10,688 l 12,192 

13761 1 19053 1 25407 

Les valeurs intermédiaires seront obtenues par interpolation. 

Cette formule s'applique lorsque C est com
pris entre 4m57 et 18m; 9 (y compris ces deux 

valeurs), lorsque B est compris entre ;ó + 1,52 

et 1~ + 6,1~ (y compris ces deux valeurs), 

lorsque l est compris entre 10 et 13,5 (y com

pris ces deux valeurs), enfin lorsque la distance 
mesurée horizontalement entre la partie exté
rieure de la membrure et Ie centre de la pre
mière rangée d'épontilles ne dépasse par 6ml0 . 

Dans les navires à un seul pont de forme 
ordinaire, lorsque H ne dépasse pas 5m49 le 
module de membrure déterminé par la méthode 
précédente doit être multipliée par Ie facteu f3 : 

f3 = o,50 + o,o5 (0J35 - 8) 

mités de la ligue de charge d 'été, définie à la 
Règle XXXII. 

Règle XLI. 
Superstructure fermée. 

Une superstructure détachée n'est regardée 
comme fermée que si : 

(a) les cloisons limitant cette superstruc
ture sont solidement construites (voir Règle 
XLII); 

(b) les ouvertures d'accès dans ces cloisons 
sont munies de dispositifs de la Classe 1 on de 
la Classe 2 (voir Règles XI,,III et XLIV); 

(c) toutes les autres ouvertures dans les 
cötés ou dans Jes extrémités de la superstruc
ture sont munies de moyens de fermeture effi
cacement étanches aux intempéries ; 

(d) des accès indépendant aux postes d'équi-
1 page, chambre des machines, soutes et autres 
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TABLE 3. 
CL01s0Ns exposées des superstructures de hauteur réglementaire. 

Cloisons-fronteaux des Cloisons des dunettes chäteaux. Cloisons non 
protégées des dunettes partiellement protégées Cloisons à l'arrière 
dont la longueur est ou de longueur des chäteaux ou des 
supérieure ou égale inférieures gaillards. 

à 014 L. à 0,4 L. 

Longueur Renfortsen Longueur Renfortsen Longueur Renfortsen 
Cornières Cornières Cornières du Navire. à boudin. du Navire. ordinaires. du Navire. ordinaires. 

Inférieure Inférieure lnférieure 
à48m80 140 X 75 X 7,5 à45m75 75 X 65 X 7,5 à45m75 65x65x6,5 

48m80 150 X 75 X 8 45m75 90x65x 8 4.5m75 75 X 65 X 7 
61m 165 X 'i5 X 8,5 61m 100 X 75 X 8,5 76m25 90 X 75 X 7,6 
73rn20 180 X 75 X 9 76rn25 116 X 75 X 9 106m75 Hl0x76x8 
86m40 190 X 75 X 9,6 Dlm50 130 X 76 X 9,5 - -
97mfi0 205 X 75 X 10 106m76 140 X 75 X 1015 - -

109m80 216 X 76 X 10,5 122m00 160 X 76 X 11 - -
122m00 230 X 76 X 11 137m25 165 X 90 X 11,5 - -
134m20 2W X 90 X 11,6 162m60 180 X 90 X 12 - -
146m20 255x90xl2 167m76 180 X 90 X 12,6 ..... -
158m60 265 X 90 X 12,5 - - - -
170m80 280 X 90 X 13 - - - -

Longueur Töles Longueur Töles Longueur Töles 
duNavire. de Cloisons. duNavire. de Cloisons. du Navire. de CloiS0ill:!, 

61m 7,5 mill 48m80 6mill 48m80 5 mill 
et au. et au- et au-

dessous dessous dessous 

115m80 11 mill 122m 9,5 mill 122m 7,5 mill 
et au- et au- et au-
dessus dessus dessus 

Pour les navires de longueur intermédiaire, Jes épaisseurs des töles de cloison 
s'obtiendront par interpolation. 

espaces nécessaires pour le service du bord dans 
les chateaux et dans les dunettes sont à tout 
moment utilisables lorsque les ouvertures de 
cloison sont fermées. 

Règle XLII. 
Oloisons des Superstruäures. 

Les cloisons placées aux extrémités exposées 
des dunettes, chateaux et gaillards des avires 
ayant le franc-bord minimum sont considérés 
comme de construction efficace si l' Autorité 
habilitée pour l'assignation des franc-bords 
s'est assurée qu'en l'espèce elles sont équiva
lentes aux cloisons types définis ei-après. Dans 
ces cloisons types les renforts et les töles ont 
les échantillons donnés dans la Table 3, l'écar
tement des renforts est de 0m76, les renforts 
des cloisons fronteaux de la dunette et du 

chateau sont efficacement attachés à leurs ex
trérnités et ceux des cloisons placées aux extré
mités arrière des chateaux et des gaillards 
s'étendent sur toute la distance qui sépare les 
cornières de bordure de ces cloisons. 

Dlsposltlfs lle rermeture des ouvertures 
pratlquées dans les clolsons des super

structures détachées. 

Règle XLIII. 
Dispositifs de fermeture de la Olasse 1. 

Ces dispositifs doivent être en fer ou en acier, 
et dans tous les cas attachés solidement et d'une 
façon permanente à la cloison, entourés d'un 
cadre, raidis et installés d'une manière telle que 
!'ensemble de la structure soit d'une solidité 
équivalente à celle de la cloison intacte; ils 
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doivent être étanches aux intempéries lorsqu'ils 
sont fermés. Les appareils prévus pour main
tenir en place ces fermetures doivent être 
attachés d'une façon permanente à la cloison 
ou aux fermetures elles-mêmes et ces dernières 
doivent être disposées de telle sorte qu'elles 
pnissent être fermées et assujetties de l'un et 
l'autre cöté de la cloison ou du pont situé au
dessus . Les seuils des ouvertures d'accès doivent 
s'élever au moins à 380 millimètres au-dessus 
du pont. 

Règle XLIV. 
Dispositifs de fermeture de la Classe 2. 

Ces dispositifs sont: (a) des portes à char
nière en bois dur munies d'un encadrement 
solide; elles ne d0ivent pas avoir plus de 0m76 
de large ni moins de 50 millimètres d'epaisseur; 
ou (b) des madriers mobiles placés sur toute la 
hauteur de l'ouverture dans des fers en U rivés 
à la cloison. Les madriers mobiles doivent avoir 
au moins 50 millimètres d'épaisseur lorsque la 
largeur de l' ouverture es inférieure ou égale 
à 0m76; leur épaisseur sera augmentée de 25 
millimètres pour chaq_ue aµgmentation de 380 
milliinètres sur la largeur; ou {c) des tóles 
démontables d'une efficacité équivalente. 

])Jsposltl fs pour Ia fermeture tcm1ioralre 
des ouvertures dans Jes ))outs de 

su l)erstructnres. 
Règle XLV. 

Les dispositifs de fermeture temporaire pour 
les ouvertures pratiquées dans l'axe du pont 
cl'une superstructure fermée consistent en : 

(a) une hiloire en acier solidement rivée au 
pont et dont la hauteur ne devra pas être in
férieure à 229 ruillimètres ; 

(b) des panneaux de fermeture conformes 
à la Rl-gle X, et tenus en place par des saisines 
en chanvre; 

(c) des supports de panneaux conformes 
aux Régles XI et XII et aux Tables 1 ou 2. 

Long·ueur effectlve des superstructures 
détachées. 

R ègle XLVI. 
Généralités .. 

Lorsque les cloisons exposées aux extrémités 
des dunettes, chateux et gaillards ne sont pas 
cl'une construction efficace (voir Règle XLII) 
elles sont considérées co=e non existances. 

Lorsqu'une ouverture non munie d'uri dis
positif de fermeture permanent e~t pratiquée 
dans le bordé extérieur d'une superstructure, 
la partie de la superstructure placée par le 
travers de !'ouverture est considérée comme 
n'ayant aucune longueur effective. 

Lorsque la hauteur d'une superstructure est 
plus petite que la hauteur réglementaire, sa 
longueur est réduite dans Ie rapport de la hau
teur réelle à la hauteur réglementaire. Lorsque 
la hauteur de la superstructure clépasse .la hau
teur réglementaire, la longueur de la super
structure n'est pas augmentée. 

Règle XLVII. 
Dunette. 

Lorsqu'il y a une cloison efficace et lorsque 
les ouvertures cl 'accès sont munies de ferme-

tures de la classe 1, la longueur jusqu'à la cloi
son est effective. Lorsque les ouvertures d'accès 
pratiquées dans une cloison efficace sont munies 
de fermetures de la classe 2 et lorsque la lon
gueur jusqu'à la cloison est àgale ou inférieure 
à 0,5 L, 100 pour cent de cette longueur sont 
effectifs; lorsque la longueur est éga.Je ou supé
rieure à 0,7 L, 90 pour cent 'de cette longueur 
sont effectifs; lorsque la longueur est comprise 
entre 0,5 et 0, 7 L, un pourcentage intermé
diaire de eet.te longuem· est effectif, et lors
q u'une déduction est accordée pour un trunk 
efficace contigu (voir Règle LI), 90 pour cent 
de cett e longueur sont effectifs. 50 pour cent 
de la longueur d'une dunette ouverte ou d'un 
prolongement ouvert de la dunette au-delà 
d'une cloison efficace sont effectifs. 

Règle XLVIII. 
Demi-dunette. 

Lorsqu'il y a une cloison efficace intacte, la 
longueur jusqu'à la cloison est effective. Lors
q ue la cloison n'est pas intacte la superstructure 
est considérée comme une dunette· de hauteur 
moindre .que la hauteur réglementaire. 

Règle XLIX. 
Cháteau. 

Lorsqu'il y a une cloison efficace à cha,que 
extrémité et lorsque les ouvertures d'accès danR 
ce cloisons sont munies de fermetures de la 
classe 1, la longueur comprise entre les cloisons 
est effective. 

Lorsque les ouvertures d 'accès dans la cloison 
avant sont munies de fermetures de la classe 1 
et lorsq ue les ouvertures dans la cloison arrière 
sont munies de fermetures de la classe 2 la 
longueur entre les cloisons est effective et lors
qu'une déduction est accordée pour un trunk 
efficace attenant à la cloison arrière ( voir Règle 
LI), 90 pour cent de la longueur sont effectifs. 
Lorsq ue les ouvertures d' accès dans les 2 cloi
sons sont munies de fermetures de la classe 

, 2,90 pour cent de la longueur entre les cloisons 
sont effectifs. Lorsque les ouvertures d'accès 
dans la cloison avant sont munies de fermetures 
de la classe 1 ou de la classe 2 et lorsque les 
ouvertures d' accès de la cloison arrière n' ont 
pas de fermetures, 75 pour cent de la longueur 
entre les cloisons sont effectifs. Lorsque les 
ouvertures d'accès de deux cloisons n'ont pas 
de dispositifs de fermeture, 50 pour cent de la 
longueur sont effectifs. 75 pour cent de la 
longueur d'un prolongement ouvert de chateau 
au-delà de la cloison arrière et 50 pour cent de 
la longueur d'un prolongement ouvert au-clelà 
de la cloison avant sont effectifs. 

Règle L . 
Gaillard. 

Lorsqu'il y a une cloison efficace et lorsque 
les ouvertures d'accès sont munies de disposi
tifs de fermeture de la Classe 1 ou 2, la longueur 
jusqu'à la cloison est effective. Lorsqu'il n'y a 
pas de dispositifs de fermeture et lorsque la 
tonture en avant de la demi-longueur du navire 
n'est pas inférieure à la tonture réglementaire, 
100 pour cent de la longueur du gaillard sur 
!'avant de 0,1 L, mesuré à partir de la perpen
diculaire avant, sont effect ifs; lorsque la ton-
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ture à l'avant est égale ou inférieure à la moitié 
de la tonture réglementaire, 50 pour cent de 
-cette longueur sont effectifs; lorsque la tonture 
.à !'avant est intermédiaire entre la tonture 
réglementaire et la demi-tonture réglementaire 
un pourcentage intermédiaire de cette longueur 
-est effectif. 50 pour cent de la longueur d'un 
prolo~gement ouvert du gaillard en arrière de 
la clo1son ou au delà de 0,1 L, en arrière de la 
_perpendiculaire avant, sont effectifs. 

Règle LI. 
Trunk. 

Un trunk ou toute autre construction sem
blable qui ne s'étend pas jusqu'aux murailles 
du navire est considéré · comme efficace à con
dition que: 

(a) Ie trunk soit au moins aussi solide qu'une 
superstructure ; 

(b) les panneaux soient sur Ie pont du trunk 
-et satisfassent aux prescriptions des Règles 
VIII à XVI, que la largeur de la gouttière de 
p~nt du trunk constitue une passerelle satis
ia1sante et apporte une rigidité transversale 
suffisante ; 

(c) une plateforme de manCPuvre perma
nente s'étendant de l'avant et à l'arrière et 
munie de garde-corps soit constitutée par Ie 
pont du trunk ou par des trunks détachés reliés 
aux autres superstructures par des passerelles 
permanentes efficaces ; 

(cl) les manches à air soient protégées par 
le trunk, au moyen de couvercles étanches ou 
de dispositifs équivalents; 

(e) des rambardes soient placées sur les 
parties exposées du pont de franc- bord par le 
travers du trunk sur sa demi-longueur au 
moins; 

(!) les encaissements de la machine soient 
protégés par Ie trunk, au moyen d 'une super 
structure de hauteur réglementaire ou au moyen 
d'un rouf de même hauteur et do solidité équi
valente. 

Lorsque les ouvertures d 'accès dans les cloi
sons de la dunette ou du chateau son t munies 
de fermetures de la classe 1, 100 pour cent de 
la longueur d'un trunk efficace, réduits dans le 
rapport de la largeur moyenne de ce trunk à B, 
sont ajoutés à la longueur effective des super
structures. Lorsque les ouvertures d'accès de 
ces cloisons ne sont pas munies de fermetures 
de la classe 1, 90 pour cent sont ajoutés. 

La hauteur réglementaire d'un trunk est 
égale à la hauteur réglementaire d'un chateau. 

Lorsque la hauteur du trunk est moindre que 
la hauteur réglementaire d 'un chateau, l'aug
mentation est réduite dans Ie rapport de la 
hauteur réelle à la hauteur réglementaire ; lors
que la hauteur des hiloires de panneaux sur Ie 
pont du trunk est moindre que la hauteur régle
mentaire des hiloires de panneaux ( voir Règle 
IX), une réduction doit être faite sur la hauteur 
réelle du trunk, réduction qui doit correspondre 
à la différence entre la hauteur réelle et la hau
teur réglementaire des hiloires de panneaux. 

Long·ueur effective des SUJ}erstructures 
fermées avec ouvertures dans l'axe. 

Règle LIL 

Superstructures /ermées avec ouvertures axiales 
dans Ie pont, non pourvues de moyens de ferme

ture permanents. 
Lorsqu'il y a une superstructure fermée avec 

une on plusieurs ouvertures axiales dans Ie pont, 
non po~vues de moyens de fermeture perma
nents_ (voir Règles VIII à XVI), la longueur 
effect1ve de la superstructure est déterminée 
comme il suit : 

(1) Lorsque des dispositifs de fermeture 
temporaires efficaces ne sont pas prévus pour 
les ouvertures axiales dans Ie pont (voir Règle 
XLV) ou lorsque la largeur de !'ouverture est 
égale ou supérieure à 80 pour cent de la largeur 
B1 du pont de superstructures du milieu de 
l' ouverture, le navire est considéré comme ayant 
un puits ouvert par le travers de chaque ouver
ture et des sabords de décharge doivent être 
prévus p ar Ie travers de ce puits. La longueur 
effective d'une superstructure, entre les ouver
tures, est déterminée d'après les R ègles XLVII, 
XLIX et L. 

(2) Lorsque des dispositifs de fermeture 
temporaires efficaces sont prévus pour les ouver
tures axiales dans Ie pont et lorsque la largeur 
des ouvertures est inférieure à 0,8 B1 , la lon
gueur effective est déterminée d 'après les Règles 
XLVII, XLIX et L; toutefois lorsque les ouver
tures d'accès dans les cloisons d 'entrepont sont 
fermées par des dispositifs de fermeture de la 
classe 2, elles sont considérées, pour Ie calcul 
de la longueur effective, comme étant fermées 
par des disposi tifs de la classe 1. La longueur 
effective totale s'obtient en ajoutant à la lon
gueur déterminée au paragraphe (1) ci-dessus 
la différence entre cette longueur et la longueur 
du navire corrigée dans Ie rapport : 

B1 - b 
-n;-

ou b est la largeur de !'ouverture dans Je pont. 

Lorsque B,B best supérieur à 0,5 la valeur 
J 

maximum admise est 0,5. 

Déductions pour superstructures. 

Règle LIII. 

Déductions pour s-iiper structures. 
Lorsque la longueur effective de superstruc

tures est égale à L, la déduction à apporter au 
franc-bord est de 356 millimètres pour une 
longueur de navire égale à 24m40, elle est de 
864 millimètres pour une longueur de 85m30 
et de 1067 millimètres pour une longueur de 
122 mètres et au-dessus. Les déductions à ap
porter pour les valeurs intermédiaires de la 
longueur sont obtenues par interpolation. 

Lorsque la longueur effective totale des super
structures est moindre que L, la déduction est 
un pourcentage pris dans la table suivante. 
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-Longueur totale eff'ecti ve des superstructures (E). 

Su perstructu res. 
0,4 L. 10,6 L. 

Ligne 
0. 0,1 L. 0,2L. 0,3 L. 0,6L. 0,7L. 0,8 L. 0,9L. L. 

Pour Pour P,1ur Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour 

Tous lypes avec gail-
cent. cent. cent. cent. cent. cent. cent. cent. cent. cent. cent. 

lard et sans chàteau 
détaché . 0 5 10 15 23,5 32 46 63 75.8 87,7 100 A 

Tous types avec gail-
lard et avec chàteau 
détaché". 0 6,3 12,7 19 27,6 36 46 63 76,3 87,7 100 B 

Lorsque la longueur effective du chàteau est inférieure à 0,2 L les pourcentages sont 
obten us par interpolation entre les lignes B ~t A. . . . 
Lorsquïl n'existe pas de gaillard , les pourcentages c1-des~us sont redu1ts de 5. 
Les pourcentages de réduction pour les valeurs rnterméd1a1res de la longueur des super
stru ctures sont obtepus par interpolation. 

Touture. 

Règle LIV. 

Généralités. 

La touture est mesurée depuis Ie pont en 
abord jusqu'à une ligue de référence tracée 
parallèlement à la quille au milieu du navire 
et tangente à Ia ligue de tonture. 

Dans les navires prévus pour naviguer avec 
un tirant d'eau arrière plus grand que Ie tiraut 
d 'eau avant, la tonture peut être mesurée 
d'après la ligue de charge à condition qu'une 
marque additionnelle soit placée à 0,25 L en 
avant du milieu pour indiquer la ligue de charge 
assignée. Cette marque doit être semblable au 
clisque de franc-bord au milieu du navire. 

Dans les navires à pont découvert et dans 
les navires à superstructures détachées la ton
ture est mesurée au pont de franc-bord. 

Dans les navires dont les parties hautes des 
murailes sont d'une forme particulière avec un 
retrait ou une brisure, la tontw·e est évaluée 
d'après le creux équivalent au milieu du navire 
(voir Règle XXXV). 

Dans les navires ayant une superstructure 
de hauteur réglementaire, s'étendant sur toute 
la longueur du pont de franc-bord, la tonture 
est mesurée au pont de la superstructure. Lors
que la hauteur est supérieure à la hauteur régle
mentaire la tonture peut être évaluée d 'après 
la hauteur réglementaire. Lorsqu'une super
structure est intacte ou lorsq ue les ouvertures 
des cloisons qui la limitent sont munies de 
fermetures de la classe 1 et lorsque le pont de 
superstructures a au moins la même tonture 
que le pont de franc-bord exposé, il n'est pas 
tenu compte de la tonture dans la partie cou
verte du pont de franc-bord. 

Règle LV. 

Ligne de tonture régle,nentaire. 

Les ordonnées en centimètres de la ligue de 
tontures réglementaire sont données dans _ la 
table suivante, ou L est la longueur du navll'e 
en mètres: 

Position. 

P.A.R. 
1/6 de P .A.R. . 
1/3 L de P.A.R. 
Milieu . .... 
1/3 L de P.A.V. 
1/6 L de P.A.V. 
P.A.V ..... . 

Ordonnées . 

0,833 L + 25,4 
0,37 L + 11,3 

0,0925 L + 2,825 
0 

0,185 L + 5,65 
0,74 L + 22,6 1 

1,666 L + 50,8 

Facteur. 

1 
4 
2 
4 
2 
4 
1 

P.A.R. = Extrémité arrière de la ligue de 
fl.ottaison correspondant au franc-bord d'été. 

P.A.V. = Extrémité avant de la ligue de 
fl.ottaison correspondant au franc-bord d'été. 

Règle LVI. 

.Mesure des écarts avec la ligne de tontiire régle
,nentaire. 

Lorsq ue la ligue de tonture diffère de la ligue 
de tonture réglementaire, les sept ordonnées de 
chacune des 2 ligues sont multipliées par les 
facteurs correspondants donnés dans la table 
des ordonnées. La différence entre les sommes 
des produits respectüs divisée par 18 mesure le 
manque o.-, l'excès de tonture. Lorsque la moitié 
arrière de la ligne de tonture est plus haute 
que la li~ne de tonture réglementaire et lor~que 
la moitie avant est moins haute que cette ligue 
de tonture rét'lementai.re aucune amélioration 
de franc-bord "n'est accordée pour la partie la 
plus haute et la diminution correspondant à 
la partie basse est seule mesurée. 

Lorsque la moitié avant de la ligue de ton
ture est plus haute que la ligue de tonture régle
mertaire et lorsque la partie arrière de la ton
ture n'est pas moindre que 75 pour cent de la 
tonture réglementaire, on doit tenir compte de 
la partie en excédent. Lorsque la partie arrière 
a une tonture moindre que 50 pour cent de la 
valeur de la tonture réglementaire, on ne doit 
pas tenir compte de l'excès de tonture à l'avant. 
Lorsque la tonture à l'arrière est comprise entre 
50 en 75 pour cent de la tonture réglementaire, 
une correction intermédiaire peut être dounée 
pour excès de tonture à l'avant. 
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Règle LVII. 

Correction pour les écarts avec la ligne de tonture 
réglementaire. 

La correction pour la tonture est égale au 
manque ou à, l'excès de tonture (voir Règle 

LVI) multiplié par 0,75- /L' S étant la 

longueur totale de superstructures, telle qu'elle 
est définie par la Règle XL. 

Règle LVIII. 

Addition pour manque de tonture. 

Lorsque la tonture est moindre que la ton
ture réglementaire, la correction pour manque 
de tonture (voir Règle LVIII) est ajoutée au 
franc-bord. 

Règle LIX. 

Déduction pour excès de tonture. 

Dans les navires à, pont découvert et dans 
ceux dont la superstructure fermée couvre 
0,1 L sur l'avant et O,i L sur l'arrière du milieu 
du navire, la correction pour excès de tonture 
(voir Règle LVII) est deduite du franc-bord; 
dans les navires à, superstructures détachées 
ou aucune superstructure fermée ne couvre le 
milieu du navire, aucune déduction n'est faite 
du franc-bord; lorsqu'une superstructure fer
mée couvre moins de 0,1 L sur l'avant et de 
0,1 L sur l'arrière du milieu du navire, la déduc
tion est obtenue par interpolation. 

La déduction maximum pour excès de ton
tures est de 38 millimètres à, 30 mètres 50 et 
augmente à, raison de 38 millimètres pour chaque 
augmentation de 30 m. 50 de Ia longueur du 
navire . 

Bouge. 

Règle LX. 

Bouge _réglementaire. 

Le bouge réglementaire des barrots du pont 
de franc-bord est égal à, un cinquantième de Ia 
Iargeur du navire. 

Règle LXI. 

Correction pour le bouge. 

Lorsque Ie bouge du pont de franc-bord est 
plus grand ou plus petit que Ie bouge régle
mentaire, Ie franc-bord est diminué ou aug
menté respectivement d'un quart de Ia diffé
rence entre Ie bouge réel et Ie bouge réglemen
taire des barrots multiplié par la fraction de la 
longueur du pont de franc-bord qui n'est pas 
couverte par des superstructures fermées. La 
diminution de franc-bord accordée pour le bouge 
ne peut dépasser celle qui corres1iond à, un 
bouge double du bouge réglementaire. 

Francs -bords minima. 

Règle LXII. 
Franc-bord d'été. 

Le franc-bord d'été minimum est celui qui 
est déduit de la Table de franc-bord après cor
rection :pour les écarts avec les "standards" et 
après deduction pour les superstructures. 

Le franc-bord en eau salée mesuré à partir 
de l'intersection de la surface supérieure du 
pont de franc-bord avec la surface extérieure 
de la coque ne doit pas être inférieur à 51 
millimètres. 

Règle LXIII. 
Franc-bord tropical. 

Le franc-bord minimum dans la zone tropi
cale est Ie franc-bord obtenu en déduisant du 
franc-bord d'été 'f. 8 du tirant d'eau d'été me
suré du dessus de quille jusqu'au centre du 
disque. 

Le franc-bord en eau salée mesuré à partir de 
l'intersection de la surface supérieure du pont 
de franc-.bord avec la surface extérieure du 
bordé de muraille ne doit pas être inférieur à, 
51 millimètres. 

Règle LXIV. 
Franc-bord d'hiver. 

Le franc-bord minimum en hiver est Ie franc
bord obtenu en ajoutant au franc-bord d'été 
1!., du tirant d'eau d'été mesuré du dessus de 
quille jusqu'au centre du disque. 

Règle LXV. 
Frane,-bord d'hiver dans l'AtlantiqueNord. 
Le franc-bord minimum pour les navires dont 

la longueur est inférieure ou égale à. 100m50 
et qui effectuent pendant les mois d'hiver des 
voyages à travers l'Atlanti9-ue Nord au nord 
du parallèle 36° Nord est egal au franc-bord 
d'hiver augmenté de 51 millimètres; pour les 
navires plus longs que 100m50 il est égal au 
franc-bord d'hiver. 

Règle LXVI. 
Franc-bord en eau douce. 

I.e franc-bord minimum en eau douce de 
densité égale à, 1 est Ie franc-bord obtenu en 
déduisant du franc-bord minimum en eau salée 

ti 
40T 'ou: 

!i = déplacement en eau salée en tonnes 
métriques à Ia ligne de charge d'été ; 

T = tonnes métriques par centimètres d'im
mersion dans l'eau salée à la ligne de charge 
d'été. 

Lorsque le déplacement à Ia ligne de charge 
d'été ne peut être certifié, Ia déduction doit 
être de 1/ ., du tirant d'eau d'été mesuré depuis 
Ie dessus de quille jusqu'au centre du disque. 
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Règle LXVII. 

1931 

Table de franc-bord pour les vapeurs. 

Valeurs de base des francs-bords minimum d'été pour les vapeurs qui sont conformes aux 
,,standards" définis dans les Règles. 

L Franc- L Franc-
bord. bord. 

Mètres Millims. Mètres. Millims. 

24,38 203 76,20 820 

27,43 229 79,25 874 

30,48 254 82,30 927 

33,53 279 85,34 983 

36,58 305 88,39 1041 

39,62 330 91,44 1102 

42,67 361 94,49 1166 

45,72 394 97,54 1229 

48,77 429 100,58 1295 

51,82 465 103,63 1364 

54,86 503 106,68 1435 

57,91 544 109,73 1509 

60,96 587 112,78 1585 

64,01 630 115,82 1661 

67,06 676 118,87 1737 

70,10 724 121,92 1816 

73,15 770 124-,97 1895 

( i) Les francs-bords Jllllllmum pour les 
navires à pont découvert son obtenus en aug
mentant les francs-bords données par la table 
ci-dessus à raison de 38 millimètres par 30 m 60 
de longueur. 

(ii) Les francs-bords correspondant aux 
valeurs intermédiaires de la longueur sont ob
tenus par interpolation. 

(iii) Lorsque eest supérieur à 0,68, Ie franc-

bord est multiplié par Ie facteur c t}/8. 

(iv) Lorsque C'est supérieur à ~ Ie franc

bord est augmenté de la quantité 8,33 ( C - ~) 

R millimètres, ou R est égal à 
3

~
6 

lorsque la 

longueur est moindre que 118 m 90 et égal à 
30 lorsque la longueur est égale ou supérieure 
à 118 m 90. 

Dans les navires qui possèdent une super
structure fermée s'étendant au moins sur une 
longueur de 0,6 L abec un trunk complet ou une 
suite de superstructures partielles intactes et 
trunks qui s'étendent sans discontinuité de 

l'avant à l'arrière, si C est plus petit que ;;,, 

-

L .Franc- L Franc-
bord. bord. 

Mètres. Millims. Mètres. Millims. 

128,02 1976 179,83 3226 

131,06 2056 182,88 3289 

134,11 2134 185,93 3353 
137,16 2212 188,98 3414 

140,21 2291 192,02 8475 

143,26 2370 195,07 3533 

146,30 I 2446 198,12 3592 

149,35 2522 201,17 3650 
152,40 2598 204,22 3706 

155,45 2672 207,26 3762 

158,50 2746 210,31 3815 

161,54 2817 213,36 3868 
164,59 2888 216,41 3922 

167,64 2957 219,46 3973 ' 

170,69 3025 222,50 4026 

173,74 3094 225,55 4077 

176,78 3160 228,GO 4127 

Ie franc-bord est réduit de la quantité ci-dessus. 
Lorsque la hauteur des superstructures ou 

du trunk est plus petite que la hauteur régle
mentaire, la réduction est dans Ie rapport de la 
hauteur réelle à la hauteur réglementaire'. 

(v) Lorsque Ie creux réel mesuré au milieu 
jusqu'à la surface du pont de franc-bord est 
plus grand ou plus petit que C, la différence 
entre les creux (en millimètres) est ajoutée ou 
retranchée au franc-bord. 

4eme PARTIE. 

Lig nes de charge pour les 
v o i 1 ie r s. 

Règle LXVIII. 

Lignes employées coniointement avec le disque. 

La ligne de franc-bord d'hiver et la ligne de 
franc-bord tropical ne sont pas marquées sur 
les voiliers. Le franc-bord minimum en eau 
salée déterminant la ligne de charge jusqu'à 
laquelle les voiliers peuvent être chargés en 
hiver et dans la zone tropicale correspond au 
centre du disque (voir figure 3). 
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Figue 3. 

Règle LXIX. 

Conditions dans lesquelles les lignes de charge 
sont assignées. 

Les conditions dans lesquelles les lignes de 
charge sont assignées sont celles qui sont con
tenues dans la 2ème Partie des présentes Règles. 

Règle LXX. 

Calcal du franc-bord. 

Les francs-bord sont calculés d'après la Table 
de franc-bord pour les voiliers d , la même façon 
que les francs-bords des vapeurs sont calculés 
d'après la Table de francs-bords des vapeurs, 
sauf en ce qui concerne les points suivants. 

Règle LXXI. 

Creux pour le franc-b~rd (C). 

Dans les voiliers ayant un relevé de varangues 
supérieur à 125 millimètres par mètre la dis
tance verticale mesurée depuis Ie dessus de 
quille. (Règle XXXIV) est réduite de la demi
différence entre Ie relevé total des varangues 
en un point situé à la demi-largeur du navire 
et Ie relevé total correspondant à une incli
naison de 125millimètres par mètre. La réduc
tion maximum à apporter ne peut dépasser 
cell e qui correspond à un relevé de varangue de 
208 millimètres par mètre de la demi-largeur 
du navire. 

Lorsque les formes de la partie inférieure du 
maître couple sont creuses ou qu'il existe des 
galbords épais, Ie creux est mesuré depuis Ie 
point ou Ie prolongement vers l'axe de la ligne 
tangente à la partie plate du fond coupe Ie cöté 
de la q uille. 

La profondeur employée avec la Table de 

franc-bord ne doit pas être inférieure à ~

Règle LXXII. 

Coef!icient de finesse ( c). 

Le coefficient employé avec la Table de franc
bord ne doit pas être inférieur à 0,62 ni supé
rieur à 0,72. 

Règle LXXIII. 

Superstructures dans les navires en boi8. 

Dans les navires en bois la construction et 
les dispositifs de fermeture des superstructures 
pour lesquelles des réductions sont apportées 
au franc-bord, doivent être réalisés à la satis
faction de l' Autorité habilitée pour l'assig
nation des francs-bords. 

Règle LXXIV. 

Déduction pour superstructiwes . 

Lorsque la longueur effective des superstruc
tures est égale à L, la déduction à apporter au 
franc-bord est de 76 milimètres pour les na
vires dont la longueur est de 24m40 et de 711 
millimètres pour les navires dont la longueur 
est égale ou supérieure à 100m50. La déduction 
à apporter pour les valeurs intermédiaires de 
la longueur s' obtient par interpolatfon. Lorsque 
la longueur effective totale des superstructures 
est moindre que L, la déduction est Ie pour
centage indiqué dans la Tabla suivante: 

Ligne. ! ~ 

§: ~ , ~ ~ 
,g H ~ o 
or-.. ot-

g 
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Règle LXXV. 

Francs-bords minim.a. 

Aucune augmentation du franc-bord n'est 
exigée pour l'hiver et aucune réduction n'est 
permise pour la zone tropicale. 

Une augmentation du franc-bord égale à 
7/i millimètres est apportée pour les voyages 
effectués à travers l'Atlantique N"ord au nord 
du parallèle de 36° N". pendant les mois d'hiver. 

Dans les calculs de franc-bord en eau douce 
pour un navire en bois, le tirant d'eau est mesuré 
depuis Ie can inférieur de la rablure de q uille 
jusqu'au centre du disque· 

Règle LXXVI. 

Table des francs-bords pour les voiliers. 

Francs-bords minima d'été, d'hiver, et tropi
caux pour les voiliers à pont découvert en fer 
et en acier conformes aux "standards" définis 

dans les Règles. 

L . ~ ~ 1 L. 1 ~ ~ L. ~ ~ .,.. 0 ~ 0 ~ 0 
i;:.,.o i;:.,.o i;:.,.o 
------------ --

L, 

24,284 234 42,67 541 60,96 899 82,30 l ' 59 
27,430 279 45,72 597 64,01 963 85,34 1430 
30,48 328 48,77 655 67,06 1026 88,39 150 [ 
33,53 378 51,82 716 70,10 1090 91,44 1572 
36,54 432 54,86 777 73, 15 1156 94,49 164 3 
39,62 485 57,91 838 76,20 1222 97,54 1717 

79,25 1290 100,58 1791 

(i) Les francs-bords pour les valeurs inter
médiaires de la longueur s'obtiennent par inter
polation. 

(ii) Lorsque c'est supérieur à 0,62, Ie franc

bord est multiplié par le facteur : c t}/2 

(iii) Lorsque C est supérieur à Ü, Ie franc

bord est augmenté de la quantité 8,33 ( C- t) 
X (10 + 7,~2) millimètres. 

(iv) L orsque Ie creux réel mesuré jusqu'à 
la surface du pont de franc-bord au milieu du 
navire est supérieur ou inférieur à C, la diffé
rence entre les creux (en millimètres) est ajoutée 
ou retranchée au franc-bord. 

R ègle LXXVII. 

Franc-bord po1tr les voilier s en bois. 

Le franc-bord pour un voilier en bois est égal 
au franc-bord qui, tous calculs faits, lui serait 
accordé s'il était en fer ciu en acier, au~menté 
de telles quanti tés que l'autorité habilitée pour 
l'assignation des francs-bords pourra fixer en 
égard à la classe, la construction, l'age ef l'état 
du navire. Les navires en bois de construction 
primitive, tels que les boutres, les jonques, 
prahus, &c. , doivent être traités par l'Admi
nistration autant qu'il sera raisonnable et pos
sible suivant les Règles pour les voiliers. 

5eme PARTIE. 
Lignes de charge p our l es va
p e ur s transportant du boi s en. 

p O Il t é e. 
Définitions. 

Ohargement de bois en pontée. - L 'expres
sion "chargement de bois 63 pontée" signifie un 
chargement de boi , transporté sur une partie 
non couverte du pont de franc-bord ou du pont 
de superstructure. Cette expression ne comprend 
pas les chargements de pulpe de bois ni les char
gements similaires. 

Ligne de charge pour les navires transportant 
des chargements de bois en pontée. - U ne ligne 
de charge pour les navires transportant des 
chargements de bois en pontée est une ligne de 
charge spéciale qui est utilisée seulement quand 
Ie navire tran.sporte un chargement de bois en. 
pontée conformément aux conditions et aux 
règles suivantes : 

R ègle LXXVIII. 
Marques sur les flancs du navire. 

Lignes de charge pour les nauires transportant 
des chargements de bois en pontée. - Les ligues 
qui indiquent les lignes de charge maxima pour 
les navires transportant des chargements de bois 
en pontée dans les différentes circonstances et 
dans les différentes saisons consistent en des 
Iignes horizontales de 250 millimètres de Ion
gueur et de 25 millimètres d'épaisseur dispo
sées perpendiculairement à une ligne verticale 
tracée à 540 millimètres sur l'arrière du centre 
du disque (voir figure 4). Elles doivent être 
marquées et contrólées dans les mêmes condi
tions que les lignes de charge ordinaires (voh
les Règles V à VII). 

La ligne de charge d'été pour les navires trans
portant des chargements de bois en pontée est 
indiquée par l'arête supérieure d'une ligue mar
quée BE. 

La ligne de charge d'hiver pour les navires 
transportant des chargements de bois en pontée 
est indiquée par l'arête supérieure d'une ligne 
marquée BH. 

La ligne de charge d'hiver dans l'Atlantiqite 
N ord pour les namres transportant des charge
ments de bois en pontée est indiquée par l'arête 
supérieure d'une ligne marquée BHAN". 

La ligne de charge tropicale pour les navires 
transportant des chargements de bois en pontée 
est indiquée par l'arête supérieure d'une ligne 
marquée BT. 

La ligne de charge d'été en eau douce pour les 
namres transportant des chargements de bois en 
pontée est indiquée par l'arête supérieure d'une 
ligue marquée. BD. La différence entre la ligne 
de charge d 'été en eau douce et la ligne de 
charge d'été pour les navires transportant des 
chargements de bois en pontée est la correction 
qui doit être apportée aux autres ligues de 
charge pour les navires chargeant du bois en 
pontée, lorsque Ie navire charge en eau douce. 1 

1 Lorsque des navires de roer naviguent dans 
une rivière ou dans des eaux intérieures, il est 
permis d'augmenter le chargement du navire 
d'une quantité qui correspond au poids du 
combustible, &c., nécessaire à la consommation 
entre Ie point de départ et la mer libre. 
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La ligne de charge tropicale en eau douce 
pour les navires transportant des chargements 
-de bois en pontée est indiquée par I'arête supé
rieure d'une ligne marquée BTD. 

1.lt.HI Dr. PONT 
:00--. ., i' 5.,.,.,,._J.,.~-S,O-A•~~,~ 

1 BTO ft" 3••-11 
1 
1 

~ 
; I.Joo~~ 1 
ll--'-460".,.lil 

Figure 5. 

Conditions supplémentaires d'asslgnation 
et Règles permettant l'augmentation 

d'enforeement. 

Règle LXXI X. 
Conl!truction du Navire. 

La structure du navire doit être d'une solidité 
suffisante en égard au tirant d'eau accru et au 
poids de la pontée. 

Règle LXXX. 
Superstructure8. 

Le navire doit avoir un gaillard ayant au 
moins la hauteur réglementaire et une longueur 
d'au moins 7 pour cent de la longueur du navire 
et, en plus, une dunette ou une demi-dunette 
pourvu d'un capot solide en acier ou d'une rouf 
installé à l'arrière. 

Règle LXXXI. 
Encaissement de8 machine8. 

Les encáissements des machines sur le pont 
de franc-bord doivent être protégés par une 
superstructure ayant au moins la hauteur ré
glementaire, à moins que ces encaissements 
soient d'une solidité et d 'une hauteur suffi
santes pour permettre l'arrimage du bois en 
abord. 

Règle LXXXII. 
Ballasts de double fond 

Les water ballasts situés dans la mi-longueur 
du navire, au milieu doivent avoir une sub
division longitudinale adéquate. 

Règle LXXXIII. 
Pavois. 

Le navire doit être muni soit de pavois fixes 
<l'une hauteur d'au moins 990 millimètres, 
particulièrement renforcés à la partie supérieure 
et consolidés par de soli des jam bet tes fixées 
au pont par Ie travers des barrots et pourvus 
des sabords de décharge nécessaires, soit de 
rambardes convenables de la même hauteur 
que celle qui est indiquée cid-dessus pour les 
pavois. 

R ègle LXXXIV. 
Ouverture8 dans le pont recouvertes par la pontée 

de bois. 
Les ouvertures des espaces situés au-dessous 

du pont de francbord doivent être bien fermées 
et les tringles mises en place. To1;1tes les inst_alla
tions telles que les barrots mobiles, les galiotes 

et panneaux mobiles doivent être en place. 
Lorsque les cales sont appelées à être ventilées 
les manches à air doivent être efficacement 
protégées. 

Règle LXXXV. 
Arri-mage. 

Les puits dans les ponts de franc-bord doivent 
être remplis du bois, arrimé aussi massivement 
que possible et de manlère à atteindre au moins 
au niveau de la hauteur réglementaire d'un 
chateau. A bord d 'un navire qui se trouve en 
hiver dans une zone d'hiver périodique la hau
teur de la pontée au-dessus du pont de franc
bord ne doit pas être supérieure au tiers de la 
plus grande largeur du navire. 

Toute pontée de bois doit être arrimée d'une 
manière massive, saisie et assujettie. E lle ne 
doit gêner en aucune façon ni la navigation ni 
la man<Puvre du navire, nu compromettre la 
conservation pendant toute la duree du voyage 
d'une marge suffisante de stabilité, en égard 
aux augmentations de poids telles que celles 
résultant du mouillage de la cargaison, ainsi 
qu'aux réductions de poids provena .t par la 
consommation du combustible et des appro
visionnements. 

Règle LXXXVI. 
Protection de l' équipage, accès à la tranche des 

machine8 &c. 
Un moyen d'accès sûr et satisfaisant doit 

permettre d 'atteindre, à tout moment les locaux 
de l'équipage, la tranche des machines et toutes 
les ~u tres parties qui sont obligatoirement 
utilisées pour la mano,uvre. Aux endroits qui 
permettent d'atteindre ces parties, la pontée 
doit être arrimée de telle façon q_ue les ouver
tures y donnant accès puissent etre convena
blement fermées et disposées de manière à 
empêcher toute rentrée d'eau. Des moyens de 
protection efficaces pour l'équipa.ge, sous la 
forme de garde-corps, ou de filières s'élevant 
au moins à 1 m 20 au-dessus de la pontée et 
espacées verticalement de 30 centimètres au 
plus les uns des au tres, doivent êh e installés de 
chaque cöté de la pontée. Le dessus de la pontée 
doit être suffisamment nivelé pour servir de 
passavant. 

Règle LXXXVII. 
Dispositions concernant l'aprareil à gouverner. 

Les dipositifs utilisés pour gouverner doivent 
être convenablement protégés contre les avaries 
que p ourra leur occasionner la pontée et, autant 
que cela est possible et raisonnable, pouvoir 
être accessibles. Des dispositions doivent être 
prises pour que l'on puisse gouverner en cas 
d 'avarie aux appareils principaux. 

Règle L X:XXvlll. 
Montants. 

Lorsque la nature du bois exige l'installation 
de montants, ces derniers doivent être d'une 
solidité appropriée et peuvent être en bois ou 
en métal. Leur écartement doit être en rapport 
avec la longueur et la nature du bois transporté, 
mais il ne doit pas être supérieur à 3 m 05. Des 
cornières ou des taquets fixés convenablement 
à la töle gouttière ou d'autres dispositifs effi
caces doivent être prévus pour maintenir les 
montants. 
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Règle LXXXIX. 
Saisines . 

La pontée doit être bien saisie sur toute sa 
longueur par des saisines traversières dont 
l'écartement ne doit pas être supérieur à 3 m 05. 

Des points d'attache pour ces saisines doivent 
être riv s à la tóle du carreau à des intervalles 
n'excédant pa-s 3 m 05. La distance comprise 
entre une cloison fronteau de superstructure et 
le premier point d'attache voisin ne doit pas 
être supérieur à 1 m 98. Des points d'attache 
additionnels peuvent être fixés sur la töle 
gouttière. 

Les saisines traversières doivent être en bon 
état et consister en chaîne à mailles serrées de 
19 millimètres au moins ou en fil d'acier flexible 
de résistance équivalente, elles doivent être 
garnies de crocs à échappement et de ridoirs 
accessibles en tout temps. 

Les saisines en fil d'acier doivent avoir un 
bout de chaîne de faible longueur permettant 
de régler l'amarrage. 

Lorsque la longueur des pièces de bois et 
moindre que 3 m 60 l'espacement des saisines 
peut être réduit en proportion ou bien être 
remplacé par d'autres dispositions convenables. 

Lorsq ue l' espacement des saisines est égal 
on inférieur à 1 m 50, les dimensions des saisines 
en chaîne peuvent être réduites à 12,7 milli
mètres, ou on peut employer un fil d'acier de 
résistance équivalente. 

Toutes les installations exigées pour fixer les 
saisines doivent être d'une résistance appro
priée à celle de ces saisines. 

Les montants installés sur les ponts de super
structures doivent être espacés de 3 m 05 et 
être maintenus transversalement par des sai
sines de résistance largement_ suffisantes. 

Règle XC. 
Plans. 

Des plans montrant les dispositions et les 
installations pour l'arrimage et la tenue des 
pontées, conformément aux présentes règles, 
doivent être soumis à !' Autorité habilitée pour 
l'assignation des francs-bords. 

Franc-bord. 

Règle XCI. 
Galcul du Franc-bord. 

Lorsque l ' Autorité habilitée pour l'assigna
tion des francs -bords se sera renducompteque 
Ie navire est convenablement installé et que 
les conditions et les installations sont au moins 
équivalents aux exigences indiquées ci-dessus 
pour le transport des bois en pontée, les francs
bord d'été déterminés suivant les R ègles or
dinaires et les Tables de la 3ème Partie pour
ront être corrigés de façon à donner des francs
bords spéciaux pour Ie bois, en remplaçant les 
pourcentages qui figurent à la Règle LIII par 
ceux qui sont donnés dans la Table suivante : 

Le franc-bord d'hiver pour les navires trans
portant des bois en pontée s'obtient en ajou
tant au franc-bord d'été 1/ 36 du tirant d'eau 
correspondant compté à partir du dessus de 
quille. 

Le franc-bord d 'hiver pour Ie bois dans l'At
lantique Nord est celui prescrit dans la Règ·e 
LXV pour les francs-bords dans l'Atlantique 
Nord. 

Le franc-bord tropical pour Ie bois s'obtient 
en déduisant du fr;:mc-bord d'été pour Ie bois 
1/,8 du tirant d'eau correspondant, compté à 
partir du dessus de quille. 

6eme PARTIE. 

Li g ues de charge des Navires 
à Citernes. 

Définition. 

Navire à citernes. - L'expression "navire à 
citernes" s'applique à tout vapeur construit 
spécialement pour transporter des cargaisons 
liquides en vrac. 

Règle XCII. 

Marques sur les murailles du navire. 

Les marques sur les murailles sont celles qui 
sont indiquées au croquis de la Règle IV. 

Condltions supplémentalres d'asslguatlon 
JJermettant l'augmentation d'enforcement. 

Règle XCIII. 

Gonstruction du navire. 

Le navire à citernes doit être construit avec 
une solidité suffisante pour Ie tirant d ' eau accru 
correspondant au franc-bord assigné. 

Règle XCIV. 

Gaillard. 

Le navire doit avoir un gaillard ayant une 
longueur au moins égale à 7 pour cent de la 
longueur du navire et une hauteur au moins 
égale à la hauteur réglementaire. 

Règle XCV. 

Encaissements des machines. 

Les ouvertures dans les encaissements des 
machines sur Ie pont de franc-bord doivent 
avoir des portes en acier. Les encaissements 
doivent être protégés par une dunette ou un 
chateau fermé ayant au moins la hauteur régle
mentaire ou par un rouf de même hauteur et 
de solidité équivalente. Les cloisons des extré
mités de ces superstructures doivent avoir les 
échantillons exigés pour les cloisons fronteaux 
de chateau. Toutes les entrées dans les construc
tions sur Ie pont de franc-bord doivent être 
munies de fermetures efficaces et les seuils 

Longueur effective totale de superstructures. 

0 1 0,1 L 1 0,2 L 1 0,3 L 1 0,4 L 0,5 L 1 0,6 L 1 0,7 L 1 0,8 L 1 0,9 L L 

Navires de tous % 
1 o/c I o/c I o/c I o/c % 1 

% 
1 o/c I o/c I o/c 

% 
les types . . 20 30~75 41~5 52~25 6; 69,25 75,5 81~5 87~5 93~75 100 

L. & S. 1931. 54 
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doivent avoir une hauteur d'au moins 457 milli
mètres au dessus du pont. Les parties exposées 
des encaissements de la machine sur Ie pont 
de superstructures doivent être de construction 
solide et toutes leurs ouvertures munies de 
fermetures en acier, attachées de façon per
manente sur les encaissements et susceptibles 
d'être fermées et assujetties de l' intérieur et de 
l' extérieur ; les seuils de ces ouvertures doivent 
s'élever au moins à 380 millimètres au-dessus 
du pont. Les panneaux de chaufferies doivent 
être aussi éleves qu'il est raisonnable et possible 
dele faire au-dessus du pont de superstructures 
et avoir de forts couvercles en acier, attachés 
de façon permanente à leurs emplacements. 

R ègle XCVI. 

Passerelle. 

Une passerelle permanente de construction 
efficace dans ses parties exposées doit être in
stallée de !'avant à l'arrière, au niveau du pont 
de superstructures, entre la dunette et Ie 
chateau et, lorsque l'équipage est logé à !'avant 
du navire, cette passerelle doit s'étendre du 
chateau au gaillard. Tout autre moyen d'accès 
équivalent, comme des passages au-dessous du 
pont, peut être employé au lieu d'une passerelle. 

Règle XCVII. 

Protection de l'équipage. Accès à la tranche des 
machines, &c. 

Un moyen d'accès sûr et satisfaisant doit 
permettre d 'atteindre, du niveau de la pas
serelle les locaux de l 'équipage, la tranche des 
machines et les parties du navire qui sont 
obligatoirement utilisées pour la man<Pu".re du 
navire. Cette règle ne s'applique pas aux cham
bres des pompes dont les entrées se font du 
pont de franc-bord quand elles sont munies de 
moyens de fermeture de la classe 1. 

Règle XCVIII. 

Panneaux. 

Tous les panneaux du pont de franc-bord ou 
du pont des caisses d'expansion doivent être 
fermés par des couvercles en acier robustes et 
étanches. 

Règle XCIX. 

lrl anches à air. 

Les manches à air desservant des espaces 

situés au-dessous du pont de franc-bord doivent 
être de solidité suffisante ou être protégPes par 
des superstructures ou des moyens efficaces 
équivalents. 

Règle C. 

Dispositifs pour l'évacuation de l'eau. 

Les navires munies de pavois doivent avoir 
des rambardes au moins sur la moitié de la 
longueur de la partie exposée du pont ou tous 
autres dispositifs efficaces pour l'évacuation 
de !'eau. Le can supérieur du carreau doit être 
tenu aussi bas que possible et de préférence il 
ne doit pas dépasser Ie can supérieur de la cor
nière gouttière. 

Quand les superstructures sont reliées par 
des trunks, des rambardes doivent être instal
lées sur toute la longueur des parties exposées 
du pont de franc-bord. 

R ègle CL 

Plans. 

Des plans montrant les dispositions et les 
installations doivent être soumis à l'approbation 
de ! ' Autorité habilitée pour l'assignation des 
francs-bords. 

Francs -b9rds. 

R ègle CII. 

Galcul du franc-bord. 

Quand l'Autorité habilitée ,POur l'assignation 
des francs-bords aura constaté que les exigences 
ci-dessus indiquées sont remplies, Ie franc-bord 
d'été pourra être calculé d 'après la Table de 
franc-bord des navires à citernes. Toutes les 
corrections devront être faites suivant la 3ème 
partie du Règlement à l'exception de celles 
pour les vapeurs à pont découvert, pour les 
superstructures détachées, pour l'excès de ton
ture et pour les voyages d'hiver à travers 1' At-
lantique Nord. · 

Règle XIII. 

Réduction pour superstructures détctchées. 

Lorsq ue la longueur totale effective des super
structures est moindre que L, la déduction est 
un pourcentage de celle prévue pour une 
longueur de superstructure égale à L. Elle est 
obtenue par Ie tableau suivant : · 

Longueur totale etfective des s·uperstr·uctures. 

- 0 0.1 L 0,2L 0,3 L 10,4L 0,5 L 0,6 L 1 0,7 L 1 0,8 L 1 0,9 L 1 L 

Navires de tous % % % % 
1 

% % % 
1 

% 1% ,-%-,% 
les types .. 0 7 14 21 31 41 52 63 75,3 87,~_:.?0_ 
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Règle CIV. 

Déduction pour e:ccès de tonture. 

Quand la tonture est plus grande que la ton
t ure réglementaire, la correction pour excès de 
tonture (voir Règle LVII de la 3ème Partie, 
Ligries de Charge pour les Vapeurs) est déduite 
du franc-bord pour tous les navires à citernes. 
La Règle XLI X ne s'applique pas sauf que la 
déduction maximum pour excès de tonture est 
de 38 millimètres pour une longueur de 30 m 50 
et elle augmente de 38 millimètres chaque fois 
que la longueur du navire augmente de 30 m 50. 

R ègel CV. 

Voyages pendant l'hiver à travers l'Atlantique 
N ord au nord du parallèle 36° N ord. 

Le franc-bord est Ie franc-bord d'hiver auquel 
on ajoute 25 millimètres chaque fois que la 
longueur du navire augmente de 30 m 50. 

R ègle CVI. 

Tableait de franc-bord pour les navires à citernes . 

L. j Franc-bord j L. 1 Franc-bord 

Mètres Millimètres Mètres Millimètres 
57,91 546 121,92 1587 
60,96 587 124,97 1648 
64,01 627 128,02 1712 
67,06 668 131,06 1775 
70,10 711 134,11 1841 
73,15 754 137,16 1907 
76,20 800 140,21 1973 
79,25 846 143,26 2037 
82,30 894 146,30 2100 
85,34 942 149,35 2161 
88,39 993 152,40 2222 
91,44 1044 155,45 2281 
94,49 1095 15~,50 2339 
97,54 1145 161,54 2395 

100,58 1196 164,59 2451 
103,63 1250 167,64 2504 
106,68 1303 170,69 2558 
109,73 1359 173,74 2609 
112,78 1415 176.78 2657 
115,82 1471 179,83 

1 

2705 
118,87 1529 182,88 2753 

Le cas des navires d'une longueur de .plus de 
182 m 88 est laissé à l'Administration. 

ANNEXE II. 

LIMITES DES ZONES ET DES REGIONS 
PERIODIQUES. 

Zones. 
La limite Sud de la "zone d'hiver périodique" 

septentrionale est constituée par une ligue 
tracée : suivant Ie parallèle de latitude 36° 
Nord depuis la cöte E st de l'Amérique du Nord 
jusqu'à Tarifa, en Espagne : suivant Ie parallèle 
de latitude 35° N ord depuis la cöte Est de Corée 
jusqu'à la cöte Quest de Honshiu, Japon; sui
vant le parallèle de latitude 35° Nord depuis 
la cöte Est de Honshiu jusqu'au méridien de 
longitude 150° Ouest; et suivant une ligue 

droite jusqu'à la cöte Ouest de l'île de Van
couver au point de latitude 50° Nord. Fusan 
(Corée) et Yokohama sont considérés comme 
étant sur la ligue de démarcation de la "zone
d'hiver péiiodique" et de la "zone d'été". 

La limite Nord de la "zone tropicale" est con
stituée par une ligue tracée : suivant le paral
lèle de latitude 10° Nord depuis la cöte Est de 
l'Amérique du Sud jusqu'au méridien de longi
tude 50° Ouest ; suivant Ie méridien 20° Ouest 
jusqu'au parallèle de latitude 20° Nord; et 
suivant le parallèle de latitude 20° Nord jusqu'à 
la cöte Ouest d'Afrique; suivant Ie parallèle 
de latitude 8° Nord depuis la cöte Est d'Afrique 
jusqu'à la cöte Ouest de la péninsule de Ma
laisie, Ie long des cötes de Malaisie et du Siam 
jusqu'à la cöte Est de Cochinchine au point de 
latitude 10° Nord; suivant le parallèle de lati
tude 10° Nord jusqu'au méridien de longitude 

' 145° E st, suivant Ie méridien 145° Est jusqu'au 
parallèle de latitude 13° Nord, suivant Ie paral
lèle de latitude 13° Nord jusqu'à la cöte Ouest 
de l'Amérique centrale. Saïgon est considéré 
comme étant sur la ligue de démarcation de la 
,,zone tropicale" et de la "région tropicale pério
dique" (4). 

La limite Sud de la "zone tropicale" est con
stituée par une ligue tracée : suivant le paral
lèle du Tropique du Capricorne depuis la cöte 
Est de l'Amérique du Sud jusqu'à la cöte Ouest 
d'Afrique; suivant Ie parallèle de latitude 20° 
Sud depuis la cöte Est d'Afrique jusqu'à la 
cöte Ouest de Madag'!Scar, Ie long des cötes 
Ouest et Nord de Madagascar jusqu'au méridien 
de longitude 50° Est, suivant Je méridien de 
longitude 50° Est jusqu'au parallèle de latitude 
10° Sud, suivant Ie parallèle de latitude 10 
Sud jusqu'au méridien de longitude 110° Est, 
suivant une ligue droite jusqu'à Port Darwin, 
en Australie, Ie long des cötes d'Australie et de 
l'île Wessel jusqu'au cap Wessel, suivant Ie 
parallèle de latitude 11° Sud jusqu'à la cöte 
Ouest du cap York, suivant le parallèle de lati
tude 11° Sud depuis la cote E st du cap York 
jusqu'au méridien de longitude 150° Ouest, 
suivant une ligue droite jusqu'au point de lati
tude 26° Sud et longitude 75° Ouest, et suivant 
une ligue droite jusqu'à la cöte Ouest de l'Amé
rique du Sud au point de latitude 30° Sud. 
Coquimbo. Rio de Janeiro et Port Darwin sont 
considérés comme étant sur la ligue de démar
cation de la "zone tropicale" et de la "zone 
d'été". 

Les régions suivantes sont considérées comme 
appartenant à la "zone tropicale" : 

(1) L e Ganal de Suez, la M er Rouge et le 
golfe d'Aden, à partir de Port Said jusqu'au 
méridien de longitude 45° Est. Aden et Berbera 
sont considérés comme étant sur la ligue de 
démarcation de la zone tropicale et de la zone 
tropicale périodiq ue 2 ( b). 

(2) Le Golfe Persique jusqu'au méridien de 
longitude 59° E st. 

La limite Nord de la "zone d'hiver périodique" 
méridionale est constituée par une ligue tracée : 
suivant Ie parallèle de latitude 40° Sud depuis 
la cöte Est de l'Amerique du Sud jusqu'au 
méridien de longitude 56° Ouest, suivant une 
ligue droite jusqu'au point de latitude 34° Sud 
et longitude 50° Ouest, suivant Ie parall èle de 
latitude 34° Sud jusqu'à la cöte Ouest d'Afrique, 
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suivant une ligne droite issue de la cöte Est de 
l'Afrique du Sud au point de latitude 30° Sud 
jusqu'à la cöte Ouest d'Australie au point de 
latitude 35° Sud le long de la cöte Sud tl' Au
stralie jusqu'au cap Arid, suivant une ligne 
droite issue de ce dernier point jusqu'au cap 
Grim, en Tasmanie, le long de la cöte Nord de 
Tasmanie j usqu'à Eddystone Point, suivant une 
ligne droite issue de ce dernier point jusqu'à la 
cote Ouest de l'île du Sud de la N ouvelle-Zélande 
au point de longitude 170° Est, Ie long des cötes 
Ouest, Nord et Est de l'île du Sud jusqu'au cap 

aunders, suivant une ligne droite issue de ce 
-cap jusqu'au point de latitude 33° Sud et longi
tude 170° Ouest, et suivant le parallèle de lati
tude 33° Sud, jusqu'à la cöte Ouest de l'Amé
-rique du Sud. Valparaiso, Capetown et Durban 
'Sont considérés comme étant sur la ligne de 
démarcation de la "zone d'hiver périodique" 
méridionale et de la "zone d 'été". 

Zones d'Eté. 
Les autres régions constituent les "zones 

d'été." 
Régions périodiq_ues. 

Les régions suivantes sont des "régions tropi
-cales périodiques" : 

(1) Dans l'Océan Atlantique Nord. 
Région limitée: au Nord par une ligue tracée 

du cap Catoche dans le Yucatan jusqu'au cap 
San Antonio dans l'île de Cuba, par la cöte Sud 
,de Cuba jusqu'au point de latitude 20° Nord, 
et par le parallèle de latitude 20° Nord jusqu'au 
méridien de longitude 20° Ouest, à. l'Ouest par 
'la cöte de l'Amérique centrale, au Sud par la 
cöte Nord de l'Amérique du Sud et par le paral
lèle de latitude 10° Nord, et à l'Est par Ie 
méridien de longitude 20° Ouest. 

Cette région est : 
Zone tropicale du ler novembre au 15 juillet. 
Zone d'été du 16 juilliet au 31 octobre. 
{2) Mer d'Arabie. 
{a) Au nord du parallèle de latitude 24° N . 
Cette région est : 
Zone tropicale du ler août au 20 mai. 
Zone d'été du 21 mai au 31 juillet. 
Karachi est considéré comme étant sur la 

ligue· de démarcation de cette région et de la 
région tropicale périodique (b) ei-dessous -

(b) Au Sud du parallèle de latitude 24° N. 
Cette région est : 
Zone tropicale du ler décembre au 20 mai 

et du 16 septembre au 15 octobre. 
Zone d'été du.21 mai au 15 septembre et du 

16 octobre au 30 novembre. 
(3) Golfe du Bengale. 
Zone tropicale du 16 décembre au 15 avnl. 
Zone d'été du 16 avril au 15 décembre. 
(4) Dans la iner de Ghine. 

f Région limitée: à l'Ouest et au Nord par les 
cötes d'lndo-Chine et de Chine jusqu'à. Hong 
Kong; à l'Est par une ligne droite jusqu'au 
port de Sual (Ile de Luçon) et par les cötes 
Ouest des lies de Luçon, Samar et Leyte jus
qu'au parallèle de 10° N. ; et au Sud par le 
parallèle de latitude 10° N. 

Hong Kong et Sual sont considérés comme 
étant sur la ligue de démarcation de la zone' 
tropicale périodique et de la zone d'été. 

Cette région est : 
Zone tropicale du 21 janvier au 20 avril. 
Zone d'été du ler mai au 20 janvier. 
(5) Dans l'Océan Pacifique Nord. 
(a) Région limitée: au ~ford par le parallèle 

de latitude 25° N., à. l'Ouest parle méridien de 
longitude 160° E., au Sud par le parallèle de 
latitude 13° N. et à l'Est par le méridien de 
longîtude 130° W. 

Cette région est : 
Zone tropicale du ler avril au 31 octobre. 
Zone d'été du ler novembre au 31 mars. 
(b) Région limitée: au Nord et à l'Est par 

les cötes de Californie, du Mexique et de l'Ame
rique centrale, à. l'Ouest par le méridien de 
longitude 120° W. et par une ligne droite joig
nant le point de latitude 30° N. et longitude 
120° W. au point de latitude 13° N. et de longi
tude 105° W. et a u Sud par Ie parallèle de lati
tude 13° N. 

Cette région est : 
Zone tropicale du l er mars au 30 juin et du 

l er au 30 novembre. 
Zone d'été du ler juillet au 31 octobre et du 

Ier décembre au 28/29 février. 
(6) Dans l'Océan Pacifique Sud. ·~ 
(a) Région limitée: au Nord par Ie parallèle 

de latitude 11° S., à l'Ouest par la cöte Est 
d'Australie, au Sud par Ie parallèle de latitude 
20° S. et à. l'Est par le méridien de longitude 
175° E., et également Ie Golfe de Carpentarie 
au Sud du parallèle de latitude 11° S. 

Cette région est : 
Zone tropicale du ler avril au 30 novembre. 
Zone d'été du ler décembre au 31 mars. 
( b) Région limitée : à l'Ouest par le méridien 

de 150° W., an Sud par Ie parallèle de latitude 
20° S. et au Nord et à l'Est par la ligne droite 
constituant la limite Sud de la zone tropicale. 

Cette région est : 
Zone t ropicale du Ier mars au 30 novembre. 
Zone d'été du Ier décembre au 28/29 février. 
Les régions suivantes sant des "régions d'hiver 

périodiques" : 
Zone d'hiver périodique septentrionale (entre 

l'Amérique du Nord et l'Europe). 
(a) Région située à l' intérieur et au Nord de 

la ligne tracée co=e il suit : suivant le méridien 
de longitude 50° W. depuis la cöte du Groen
land jusqu'au parallèle de latitude 45° N., sui
vant le parallèle de latitude 45° N. jusqu'au 
méridien de longitude 15° W., suivant ce méri
dien jusqu'au parallèle de latitude 60° N., et 
suivant le parallèle de latitude 60° N. jusqu'à 
la cöte Ouest de Norvège. 

Cette région est : 
Zone d'hiver du 16 Octobre au 15 avril. 
Zone d'été du 16 avril au 15 octobre. 
Bergen est considéré comme étant sur la ligne 

de démarcation de cette région et de la région 
(b) définie ei-dessous. 

(b) Région située au Nord du parallèle de 
latitude 36° N. et en dehors de la région (a) 
définie ci-dessus. 

Zone d'hiver du Ier novembre au 31 mars. 
Zone d'été du Ier avril au 31 octobre. 
Mer Baltique (jusqn'au parallèle de latitude 

du Skaw). 
Zone d'hiver du Ier novembre au 31 mars. 
Zone d'été du Ier avril au 31 octobre. 
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M er frl éditerranée et 1',J er N oire. 
Zone d'hiver du 16 décembre au 15 mars. 
Zone d'été du 16 mars au 15 décembre. 
Zone d'hiver périodique septentrionale (entre 

l'Asie et l'Amérique du Nord, excepté la mer 
du Japon au Sud du parallèle de latitude 5° N.). 

Zone d'hiver du 15 octobre au 15 avril. 
Zone d'été du 16 avril au 15 octobre. 
Mer du Japon (entre les parallèles de lati-

tude 35° N. et 50° N .). 
Zone d'hiver du ler dëcembre au 28/29 février. 
Zone d'été du ler mars au 30 novembre. 
Zone d'hiver périodique méridionale. 
Zone d'hiver du 16 avril au 15 octobre. 
Zone d'été du 16 octobre au 15 avril. 

ANNEXE III. 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE 
FRA.l.~C-BORD. 

Délivré sous l'autorité du Gouvernement 
~ ------ en vertu des dispositions de la 
Convention Internationale de 1930 sur les Lig
ues de Charge. 

Navire 

Numéro ou lettres 
distinctifs du 

Navire 

Port d'immatriculation ___ _ 
Tonnage brut 

Franc-bord 
mesuré à 

partir de la Emplacement de la 
ligne de pont. Ligne. 

Tl'Opicale _____ ,(a) .............. au-dessus de (b). 
Eté (b) Arête supérieure de 

la ligne passant 
par Ie centre du 
disque. 

Hiver ____ (c) ................ au dessous de(b). 
Hiver dans l' At-
lantique N ord ___ (cl) ............. au dessous de ( b) 

R éduction en eau douce pour tous les francs-
bords ____ _ 

L'a.rête supérieure de la ligne de pont à partir 
de laquelles ces francs. bords sont mesurés se 
trouve à ______ au-dessus de la face 
supérieure du pont de ______ sur la 
muraille. 

Le présent certificat est délivré pour attester 
que Ie navire a été visité et que ses francs•bords 
et ligues de charge indiqués ci.dessus ont été 
assignés conformément aux dispositions de la 
Convention. 

· Ce certificat est valable jusqu'au ____ _ 
Délivré à _______ Ie ____ _ 

Placer ici la signature ou le sceau et la qualifi• 
cation de l' autorité chargée de délivrer le certificat. 

11?:Nota.-Lorsque des vapeurs de mer navi
guent dans des eaux intérieures il est permis 
d'augmenter Ie chargement du navire d'une 
quantité qui correspond au poids •de combus
tible, &c., nécessaire à la consommation entre 
Ie point de départ et la mer libre. 

1 Voir au verso. 

Le navire ayant satisfait entièrement aux 
prescriptions de la Convention, ce certificat est 
renouvelé jusqu'au _________ _ 

A __________ Ie _____ _ 
Signature ou sceau et qualification de l'au• 

torité. 
Le navire ayant satisfait entièrement aux 

prescriptions de la Convention, ce certificat est 
renouvelé jusqu'au ___________ _ 

A __________ Je ·-----
Signature ou sceau et qualification de l'au

torité. 
Le navire ayant satisfait entièrement aux 

prescriptions de la Convention, ce certificat est 
renouvelé jusqu'au __________ _ 

A ·-·········-------- le ...... -----
Signature on sceau et qualification de l'au• 

toriM. 

ANNEXE IV. 

NOMENCLATURES DES LOIS ET REGLE· 
MENTS CONCERNANT LES LIGNES DE 
CHARGE CONSIDERES COMME EQUIV A
LENT AUX BRITISH BOARD OF TRADE 

RULES, 1906. 

AUSTRALIE. 
Part IV of the Navigation Act, 1912- 1920, 

and Navigation (Load Line) Regulations of 
17th December ,1924. 

BELGIQUE. 
Loi sm· la sécurité des navires (7 décembre 

1920). 
CHILE. 

Reglamento para el trazado del disco, marcas 
y linea oficial de carguio de las naves mercantes. 
Decree N°. 1896 of 12th November, 1919. 

DANEMARK. 
Merchant Shipping (Inspection of Ships) Act 

of the 29th March, 1920, with later amendments. 
Rules and Tables of Freeboard for Ships, 

dated 30th September, 1909, as amended by 
Notification of 25th July, 1918. 

FRANCE. 
Loi du 17 avril 1907. Arrêté du 5 septembre 

1908. Décret du 21 septembre 1908. Autre décret 
du 21 septembre 1908 modifié par le décret du 
Ier septembre 1925. Décret du 12 mai 1927. 
Décret du 17 janvier 1928. 

~ ALLEMAGNE. 
Vorschriften der See-Gerufsgenossenschaft 
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über den Freibord für Dampfer und Segel
schiffe, Ausgabe 1908. 

HONGKONG. 
Merchant Shipping Consolidation Ordinance 

(No. 10 of 1899), as amended by Ordinances 
Nos. 31 of 1901, 2 of 1903, 5 of 1905, 16 of 1906, 
9 of 1909, and 6 of 1910. 

ISLANDE. 
Law No. 58 of the 14th June, 1929, Sections 

25-26. 
INDE. 

Indian Merchant Shipping Act, 1923. 

!TALI E . 
Regole e ta,ole per assignazione del "Bordo 

Libero" approved by decree dated the 1st 
February, 1919-VII of the Italian Minister 
for Communications. 
Prior to 1929-British Board of Trade Rules, 
1906. 

J APON. 
Ship Load Line Law (Law No. 2 of the 10th 

year of Taisho (1921)) and the Rules and Re
gulations relating t hereto. 

PAYS-BAS. 
Decree of the 22nd September, 1909 (Official 

J ournal N°. 315) . 

INDES NEERLANDAI ES. 
Netherlands Decree of the 22nd September, 

1909 (Official Journal No. 315). 

NOUVELLE-ZELANDE. 
British Board of Trade Rules, 1906. 

NORVEGE. 
Norwegian Freeboard Rules and Tables of 

1909. 
PORTUGAL. 

Decree No. 11,210 of the 18th Jn ly, Hl25, 
and Regulations and Instructions relating 
thereto. 

ESPAGNE. 
Reglamento para el Trazado del Disco y 

Marcas de Maxima Carga de los Buques mer
chantes, 1914. 

STAITS SETTLEMENTS. 
British Board of Trade Rnles, 1906. 

SUEDE. 
Rules and Tables of Freeboard approbed by 

decree of the 21st May, 1910. 

ROYAUME-UNI. 
Board of Trade Rules, 1906. 

ETATS-UNIS d 'AMERIQUE. 
British Board of Trade Rules, 1906. 

U.S.S.R. 
Rules and Regulations relating to the Load 

Lines of seagoing merchant vessels, published 
by Register of U.S.S.R., 1928. 

31 D ecember 1931. WET, houdende goedkeu
ring van het op 14 Februari 1930 te 
Madrid gesloten luchtvaartverdrag tus
schen Nederland en Spanje. S. 597. 

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

dat het op 14 Februari 1930 t,e M adrid tus
schen Nederland en Spanje gesloten I ucht
vaartverdrag ingevolge artikel 58 der Grnnd
wet - de goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft; 

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

Het nevens deze wet in afdruk gevoegd op 
14 Februari 1930 te Madrid tusschen Neder
land en Spanje gesloten luchtvaartverdrag 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
D e M inister van Koloniën, D e Graaf f. 

De M iniste1· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k la n d. 

(Uitgeg. 21 Januari 1932.) 

CO 'VENTION 
entre 

LES P AYS -BAS ET L'ESPAGNE 
relatlve à la Navill'ation Aérlenne. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa 
Majesté Ie Roi d'Espagne, animés du désir de 
faciliter Ie développement par l'a ir des com
munications entre l'Espagne et les Pays-Bas, 
ont résolu de conclure une Convention à eet 
effet et ont nommé pour leurs Plénipoten
tiaires, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Sou 
Excellence Ie Baron Willem Dirk H endrik 
van Asbeck, Son Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Ie 
Roi d'Espagne, Chevalier de l 'Ordre du L ion 
néerlandais, etc. etc.; 

Sa Majesté Ie Roi d'Espagne: Son Excel
lence D. Dámaso Berenguer y Fusté, Comte 
de Xauen, Président de Son Conseil des Mi
nistres et Son Ministre de l'Armée, L ieutenant 
Général, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre 
Royal et Militaire de Saint Herménégilde, et 
des Ordres de Marie Christine et du Mérite 
Milita ire, Son Gentilhomme de la Chambre en 
exercice, etc., etc., lesquels après s'être com
muniqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en 
bonne et due forme, sont convenus des articles 
suivants: 

Article premier. Chacune des H autes Par
ties contractantes accorde en temps de paix 
aux aéronefs de l'autre Partie contractante 
qui y sont régulièrement immatriculés, la li
berté de passage inoffensif au-dessus de son 
territoire pourvu que soient observées les con
ditions de la présente Convention. 

Il est entendu, t.outefois, que l'établissement 
ou l'exploitation par une entreprise ressor
tissant à l'une des Hautes Parties contractan
tes de lignes aériennes régulières passant au
dessus du territ.oire de l' autre Haute P artie 
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contractante (avec ou sans escale) sera su
bordonné à des arrangements spéciaux entre 
les administrations compétentes des deux Gou
vernements. 

Au sens de la présente Convention, Ie "ter
ritoire" signifie Ie territoire national, métro
politain et colonial , y oompris les eaux terri
toriales. 

Au sens de cette convention on comprend 
par Ie mot aéronefs quand il est employé sans 
une indication spéciale, les aéronefs privés et 
les aéronefs d'Etat affectés exclusivement à 
un service commercial ou postal. 

A1·t. 2. Les aéronefs ressortissant à l'une 
des H autes Parties contractantes, leurs équi
pages et leurs passagers, lorsqu'ils se trouve
ront sur Ie terriooire de l'autre Haute Partie 
contractante, aeront soumis aux obligations 
résultant des dispositions qui seront en vi
gueur dans l'Etat survolé, notamment aux 
prescriptions relatives à la navigation aérienne 
en général, en tant qu'elles s'appliquent à 
tous les aéronefs étrangers sans distinction de 
nationalité, aux droits de douane et autres 
droits régiementaires, aux interdictions d'ex
portation et d'importation, au transport de 
personnes et de marchandises, à la sécurité et 
à l'ordre public, et aux prescriptions sani
taires. lis seront aussi sournis aux autres obli
gations résultant de la législation générale 
qui sera en vigueur, à moins qu'il n'en a it été 
prévu autrement dans la présente Convention. 

Le transport commercial de pei·sonnes et 
d'objets entre deux points quelconques du ter
ritoire d'un même Etat pourra être réservé 
aux aéronefs nationaux. 

Art. 3. Chacune des Hautes Parties con
tractantes aura Je droit d'interdire Ja naviga
tion aérienne au-dessus de certaines zones 
terriooriales, sous réserve qu'il ne sera fait 
.aucune distinction à eet égard entre Jes aéro
nefs nationaux et ceux ressortissant à 1' autre 
Etat, sauf naturellement la réserve de l'usage 
des droits de souveraineté de chacun des deux 
Etats sur son territoire quant à l'emploi des 
aéronefs de l'Etat autres que ceux affectés à 
un service commercial ou postal, tels que les 
aéronefs militaires, Jes aéronefs de police ou 
1es aéronefs douaniers. Chacun des Etats con
tractants devra faire connaître à l'autre Etat 
les zones territoria. les au-dessus desquelles la 
navigation aérienne sera interdite. 

De plus, chacune des Hautes Parties con
tractantes se réserve Ie droit de restreindre ou 
d'interdire provisoirement, en temps de paix, 
en partie ou complètement, dans des circon
ftances exceptionelles et avec effet immédiat, 
la navigation aérienne au-dessus de son terri
toire. 

Art. 4. Tout aéronef qui s'engagerait au
dessus d'une zone interdite sera tenu, dès qu'il 
s'en apercevrait, de donner Ie signal de dé
tresse prescrit par Ie règlement de la naviga
tion aérienne de l'Etat survolé; il devra en 
outre atterrir ou amerrir en dehors de la 
zone interdite, Ie plus _tót et Ie plus près pos
sible sur l'un des aérodromes de eet Etat. La 
même obligation s'appliquera à tout aéronef 
auquel il sera fait un signal spécial réglemen
taire l'avertissant qu'il survole une zone inter
dite. 

Art. 5. Le aéronefs devront être munis 
de signes distinctifs clairement visibles et per
mettant de constater leur identité pendant Ie 

' vol (marques de nationalité et d'immatricula
tion). lis porteront en outre Ie nom et Ie do
micile du propriétaire. 

Les aéronefs devront être munis de certifi
cats d'immatriculation et de navigabilité et de 
tous autres documents prescrits pour la · na
vigation aérienne dans leur pays d'origine. 

Tous les membres de l'équipage qui exer
ceront dans l'aéronef une activité soumise dans 
leur pays d'origine à une autorisation spé
ciale, devront être munis des papiers prescrits 
dans leur pays d'origine pour la navigation 
aérienne et, notamment, des brevets et licen
ces réglementaires. 

Les autres membres de l'équipage devront 
être munis de pÎéces mentionnant leur occu
pation à bord, leur profession, leur identité, 
leur nationalité. 

Les certificats de navigabilité, brevets d'ap
titude et Jicences délivrés ou rendus exécu
toires par l'une des H autes Parties contrac
tantes pour l'aéronef ou l'équipage, seront 
Yalables dans l'autre Etat au même titre que 
Jes documents correspondants délivrés ou ren
dus exécutoires par celui-ci. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
se réserve Ie droit de refuser de reconnaître, 
pour la navigation intérieure sur son terri
toire, Jes brevets d'aptitude et licences déli
vrés à ses ressortissants par l'autrn Partie 
contractante. 

L'équipage et les voyageurs, pour autant 
qu'il n'en aura pas été convenu autrement, 
devront être munis des papiers exigibles 
d·après les prescriptions en vigueur pour Ie 
trafic international. 

Art. 6. Aucun appareil de radiocommunica
t ion quelqu'il soit ne pourra être porté par 
un aéronef sans une licence spéciale, délivrée 
par l'Etat dont l 'aéronef possède la nationalité. 
L'usage de ces apparei ls est soumis au-dessus 
du territoire de chacun des Etats contractants 
aux prescriptions édictées à eet effet par 
l'autorité compétente de eet Etat. En outre 
ces apparei ls ne pourront être employés que 
par des membres de l'équipage munis d'une 
licence spéciale délivrée à eet effet par Ie 
Gouvernement de leur pays. 

Les deux Etats contractants se réservent de 
conclure pour des raisons de sécurité des ar
rangements rela.tifs à l'installation obligatoire 
d'appareils de radiocommunication dans les 
aéronefs. 

Art. 7. Il sera interdit aux aéronefs, à 
leurs équipages et aux passagers de transpor
ter comme cargaison ou d'autre manière des 
armes, des munitions, des gaz nofics ou des 
explosifs. Le transport de pigeons voyageurs 
et d'appareils photographiques et cinémato
graphiques dans les limites du territoire de 
l 'Etat contractant, <lont l'aéronef ne possède 
pas Ja nationalité, ne s'effectuera pas sans une 
permission de l'autorité compétente de eet 
Etat. 

Art. 8. Les aéronefs de chacune des Hautes 
Parties contractantes transportant des voya
geurs et des marchandises devront être munis 
d'une liste nominative des voyageurs et, pour 
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les marchandises, d'un manifeste indiquant la 
nature et la quantité de la cargaison, ainsi 
que des déclarations de douane nécessaires. 

Si, à l'arrivée d'un aéronef, une divergence 
est constatée entre les marchandises transpor
tées et les documents ci-dessus mentionnés les 
autorités douanières du port d'arrivée devront 
se mettre directement en rapport avec Jes 
autorités douanières compétentes de l'autre 
Etat contractant. 

Le transport d'envois postaux pourra être 
1·églé directement entre les administrations 
postales des deux Etats contractants par voie 
d'arrangements spéciaux. 

Art. 9. Dans tous les cas de départ ou d'at
terrissage, chaque Etat contractant pourra 
faire visiter sur son territoire par les autori
tés compétentes les aéronefs de l'autre Etat et 
faire examiner les certificats et autres docu
ments prescri ts. 

Art. 10. Les aérodromes à Ja disposition de 
la navigation aérienne publique seront acces
sibles aux aéronefs des deux Etats. Ceux-ci 
pourront utiliser également les services de 
renseignements météorolo~iques. de liaisons 
radioélectriques et de signa) isation de jour et 
de nuit. Les taxes éventuelles ( taxes d' atter-
1·issage, de séjour etc.) seront les mêmes pour 
les aéronefs nationaux et ceux ressortissant à 
l'autre Etat. 

Art. ll. A l'entrée et à la sortie, Jes aéro
nefs à destination ou en provenance d'un des 
Etats contractants ne pourront se diriger que 
sur un aérodrome ouvert à la navigation 
aérienne publique et classé comme aérodrome 
douanier (avec service de controle des passe
ports) et ce, sans atterrissage intermédiaire 
entre la frontière et l'aérodrome. Dans des 
ca spéciaux, les autorités compétentes pour
ront autoriser Ie départ ou l'arrivée sur 
d'autres aérodromes ou seront effectuées les 
opérations de dédouanement et Ie controle des 
passeports. L'interdiction d'atter1·issage inter
médiaire s'applique également à ce cas spé
ciaux. 

En cas d'atterrissage forcé en dehors des 
aérodromes visés à l'alinéa premier, Ie com
mandant de bord, l'équipage et les passagers 
devront se conformer à la réglementation na
tionale en vigueur à eet effet et Ie comman
dant sera tenu de donner avis à l'aérodrome 
douanier correspondant à la zone fiscale . 

Les deux Hautes Parties contractantes se 
communiqueront la liste des aérodromes ouverts 
à la navigation aérienne publique. Cette liste 
désignera en pi us les endroits ou les formali
tés douanières pourront être effectuées. Toute 
modification apportée à cette liste, ainsi que 
toute restriction même temporaire du droit 
d'utiliser l'un de ces aérodromes, devront 
être immédiatement communiquées à l'autre 
P artie contractante. 

A1·t. 12. Les frontières des deux Hautes 
Parties contractantes ne seront franchies qu'en
tre les points déterminés par les Etats respec
tifs. 

Il est d'ores e t déjà prévu que toute zone 
des frontières dans laquelle l'une des Parties 
contractantes autorise Ie franchissement par 
ses aéronefs nationaux ou des aéronefs d'autre 
nationalité, pourra être utilisée ipso facto 

pour Ie pas age des aéronefs ressortissant à 
1' autre Partie contractante. 

Art. 18. En fait de lest, il ne pourra être 
jeté que du sable fin ou de !'eau. 

Art. 14. En cours de route, ne p.ourront 
être jetés ou abandonnés d'une autre manière, 
en dehors du lest, que des objets ou des ma
tières pour lesquels l'Etat au-dessus du terri
toire duquel il sera procédé à cette opération, 
aura accordé une autorisation spéciale. 

Art. 16. Pour toutes les questions de na
tional ité à envisager dans l'application de la 
présente Convention, il est entendu que les 
aéronefs ont la nationalité de l'Etat sur Ie 
registre duquel il s sont régulièrement i=a
triculés. 

Art. 16. Les deux Hautes Parties contrac
t.antes échangeront entre elles chaque mois Jes 
listes d'inscriptions sur Ie registre matrioule 
et de radiations d'inscriptions effectuées au 
cours du mois précédent. 

Art. 17. Tout aéronef passant ou transitant 
à tra.vers l'atmosphère d'un des deux Etats 
contractants et effectuant seulement les at
terrissages et arrêts raisonnablement nécessai
res, pourra être soustrait à la saisie pour con
trefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, moyen
nant Ie dépöt d'un cautionnement <lont Ie 
montant, à défaut d'accord amiable, sera 
fixé dans Ie plus bref délai possible par 
l'autorité compétente du lieu de la saisie. 

Art. 18. Les aéronefs ressortissant aux deux 
E tats contractants auront droit, pour l'atterris
sage, notamment en cas de détresse, aux mê
mes mesures d' assistance que les aéronefs na
tionaux. 

Le sauvetage des appareils perdus en haute 
mer sera réglé, sauf convention contraire, par 
Jes principes du droit maritime résultant des 
conventions internationales qui seront en vi
gueur ou, à leur défaut, des lois nationales 
des sauveteurs. 

Art. 19. Les deux Hautes Pàrties contrac
tantes se communiqueront mutuellement tou
tes les prescriptions en vigueur sur la naviga
tion aérienne dans leur territoire. 

Art. 20. Les détails d'application de la. 
présente Convention seront réglés, toutes les 
fois que cé sera possible, par entente directe 
entre les diverses administrations compéten
tes des deux Parties contractantes (notamment 
pour réglementer Jes formalités douanières). 

Toute contestation au sujet de l'application 
de la présente Convention, qui n'aurait pu 
être résolue amiablement par la voie diplo
matique ordinaire, sera d'abord soumise à 
!'examen d'une Commission de conciliation 
constituée par un membre du coté des Pays
Bas, un autre membre du coté de l'Espagne 
et un président nommé de commun accord. 
Les membres ainsi que Ie président, seront 
nommés chaque fois qu'un nouveau cas Ie 
rendra nécessaire. Si les Hautes Parties con
tractantes ne se mettraient pas d'accord au 
sujet de la nomination du président ou de Ja 
sentence prononcée par Ja Commission <lont 
il s'agit, Ie litige sera soumis à la Cour per
manente de Justice internationale de La Haye. 

Art. 21. Le régime des sanctions à appli
quer aux aéronefs en contravention avec les 
prescriptions de cette convention sera cel ui 
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indiqué dans les règlements de navigation 
aérienne de chaque pays pour les aéronefs 
nationaux. 

Art. 22. Chacune des Haut.es Parties con
tractant.es pourra, à tout moment, dénoncer la 
présent.e Convention avec un préavis de douze 
mois. Elle sera considérée comme dénoncée 
avec effet immédiat si les deux Etats arrivent 
à conclure avec d'autres Etats une convention 
aérienne de caractière général. 

Art. 23. La présente Convontion devra être 
ratifiée et les ratifications seront échangées Ie 
plus tót qu'il sera possible. Elle entrera en 
vigueur à la dat.e de !'échange des ratifica
tions. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respec
tifs ont signé la présent.e Convention et y ont 
apposé leurs sceaux. 

Fait à Madrid, en double expédition, Je 
quatorze février mil neuf cent trente. 

(L.S.) van Asbeck. 
(L.S.) Dámaso Berenguer. 

31 December 1931. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 
s. 598. 

31 Decemb er 1931. WET tot wijziging van 
artikel 20, eerst.e lid, der Invaliditeitswet. 
s. 599. 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1931/1932, n°. 136, 
1-6. 

Hand. id. bladz. 1363- 1368. 
Bijl . Hand. l ste Kamer 1931/1932 n°. 136, 

bladz. 1. 
Hand. id. bladz. 143-144. 
Wij WILHELMINA, enz. . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om voor de jaren 1932, 
1933 en 1934 de Rijksbijdrage, als bedoeld in 
artikel 20, ee.rst.e lid, der Invaliditeitswet t.e 
Yerminderen · 

Zoo is het,' dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 20 der 

Invalidit.eitswet worden de woorden: ,,en van 
zeventien millioen zeshonderd drie en twintig 
duizend gulden gedurende elk der overige zes 
en zestig jaren." vervangen door de woorden: 
,, , van zeventien millioen zeshonderd drie en 
twintig duizend gulden over elk der jaren 
1929, 1930 en 1931, van elf millioen eenhon
derd drie en twintig duizend gulden over elk 
der jaren 1932, 1933 en 1934 en van zeventien 
millioen zeshonderd drie en twintig duizend 
gulden gedurende elk der overige zestig ja
ren.". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De- I 

cember 1931. 
WILHELMINA. 

De Ministtr van A1·beid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r schuur. 

De M inister van Financiën, D e Geer. 
(Uitgeg. 25 Januari 1932.) 

31 December 1931. WET, houdende vaststel
ling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Curaçao over het dienstjaar 1928. S. 600. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 5,589,817.27. 
De ontvangsten hebben bedragen: 
f 5,136,143.125. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt, 

f 453,674.145 . 

31 Decembe,· 1931. WET, houdende wijziging 
van het elfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1931 {st.eun aan 
koffieondernemingen; proefnemingen tot 
mechanisatie van den landbouw in Suri
name). S. 601. 

31 December 1931. WET, houdende goed
keuring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-I ndië tot 
nadere wijziging en aanvulling van Af
deeling III van de begrooting van N ede1·
landsch-lndi ii voor het dienstjaar 1931. 
s. 602. 

31 December 1931. WET, houdende goed
keuring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-Indië tot 
nadere wijziging en aanvulling van Af
deel ing IV van de begrooting van Neder
landsch-l ndië voor het dienstjaar 1931. 
s. 603. 

31 Decembe,· 1931. WET, houdende goed
keuring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-Indië tot 
nadere wijziging en aanvulling van Af
deeling V van de begrooting van Neder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1931. 
S. 604. 

31 December 1931. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 
s. 605. 

31 December 1931. WET, houdende voorzie
ning in de behoeft.e aan kasgeld voor den 
Indischen dienst gedurende het jaar 1932. 
s. 606. 

31. December 1931. WET, houdende het aan
gaan van een geldleening ten laste van 
N ederlandsch-lndië. S. 607. 

Wij '\VILHELMINA, enz. .. . doen t.e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is t.er aflossing van vlot
tende schuld een ge ldleening ten laste van 
N ederlandsch-lndië aan t.e gaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Machtiging. B edrag. Naani. 

Art. 1. 1. Onze Minister van Koloniën 
wordt gemachtigd om schuldbewijzen ten laste 
van Nederlandsch-lndi lt te gelde te maken, 
tot een nominaal bedrag van ten hoogste 
f 150,000,000. 

2. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd om bij de uitgifte in het buitenland 
van schul dbewijzen als bedoeld in het vorig 
lid van dit artikel de garantie van het Rijk 
te verleenen voor de nakoming van de uit die 
uitgifte voortvloeiende verplichtingen. 

3. De uitgifte geschiedt tegen een door 
Onzen Minister van Koloniën, in overleg met 
Onzen Minister van Financiën, te bepalen 
koer en rente. 

4. Voor zoover de in het eerste lid bedoel
de schuldbewijzen in een vreemde munteen
heid worden uitgedrukt, wordt voor de toe
passing van dat lid de vreemde munt tot gul
dens herleid volgens de muntpariteit. 

5. Voormelde tegeldemaking kan geschie
den, hetzij in eens tot het geheele beloop van 
het in het eerste lid bedoeld bedrag, dan wel, 
achtereenvolgens, bij gedeelten van dat be
drag, op de tijdstippen, welke Onze Minister 
van Koloniën dienstig zal achten. 

6. De ingevolge het eerste lid plaats vin
dende tegeldemakingen worden be chouwd als 
afzonderlijke leeningen ten laste van Neder
landsch-lndië en aangeduid als Nederlandsch
Indische gegarandeerde leening met bijvoe
ging van de munteenheid van het land, waar, 
en met vermelding van het jaar, waarin de 
tegeldemaking plaats vindt. Indien in het
zelfde jaar meer dan één tegeldemaking krach
tens deze wet geschiedt, worden de tweede en 
volgende uitgiften van dat jaar aangeduid 
door bijvoeging van een der letters A, B, C, 
enz., naar gelang van de volgorde, waarin die 
gedeeltelijke tegeldemakingen geschieden. 

Uitvoeringsvoorschriften. R ekening der lee-
ning. Schulddelging. 

2. 1. De voorwaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden met inachtneming van de voorschrif
ten dezer wet door Onzen Minister van Ko
loniën, in overleg met Onzen Minister van 
Financiën, vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbewij
zen wordt voor elke leening, als bedoeld in 
het vijfde lid van artikel 1, afzonderlijk een 
rekening afgelegd, welke, na door de Alge
meene Rekenkamer in Nederland te zijn op
genomen en gesloten, aan de Staten-Generaal 

• wordt medegedeeld. 
3. De schuldbewijzen worden vóór de uit

gifte door of namens de Algemeene Reken
kamer in Nederland geregistreerd en van een 
bewijs dier registratie voorzien. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten 
hoogste 50 jaren, gerekend van het jaar vol-

gende op dat, waarin een tegeldemaking als 
bedoeld in het vijfde lid van artikel 1, plaats 
vindt. 

5. In de voorwaarden, bedoeld in het eer
ste lid van dit artikel, kan de bevoegdheid 
tot versterkte delging van de krachtens deze 
wet gevestigde schuld worden voorbehouden. 

6. De, ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden, terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de A lgemeene Re
kenkamer in Nederland overgebracht. 

Betaling van rente, aflos"sing en kosten 
der leening. 

3. Voor de voldoening van de rente en de 
delging van de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, alsmede ·van de kosten 
van tegeldemaking van de krachtens deze wet 
uitgegeven schuldbewijzen, wordt het benoo
digde bedrag op de begrooting van Neder
landsch-Indië uitgetrokken. 

Vrijstelling van belastingen. 

4. Krachtens deze wet in het buitenland te 
gelde gemaakte schuldbewijzen met de daarbij 
behoorende rentebewijzen zijn vrijgesteld van 
a lle Nederlandsche en Nederlandsch-Indischo 
belastingen, welke van schuldbewijzen ten 
laste van Nederland of van Nederlandsch
Indië en de daarbij behoorende rentebewijzen 
mochten worden geheven. 

Vrijstelling van zegelrecht . 

5. Alle stukken, krachtens deze wet op te 
maken en uit te vaardigen, de af te geven 
quitantiën, de biljetten van inschrijving voor 
en de nota's van toewijzing van de in artikel 
1 bedoelde schuldbewijzen, alsmede de over
eenkomsten, welke voor de tegeldemaking van 
deze schuldbewijzen worden gesloten, zijn vrij 
van zegel recht. 

I nwerkingtreding. 

6. De wet treedt in Nederland en in Ne
derlandsch-Indië in werking onderscheidenlijk 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer afkondiging ter eener en ter anderer 
plaatse. 

T itel. 

7. Deze wet kan worden aangehaald als 
"Tweede Nederlandsch-Indische Leeningwet 
1931". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1931. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Koloniën, De G r a af f. 
De M inister van Financiën, De Ge e r . 

(Uitgeg. 11 Januari 1932.) 
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NAGEKOMEN STAATSBLADEN. 

8 September 1931. BESLUIT houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 15 
December 1910 (Staatsblad n°. 369), zoo
als dat sedert is gewijzigd, laatstelijk bij 
Koninklijk besluit van 8 Juli 1921 (Staats
blad no. 901), tot uitvoering van de Post
s_paarbankwet. S. 394, 

WiJ WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Financiën van 28 Juli 1931, 
La. I, afdeeling Kabinet en Secretarie, en van 
17 Juli 1931, n°. 115, afdeeling Generale 
Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
Augustus 1931, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
melde Ministers van 27 Augustus 1931, Afdee-
1ing Kabinet en Secretarie, n°. 354, en van 3 
September 1931, n°. 68, afd. G. Th.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Koninklijk besluit van den 15den 

December 1910 (Staatsblad n°. 369), zooals dat 
sedert is gewijzi~d, laatstelijk b\j Koninklijk 
besluit van 8 Juh 1921 (Staatsblad n°. 901), de 
volgende wijzii;\ingen aan te brengen: 

Art. I. Artikel 1 sub a en b worden gelezen 
als volgt : 

,,a. onder Wet: de Postspaarbankwet; 
b. onder kantoor: een voor den spaarbank

dienst opengesteld kantoor der posterijen"; 
Art. II. In artikel 2 vervallen de woorden : 

,,indien deze althans niet op een Maandag valt,". 
Art. III. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
"Het model van het spaarbankboekje en van 

het Staatsschuldboekje wordt door Onzen Mi
nister van ,v aterstaat vastgesteld." 

Art. IV. Artikel 4 vervalt. 
Art . V. Artikel 5 vervalt. 
Art. VI. Artikel 6 lid 1 tot en met 3 worden 

door de volgende 4 leden vervangen : 
"1. Een duplicaat van een spaarbank- of 

taatsschuldboekje kan worden aangevraagd 
door den inlegger of door hem, die wettelijk 
bevoegd is op het oorsl/ronkelijk boekje terug
betaling, in- of afschrijving te vorderen. De 
aanvrage volgens model moet aan het kantoor, 
onder welks ressort de aanvrager woont, ten 
overstaan van den postambtenaar onderteekend 
worden. Deze overtuigt zich van de identiteit 
van den aanvrager. 

2. Een duplicaat kan worden afgegeven 
voor een boekje, 

a. dat ontvreemd, verloren of in het onge
reede is geraakt ; 

b. dat zich bevindt in handen van een ander 
dan dengene, die wettelijk bevoegd is op het 
boekje terugbetaling, in- of afschrijving te vor
deren, tenzij de houder van het boekje zijn 
wettelijk gegronde aanspraak daarop kan be
wijzen. 

3. Een duplicaat van een boekje, zoowel 
.sub a als sub b van het vorig lid bedoeld, wordt, 
behoudens bijzondere gevallen ter beoordeeling 
van den directeur, eerst afgegeven na verloop 
van acht weken na den dag van ontvangst van 
de aanvrage en wordt rechtstreeks aan den aan
vrager toegezonden. 

4. In het geval sub b van lid 2 bedoeld, 
wordt de houder van het boekje bij aangetee
kenden brief uitgenoodigd zijn wettelijk ge
gronde aanspraak daarop te bewijzen, waarvoor 
hem een termijn van 4 weken wordt gegeven. 
Het duplicaat wordt in dit geval, nok al is de 
termijn, bedoeld in het vorig lid, reeds verstre
ken, niet afge~even dan na verloop van 5 weken 
nadat de aangeteekende brief is uitgereikt, de 
in ontvangstneming van den brief is geweigerd 
of deze door de postadministratie als onbestel
baar is verklaard." 

Artikel 6 lid 4 wordt lid 5. In dit lid wordt het 
woord" postkantoor" vervangen door "kantoor". 

Artikel 6 lid 5 wordt lid 6. 
Artikel 6 lid 6 wordt lid 7. 
Artikel 6 lid 7 wordt lid 8. 
Art. VII. Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
,,1. Een spaarbankboekje of een Staats-

schuldboekje, dat naar het gevoelen van den 
postambtenaar of van den directeur niet meer 
kan dienen, wordt na intrekking, vervangen 
door een nieuw. 

2. Voor een nieuw boekje kan 25 cents in 
rekening worden gebracht, indien naar het 
oordeel van den directeur daarvoor gronden 
aanwezig zijn." 

Art. VIII. Artikel 8 wordt na de punt
komma gelezen als volgt : 

,,Zij worden daartoe zoo noodig ingehouden." 
Art. IX. Na artikel 8 wordt een nieuw arti

kel 8bis ingevoegd, luidende als volgt : 
"Behoudens het geval genoemd in artikel 6 

lid 8 is de postambtenaar verplicht op verlangen 
van den houder voor een spaarbank- of Staats
schuldboekje, dat aan den directeur wordt op
gezonden, een ontvangbewijs volgens model af 
te geven." 

Art. X. Artikel 9 lid 3 wordt gelezen als 
olgt: 
"De naam en de voorletters van den inlegger 

alsmede diens woonplaats worden door den 
1)0stambtenaar overgenomen op een daarvoor 
hestemde kaart. De inlegger stelt vervolgens op 
die kaart zijn handteekening." 

In artikel 9 lid 4 worden de woorden "in het 
register" vervangen door: ,,op de kaart" 

Artikel 9 lid 5 wordt gelezen als volgt : 
,,Privaatrechtelijke lichamen en publiek

rechtelijke instellingen worden niet als inleggers 
toegelaten, voordat, ter beoordeeling van den 
directeur, gebleken is, dat tegen toelating geen 
bezwaar bestaat." 

Art. XI. Artikel 10 lid 1 wordt gelezen als 
volgt: 

"Hij, die een inlage doet ten name van een 
ander, kan indien zulks op een nieuw boekje 
geschiedt, daarbij bepalen, dat de inlegger geen 
terugbetaling zal kunnen bekomen van' het 
tegoed of van een gedeelte van het tegoed op 
het boekje, waarop de inlage is geschied, vóór 
een aangegeven tijdstip is aangebroken of een 
zekere voorwaarde is vervuld. Is als t\jdstip 
aangewezen het 001>,enblik, waarop de inlegger 
een bepaalden leeftijd heeft bereikt, dan wordt 
de bepaling als vervallen beschouwd, indien 
de inlegger vóór het bereiken van dien leeftijd 
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komt te overlijden. Is de t,erugbetaling afhan
kelijk gesteld van de toestemming van een 
bepaald persoon, dan vervalt de bepaling bij 
diens overlijden. Is de terugbetaling afhankelijk 
gesteld van eenigP-gebeurteuis of omstandigheid, 
dan moet tevens de dag wor en bepa,i ld, waarop 
de voorwaarde, indien zij alsdan niet vervuld 
is, vervalt . Indien deze voorschriften niet of 
niet volledig zijn opgevolgd, wordt de bepaling 
als niP.t gesteld beschouwd." 

Artikd 10 lid 2 wordt gelezen als volgt : 
"Tenzij daaromtrent het, tegendeel bepaald 

is, kan de inlegger, zoolang de beperkende be
paling van kracht is, gee inschrijvingen op 
naam in een Grootboek van deNationaleSchuld, 
rentegevende obligatiën ten laste van den Staat 
of certificaten aan toonder van inschrijving in 
een Grootboek of inschrijYing op een Staats
schuldboekje verkrijgen." 

Art. XII. Na artikel 10 wordt een nieuw 
artikel lObis ingevoegd, luidende als volgt: 

"Inlagen kunnen, volgens de regelen door 
Onzen Minister van Waterstaat vast te stellen, 
ook geschieden door overschrijving of storting 
op de door den directeur der Rijkspostspaar
bank daarvoor aan te wijzen rekening ten name 
van de Rijkspostspaarbank bij den Postchèque
en Girodienst onder vermelding van den naam 
van den inlegger te wiens behoeve de inlage 
strekt alsmede van het kantoor en het nummer 
van zijn spaarbankboekje. Deze inlagen worden 
de eerstvolgende maal, dat het spaarbankboekj e 
aan den directeur wordt toegezonden, door de
zen in dat boekje ingeschreven. Eerst na de 
inschrijving inhet boekj ekan terugbetaling dezer 
inlagen plaats vinden." 

Art. XIII. In artikel 12 lid 1 wordt het 
woord "vijfde" vervangen door "achtste". 

Art. XIV. Aan artikel 14 wordt een nieuw 
lid 3 toegevoegd, luidende als volgt : 

"Aan aanvragen, niet in tegenwoordigheid 
van een postambtenaar onderteekend en door 
den inlegger rechtstreeks aan den directeur ge
zonden, kan in bijzonder omstandigheden 
ter beoordeeling van den directeUL :7orden vol
daan." 

Artikel 14 lid 3 wordt lid 4. 
Artikel 14 lid 4 wordt lid 5 en gelezen als 

volgt: 
"Zij is, indien door den directeur daarvoor 

geen andere termijn is vastgesteld twee weken 
geldig ; na het verstrijken vim den o_p het stuk 
aangegeven termijn kan terugbetaling alleen 
verkregen worden door uitdrukkelijke verlen
ging van den termijn kracht ens een aanteeke
ning, door den directeur op de order van beta
ling gesteld of door een nieuwe aanvrage in den 
gewonen vorm." 

Art. XV. Artikel 14bis wordt gelezen als 
volgt: 

"De inlegger, die terugbetaling wenscht van 
zijn tegoed of een gedeelte daarvan, teneinde dit 
te doen bijschrijven op een door hem aan te 
wijzen rekening bij den postch èque- en giro
dienst, richt een daartoe strekkend verzoek tot 
den directeur der Rijkspostspaarbank, onder 
overlegging van zijn spaarbankb_oekje. De direc
teu; schrijft, indien zich daartegen niets verze~, 
het aangevraagd bedrag, verhoogd met een 
aan de Rijkspostspaarbank verschuldigd recht, 
hetwelk gelijk is aan het bij den postchèque- en 
girodienst geldende stortingsrecht, in het boekje 

af. Vervolgens geeft hij opdracht het aange
vraagd bedrag van de door hem aan te wijzen 
postrekening ten name van de Rijkspostspaar
bank over te schrijven op de door den inlegger 
aangewezen postrekening. H et boekje wordt, 
indien dit na de afschrijving nog een tegoed 
aanwijst, aan den inlegger teruggezonden." 

Art. XVI. In artikel 16 wordt het woord 
,,derde" vervangen door "zesde". 

Art. XVII. In artikel 18 worden de woor
den: ,.vennootschappen, vereenigingen of ze
delijke lichamen" vervangen door : ,.privaat
rechtelijke lichamen of publiekrechtelijke in
stellingen". 

De woorden: ,.wier bevoegdheid gebleken is, 
op de wijze als in het laatste lid van artikel 9 
is bepaald," worden vervangen door: ,,die, 
naar het oordeel van den directeur, daarvoor de 
vereischte bevoegdheid bezitten". 

Art. XVIII. In artikel 22 lid 1 vervallen 
de woorden: ,.tot aankoop, door tusschenkomst 
van de R,ijkspostspaarbank, van inschrijvingen 
op naam in een Grootboek van de Nationale 
Schuld, rentegevende obligatiën ten laste van 
den Staat of certificaten aan toonder van in
schrijving in• een Grootboek". 

Aan lid 1 worden toegevoegd de woorden : 
,,Deze doet dat boekje vergezeld van de aan
vrage onverwijld aan den directeur toekomen." 

Artikel 22 lid 2 vervalt. 
Artikel 22 lid 3 wordt lid 2 en gelezen als 

volgt: 
"Na afschrijving op het spaarbankboekje 

van het gezamenlijk wegens den aankoop door 
den inlegger verschuldigd bedrag en de verdere 
kosten, in het volgend artikel vermeld, worden 
het boekje, het bewijs van gedane overschrij
ving in een Grootboek, de gekochte obligatiën 
of certificaten en eventueel de rentebewijzen en 
het formulier ter verkrijging van nieuwe rente
bewijzen aan den inlegger, of wel zoo noodig 
aan een kantoor ter uitreiking aan den inlegger, 
toegezonden. Voor de obligatiën, certificaten en 
rentebewijzen geschiedt die toezending aange
t eekend met aangifte der geldswaarde." 

Artikel 22 lid 4 wordt lid 3 en gelezen als 
volgt: 

,,1:>e inlegger ontvangt tevens een nota in
houdende: 

a. den dag van ontvangst der aanvrage ; 
b. den dag waarop aan de aanvrage is vol

daan ; 
c. het nominaal kapitaal der gekochte in

schrijvingen, obligatiën of certificaten; 
d. de berekening van den koers tegen welken 

de aankoop geschiedde ; 
e. het bedrag van het commissieloon ; 
f. de berekening van de rente en kosten, 

welke aan den inlegger in rekening zijn gebracht; 
g. het bedrag, hetwelk op het spaarbank

boekje is afgeschreven." 
Artikel 22 lid 5 wordt lid 4. In dit lid vervalt 

het woord : ,,rechtstreeks". 
Artikel 22 lid 6 vervalt. 
Artikel 22 lid 7 en 8 worden resp. lid 5 en 6. 
Art. XIX. In artikel 23 lid 1 vervallen de 

woorden : ,, van inschrijvingen in een Grootboek _ 
van de Nationale Schuld, rentegevende obli
gatiën ten laste van den Staat, of certificaten 
aan toonder van inschr,jvingen in een Groot
boek, als" . Na het woord "aankoop" wordt een 
komma ingevoegd. 
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Artikel 23 lid 1 wordt na het woord "alsmede'' 
gelezen als volgt: ,,de kosten van aanteekening . 
Bij aankoop van inschrijving in een der Groot
boeken B van de Nationale Schuld worden 
bovendien de kosten voor rentebewijzen in re
kening gebracht". 

In artikel 23 lid 2 worden de woorden : ,,een 
Grootboek" vervangen door "een der Groot
boeken A". 

Artikel 23 lid 3 wordt gelezen als volgt : 
"Op grond van zoodanige machtiging wordt 

de rente ter beschikking van den directeur ge
steld, zonder dat van den procuratiegever de 
inachtneming van eenige verdere formaliteit 
wordt gevorderd." 

Artikel 23 lid 5 wordt gelezen als volgt : 
,, Voor zooveel de door den directeur ingele

verde saldobiljetten in orde zijn bevonden, 
wordt op eiken renteverschijndag te zijner be
schikking gesteld de alsdan verschenen rente 
van alle door tusschenkomst van de Rijkspost
spaarbank verkregen inschrijvingen, waarvan 
de rente, krachtens procuratie als in het tweede 
lid bedoeld, door den directeur wordt geïnd." 

Art. XX. Tn artikel 24 lid 1 wordt in plaats 
van "artikel 9" gelezen : ,,artikel 9 eerste lid". 

Aan artikel 24 lid 1 worden voorts toegevoegd 
de woorden: ,,Deze doet die boekjes, vergezeld 
van de aanvrage, onverwijld aan den directeur 
toekomen." 

Artikel 24 lid 2 vervalt. 
Artikel 24 lid 3 wordt lid 2 en gelezen als volgt: 
"Na afschrijving O:P, het spaarbankboekje va,n 

het wegens de inschrijving op het Staatsschuld
boekje door den inlegger verschuldigd bedrag, 
daaronder begrepen een commissieloon, gelijk 
aan dat, hetwelk volgens het reglement der 
vereeniging voor den effertenhandel te Amster
dam aan hem in rekening zoude worden ge
bracht bij aankoop ter beurze van Amsterdam 
van eene inschrijving in het Grootboek der 3 % 
Nationale Schuld tot hetzelfde bedrag als op het 
Staatsschuldboekje wordt in- of bijgeschreven, 
worden de beide boekjes aan den inlegger, of 
wel zoo noodig aan een kantoor ter uitreiking 
a an den inlegger, toegezonden." 

Artikel 24 lid 4 wordt lid 3 en gelezen als 
volgt: 

,,De inlegger ontvangt tevens een _nota, in
houdende: 

a. den dag van ontvangt der aanvrage; 
b. den dag waarop aan de aanvrage is vol

daan; 
c. het bedrag hetwelk op het Staatsschuld

boekje is in- of bijgeschreven; 
d. de berekening van den koers gevolgd bij 

de bepaling der waarde van de onder c bedoelde 
inschrijving ; 

e. het bedrag van het commissieloon ; 
/. het bedrag hetwelk op het spaarbank

boekje is afgeschreven." 
Art. XXI. Aan artikel 25 lid 1 wordt de 

volgende zin toegevoegd : ,,Deze doet dat boek
je, vergezeld van de aanvrage, onverwijld aan 
den directeur toekomen." 

Artikel % lid 2 wordt vervangen door het 
volgende lid : 

,,Indien eene inschrijving in een der Groot
boeken B van de Nationale Schuld wordt ge
vorderd, worden de kosten van de rentebewij
zen en de kosten van aanteekening aan den 
inlegger in rekening gebracht." 

Artikel 25 lid 3 wordt gelezen als volg~ : 
"Het bewijs van gedane overschrijving in een 

Grootboek der 3 % Nationale Schuld, het 
Staatsschuldboekje, indien hierop na de af
schrijving van gelijk nominaal bedrag als dat 
der geleverde Grootboekinschrijving nog kapi
taal blijft inges'!hreven en eventueel de rente
bewijzen a11n toonder, en het formulier ter ver
krijging van nieuwe rentebewijzen, worden aan 
den inlegger of wel zoo noodig aan een kantoor 
ter uitreiking aan den inlegger, toegezonden. 
De toezending der rentebewijzen geschiedt aan
getet'kend met aangifte der geldswaarde." 

Artikel 25 lid 4 vervalt. 
Art. XXII. Aan artikel 26 lid 1 wordt de 

volgende zin toegevoegd : 
"Deze doet die boekjes vergezeld van de 

aanvrage, onverwijld aan den directeur toeko
men.'' 

Artikel 26 lid 2 vervalt. 
Artikel 26 lid 3 wordt lid 2 en gelezen als 

volgt: 
"Na bijschrijving op het spaarbankboekje van 

het bedrag der wegens de afschrijving op het 
Staatsschuldboekje door de Rijkspostspaar
bank verschuldigde betaling, wordt het spaar
bankboekje, benevi>ns, zoo daarop nog kapitaal 
blijft ingeschreven, het Staatssnhuldboekje aan 
den inlegger, of wel zoo noodig aan een kantoor 
ter uit.reiking aan den inlegger, toegezonden." 

Artikel 26 lid 4 wordt lid 3 en gelezen als 
volgt: 

,,De inlegger ontvangt tevens een nota in
houdende: 

a. den dag van ontvangst der aanvrage ; 
b. den dag, waarop aan de aanvrage is vol

daan; 
c. het bedrag, hetwelk op het Staatsschuld

boekje is afgeschreven; 
d. de berekening van den koers gevolgd bij 

de bepaling van het onder / bedoelde bedrag ; 
e. het bedrag van het commissieloon ; 
'· het bedrag, hetwelk op het spaarbank

boekje is bijgeschreven." 
Artikel 26 lid 5 wordt lid 4. In dit lid wordt 

in plaats van "het Grootboek" gelezen: ,,een 
Grootpoek". 

Art. XXIII. In artikel 27 lid 1 vervalt het 
woord "rechtstreeks". Artikel 27 lid 2 vervalt. 

Art. XXIV. Na artikel 28 wordt onder: 
,,VI Rente." een nieuw artikel 28bis ingevoegd, 
luidende als volgt : 

"Aan de inleggers wordt een jaarlijksche rente 
uitgekeerd van 2.64 ten honderd van hunne 
inlagen." 

Art. XXV. In artikel 29 vervallen de woor
den: ,,of namens". 

Art. XXVI. Artikel 31 lid 1 wordt gelezen 
als volgt: 

,,De Grootboekrente, welke door den direc
teur op eene aan hem verleende procuratie is 
geïnd en de verschuldigde rente over hetgeen 
op een Staatsschuldboekje is ingP.schreven, wor
den op of na den vervaldag, doJh steeds onder 
dagteekening van den vervaldag, in de boeken 
der Rijkspostspaarbank aan het tegoed van den 
inlegger toegevoegd. 

In artikel 31 lid 2 vervallen de woorden: ,,of 
na.mens." 

Art. XXVII. In artikel 32 lid 1 vervallen 
de woorden: ,,of bij wettelijke verordening." 

Art. XXVIII. Artikei 33 vervalt. 
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Artikel XXIX. Na art ikel 34 wordt een 
nieuw artikel 34bis ingevoegd, luidende : 

.,Dit besluit kan worden aangehaald als "Post
spaarbankbesluit.'' 

luidt na de daarin door dit Koninklijk besluit 
en de vorige Koninklijke besiuiten aangebrn"hte 
wijzigingen, wordt op Onzen last in het Staats
b/,ad geplaatst. 

Art. XXX. Het Koninklijk besluit t ot uit
voering van de Postspaarbankwet, zooals dat 

Art. XXXI. Het in artikel 23 bedoelde 
fomulier A wordt gelezen als volgt : 

FORMULIER A. 
PROCURATIE 

als bedoeld in artikel 8, laatste lld, der Postspaarbankwet, tot ontvangst van 
r enten van kapitaal, ingeschreven in een der Grootboeken A van de Nationale 

Schuld oor tusschenkomst van de Rijkspostspaarbank. 

(a) Voornamen en famil ie
naam voluit in te vull en. 

( b) Door te halen, wat niet 
van toepassing is. 

De ondergeteekende (a) 
van beroep 

(b) ... .... .. . 
zonder beroep ) 
wonende te ........................... ........ .. ............. ................ . . 

( c) Hier in te vullen, of de ten deze handelende ( c) ..... ..• .. ... .•. .......•.... ........ .. ...•... .... 
procuratiegever ha ndelt voor .. ..... .... .. ... ...... ..... ............. . . 
zich zelf dan wel als wette- . . . . ............. ..... .......... . 
lijke vertegenwoordiger b.v. van wege de Directie der Rijkspostspaarbank ontvangen heb-
als voogd van een minder- bende de mededeeling, dat een in het Grootboek der ..... .... per-
jarige, te wiens name een cents N ationale Schuld ingeschreven kapitaal, groot (d ) ........... . 
kapitaal is ingeschreven, als gulden (e) ( ...... ........ . ) , is overgeschreven ten name van 
curator enz. (/) ........ ... ........ ... .... .. ... .... ...... ... .. ... .... ... .... ... ... ... ...... ... ...... .. .. .... . 

(d) H et nominaal bedrag verklaart, bij deze, genoemde Directie te m achti gen om, op den 
in schrijfletters in te vull en. voet, als is aangegeven in het laatste lid van artikel 8 der Post-

( el Dit bedrag in cijfers zijnen hem 
in te vullen. spaarbankwet, uit-- (b) naam en voor -- {b) te ontvangen 

(/) Letterlijk in te vullen haren haar 
de inschrijving zooals die in de verschenen en verder te verschijnen renten va n het bovenge
het Grootboek bekend staat. noemde kapitaal , en van de kapi talen, welke later, door tus

scnenkomst van de Rijkspostspaarbank, op hetzelfde hierboven 

(g) Handteekening van den 
procuratiegever. 

(h) Beginletter van de 
voornamen en den familie• 
naam - dezen voluit - in 
te vullen. 

(i) Betrekking van den on
clerteekenaar, bij den dienst 
der Posterij en. 

(k) Handteekening van den 
postambtenaar. 

omschreven hoofd van rekening in het Grootboek der ........ . 
percents N ational e Schuld zullen worden ingeschreven ; daar
voor quita ntie te geven, en voorts alles te verrichten wat ten 
voorschreven einde vereischt mocht worden, met belofte van 
goedkeuring, onder verband als naar rechten. 

Gedaan te .. ....... .. ........... . 
den .. .... ... .. .. .. ..... . . . 19 

(g ) 

De ondergeteekende (h) ....... .. .. ... ..................................... ... . . 
(i) · ··· ··· ···· · ·· ········ ·············· · ········ te .... ....... ..... ... .. ... ..... ...... . 
verklaart, dat de bovenstaande handteekening in zijne tegen-
woordigheid is gesteld .door (a) .......... .. .. . .. ..... . ... .. .... . ..... ..... .. . . 

wien 
aan -- {b) hij heeft heri nnerd : de bepaling van Yoormeld 

wie 
artikel 8, dat de renten van een kapitaal, door tusschenkornst 
der Rijkspostspaarbank in een Grootboek der Nationale Schuld 
op eenig hoofd van rekening ingeschreven, door de Directie der 
Rijkspostspaarbank alleen mogen worden ingevorderd, indien en 
zoola ng op hetzelfde hoofd van rekening geen op andere wijze 
verkregen kapitaal is ingeschreven . 

........ ................ . , den ...... .... ..... .. ... ... ... 19 .. ... . 
(k) 

Vertoond en Geregistreerd bij de Grootboeken 
der Nationale Schuld, 

Letter .. .... .. .. .. Nr . .. .. .. ... , ..... .. .. , 
den , ... ... .... ..... ... ... ... ... .... .... 19 .. . 

Verificateur, 
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Art. XXXII. H et in artikel 23 lid 4 bedoelde formulier B wordt gelezen als volgt : 

FORMULIER B. 

GROO'l'BOEliEN DER NATIONALE SCHULD. 

SALDO-BILJET, 
tot ontvang·st van rente, voor rekeningen welke zijn Ingeschreven <loor tusscheu

komst der Rijkspostspaarbank. 

oud 
. . . . . .... PERCENTS GROOTBOEK A 

{ 

Letter 
Deel 
Nummer 

(1) Letterlijk in te vullen 
de inschrijving zooals die in 
het Grootboek bekend staat. 

(2) December of Juni . 

(3) Januari of Juli . 
( 4) In letters. 
( 5) In cijfers. 

nieuw 

De ondergeteekende, directeur der Rijkspostspaarbank, als bij 
procuratie in dato .. .. ........... .. .. .... .......... .. ...... . hiertoe behoorlijk 
gemachtigd, en als zoodanig bevoegd tot de ontvangst der rente 
van de rekening in het Grootboek A der ..... ... . pct. Nationale 
Schuld ten name van (1} .. ... .. ............ ... ..... ...... .... ..... ....... . 
verklaart, dat het saldo der hierboven aangewezen Rekening bij 
de sluiting van dat Grootboek op den Tienden (2) . .. .. ... . . 
19 ... ... , bedroeg een kapi taal van (5) f ... .. .. ..... ..... .... ... en daar-
van te hebb en ontvangen het H a I f J a a r Rente, versche-
nen op den Eersten (3) ..... ........ .. ... .... .. ... .... .... ... .. .... ...... . 19 ..... . , 
ten bedrage van (4) ... .......... ... ..... . . ... .... .. ............. . . 
zegge (5) f .. ..... .. .. ..... .. ...... .. . 

Amsterdam, den ...................... ... ... ... ...... .. ... 19 ... .. . 
Gezien en accoord bevonden. 

Ambtenaar bij de afdeel ing "Rentebetaling", 

Onze Minister van Waterstaat en van Fi
nanciën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 
in afschrift aan den Raad van State medege
deeld zal worden. 

H et Loo, den Ssten September 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J . Re y me r. 
De M inister van Financiën, de Geer. 

( Uit,ge,g. 12 Dec. 1931). 
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3 2 JAN UA RI 1931 

2 Januari 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B . W. art. 1401 ; Woningwet art. 3.) 

Nu de stelling dat hier, door de weigering 
der dispensatie, een onrechtmatige daad 
zou zijn gepleegd, hierop steunt, dat het 
Rooilijnbesluit door het ontbreken van de 
goedkeuring van Ged. Staten, ongeldig zou 
zijn, kan van geen onrechtmatige daad 
sprake zijn, daar alsdan het verzoek 
onnoodig en overbodig was en verzoeker 
ook niet, gelijk hij stelt, kan zijn beperkt 
in de vrije beschikking over zijn eigendom. 

De vraag, wie voor de gevolgen aan
sprakelijk is, behoeft dus geen beant
woording. 

De N . V. De Friesche Olieslagerij, voorheen 
H ommema, Eskes & Co, gevestigd te Lekkum, 
eischeres tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te Leeuwarden op 8 J anuar i 1930 
tusschen partij en gewezen (N. J . 1930, 1555, 
R ed.), advocaat Dr. H . F . A. Völlmar, 

tegen: 
1. den Burgemeester der gemeente Leeuwar
den, als zoodanig die gemeente in rechten ver
tegenwoord igende, wonende te Leeuwarden, 
advocaat Mr. F . M. Westerouen van Meete
ren ; 2. den Staat der Nederlanden, zetel heb
bende te 's-Gravenhage, advocaat J hr. M1·. G. 
W . van der Does, verweerders in cassatie, ge
pleit door Mr. A. F . Visser van IJzendoorn. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Eischeres, wier te Leeuwarden gel egen fa. 
briek door brand is verwoest, heeft tot B. en 
W. dier gemeente een verzoek gericht, dat zij 
zelve beschouwt als een aanvrage van vergun
n ing als bedoeld in art. 5 der Woningwet, 
strekkende om die fabriek te mogen herbou
wen en wel met overschrijding der ter plaatse 
geru imen tijd vroeger vastgestelde rooilijn. 
B. en W. hebben echter dit verzoek afgewezen 
en evenzoo de Raad, tot wien eischeres zich 
daarop gewend had. Zij ziet in deze afwijzing 
een onrechtmatige tot schadevergoeding ver
plichtende daad en zulks op dezen grond, dat 
het besluit tot vast,telling der rooilijn niet 
door Ged. Staten is goedgekeurd. De schade
vergoeding, waarop zij aanspraak meent te 
hebben, heeft zij zoowel van de gemeente als 
van den Staat geëischt, omdat naar haar oor
deel B. en W. en de R aad hebben gehandeld 
zoowel in de uitvoering eener gemeentel ijke 

taak als in de hun opgedragen uitvoering der 
Woningwet. 

Deze dubbele vordering is door de R echtbank 
"van de hand gewezen" en haar vonnis is bij 
het bestreden arrest bekrachtigd, doch met 
aanvulling en verbetering der gronden, zoodat 
ter beoordeeling van de juisthei d van 's Hofs 
beslissing die van het vonnis der R echtbank 
niet meer in aanmerking komen. 

De gronden, waarop 's Hofs arrest steunt, 
zijn , voor zoover zij in cassatie nog van belang 
zijn, kort samengevat deze: 

l e. dat B. en Vv. geenszins uitvoering hebben 
gegeven aan de Woningwet, daar a l heeft de 
gemeente (in het geding) erkend, dat ook zij 
het verzoek der eischeres heeft beschouwd als 
een tot verkrijging van bouwvergunning, de 
rechter hieraan niet is gebonden en het Hof 
oordeelt, dat het n iet anders is te beschouwen 
dan als een verzoek tot vrijstelling van het 
besluit tot vaststelling der rooilijn. 

2e. dat zoodanig verzoek tot vrijstelling van 
een bepaling in zich sluit de erkenning van 
de geldigheid daarvan, waaru it volgt, dat op 
grond alleen van de beweerde niet-rechtsgel
di gheid de weigering der vrijstelling niet een 
onrechtmatige daad kan zijn, daar de be
weerde omstandigheid het verzoek tot vrijstel
ling overbodig zou maken. 

De eischeres voert thans de volgende drie 
middelen tot cassatie aan: 

" 1. Overschrijding van rechtsmacht, althans 
schending immers verkeerde toepassing van 
artt. 1, 3, 5, 6 en 7 Woningwet in verband 
met artt. 144, 154, 157 en 162 Grondwet, 2 en 
20 R. 0. , 126, 135, 150, 166, 168, 172, 174 tot 
en met 177, 179a en 180 Gemeentewet, 48 Rv., 
11 A. B. en 7 en 42 van de Bouw- en Woning
verordening van de Gemeente Leeuwarden, 
doordat het H of, overwegende, dat de Ge
meente wel is waar heeft erkend, dat het 
rnkest van eischeres in cassatie aan Burgemees
ter en Wethouders door de Gemeente is be
schouwd als een verzoek ter , voldoening aan 
art. 6, lid 1 sub a der Woningwet en het 
rekest aan den R aad is behandeld als een be
roepschrift van de afwijzende beschikking van 
Burgemeester en Wethouders volgens art. 5, 
lid 4 dier wet, niettemin heeft beslist, dat 
zulks niet wegneemt, dat de rechter zelfstan
dig het karakter van deze verzoekschr iften aan 
de hand van wet en verordening heeft te be
palen; ten onrechte, omdat art. 5 lid 2 en lid 
4, alsmede art. 6, lid 1 sub b der Woni ngwet 
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Burgemeester en Wethouders en den Raad 
aanwijzen als de bevoegde macht om te be
s! issen over aanvragen als bedoeld in art. 5, 
lid 1 en vrijstellingen a ls bedoeld in art. 6, lid 
1 sub b der Woningwet, waardoor aan ge
noemde macht zoo niet uitdrukkelijk dan toch 
implicité is opgedragen om te beoordeelen of 
een aanvrage of verzoek om vrijstel! ing a ls in 
genoemde wetsbepalingen bedoeld, aanwez ig is 
en zulks bij uitsluiting van de Rechterlijke 
Macht. 

2. Schending immers verkeerde toepassing 
van art. 6 lid 1 sub b der ·woningwet in ver
band met de overige in het eerste middel ge
noemde artikelen, doordat het Hof heeft ge
oordeeld1 dat Burgemeester en W ethouders en 
de Raact, beschikkende op verzoeken tot dis
pensatie van het door den Raad op 28 Maart 
1906 vastgestelde rooilijnbe luit, geensz ins ge
acht kunnen worden aan de bepalingen der 
Woningwet uitvoering te hebben gegeven; 
ten onrechte, omdat art. 6, I id 1 sub b der 
\Voningwet aan Burgemeester en Wethouders, 
die daa rtoe gelijk in casu bij verordening be
voegd zijn verklaard, de bevoegdheid geeft 
vrijstelling (dispensatie) te verleenen van het 
voldoen aan in die verordening bepaaldelijk 
omschreven eischen, waaronder de bepalingen 
van het door den Raad in dato 28 Maart 1906 
vastgestelde rooilijnbesluit begrepen moet wor
den, zoodat Burgemeester en Wethouders, han
delend gelijk het Hof overweegt, geacht moe
ten worden aan de bepalingen der Woningwet 
uitvoering te hebben gegeven; 

3. Schending immers verkeerde toepass ing 
van artt. 625, 1401 en 1402 B. W. in verband 
met de in het eerste middel genoemde artike
len, doordat het Hof heeft overwogen en be
s! i t, dat een verzoek om dispensatie van een 
bepaling de erkenning van de geldighe id daar
van in zich sluit en derhalve ook bij de be
slissing op een zoodanig verzoek voor de gel
digheid van de bedoelde bepaling mocht wor
den uitgegaan, waaruit dan volgens het Hof 
zou volgen, dat een weigering om de gevraag
de dispensatie te verleenen, onmogelijk on
rechtmatig kan zijn alleen op grond van de 
omstandigheid, dat de bepaling, waarvan dis
pensatie verzocht wordt, niet rechtsgeldig en 
dus het verzoek om dispensatie overbodig wu 
zijn ; ten onrechte, omdat de vrije beschikking 
over eigendom door den eigenaar alleen krach
tens rechtsgeldige verordeningen rechtmatig 
kan worden beperkt, terwijl een administra
tieve daad als een weigering om dispensatie te 
verleenen, gelijk in casu, op zich ze i f aan te 
merken is al s een beperking van de vrije be
schikkingsbevoegdheid van den e igenaar, welke 
administratieve daad echter, indien zij een niet 
rechtsgeldige verordening tot grondslag heeft, 
zelf alleen op dien grond als een omecht
matige beperking van het e igendomsrecht moet 
worden beschouwd, terwijl hierbij volkomen 
irrelevant is het inzicht van den e igenaar om
trent de geldigheid van bepalingen van pu
b! ie ken aard, daar de geldigheid daa rvan niet 
van zijn erkenning afhankelijk is." 

Het eerste middel acht ik ongegrond. Im
mers kan ik niet inzien, waarom het den 
rechter in een burgen·echtelijk geding niet zou 
vrijstaan ze i fstandig een verzoek, dat aan een 

publiekrechtelijk gezag is gedaan en waarop 
dit gezag een beschikkiug heeft gegeven, fei
telijk uit te leggen, natuurlijk zonder aan die 
beschikking te raken. Door de bij dit middel 
als geschonden of verkeerd toegepast aange
haalde wetsvoorschriften wordt het a lthans 
niet verboden, noch aan des rechters macht 
een grens gesteld, die door het Hof zou zijn 
overschreden. 

Moet derhalve in cassatie de uitlegging dom· 
het Hof aan het verzoek der eischeres gege
ven worden aanvaard, dan kan ook het tweede 
middel, (dat alleen op de aansprakelijkheid 
van den Staat betrekking heeft) niet tot cas
satie leiden. Want dan was de afwijzing van 
dat verzoek niet een daad van uitvoering der 
Woningwet, in het bijzonder ook niet van het 
eerste lid van art. 6 daarvan onder b, maar 
van de bepaling, welke dit wetsvoorschrift aan 
de Gemeente toestond te maken en welke deze 
ook heeft tot stand gebracht door de opneming 
in hare Bouwverordening van art. 42, behoo
rende tot de voorschriften voor het geheel of 
voor een gedee lte vernieuwen van gebouwen 
en houdende dat B. en W. hierbij vrijstelling 
kunnen verleenen van het voldoen aan de hier
op toepasselijk verklaarde voorschriften, waar
toe ook behoort art. 7, dat bij het bouwen de 
inachtneming eischt der van wege B. en W. 
aan te wijzen rooilijn volgens de rooilijnen 
door den Raad vastgesteld. 

Overigens was ook hierom de afwijzing van 
het verzoek niet een daad van uitvoering der 
Woningwet, omdat het te herbouwen pand niet 
een woning was, doch een fabriek, waarop dus 
de Woningwet niet toepasselijk was. 

Voor zooveel het derde middel niet moet 
geacht worden op te komen tegen de beslissing 
van feitelijken aard, welke in rechtsoverweging 
10 van het arrest kan worden gelezen, n.l. dat 
eischeres door haar verzoek om vrijstelling de 
geldigheid van het besluit tot vaststelling der 
rooilijn heeft erkend, komt het mij toch onge
grond voor. Te recht toch heeft het Hof ge
oordeeld, dat de weigering van vrijstelling van 
een verbod niet onrechtmatig kan zijn enkel 
op grond van de ongeldigheid van het verbod 
(in casu gelegen in het rooi lijnbeslui t in ver
band met art. 7 der Verordening). Immers dan 
was het verzoek om vrijstelling overbodig en 
kon het dus nooit worden toegestaan, doch 
moest het worden beantwoord met afwijzing of 
niet-ontvankelijkverklaring. 

Te allen overvloede voeg ik hieraan nog toe, 
dat het rooilijnbesluit m.i. ook · niet wegens 
het ontbreken der goedkeuring door Ged. Sta
ten ongeldig was, daar mij geen wetsvoor
schrift bekend is, waarbij die goedkeur ing 
wordt vereischt. Art. 7, lid 1, der Woningwet 
heeft alleen betrekking op de in art. 1 be
doelde z.g.n. bouwverordeningen en dan nog 
alleen voor zoover zij op woningen betrekking 
hebben. 

Onder deze omstandigheden is het niet noo
dig te onderzoeken, of de weigering der vrij 
stelling reeds een beperking was van het be
schikkingsrecht der eischeres over haar eigru
dom, zooals het derde middel stelt, en kan 
ook dit middel niet tot cassatie leiden. 

Ik concludeer tot venve1·ping .van het beroep 
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en tot veroordeeling der eischeres in de kosten 
in cassatie geva ll en. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden arrest en blij

kens het vonn is der Arr.-Rechtbank te Leeu
warden van 14 Juni 1928, (N. J. 1929, 127, 
Red.) waarnaar in het arrest wordt verwezen, 
bij besluit van den gemeenteraad van Leeu
warden van 28 Maart 1906 een rooilijn is vast
gesteld voor een gedeel te van het Noordvliet 
en den Poppeweg aldaar; dat een aan eische
res in eigendom toebehoorende fabriek aan het 
Noordvliet gedeeltelijk en wel speciaal voor 
een gedeel te, dat zich 6 à 7 Meter u itstrekte 
vóór bedoelde rooilijn, door brand is vernield ; 
dat eischeres zich daarop tot Burgemeester en 
Wethouders van Leeuwarden heeft gewend met 
een verzoek om bij den wederopbouw tê mogen 
bouwen vóór die rooilijn, op welk verzoek af
wijzend is besch ikt ; dat eischeres zich vervol
gens tweemalen met een verzoekschrift van de
zelfde strekking heeft gewend tot den raad 
van die gemeente, maar ook deze een afwij 
zende beschikking heeft genomen; 

dat eischeres daarna tegen de gemeente 
•. Leeuwarden en den Staat der N ederlanden een 
vordering tot schadevergoeding heeft inge
steld en daarbij heeft. gesteld, dat de weige
ring van de door haar gevraagde bouwvergun
ning is geweest een onrechtmatige daad, zijnde 
toch het betreffende rooilijnbesluit nimmer 
door Ged. Staten van Friesland goedgekeurd, 
zoodat de gevraagde bouwvergunning op grond 
daarvan niet had mogen zijn geweigerd, en 
zijnde die weigering, welke steunde op ver
keerseischen, waaraan het rooilijnbesluit zijn 
bestaan dankte, ook overigens geweest in strijd 
met de wet en eveneens in strijd met de goede 
zeden en met de zorgvuldigheid, welke in het 
maatschappelijk verkeer ten aanzien van eens 
'anders goed moet worden betracht ; · 

dat de R echtbank de vordering heeft afge
wezen op gronden, die in hoofdzaak zijn ver
vat in 011derstaande grieven ; 

dat eischeres tegen het vonnis in hooger be
roep een vie rtal grieven heeft aangevoerd, 
waarvan de eerste drie aldus luiden: 

1. ten onrechte is de R echtbank van mee
ning, dat appellante's vordering, zooals deze 
is ingesteld tegel ijkertijd tegen de Gemeente 
en den Staat onmogelijk zou kunnen worden 
toegewezen, omdat Burgemeester en Wethou
ders en de Raad der Gemeente Leeuwarden 
niet tegelijkertijd als orgaan der Gemeente en 
van den Staat kunnen zijn opgetreden; 

2. ten onrechte is de R echtbank van mee
ning, dat weigering van een verzoek a ls in 
casu door a ppellante gedaan, waarin n.l. niet 
het standpunt werd ingenomen, dat het des
betreffende rooilijnbesluit ongeldig was, on
mogelijk een. onrechtmatige daad kan zijn; 

3. ten onrechte is de Rechtbank van mee
ning, dat appellante in dezen informeel heeft 
gehandeld en op dergelijke buitenwettige aan
vragen genomen beschikkingen nooi t onrecht
matige daden kunnen zijn ; 

dat het Gerechtshof deze grieven heeft ver
worpen en het vonnis heeft bekrachtigd, na 
onder meer te hebben overwogen: 

,,dat de eerste grief blijkens hetgeen appel-

!ante ter adstructie daarva n aanvoert, hierop 
steunt, dat Burgemee ter en Wethouders en de 
Raad in casu hebben gehandeld zoowel in de 
uitvoering eener gemeentelijke taak als in de 
hun opgedragen uitvoering van de Woning
wet; 

" dat derhalve eerst onderzocht zal moeten 
worden, of Burgemeester en Wethouders en 
de Raad bij hunne bedoelde besluiten inder
daad uitvoering aan de Woningwet hebben 
gegeven, daar bij eene ontkennende beantwoor
ding van die vraag de grondslag aan deze 
grief komt te ontvallen; . 

,,dat blijkens art. 67 lid 3 der Bouwveror
dening <ler Gemeente Leeuwarden bij eene 
aanvrage van eene bouwvergunning krachtens 
art. 5 der \Voningwet moeten worden overge
legd diverse bescheiden en teekeningen, aan 
de hand waarvan door Burgemeester en Wet
houders kan worden beoordeeld, of de ge
vraagde vergunning kan worden verleend; 

,,dat ech ter bij de verwekschriften, di e ap
pellante tot Burgemeester en Wethouders en 
den R aad heeft ingediend, in geenen deele is 
voldaan aan de voorschriften van bedoeld 
artikel en deze verzoekschriften dan ook be
zwaarlijk kunnen worden aangemerkt a ls een 
aanvrage van eene bouwvergunning als be
doeld in art. 5 der Woningwet; 

" dat ook de inhoud dezer verzoekschriften 
niet toelaat, daarin eene aanvrage van eene 
bouwvergunning te zien; 

,,dat de Gemeente nu wel is waar heeft er
kend, dat het request van appell ante aan Bur
gemeester en W ethouders door de Gemeente 1s 
beschouwd a ls een verzoek .ter voldoening aan 
art. 5 lid 1 sub a der Woningwet en het re
quest aan den R aad is behandeld als een be
roepschrift van de afwijzende beschikking van 
Burgemeester en Wethouders volgens art. 5 
lid 4 dier wet, maar dat een en ander niet 
wegneemt, dat de rechter zelfstandig het ka
rakter van deze verzoekschriften aan de hand 
van de wet en de verordening heeft te be
palen; 

,,dat het Hof dan ook op grond van het bo
venoverwogene van oordeel is, dat deze ver
zoekschriften niet anders zijn te beschouwen 
dan als verzoeken tot dispensatie van het door 
den R aad op 28 Maart 1906 vastgestelde rooi
lijnbesluit en Burgemeester en Wethouders en 
de Raad door op die verzoekschriften te be
sch ikken, geenszins geacht kunnen worden aan 
de bepalingen van de Woningwet uitvoering 
te hebben gegeven; 

" dat hieruit volgt, dat de eerste grief van 
appellante ongegrond is; 

"dat het vorenoverwogene echter tevens met 
zich medebrengt, dat ook de tweede en derde 
g ri ef van appellante niet tot vernietiging van 
het vonnis kunnen leiden, omdat een verzoek 
om dispensatie van eene bepaling de erkenning 
van de geldigheid daarvan in zich sluit en der
halve ook bij de bes! issing op een zoodanig · 
verwek van de geldigheid van de bedoelde 
bepal ing mag worden uitgegaan, waaruit 
volgt, dat eene weigering, de gevraagde dis
pensatie te verleenen, onmogel ijk onrechtmatig 
kan zijn alleen op grond van de omstandig
heid, dat de bepaling, waarvan dispensatie 
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verzocht wordt, niet rechtsgeldig en dus het 
verzoek tot di spensatie overbodig zou zij n;" 

0. dat tegen het arrest zijn aangevoerd de 
volgende middelen van cassatie: zie Concl. 
Adv.-Gen.; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat dit faa lt, vermits door geen der aange

haalde wetsartikelen de rechter gebonden wordt 
aan de opvatting, die administratieve autori
teiten hebben omtrent de strekking en het 
karakter van verzoekschr iften, als waarvan 
hier sprake is; 

0. omtrent het derde middel: 
dat de vordering van eischeres is gegrond 

op de steil ing, dat de weigering van de door 
haar gevraagde vergunning e e n onrechtmatige 
daad is, omdat het betreffende rooil ij nbeslui t 
nimmer door Ged. Staten van Friesland is 
goedgekourd, zoodat op grond daarvan de ge
vraagde vergunning niet had mogen zijn ge
weigerd; 

dat die ste il ing is onj u.ist; 
dat immers wanneer het bedoelde raadsbe

slui t inderdaad niet. geldig mocht zij n, het op 
grond van dat besluit door eischeres gedaan 
verzoek was onnoodig en overbodig, en een 
weigering daarvan nimme1· kan opleveren een 
onrechtmatige daad en haar geensz ins be
perkte, zooals in het middel wordt gesteld, in 
de vr ije beschikking over haar eigendom; 

dat dit middel derhalve niet gegrond is en 
daardoor achterwege kan blijven het onder
zoek naar de juistheid van het tweede middel , 
waar all een aan de orde wordt gesteld de 
vraag, wie, in geval hier een onrechtmatige 
daad ware geplee~d, voor de gevolgen daar
van aansprakelijk wude zijn ; 

dat mitsdien geen der middelen tot cassatie 
kan leiden; 

Venverpt het beroep. 
r_ J.) 

2 J amiari 1931, N°. 16790/7 J anuari 1931, 
N°. 162. BESLISSING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en den Minister van Financiën. 

Uitvoering van de W et op de financiëele 
verhouding tusschen het Rijk en de ge
meenten. 

Art. 9, letter u K on. Besluit 4 Novem
ber 1929 (Staat sblad n°. 476) . Toelage 
aan kweekeling. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financiën, 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van den Commissaris der Koningin in de pro
vincie Noordbrabant, dd. 27 Mei 1930 t egen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant, dd. 28 April 1930, G. no. 159, 
III• afdeeling, tot vaststelling voor de gemeente 
Heusden van het bedrag in art. 9 van het 
Koninklijk besluit van 4 November 1929 
(Staatsbl. n° . 476) voorgesteld door de letter u; 

Gezien de stukken; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinanciën ; 
__ Overwegende, dat door Gedeputeerde Staten 

hu de vaststelling van bovengenoemd bedrag 
buiten aanmerking is gelaten de onder volg-

nummer 121 der uitgaven van de opgaaf 
Model II over het jaar 1927 opgenomen toelage, 
groot f 50.-, aan een kweekelinge, als bedoeld 
in art. 191 der Lager-onderwijswet 1920, bij 
het openbaar uitgebreid lager onderwij's; 

O. dat de Commissaris der Koningin voor
noemd in beroep aanvoert, dat de kosten van 
kweekelingen ten onrechte door Gedeputeerde 
Staten niet in aanmerking z(jn genomen; 

0 . dat onder volgnummer 121 der enumeratie 
van bijlage A van het Koninklijk besluit van 
4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) met 
inachtneming van de in de omschrijving van 
dit volgnummer aangegeven beperking, kunnen 
worden opgenomen alle, niet onder andere volg
nummers te brengen uitgaven ter verzekering 
van den goeden gang van het openbaar uit-
gebreid l ager onderwijs; . 

dat 1:ilijkens de omschrijving van dit volg
nummer, in samenhang met de andere volg
nummers van de enumeratie, onder deze uit
gaven zijn te verstaan de uitgaven, bedoeld in 
art. 55, letter o, der L ager-onderwij swet 1920, 
voor zooveel het openbaar uitgebreid lager 
onderwijs betreft ; 

dat onder de uitgaven, waarvan sprake is in 
art . 55, letter o, der Lager-onderwijswet 1920, 
mede zijn begrepen de toelagen aan kweeke
lingen, zooals o. m. is beslist bij Koninklijk 
besluit van 1 Augustus 1928, n°. 78 ; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve ten on
rechte genoemd bedrag van f 50.- buiten 
aanmerking hebben gelaten bij de vaststelling 
van het bedrag in art. 9 van het Koninklijk 
besluit van 4 November 1929 (Staatsblad 
n°. 476) voorgesteld door de letter u; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
no. 358) ·en het Koninklijk besluit van 4 No
vember 1929 (Staatsblad n°. 476): 

Besluiten: 
I. met vernietiging van het bestreden besluit 

het bedrag in art. 9 van het K oninkl.ijk besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) 
voorgesteld door de letter u, voor de gemeente 
Heusden nader te bepalen op f 20800.28½. 

II. Afschrift, enz. (W. v . G.) 

2 J anuari 1931, N°. 16793/7 J anuari 1931, 
N°. 166. BESLISSING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en den Minister van Financiën. 
. Uitvoering van de W et op de Financiëele 
verhouding tusschen het Rijk en de ge
meenten. 

Art. 9, letter u Kon. Besluit 4 Novem
ber 1929 (Staatsblad n°. 476) . Jaarwedde 
en kosten woning armen-geneesheer. -
Rente en aflossing geldleening. - Pen
sioenpremie. - Subsidie Rijk en Provin
cie. - Verhaal pensioen . 

De Minister van Staat. Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbou\v en de Minister 
van Financiën, 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van den Commissaris der K oningin in de 
provincie "oordbrabant, dd. 16 Mei 1930, 
A n°. 22, III• afdeeling; tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant , dd. 
16 April 1930, G. n°. 183, tot vaststelling voor 
de gemeente Heeze van het bedrag, in art. 9 
van het Koninklijk besluit van 4 November 1929 
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(Staatsblad n° . 476) voorgesteld door de letter u; 

Gezien de stuk.ken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

,de Gemeentefinanciën ; 
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij 

,de vaststelling van bovenbedoeld bedrag in 
.aanmerking genomen hebben: 

a. de onder volgnu=er 184 der uitgaven 
van de opgaaf Model II over de jaren 1926, 
1927 en 1928 opgenomen jaarwedde van den 
:geneesheer, belast met de armenpraktijk, 
vaccinatie en doodschouw, alsmede de onder
houdskosten van de voor genoemden genees
heer beschikbaar gestelde woning, tot een totaal 
bedrag van f 7683.71 ; 

b. de onder volgnummer 208 der uitgaven 
over de jaren 1926, 1927 en 1928 opgenomen 
:pensioenpremie van genoemden geneesheer 
tot een totaal bedrag van f 1389.-196 ; 

c. de onder volgnummer 209 der uitgaven 
over de jaren 1926, 1927 en 1928 opgenomen 
Tente van een geldleening, aangegaan tot 
dekking der stichtingskosten van de sub a 
bedoelde woning, tot een totaal bedrag van 
f 1430.-; 

d. de onder volgnummer 210 der uitgaven 
•over de jaren 1926, 1927 en 1928 opgenomen 
.aflossing dier geldleening tot een totaal bedrag 
van f 1500.- ; 

e. de onder volgnummer 72 der inkomsten 
over de jaren 1926, 1927 en 1928 opgenomen 
subsidies van het Rijk en de provincie in de 
jaarwedde van meergenoemden geneesheer tot 
·een totaal bedrag van f 1800.- ; 

f. het onder volgnummer 82 der inkomsten 
over de jaren 1926, 1927 en 1928 opgenomen 
bedrag wegens verhaal van pensioenbijdrage 
van meergenoemden geneesheer, tot een totaal 
bedrag van f 294.- ; 

0. dat de Commissaris der Koningin voor
noemd in beroep aanvoert, dat de kosten van 
vaccinatie en doodschouw niet behooren tot de 
kosten van armwezen en mitsdien de uitgaven, 
opgenomen onder de volgnummers 184, 208, 
209 en 210 der uitgaven van de opgaaf Model II, 
niet tot dat bedrag in rekening hadden moeten 
-zijn gebracht; 

dat dit eveneens geldt ten aanzien van de 
inkomsten, vermeld onder de volgnummers 
72 en 82; 

0. dat de vaccinatie en doodschouw krach
tens wettelijke voorschriften in het belang van 
.de volksgezondheid kosteloos moeten worden 
verricht, ongeacht de draagkracht der daarbij 
betrok.kenen, zoodat de kosten, daarop vallende, 
niet beschouwd kunnen worden als kosten van 
genees-, heel- en verloskundige hulp in het 
bijzonder aan on- en minvermogenden, voor de 
•opneming waarvan volgnummer 184 is bestemd; 

dat volgens de raming van den inspecteur der 
volksgezondheid ·voor de provinciën Noord
brabant, Utrecht en Gelderland van het salaris 
-van den gemeente-geneesheer te Heeze een 
bedrag van f 100.- 's jaars kan gerekend 
worden als vergoeding voor vaccinatie en dood
schouw; 

dat derhalve van het onder volgnummer 184 
•der uitgaven van de opgaaf Model II opgenomen 
totaal bedrag, bij de vaststelling van het 
bedrag in art. 9 van het Koninklijk besluit van 
4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) voor
gesteld door de letter u, slechts in aanmerking 

had mogen zijn genomen een bedrag van 
f 7683.71 - f 300.- off 7383.71, en in verband 
hiermede de onder volgnummer 208 der uit
gaven opgenomen pensioenpremie slechts tot 
een bedrag van f 1389.195 - f 46.50 (15½ % 
van f 300.- ) of f 1342.695 had mogen zijn 
medegeteld ; 

dat genoemd bedrag van f 300.-, vermeer
derd met 15½ % pensioenpremie en vermin
derd met 3½ % verhaalde pensioenbijdrage, 
per saldo f 336.- uitmakende, 2.86 % bedraagt 
van de totale kosten ad f 11708.90½ (zijnde 
f 7683.71 + f 1389.19½ + f 1430.- + f 1500.
-f 294.- ), welke over 1926, 1927 en 1928 
terzake van den gemeente-geneesheer, ten laste 
der gemeente zijn gekomen ; 

dat in verband hiermede het onder volg
nummer 72 der inkomsten opgenomen bedrag 
van f 1800.- had moeten zijn verminderd 
met een evenredig deel, zijnde 2.86 % van 
f 1800.- of f 51.48, terwijl het onder volg
nummer 82 der inkomsten opgenomen totaal 
bedrag van f 294.- had moeten zijn ver
minderd met 3½ % van f 300.- of f 10.50; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929· (Staatsblad 
n°. 388) en het Koninklijk besluit van 4 No
vember 1929 (Staatsblad n°. 476); 

Besluiten: 
I. met vernietiging van het bestreden besluit 

het bedrag, in art. 9 van het Koninklijk besluit 
van 4 November 1929 (Staatsbiad n°. 476) 
voorgesteld door de letter u, voor de gemeente 
Heeze nader te bepalen op f 46504.425 • 

II. Afschrift enz . (W. v. G.) 

2 Januari 1931, N°. 16794/7 Januari 1931, 
N°. 164. BESLISSING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en den Minister van Financiën . 

Uitvoering van de Wet op de financiëele 
verhouding tusschen het Rijk en de 
gemeenten. 

Art. 9, letter u Kon. Besluit 4 Novem
ber 1929. (Staatsblad n°. 476). Rente 
waarborgsommen art. 79, lid 5 Lager 
Onderwijswet 1920. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financiën, 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van het gemeentebestuur van Sprang-Capelle, 
dd. 22 Mei 1930, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Noord bra bant, dd. 28 April 
1930, G. n°. 159, III• afdeeling, tot vaststelling 
van het bedrag, in art. 9 van het Koninklijk 
besluit van4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) 
voorgesteld door de letter ~, ; 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinanciën ; 
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij de 

vaststelling van bovenbedoeld bedrag buiten 
aanmerking hebben gelaten de onder volg
nummer 156 der uitgaven van de epgaaf 
Model II over 1926, 1927 en 1928 opgenomen 
rente van waarborgsommen, uitgekeerd aan 
besturen van bijzondere lagere scholen, tot een 
bedrag van in totaal f 640.62 ; 

0. dat het gemeentebestuur in beroep aan
voert dat de door de verschillende school-
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besturen gestorte waarborgsommen, op welke 
de rentebetalin~. betrekking heeft, zijn aan
gewend tot dekking van een gedeelte der 
kosten van stichting en eerste inrichting van 
schoolgebouwen en derhalve, voor wat de in de 
genoemde opgaaf te vermelden uitgaven betreft, 
zijn gelijk te stellen met de overige voor stichting 
en eerste inrichting van schoolgebouwen op
genomen bedragen, ten aanzien van welke 
rente en aflossing in meergenoemde opgaaf 
dienen te worden vermeld ; 

dat verwerping der "waarborg-rente", als 
door Gedeputeerde Staten is geschied, tot de 
onbillijkheid zou leiden, dat bij dekking der 
kosten van stichting etc. van schoolgebouwen, 
uitsluitend uit geldleening, het volle bedrag van 
rente en aflossing in de berekening zou worden 
opgenomen en dat zulks niet het geval zou zijn, 
wanneer de kostendekking - als in het onder
havige geval - zou geschieden gedeeltelijk 
uit geldleéning en gedeeltelijk uit de als waar
borgsom gestorte bedragen ; 

0. dat de enumeratie van bijlage A van het 
Koninklijk besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476) geen volgnummer bevat 
voor opneming van rente van waarborg
sommen, als bedoeld in art. 79, vijfde lid , der 
Lager-onderwijswet 1920; dat met name daar
voor niet bestemd is volgnummer 156 der 
enumeratie; dat volgens de omschrijving van 
dit volgnummer daaronder kunnen worden 
opgenomen, teruggaven of terugboekingen van 
ontvangsten inzake het bijzonder gewoon lager 
onderwijs; dat verschuldigde rente niet kan 
worden beschouwd als teruggave of terug
boeking van ontvangsten ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien bij de 
vaststelling van het bedrag, in art. 9 van het 
Koninklijk besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476) voorgesteld door de letter u, 
terecht de bestreden uitgave buiten aan
merking hebben gelaten; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) en het Koninklijk besluit van 4 No
vember 1929 (Staatsblad n°. 476); 

Besluiten: 
I. het beroep ongegrond te verklaren. 
II. Afschrift enz. (W. v. G.) 

2 Januari 1931, N°. 16795/7 Januari 1931, 
No. 161)- BESLISSING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en den Minister van Financiën. 

Uitvoering van de Wet op de financiëele 
verhouding tusschen het Rijk en de 
gemeenten. 

Art. 9, letter u Kon. Besluit 4 Novem
ber 1929 (Staatsblad n°. 476). H uurwaar- . 
de woningen politie. - Administratieve 
boeking. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Fihanciën, 

Gezien het, tijdig ingekomen beroepschrift 
van den Commissaris der Koningin in de pro
vincie Noordbrabant, dd. 16 Mei 1930, A. 
N°. 23, IIIe afdeeling, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten v~-:: Noordbrabant, dd. 
16 April 1930, G. n°. 183, tot vaststelling voor 
de gemeente Waalwijk van het bedrag, in art. 9 
van het Koninklijk besluit van 4 November 1929 

(Staatsblad n°. 476) voorgesteld door de letter u; 
Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinanciën ; 
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij 

de vaststelling van bovenbedoeld bedrag in 
aanmerking hebben genomen een som van 
in totaal f 3562.- onder volgnummer 9 der 
uitgaven van de opgaaf Model II over 1926, 
1927 en 1928 opgenomen· als huurwaarde van 
gemeentewoningen, bewoond door politieper
soneel; 

0. dat de Commissaris der Koningin voor
noemd in beroep aanvoert, dat, aangezien deze 
woningen gemeente-eigendom zijn, hier geen 
sprake i s van een door de gemeente" werkelijk' ,. 
gedane uitgaaf, hoewel de bedragen door een 
administratieve boeking in de rekening zijn 
geleden; 

0. dat uit de overgelegde stukken is gebleken, 
dat een gedeelte van het politiepersoneel der 
gemeente Waalwijk is gehuisvest in woningen, 
welke eigendom zijn van de gemeente; dat 
voor deze woningen een huur is vastgesteld , 
zooals die van particulieren zou worden be
dongen ; dat de aldus vastgestelde huren niet 
aan de politie-dienaren, welke O'emelde huizen 
bewonen, in rekening worden gebracht, doch in 
de gemeenterekening tot uitdrukking komen, 
doordat voor het totaal bedrag dezer huren jaar
lijks een bijdrage wordt verleend, ten laste van 
Hoofdstuk III van den gewonen dienst aan 
Hoofdstuk VII van dien dienst ; 

0. dat het betoog van den Co=issaris der 
Koningin, als zouden uitsluitend "werkelijke" 
uitgaven, waaronder blijkbaar bedoeld worden 
aan derden gedane betalingen, bij de vaststel
ling van het bedrag, in art. 9 van het Koninkhjk 
besluit van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 
476), voorgesteld door de letteru, in aanmerking 
mogen worden genomen, onjuist is; 

dat immers, blijkens de enumeratie van 
bijlage A van bovengemeld Koninklijk besluit, 
ook in aanmerking mogen worden genomen 
administratieve boekingen, zooals de bijdragen 
aan den kapitaaldienst, bedoeld in art . 10, 
vierde lid, van dat Koninkl\jk besluit; 

dat echter uit het vorenstaande niet voort
vloeit, dat elke in de gemeenterekening voor
komende administratieve boeking onder de 
uitgaven kan worden medegeteld, aangezien 
volgens het bepaalde in art. 4 der wet van 
15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) slechts in 
aanmerking mag worden gebracht, hetgeen 
volgens de gemeenterekeningen over 1926, 
1927 en 1928 ten laste der gemeente op den 
gewonen dienst is gekomen ; 

dat derhalve administratieve boekingen, 
welke niet een last der gemeente uitdrukken, 
niet in aanmerking komen ; 

dat een overboeking van Hoofdstuk III 
(uitgaven) op Hoofdstuk VII (inkomsten) . van 
den gewonen dienst, als in dit geval bedoeld, 
niet een zoodanige last is ; 

dat Gedeputeerde Staten bij de vaststelling 
van het bedrag, in art. 9 van het Koninklijk 
besluit van 4 rovember 1929 (Staatsblad n°. 476} 
voorgesteld door de letter u, genoemde be
dragen wegens huurwaarde derhalve ten on
rechte in aanmerking hebben genomen; dat 
dit college daarentegen ten onrechte buiten 
aanmerking heeft gelaten de uitgaven ter zake 
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van meervermelde woningen, zijnde de kosten 
van onderhoud, welke volgens opgave van het 
gemeentebestuur gedaan bij schrijven van 
14 Augustus 1930, n°. 1659, gericht aan de 
Rijkscommissie van Advies voor de Gemeente
financiën, over de jaren 1926, 1927 en 1928, 
respectievelijk f 144.67, f 218.60 en f 209.33 
hebben bedragen, alsmede de uitgaven wegens 
rente en aflossing van een gelclleening, aange
gaan voor het bouwen dier woningen, welke 
volgens laatstgenoemd schrijven over dezelfde 
jaren respectievelijk f 61.64, f 59.63 en f 57 .62 
hebben bedragen; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) en het Koninklijk besluit van 4 No
vember 1929 (Staatsblad n°. 476); 

Besluiten: 
I. met vernietiging van het bestreden besluit 

het bedrag, in art. 9 van het Koninklijk besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) 
voorgesteld door de letter u, voor de i:;emeente 
Waalwijk nader te bepalen op f 278,i:s50.19½, 

II. Afschrift, enz. (W. v. G.) 

2 Januari 1931, N°. 16786 /7 Januari 1931, 
N°. 172. BESLISSING 'van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en den Minister van Financiën. 

Uitvoering van de Wet op de financiëele 
verhouding tusschen het Rijk en de 
gemeenten. 

Art. 9, letter u Kon. Besluit 4 Novem
ber 1929 (Staatsblad n°. 476). Kosten 
van administratieve openbaar gewoon la
ger onderwijs. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financiën, · 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van den Commissaris der Koningin in de pro
vincie Limburg, dd. 3 Juni 1930, 6• afdeeling 
n°. 3776/5, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg, dd. 2 Mei 1930, 6• af
deeling La. 1180/M., tot vaststelling voor de 
gemeente Gulpen van het bedrag, in art. 9 
van het Kon. besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476) voorgesteld door de letter u; 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinanciën ; 
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij 

de vaststelling van bovenbedoeld bedrag, 
overeenkomstig de opgaaf van het gemeente
bestuur onder volgnummer 88 der uitgaven 
van de opgaaf Model II over 1926, in aan
merking hebben genomen een bedrag van 
f 183.20 wegens kosten van administratie, met 
inbegrip van de kosten van inning van school
geld, van het openbaar gewoon lager onderwijs, 
berekend naar f 0.80 per leerlino ; 

0. dat de Commissaris der Koningin voor
noemd in beroep aanvoert, dat dit bedrag voor 
een gemeente als Gulpen te hoog moet worden 
geacht; 

0. dat de kosten van administratie van het 
openbaar gewoon lager onderwijs uit de ge
meenterekening niet nauwkeurig zijn af te 
leiden, terwijl uit de overgelegde stukken ge
bleken is, dat bij de bepaling van de vergoeding 
van de kosten van instandhouding van het 
bijzonder gewoon lager onderwijs, als bedoeld in 

art. 101 der Lager-onderwijswet 1920, een 
bedrag wegens administratiekosten niet in 
aanmerking is genomen ; 

dat het gemeentebestuur, hoewel door de 
Rijkscommissie van Advies voor de Gemeente
financiën daartoe uitgenoodigd, niet met cijfers 
heeft aangetoond, dat ·voor de administratie 

. van het openbaar gewoon lager onderwijs een 
bedrag van f 0.80 per leerling is uitgegeven; 

dat het evenwel aannemelijk is, dat de ge
meente uitgaven voor dit doel heeft gedaan ; 

dat onder deze omstandigheden rekening 
moet worden gehouden met een bedrag, dat, 
gelet op de uitgaven van gelijksoortige ge
meenten, geacht kan worden de administratie
kosten der gemeente ten behoeve van haar 
gewoon lager onderwijs per leerling te ver
tegenwoordigen ; . 

dat een bedrag van f 0.50 per leerling geacht 
kan worden genoemde kosten naar redelijkheid 
te vertegenwoordigen ; 

dat Gedeputeerde Staten bij de vaststelling 
van het bedrag, in art. 9 van het Kon. besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) 
voorgesteld door de letter u, mitsdien met 
betrekking tot de bestreden uitgave een bedrag 
van f 68, 70, zijnde f 0.30 per leerling, te veel 
in aanmerking genomen hebben; . 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) en het Kon. besluit van 4 November 
1929 (8taatsblad n°. 476); 

Besluiten: 
I. met vernietiging van . het bestreden 

besluit het bedrag, in art. 9 van het Kon. besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) voor
gesteld door de letter u, voor de gemeente 
Gulpen nader te bepalen op f 38.777.39; 

II. Afschrift, enz. (W. v. G.) 

2 Januari 1931, N°. 16796/7 Januari 1931, 
N°. 168. BESLISSING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en den Minister van Financiën. 

Uitvoering van de Wet op de financiëele 
verhouding tusschen het Rijk en de ge-
meenten. · 

Art. 9, letter u Kon. Besluit 4 Novem
ber 1929 (Staatsblad n° . 476). Kosten 
telefoontoestel. - Kosten doodschouw. 

De Minister van Staat, Ministër van Binnen
landsche Zaken en .Landbouw en de Minister 
van Financiën, 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift van 
den Commissaris der Koningin in de provincie 
Limburg, dd. 3 Juni 1930, 6• afdeeling, n°. 
3738/3, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg, dd. 25 April 1930, 6• afd. 
La. 1310/10 K., tot vaststelling voor de ge
meente Hoensbroek van het bedràg, in art. 9 

· van het Kon. besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476) voorgesteld door de letter u; 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinanciën ; 
Overwegende dat Gedeputeerde Staten bij 

de vaststelling van bovenbedoeld bedrag in 
aanmerking hebben genomen: 

l•. de onder volgnummer 27 der uitgaven 
van de opgaaf Model II over 1926, 1927 en 1928 
opgenomen kosten van een telefoontoestel 
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ten huize van den burgemeester, tot een totaal 
bedrag van f 161!.91 ; 

2e. het onder volgnummer 151 der uitgaven 
van de opgaaf Model II over 1928 opgenomen 
bedrag van f 985.62 als rente van bedragen, 
welke de gemeente voor het stichten van 
bijzondere scholen minder heeft behoeven te 
leenen, doordat voor dat doel waarborgsommen, 
a ls bedoeld in art. 73, eerste lid sub b, der 
Lager-onderwijswet 1920, zijn gebezigd; 

3• . de onder volgnummer 184 der uitgaven 
van de opgaaf Model II over 1926, 1927 en 1928 
-Opgenomen kosten van doodschouw, tot een 
totaal bedrag van f 33.- ; 

0. dat de Commissaris der Koningin voor
noemd in beroep aanvoert, wat het eerste punt 
betreft, 

dat deze uitgaven niet kunnen gerekend 
worden tot die van politie, maar zijn kosten van 
.algemeen beheer ; 

wat het tweede punt betreft, 
dat rente van waarborgsommen niet valt 

-0nder een der volgnummers van de enumeratie 
van bijlage A van het Kon. besluit van 4 No
vember 1929 (Staatsblad ,n°. 476); 

wat het derde punt betreft, 
dat deze uitgaven niet kunnen gerekend 

worden tot die van armenzorg en niet vallen 
onder een der volgnummers van voormelde 
enumeratie; 

0. dat door Burgemeester en Wethouders 
van Hoensbroek bij schrijven van 16 Juli 1930, 
n°. 80/70-55, gericht aan de Rijkscommissie 
van Advies voor de Gemeentefinanciën, o. m. 
wordt aangevoerd, 

wat het eerste punt betreft, 
dat het telefoontoestel ten huize van den 

Burgemeester in hoofd zaak voor politiedoel
einden wordt gebezigd en slechts weinig voor 
.andere doeleinden ; 

wat het tweede punt betreft, 
dat genoemd bedrag van f 985.62 niet als 

" rente van waarborgsommen" moet worden 
beschouwd ; dat voor het dekken van de 
kosten van stichting van bijzondere lagere 
scholen geldleeningen aangegaan moesten wor
den, doch, daar een niet onbelangrijk bedrag aan 
waarborgsommen voorhanden was, minder is 
geleend ; dat meergenoemd bedrag van f 985.62 
in uitgaaf is geleden teneinde in de ontvangsten 
van Hoofdstuk VIII, paragraaf 7, der gemeente
rekening den post "gekweekte rente van waar
borgsommen" niet te drukken ; 

wat het derde punt betr eft, 
dat de kosten van doodschouw zijn geschift 

en niet alle in rekening zijn gebracht; 
0. wat het eerste punt betreft, 
dat het ambtelijk telefoontoestel ten huize van 

den Burgemeester dient voor de behartiging van 
alle gemeentezaken en de kosten daarvan be
hooren tot die van het algemeen beheer der 
gemeente en niet tot de uitgaven der politie; 

dat mitdien deze uitgaven ten onrechte door 
Gedeputeerde Staten bij de vaststelling van 
het bedrag, in art. 9 van het Kon. besluit van 
4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) voor
gesteld door de letter u , in aanmerking zijn 
genomen ; 

wat het tweede punt betreft, 
dat uit de overgelegde stukken is gebleken, 

dat genoemd bedrag van f 985.62 · weliswaar 
niet betreft rente van waarborgsommen, 

als bedoeld in art. 79, vijfde lid, der Lager
onderwijswet 1920, zooals in het beroepschrift 
wordt vermeld, doch dat dit bedrag evenmin is 
een uitgaaf wegens rente van geldleeningen ; 

dat dit bedrag derhalve niet voor opneming 
onder volgnummer 151 van de opgaaf Model II 
in aanmerking komt en ook niet valt onder een 
der andere volgnummers van die opgaaf ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien ten on
rechte bij de vorenbedoelde vaststelling dit 
bedrag in aanmerking hebben genomen; 

wat het derde punt betreft, 
dat de doodschouw krachtens wettelijke 

voorschriften in het belang van de volks
gezondheid kosteloos moet worden verricht, 
ongeacht de draagkracht der daarbij betrok
kenen, zoodat de kosten daarop vallende, 
noch geheel, noch ten deele beschouwd kunnen 
worden als kosten van genees-, heel- en verlos
kundige hulp in het bijzonder ten behoeve 
van on- en minvermogenden, voor de opneming 
waarvan volgnummer 184 is bestemd; 

dat ook deze uitgave mitsdien door Gede
puteerde Staten niet in aanmerking had mogen 
zijn genomen; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) en het Kon. besluit van 4 November 
1929 (Staatsblad n°. 476); 

Besluiten: 
I. met vernietiging van het bestreden besluit 

het bedrag, in art. 9 van het Kon. besluit van 
4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) voor
gesteld door de letter u voor de gemeente 
Hoensbroek nader te bepalen op f 279,895.76. 

II. Afschrift enz. (W. v. G.) 

2 J anuari 1931, N°. 16783/7 J anuari 1931 , 
N°. 169. BESLISSING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en den Minister van Financiën . 

Uitvoering van de Wet op de financiëele 
verhouding tusschen het Rijk en de ge
meenten. 

Art. 9. lette r u Kon. Besluit 4 Novem
ber 1929 (Staatsblad n°. 476). Rente en 
aflossing geldl eening. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financiën, 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van den Commissaris der Koningin in de pro
vincie Limburg, dd . 31 Mei 1930, 6° afd . 
n°. 3699/88, tegen het be~luit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg, dd. 25 April 1930, 6° afd., 
La. 1361/10 Z , tot vaststelling voor de ge
meente Maasbree van het bedrag, in art. 9 
van het Kon. besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476) voorgesteld door de letter u; 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rij kscommissie van Ad vies voor 

de Gemeentefinanciën ; 
Overwegende dat Gedeputeerde Staten bij 

de vaststelling van bovenbedoeld bedrag onder 
de volgnummers 61, 62, 209 en 210 der uitgaven 
van de opgaaf Model II over de jaren 1926, 
1927 en 1928 in aanmerking genomen hebben 
verschillende bedragen wegens rente en aflossing 
van een geldleening, aangegaan tot dekking 
van een tekort op den gewonen dienst : 

0. dat de Commissaris der Koningin voor
noemd in beroep aanvoert, dat deze bedragen 
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betreffen uitgaven, welke niet vallen onder een 
der volgnummers van de enumeratie en daarom 
niet in aanmerking mo"en worden gebracht ; 

0. dat art. 10, vierde lid, van het Kon. besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) 
bepaalt, dat terzake van geldleeningen slechts 
die bedragen in aanmerking genomen worden, 
welke, gelet op de overige in bijlage A van dat 
beslnit opgenomen uitgaafposten, geacht knn
nen worden op de politie, het lager onderwijs of 
de armenzorg naar den omvang, in art. 9 van 
het voornoemd besluit bij de omschrijving 
van het bedrag, voorgesteld door de letter u, 
aangegeven, betrekking te hebben; 

dat een uitgaaf tot dekking van een tekort 
op den gewonen dienst niet behoort tot de 
uitgaven als vorenbedoeld, aangezien een zoo
danig tekort wordt gevormd door samen
telling van alle gewone uitgaven, verminderd 
met alle gewone inkomsten over een dienstjaar; 

dat het tekort van den gewonen dienst 1928, 
tot dekking waarvan de gemeente destijds een 
geldleening heeft gesloten, aldus is gevormd ; 

dat de netto-uitgaven voor politie en armen
zorg over dat jaar weliswaar mede hebben 
geleid tot het ontstaan van dit nadeelig saldo, 
doch niet in andere of meerdere mate dan de 
overige uitgaven der gemeente van het jaar 
1918; . 

dat Gedeputeerde Staten bij de vaststelling 
van het bedoelde bedrag mitsdien ten onrecht 
de uitgaven wegens rente en aflossing van 
een geldleening, gesloter.i tot dekkirig van het 
tekort op den gewonen dienst 1918, in aan
merking hebben genomen ; 

dat in de opgaaf Model II blijkens de toe
lichting (Model V) de volgende bedragen wegens 
rente en aflossing van een geldleening, o. m. 
gesloten tot dekking van uitgaven voor politie 
en a.rmenzorg, daaronder begrepen het na
deelig saldo van den gewonen dienst 1918, zijn 
opgenomen; 

Onderdeel I Politie 
Volgnummer 61 1926 

1927 
1928 " 

Volgnummer 62 1926 
1927 
1928 " 

311.31 
271.03 
255.94 

47.25 
54.-
54.-

Totaal . . f 993 .53 
Onderdeel III Armenzorg 

Volgnummer 209 1926 f 739.99 
644.205 1927 

1928 
Volgnummer 210 1926 

1927 
1928 

" 608.34 
112.315 
128.36 
128.36 

Totaal . . f 2361.57 ; 
dat uit de meergemelde toelichting blijkt, 

dat deze rente en aflossingsbedragen, 
voor zoover zij bij onderdeel I Politie in 

aanmerking zijn genomen, betrekking hebben 
op een oorspronkelijk . leeningsbedrag van 
f 5101.495, waarvan f 5027.485 het nadeelig 
slot 1918 betreft, voor zoover dit, door het ge
meentebestuur werd aangeduid, als betrekking 
hebbende op de politie en het restant, zijnde 
f 74.01, betreft politiedoeleinden in den zin 
van het Kon. besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476); 

voor zoover zij bij onderdeel III Armenzorg 
in aanmerking zijn genomen, betrekking heb
bende op een oorspronkelijk leeningsbedrag 
van f 12,194.175, waarvan f 12,166.67 het 
nadeelig slot 1918 betreft, voor zoover dit 
door het gemeentebestuur werd aangeduid, 
als betrekking hebbende op de armenzorg 
en het restant, zijnde f 27.505, betreft armen
zorg, in den zin van het Kon. besluit van 
4 November 1929 (Staatsblad n°. 476); 

dat van de bovengenoemde totalen van 
f 993.53 en f 2361.57 onderscheidenlijk 

: 
5
5~~~·.!!: X f 993.53 = f 979.11 
f 12,166.67 

en f 12,194_175 x f 2361.57 = f 2356.24 

buiten aanmerking hadden moeten blijven bij de 
vaststelling van het in art. 9 van het meerge
meld beslnit door de letter u voorgestelde 
bedrag; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) en het Kon. besluit van 4 November 
1929 (Staatsblad n°. 476); 

Besluiten: 
I. met vernietiging van het bestreden 

be~luit het bedrag, in art. 9 van het Kon. 
besluit van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 

1 476) voorgesteld door de letter u, voor de 
gemeente Maasbree nader te bepalen op 
f 151,500.33 ; 

II. Afschrift enz. (W. v. G. 

2 Januari 1931, N°. 16787 /7 Januari 1931, 
N°. 170. BESLISSING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en den Minister van Financiën. 

Uitvoering van de Wet op de financiëele 
verhouding tusschen het Rijk en de ge
meenten. 

Art. 9, letter u Kon. Besluit 4 Novem
ber 1929 (Staatsblad n° . 476). Maatrege
len in het belang van de veiligheid van 
het verkeer. 

· De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financiën, 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van den Commissaris der Koningin in de pro
vincie Limburg, dd. 3 Juni 1930, 6• afdeeling 
no. 3737 /2 tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg, dd. 25 April 1930, 6• af
deeling, La. 887 112 L. tot vaststelling voor 
de gemeente Schinnen van het bedrag, in 
art. 9 van het Kon. besluit van 4 November 
1929 (Staatsblad n°. 476) voorgesteld door de 
letter u; · 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinanciën ; 
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij de 

vaststelling van bovenbedoeld bedrag in aan
merking · h.ebben genomen het onder volg
nummer 46 der uitgaven van de opgaaf Model II 
voor 1928 opgenomen subsidie, groot f 400.-, 
aan het R.-K. Kerkbestuur van den H. Dio
nysius te Schinnen, voor herstel van een grond
keerenden muur van de begraafplaats langs den 
openbaren weg ; 

0. dat door den Commissaris der Koningin 
voornoemd in beroep wordt aangevoerd, dat 
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deze uitgave niet gerekend kan worden tot de 
uitgaven van politie; 

O. dat onder volgnummer 46 der enumeratie 
van bijlage A van het Kon. besluit van 4 No
vember 1929 (Staatsblad n°. 476) kunnen worden 
opgenomen, kosten van maatregelen van 
politie in het belang van de veiligheid van het 
verkeer: 

dat het voormeld subsidie wel kan worden 
geacht te zijn verleend in het belang van de 
veiligheid van het verkeer, doch niet kan 
worden beschouwd als een maatregel van 
politie; 

dat deze uitgave niet voor vermelding onder 
volgnummer 46 en evenmin voor vermelding 
onder een ander volgnummer der enumeratie 
in aanmerking komt ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien bij de 
vaststelling van het bedrag, in art. 9 van het 
Kon. besluit van 4 November 1929 (Staatsblad 
no. 476) voorgesteld door de letter u, ten on
rechte de bestreden uitgave in aanmerking 
hebben genomen ; 

Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) en het Kon. besluit van 4 November 
1929 (Staatsblad n°. 476); 

Besluiten : 
I. met vernietiging van het bestreden besluit 

het bedrag, in art. 9 van het K oninklijk besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) 
voorgesteld door de letter ii voor de gemeente 
Schinnen nader te bepalen op f 35,552.54. 

II. Afschrift enz. (W. v. G.) 

6 Januari 1931. UITTREKSEL UIT HET 
RONDSCHRIJVEN van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan de Commissarissen der 
Koningin, betreffende uitvoering van ar
tikel 149 der Kieswet. 

u· d d U b"' Id( ) schrijven 1t e oor IJ nevenverme e br·evën 
ingezonden opgave is mij gebleken, dat naar 
aanleiding van de in 1929 gehouden stemming 
ter verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, tegenover 546 
burgemeesters gewetensbezwaren zijn aan
gevoerd als reden van niet-voldoening aan de 
verplichting tot opkomst, bedoeld in artikel 72, 
tweede lid, der Kieswet. Door 463 hunner werd 
bedoelde reden bij toepassing van artikel 149 
dier wet, als geldig aangenomen. Verreweg het 
meerendeel der burgemeesters huldigt dus ~et 
standpunt, hetwelk ten deze door de R egeermg 
wordt ingenomen en harerzijds bij verschillende 
gelegenheden - laatstelijk door mij in de tot U 
gerichte circulaire d .d . 10 Januari 1930, N°. 163, 
afd. B. B. - aan de burgemeesters werd aan
bevolen. Evenwel hebben nog 83 burgemeesters 
bij de in 1929 gehouden verkiezingen gemeend 
gewetensbezwaren niet als geldige reden te 
moeten aanvaarden. 

Op deze laatste omstandigheid en de ver
volging, waaraan mitsdien de daarbij betrokken 
kiezers hebben blootgestaan, werd mijne aan
dacht nog in het bijzonder gevestigd in de ver
gadering van de Tweede Kamer der Staten
Generaal van 2 December 1930, waarbij mij 
tevens werd verzocht een poging te doen om 
bedoelde burgemeesters tot eene andere meening 
te brengen. 

Ik kan daartoe gereede aanleiding vinden. 
Het gaat hier toch niet alleen om de persoon
lijke belangen der daarbij betrokken kiezers, 
doch ook om het algemeen belang, gelegen in 
eene gelijke rechtsbedoeling op bedoeld punt 
voor alle kiezers. 

Met het oog op de in dit jaar te houden alge
meene verkiezingen voor de gemeenteraden en 
de Provinciale Staten zal de onderwerpelijke 
aangelegenheid opnieuw en van bijzonder 
actueel belang worden. 

In verband met het bovenstaande heb ik de 
eer U te verzoeken de daarvoor in aanmerking 
komende burgemeesters namens mij uit te 
noodigen nog eens ernstig te willen overwegen 
zich aan te sluiten bij het in deze door de 
Regeering en verreweg het meerendeel der 
burgemeesters in den lande ingenomen stand
punt. Ten' zeerste zoude ;k het op prijs stellen, 
indien deze overweging hunnerzijds tot het 
zoo zeer wenschelijke resultaat zoude leiden, 

De 1)1 inister van Staat, M inister ?Jan B innen
landse he Zaken en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

-- (B.) 

8 Januari 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Nijverheidsonderwijswet Art. 24. ) .. .. 

Appellant is in Aug. 1920 tot t1JdehJk 
leeraar benoemd tot 1 Sept. 1921 : sinds
dien is hij, nadat hem in Juli 1921 was te 
kennen gegeven, dat h~j voor!oopig ,erder 
op proef ko~ blijven, als leeraar aan deze 
school werkzaam gebleven. Een vaste aan
stellin§"' als bedoeld in art-. 14 K. B. 11 Juli 
1921, . 921 en art. 13 K. B . 31 Mei 1926, 
S. 159 is h em niet gegeven. Een tijdelijke 
aanstelling kan volgens genoemd art. 13 
3• lid slechts voor 1 jaar plaats hebben, 
terwijl volgens het 4• lid een tijdelijke 
aanstelling op proef, mede voor niet langer 
dan 1 jaar te verleenen, ten hoogste twee 
maal voor den tijd van 1 jaar kan worden 
verlengd. Appellant was dus op 8 Mei 
1930 aan de school in functie zonder in het 
bezit te zijn van eene wettelijke aanstellin_g. 
Een besluit van het schoolbestuur om ZIJD 
tij <lelijke tewerkstelling niet verder te hand 
haven, had dan ook geen andere strekkmg 
dan het doen eindigen van eene bloot 
feitelijke, zelfs ongeoorloofde, werkzaam
heid. Beroep daartegen is uitgesloten. 

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

H . J . Ott, leeraar aan de Middelbare Tech
nische School te Dordrecht, tegen het besluit 
van het Bestuur dier school van 8 Mei 1930, 
~vaar bij hem ontslag is verleend ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
December 1930, n°. 546; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 Januari 1931, n° . 10829, afd. Nijverheids
onderwijs; 

0. dat het Bestuur van de van Rijkswege 
gesubsidieerde Middelbare Technische School 
te Dordrecht in zijne vergadering van 8 Mei 
l930 heeft besloten de tijdel ijke en met de 
wettelijke bepalingen in strijd zijnde te1rnrk
stelling van H. J. Ott, in Augustus 1920 tot 
t ijdelij k leeraar in de werktuigbouwkunde aan 
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de genoemde school aangesteld , niet verder te 
handhaven, zich, rechtens onverplicht, bere id 
verklarende hem over de maanden l\ilei, Juni 
en Juli 1930 te lkens op den laatsten der 
maand, een som, gelijkstaande aan het door 
hem genoten salaris, uit te betalen; 

dat het schoolbestuur daarbij heeft overwo
gen, dat. H. J. Ott in Augustus 1920 is aange
steld tot tijdelijk leeraar in de werktui gbouw
kunde aan de Middelbare Technische School 
te Dordrecht, zulks tot 1 September 1921; 
dat, nadat deze termijn was verloopen, deze 
tij delijke· aanstelling nimmer door een vaste 
aanstell ing is vervangen; dat H. J . Ott wel 
herhaaldelijk om een vaste aanstelling heeft 
gevraagd, doch deze hem steeds is geweigerd ; 
dat H. J . Ott echter bij voortduring zonder 
vaste aanstelling als leeraar aan de Middel
bare Technische School is gebleven, zoodat 
hierdoor een toestand is ontstaan, in strijd 
met art. 14 van Ons besluit van 11 J uli 1921, 
S. 921, tot u itvoering van art. 16 en art. 28, 
vierde lid, der Nijverheidsonderwijswet; dat 
hierbij nog kan worden opgemerkt, dat H. J . 
Ott bovendien de vergunning tot het geven 
van onderwijs, bedoeld in art. 7 sub 2 der 
Nijverheidsonderwijswet, niet heeft verkregen; 
dat de wijze, waarop H. J . Ott zijn taak heeft 
vervuld, zoowel wat betreft zijn gemis aan 
tact in den omgang met leerlingen, collega's 
en den Directeur der school , als het gemis 
aan gave om zijne leerlingen de nood ige ken
nis bij te brengen, het Bestuur geen aanleiding 
geeft om te bevorderen, dat hij een vaste aan
stelling krijgt; dat de Directeur in overeen-. 
stemming met de wenschen van het bestunr 
trouwens reeds herhaaldelijk aan Ott heeft 
medegedeeld, dat hij niet a ls leeraar gehand
haafd zou blijven en hem in overweging heeft 
gegeven, om een anderen werkkring te zoe
ken ; dat het bestuur thans dezen ongewensch
ten en onwettelijken toestand wenscht te be-
eindigen ; , 

dat, nadat' bij schr ijven van 9 Mei 1930 van 
dit besluit aáh den belanghebbende was ken
nis gegeven, deze daarvan bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de bedoeling 
van het besluit schij nt te zijn -hem ontslag te 
verleenen, hoewel zulks niet met zooveel woor
den wordt gezegd en men het tegendeel tracht 
te construeeren, alsof niet ontslag wordt ver
leend, doch een eind gemaakt wordt aan een 
,,onwettigen" toestand; dat ingeval van ont
slag voor hem de gelegenheid bestaat in be
roep te komen, opdat dit ontslag ongedaan 
gemaakt warde, a lthans die maatregelen wor
den genomen, welke in zijn belang oi\'baar mo
gen worden geacht; dat hij voorts verwijst naar 
een tweetal uitvoerige memories, door hem 
gericht aan het schoolbestuur, waarin ver
sch ill ende feiten, die zich in den loop der 
jaren hebben voorgedaan, en versch illende om
standigheden, die een rol hebben gespeeld, 
ui tvoerig door hem worden toegelicht; 

0. dat blijkens de stukken H . J. Ott in 
Augustus 1920 tot tijdelijk leeraar aan de 
bovenvermelde school is benoemd tot 1 Sep
tember 1921 ; 

dat hij sindsdi en, nadat hem in Juli 1921 
was te kennen gegeven, dat hij voorloopig 
verder op proef kon blijven, -als leeraa-r aan 
deze school is werkzaam gebleven; 

. dat . hem nimmer eene va,te aanstelling, als 
bedoeld in art. 14 van Ons besluit van 11 Juli 
1921, S. 921 , en art. 13 van Ons besluit van 
31 Mei 1926, S. 159, is gegeven; 

dat eene tijdelijke aanstelling volgens art. 
13, 3e l id, van Ons laatstgenoemd besluit 
slechts voor 1 jaar kan plaats hebben, terwijl 
volgens het 4e lid van di t artikel eene t ijde
lijke aanstelling op proef, mede voor niet 
langer dan 1 jaar te verleenen, ten hoogste 
twee malen voor de n tijd van 1 jaar kan 1,vor
den verlengd; 

dat mitsdien op 8 Mei 1930 de appell ant 
aan de school in functie was. zonder in het 
bezit te zijn van eene wetteliJke aanstell ing; 

dat zoodanige aanstelling hem ook niet had 
kunnen zij n verleend aangezien hij geen ver
gunning van Ons ha d bekomen tot het geven 
van onderwijs, als bedoeld bij art. 7, 2e lid , 
der Nijverheidsonderwijswet; 

dat derhalve van een aan H. J . Ott ver
leend ontslag uit eene wettiglijk door hem be
kleede betrekking geen sprake kan zijn, en · het 
besluit van het .Schoolbestuur dan ook geen 
andere strekking had, noch kon hebben, dan 
het doen eindigen van eene bloot feitelijke, 
zelfs ongeoorloofde werkzaamheid; 
· dat beroep daartegen is uitgesloten; 

Gezien de Nijverhei dsonderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appell ant in zij n beroep niet-ontvanke
lijk te verkl aren. 

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

12 J anuari 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B . W. art. 70: Rv. art. 323.) 

[Vordering van den 0 . . v . J. tot door
ha ling van een akte van den burg. stand, 
Eischer door de R echtb. niet-ontv. ver
klaard in zijn vordering. Beschikking door 
het Hof bevestigd. Cassatieberoep ingesteld 
door den O. v. J.l 

De 0 , v . J. , d e doorhaling van een akte 
van den burg. stand aan de R echtb. ver
zoekende, treedt daarbij op als hoofdpartij 
en heeft dus, volgens art. 323 Rv., de ge
wone wijze van r echtsvordering t e volgen. 
Hij kan dus wel in hooger beroep komen 
tegen de beschikking der Rechtb. , waarbij 
hij in zijn vordering niet-ontv. is verklaard, 
maar hij is niet bevoegd om cassatieberoep 
aan te teekenen t egen de door het Hof 
gegeven beschikking, daar hij bij het Hof 
niet de functie van Proc.-Gen. bekleedt, 
aan wien die bevoegdheid uitsluitend, 
a ls representeerende den verzoeker in 
hooger beroep, toekomt. 

Geeft met gepasten eerbied t e kennen; 
De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht

bank t e Arnhem ; 
dat hij bij zijne Rechtba nk ambtshalve een 

vordering heeft ingediend tot doorhaling van 
een acte van den Burgerlijken Stand voorko
mende in het register van den Burgerlijken 
Stand, bestemd tot het inschrijven van acten 
van geboorten in de gemeente Arnhem over 
het jaar 1917 ; 

dat zijne Rechtbank hem in die vordering 
niet-ontvankelijk heeft verklaard op de gron- · 
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den nader in die beschikking omschreven en 
van welk een en ander een afschrift hierbij 
is gevoegd; 

dat hij alsnu van die beschikking van zijne 
Rechtbank in hooger beroep is gekomen bij 
het Gerechtshof te Arnhem, welk H of bij be
schikking van 21 October 1930 de door zijne 
Rechtbank gegeven beschikking heeft bekrach
tigd. Ook van dit nader aan het Gerechtshof 
i ngediend verzoekschrift en van de daarop 
door het Hof gegeven beschikking wordt hier 
bij afschrift overgelegd ; 

dat hij alsnu vermeent dat zoowel zijne 
R echtbank als het Gerechtshof te Arnhem een 
te enge interpretatie hebben gegeven aan de 
bepalingen d er artt. 70 t ot en m et 73, van de 
zevende afdeeling van den derden Titel van 
het E erste Boek B. W. door te bepalen dat 
art . 7l voornoemd het Openbaar Ministerie 
niet bevoegd maakt om een zoodanige vord~
ring te doen ; 

dat zoowel zijne Rechtbank als het Gerechts
hof te Arnhem door die te enge interpretate 
de voornoemde artt. 70 tot en met 73 B. W. 
hebben geschonden; 

dat toch die artikelen en meer speciaal art. 
71, zonder met uitdrukkelijke woorden het 
Openbaar Ministerie daartoe bevoegd te ver
klaren, naar zijne meening t qch nog wel 
ruimte laten voor de door hem, Officier, aan 
dat art. 71 gegeven interpretatie, aangezien 
in dat art. 71 met geen enkel woord vermeld 
wordt, door wien zulk een verzoek moet of 
kan worden ingediend en de daarin voorko
mende bepaling tot verhoor van het Open
baar Ministerie aan die interpretatie niet in 
den weg staa.t, aangezien de Rechtbank naast 
het verplichte verhoor van het Openba-ar Mi
nisterie ook de belanghebbende partijen kan 
hooren, welke belanghebbende partijen ook de 
verzoekers kunnen zijn ; 

dat zoowel mijne R echtbank alsook het Ge
r echtshof te Arnhem door hunne interpretatie 
van dat art. 71 de strekking der bepalingen 
van de artt. 25 en 28 B. W. geheel over het 
hoofd hebben gezien en alzoo door hunne be
schikkingen ook die artikelen hebben geschon
den· 

1r{ die twee laatstgenoemde artikelen toch 
wordt aan het Openbaar Ministerie, in werke
lijkheid aan den Officier van Justitie, de zorg 
voor en de controle op de richtige houding 
der registers van den Burgerl ijken Stand op
gedragen en zonder de bovenomschreven en 
door hem - Officier - gewilde bevoegdheid 
ex art. 71 B . W. zoude èn de zorg voor èn de 
controle op de richtige houding van die regis-

. ters tot een doode formule zijn teruggebracht. 
Zulks kan toch nooit de bedoeling van den 
Wetgever zijn geweest . 

dat hij zich alsnu tot Uwen Raad wendt met 
het eerbiedig verzoek dat het wen Raad 
moge behagen de door het Gerechtshof te 
Arnhem bekrachtigde be chikking van de 
Rechtbank te Arnhem dd. 27 Augustus 1930 
te vernietigen en hem Officier alsnog ontvan
kelijk te verklaren in zijn vordering en verder 
zoodanige beslis ing te nemen als we Raad 
zal vermeenen in deze te behooren. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

De Procureur-Generaal, 
O. dat verzoeker, in zijne hoedanigheid van 

Officier van Justitie bij de Arr. -R echtbank te 
Arnhem, aan haar heeft verzocht de doorha 
ling te willen bevelen van eene acte van er 
kenning in het register van geboorten dezer 
gemeente over 1917, in welk verzoek hij niet
ontvankelijk is verklaard ; 

O. dat hij daarop in hooger beroep, in ge
lijke qualiteit, aan het Gerechtshof aldaar 
heeft gevraagd gemelde beschikking te ver
nietigen en hem alsnog in zjjn verzoek te ont
vangen, met verdere beschikking als dat Hof 
zal vermeenen te behooren ; 

O. dat dit de beschikking der Rechtbank 
heeft bekrachtigd ; 

0. dat hieruit blijkt, dat requestrant als 
hoofdpartij is opgetreden in zijne voormeld e 
hoedanigheid en dus volgens art. 323 Rv. als 
zoodanig de gewone wijze van rechtsvordering 
heeft te volgen ; 

0. dat hij, wederom in genoemde hoedanig
heid, in cassatie is gekomen van 's Hofs be
schikking en ter ondersteuning dezer voor
ziening het in zijn verzoekschrift opgenomen 
middel heeft aangevoerd ; 

O. dat, alvorens dit middel kan worden ge
toetst, moet vaststaan, dat req uestrant als 
Officier van Justitie bij de Arr. -Rechtbank 
te Arnhem gerechtigd is in cassatie te komen 
van de voorzegde beschikkingvan het Gerechts
h of aldaar; 

O. dat, naar art. 3 R. 0 ., ,,het Openbaar 
Ministerie wordt uitgeoefend door den pro
cureur-generaal bij den H oogen Raad, door 
de procureurs-generaal_ bij __ de Jieregtshoven, 
door de officieren van i ust1t1e b1J de arr-regt
banken en door de ambtenaren van het 
openbaar ministerie bij de kantongeregten, " 
t erwijl art . 4 dier wet het openbaar m~nisterie 
bijzonderlijk belast met de handhavmg der 
wetten ; 

O. dat voorts de artt. 52, 54 en 55 van R e
glement l de Procureurs-Generaal bij de Ge
reatshoven belast en, ieder in de geheele uit
ge~trektheid van zijn ressort, o. a. met de 
handhaving eri de uitvoering der wetten en 
reglementen en den Officieren van Justitie 
gelijke zorg opdragen in den omtrek va°:. he_~ 
regtsgebied der Arr.-Rechtbanken, waarb1J ZIJ 
b~om~ ; . . 

0. dat uit genoemde wetsvoorschriften, m 
onderling verband en samenhang met elkaar 
beschouwd, volgt, dat requestrant wel bevoegd 
was van eene beschikking zijner Recht bank 
op gezegd verzoekschrif~, door hem in zijne 
hoedanigheid van Offimer van Justitie tot 
haar ~ericht, in hooger beroep_ te k_omen, doch 
dat hij het recht va_n ~assat1e mist met be
trekking tot de besch1kkmg door h et Gerechts
hof te Arnhem in appèl op dat b~roep gewe
zen, daar hij bij dit Gerechtshof met de fu~c
t ie van Procureur-Generaal bekleedt, aan wien 
dit uitsluitend als repre enteerende den ver-

i zoeker in hooger beroep, toekomt ; 
O. dat, waar op dezen grond verzoeker reeds 

niet kan worden ontvangen, de opgeworpen 
grief niet behoeft te worden onderzocht; 

Concludeert, dat requestrant niet-ontvanke
lijk zal worden verklaard in zijn ,erzoek. 

De H ooge Raad, enz. ; . 
Gezien het vorenstaande verzoekschrift, met 

de daarbij overgelegde stukken e~ de onder 
het verzoekschrift gestelde conclusie van den 
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Procureur-Generaal, strekkende daartoe, dat 
.... enz . ; . . 

zich vereenigende met die conclusie en de 
gronden waarop zij berust overnemende : 

Verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn 
verzoek. (N. J.) 

14 Januari 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 12.) 

Wanneer van eene voor een bepaalden 
proeftijd verleende vergunning __ ge~n ge
bruik is gemaakt en de proeft1Jd 1s ver
loopen, moet de vergunning als vervalle_n 
worden beschouwd. Een tegen het besluit 
tot het verleenen der v·ergunning ingesteld 
beroep is derhalve niet-ontvankelijk. 

·Wij WILHELMINA, enz. ; 
Befchikkende op het beroep, ingesteld door 

J. H. Horbach en anderen, allen te Simpel
veld, tegen het besluit ;van Burgemee~ter en 
Wethouders dier gemeente van 13 Jum 1929, 
n°. 507 waarbij aan Jos. Hamers, te Simpel
veld, e~ zijne rechtverkrijgenden voor het t ijd
vak van 13 .Juni 1929 tot en met 31 December 
1929 voorwaardelijk vergunning is verleend 
tot het oprichten van een vel doven-brikken
bakkerij op het perceel kadastraal bekend ge
meente Simpelveld, Sectie C n°. 1041 ; 

Den Raad van State, Afdeeling v?or de Ge
schillen van BestuuF gehoord, advies van 17 
December 1930, n°. 823; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid H andel en Nijverheid van 9 J an. 
198f i-{0

_ 35 H, Afd. A.; 
8-. ' Mt Burgemeester en Wethouders van 

Simpeiveld bij besluit van 13 Juni 1929 aan 
Jos. Hamers te Simpelveld, en zijne rechtver
krijgenden voor het tijdvak van 13 Juni 1929 
tot en met 31 December 1929 voorwaardelijk 
vergunning hebben verleend tot het oprichten 
van een veldoven-brikkenbakkerij op het per
ceel kadastraal bekend gemeente Simpelveld, 
Sectie C n°. 1041, met bepaling, dat de in-
1·ichting voltooid en in werking gebrac_ht moet 
zijn binnen 4 maanden na dagteekernng van 
het bes! uit ; 

dat zij daarbij o. a. overwogen, dat, alhoe
wel aan de ingebrachte bezwaren door het 
Et.ellen van voorwaarden in groote mate kan 
worden tegemoet gekomen, thans de hoegroot
heid van de door deze inrichting te veroor
zaken schade en hinder en de nadeelige gevol
gen dezer inrichting voor de omwonenden nog 
niet voldoende beoordeeld kunnen worden; dat 
het derhalve wenschelijk is, de gevraagde ver
gunning voor een bepaalden proeftijd te ver
leenen; 

dat van dit besluit ·J . H . Horbach, J. Wint
gens E . Th . van Amerongen en Weduwe Ler
sche~-Engelen, te Simpelveld, bij Ons !? be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat ZIJ van 
de inrichting gevaar, schade en hinder duchten 
en voo"ral de gezondheid van zich zelf en van 
de leden van hun gezin in ernstige mate be
dreigd zien wegens de vergiftige dampen, 
welke door die inrichting zullen worden ont
wikkeld; dat weliswaar de vergunning ver
leend is onder voorwaarde, dat de oven, ge
durende den tijd, dat hij brandt, omgeven 
moet zijn door een eenige meters hooge schut-

ting van stroo of van hout, doch dat d'.1ardoor 
geenszins zal worden voorko_i_nen, dat_ d1~ dam
pen reeds in de onm1ddelhJke nab1Jhe1d van 
den oven op de aarde zullen neerslaan; dat 
voor het opvoeren van de dampen naar de 
hoogere luchtlagen noodig z,ou zijn een schoor
steen ter hoogte van ten mrnste 30 M ., zooals 
bij z.g. ringovens, die gelijke dampen ontwik
kelen voor het opvoeren van die dampen aan
wezig zijn, hetgeen bij de _<?nd~rwerpelijke in
richting practisch onmogehik 1s; dat omtrent 
de gevolgen der werking van veldoven-brik
kenbakkerijen, op korten afstand van de be
bouwing aangebracht, zeer droevi ge ervar in
gen zijn opgedaan; 

0. dat, nu blijkens de stukken van de ver
gunning geen gebruik is gemaakt en de proef
tijd is verloopen, de vergunmng als vervallen 
moet worden beschouwd; 

Gezien de Hinderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de appell anten niet-ontvankelijk te verklaren 
in hun beroep. 

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

14 Januari 1931. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad der Nederlanden. 

Belasting op tooneelvertooningen te Tiel. 
Krachtens art . 265b, in verband met het 

tweede lid van art. 265c der Gemeentewet 
was de R aad van Beroep bevoegd om van 
het beklag van belanghebbende over eene 
beslissing van den gemeenteraad over een 
verzoek om teruggave van ?etaalde b~
lasting op de tooneelvertoonmgen k enms 
te nemen. 

Aan art. 265b der Gemeentewet ligt het 
beginsel ten grondslag, dat de beslissing 
over een verzoek tot ontheffing van be
lasting toekomt aa~ den gemeenteraa~. 
Hieruit volgt, dat die gemeenteraad en m 
hooger beroep de Raad van Beroep moet 
kunnen beoordeelen of de feiten, waarop 
een verzoek om ontheffing van belasting 
rust, gegrond zijn, zoodat eene bepaling 
in de belastingverordening volgens welke 
ten genoegen van Burgemeester en Wet
houders de. besteding van de opbrengst 
moet zijn aangetoond niet bindend is. 

De Hooge Raad, enz._; . . 
Gezien het beroepschrift 111 cassatie van den 

waarnemenden Burgemeester van Tiel, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep V?0r de 
Directe Belastingen te Arnhem dd. 8 Juli 1930, 
betreffende een verzoek van de Nutsspaarbank 
te Tiel tot terugbetaling van belasting, geheven 
ingevolge de verordening op de heffing eener 
belasting op tooneelvertooningen en andere 
vermakelijkheden in de gemeente Tiel; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. van Lier, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot vernietiging van de bestreden 
uitspraak en niet-ontvankelijkverklaring van 
belanghebbende in zijn bij den Raad van Beroep
aanhangig . gemaakt beroep ; 

Overwegende, dat ten deze vaststaat, dat 
belanghebbende op 29 ov. 1929 een toon_eel
voorstelling heeft doen houden en de belastmg, 
daarvoor verschuldigd ingevolge vorengenoemde-
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verordening, heeft betaald ; dat de voorstelling 
heeft opgebracht bruto, de belasting niet mede
gerekend, f 746, waarvan 40 pct. off 298.40 aan 
een liefdadig doel ten goede is gekomen, terwijl 
60 pct. off 447.60 besteed is tot dekking van 
kosten, welke in totaal f 787.60 hebben be
dragen; 

0. dat belanghebbende van oordeel was, dat 
zij aanspraak kan maken op toepassing van 
art. 3, 3• lid, l ste zin der genoemde verordening, 
luidende: 

"De belasting wordt terugbetaald, wanneer 
zij is geheven voor een vermakelijkheid, waar. 
van de opbrengst bestemd is voor een liefdadig 
doel, mits binnen één maand na de uitvoering 
met bewijsstukken ten genoege van Burge. 
meester en Wethouders is aangetoond, dat van 
de bruto-ontvangst, de belasting niet mede. 
gerekend, niet meer dan 60 pct. voor dekking 
van kosten is afgezonderd en de verdere op
brengst aan het liefdadig doel ten goede is 
gekomen."; 

O. dat de gemeenteraad van Tiel, nadat eerst 
Burgemeester en Wethouders een dusdanig 
verzoek hadden afgewezen, terugbetaling heeft 
geweigerd op grond dat, waar de onkosten der 
voorstelling in totaal zelfs meer dan 100 pct. 
der bruto-opbrengst hadden beloopen, aan het 
voorschrift, dat niet meer dan 60 pct. voor 
dekking van kosten mocht zijn afgezonderd, 
niet was voldaan; 

0. dat belanghebbende van deze beslissing 
in beroep is gekomen bij den Raad van Beroep, 
die vooreerst belanghebbende in dat beroep 
ontvankelijk heeft geacht, krachtens de artt. 
265c, 2de lid, j0 • 265b der Gemeentewet, daar 
het hier in wezen een verzoek om ontheffing 
betreft, en vervolgens het verzoek van belang• 
hebbende heeft toegewezen, daarbij overwe
gende, dat uit de voormelde feiten volgt, 
dat inderdaad niet meer dan 60 pct. voor 
kosten is afgezonderd ; 

"dat de Burgemeester wel betoogt, dat de 
bedoeling van art. 3 is, dat in totaal niet meer 
dan 60 pct. der ontvangsten aan onkosten 
mag worden besteed, maar dat zulks in dit artikel 
niet te lezen is, integendeel het gebruik van het 
woord "afzonderen" er op wijst, dat aan de 
mogelijkheid is gedacht, dat een grooter bedrag 
voor onkosten wordt besteed, maar alleen als 
voorwaarde wordt gesteld, dat" deze niet tot 
een hooger bedrag dan 60 pct. uit de bruto
ontvangsten mogen worden betaald, waarnaast 
de mogelijkheid bestaat, dat het meerder bedrag 
onkosten op andere wijze, in ieder geval niet 
uit de opbrengst der voorstelling wordt gedekt" ; 

O. dat hiertegen als middelen van cassatie 
zijn aangevoerd : 

I. Schending of verkeerde toepassing van 
de artt . 265c, 2° lid, en 265b der Gemeentewet ; 

II. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 3, 3• lid, der Verordening op de heffing van 
een belasting op tooneelvertooningen en andere 
vermakelijkheden in de gemeente Tiel; 

0. dat het eerste middel in dier voege is toe
gelicht, dat het ten deze niet betreft een ver
zoek om ontheffing van belasting, doch het 
beroepschrift in wezen was een bezwaar tegen 
een weigering van terugbetaling van belasting, 
welke weigering is een bevoegdheid, welke 
Burgemeester en Wethouders uit kracht van 
art. 179, sub a en b, der Gemeentewet, in ver-

band met art. 3, 3• lid, 1 • zinsnede der heffings
verordening, zonder dat een recht van beroep 
daartegen is toegekend, uitoefenen ; 

0. dat tot toelichting van het tweede middel 
is aangevoerd : 

a. dat de Raad van Beroep niet mocht 
beoordeelen of er al dan niet meer dan 60 pct. 
voor dekking van kosten was afgezonderd, 
daar art. 3, 3° lid der heffingsverordening de 
beoordeeling hiervan uitsluitend aan Burge
meester en Wethouders overlaat; 

Q. dat in elk geval de Raad van Beroep aan 
genoemde bepaling een onjuiste uitlegging 
heeft gegeven, daar dit voorschrift inderdaad 
slechts dàn toepassing kan vinden, indien niet 
meer dan 60 pct. der bruto-pntvangst aan 
kosten wordt besteed ; 

0. ten aanzien van het eerste middel ; 
dat krachtens art. 265b, 4• lid, der Gemeente. 

wet - in verband met het 2• lid van art. 265c, 
ten deze van toepassing - een belanghebbende 
binnen één maand na de beslissing van den 
gemeenteraad OJ:l een verzoek tot geheele of 
gedeeltelijke ontheffing van belasting bij den 
Raad van Beroep in beroep kan komen ; 

dat een .verzoek tot ontheffing in den zin van 
art . 265b, lid 4, der Gemeentewet aanwezig is, 
indien gevraagd wordt toepassing van een 
wettelijk voorschrift, hetwelk aan een aange
slagene het recht geeft - onverschillig met 
welken naam het wordt aangeduid - om op 
grond van later gebleken feiten of omstandig
heden van een hem overeenkomstig de wet 
opgelegden aanslag geheel of gedeeltelijk te 
worden bevrijd ; 

dat krachtens de Tielsche heffingsverordening 
de belasting bij vooruit betaling verschuldigd is 
en het hiervoren weergegeven gedeelte van het 
3• lid van art. 3 kennelijk de strekking heeft om 
aan een aangeslagene, aan wien overeenkomstig 
de voorschriften der verordening een aanslag in 
de vermakelijkheidsbelasting is opgelegd, het 
recht te geven om, indien later blijkt, dat de 
opbrengst der voorstelling is aangewend, gelijk 
in die bepaling is aangegeven, van den aanslag 
door teruggave van het voor belasting betaalde 
te worden b_evrijd, zoodat die bepaling inder
daad een geval van algeheele ontheffing regelt 
en de Raad dus geroepen was kennis te nemen 
van het beklag over eene beslissing, welke de 
gemeenteraad over een verzoek tot toepassing 
van het voorschrift had gegeven ; 

0. betreffende het tweede middel: 
voor wat betreft de grief onder a : 
dat aan art. 265b, vierde lid, der Gemeente

wet het beginsel ten grondslag ligt, dat de 
beslissing over een verzoek tot ontheffing van 
belasting toekomt aan den gemeenteraad en 
niet aan eenige andere gemeentelijke autoriteit; 

dat toch een andere opvatting tot het on
aannemelijke gevolg zou leiden, dat de ge
meentelijke wetgever het in zijn macht zou 
hebben om, door die beslissing aan !)en ander 
dan den Raad der gemeente op te dragen, 
den belastingplichtige het recht van beroep te 
ontnemen; 

dat hieruit echter tevens volgt, dat de ge
meenteraad- en in beroep de Raad van Beroep 
- ook moet kunnen beoordeelen of de feiten, 
waarop het beroep van ontheffing is gegrond, 
al dan niet aanwezig zijn, zoodat de bepaling 
volgens wélke ten genoegen van Burgemeester 
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-en Wethouders de besteding der opbrengst 
mocht zijn aangetoond, niet bindend is noch 
den gemeenteraad noch den Raad van Beroep 
de bevoegdheid en de plicht, om zelfstandig 
omtrent de aanwezigheid dier feitelijke -y:er
-eischten te beslissen, ontnomen kunnen ZIJ n ; 

O. dat de Hooge Raad voorts, wat betreft de 
grief onder b zich geheel vereenigt met h etgeen 
de Raad van Beroep omtrent de beteekenis van 
het woord "afgezonderd" heeft overwogen; 

Verwerpt h et ber oep . (B.) 

19 J(inuari 1931. KONINKLIJK BE LUIT 
(Gemeentewet Art. 213.) 

Het is niet in strijd met een goed finan
cieel beleid om de loonen van arbeiders in 
vasten dienst, aangesteld ten behoeve van 
de uitvoering van buitengewone werken, 
voor.1:oover ten aanzien dezer arbeiders 
vastst aat, dat zij arbeiden aan werken, 
welke uit den buitengewonen dien t worden 
betaald, ten laste van den buitengewonen 
dienst te brengen, nu Ged. Staten geen 
bezwaar hebben, dat de werken zelf uit 
den buitengewonen dienst worden b e
taald, en op deze werken ruime afschrij
vingen plaats vinden. 

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

<ien Raad der gemeente Zeist tegen het be-
l uit van Ged. Staten van Utrecht van 12 

Augustu 1930, n°. 2526/1903, 3e afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 31 Juli 1930 tot wijziging van de begroo
t ing van inkomsten en uitgaven dier gemeente 
voor het dienstjaar 1930; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
31 December 1930, n°. 844; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Za ken en 
Landbouw van 15 Januari 1931, n°. 238, afd. 
B. B.; 

0. dat Ged. Staten de goedkeuring aan de 
wijziging der begroeting hebben onthouden, 
in hoofdzaak uit overweging, dat onder letter 
h van volgnummer 35 van den kapitaaldienst 
van de begrooting voor het gasbedrijf voor 
1930 o. m. is geraamd een bedrag van f 8500 
wegens arbeidsloon van vast personeel ter 
zake van aanleg en uitbreiding; dat onder 
volgnummer 73a va11 de lasten van de begroo
ting 1930 voor het bedrijf gemeentewerken is 
geraamd een bedrag van f 3867.66 voor a lge
meene kosten voor verbreeding en nieuwen 
aanleg van den Waterige-weg, welk bedrag is 
samengeste ld als volgt: 

loon van vast personeel . 
pensioensbijd ragen idem . 
overige kosten van verzekering, 

p ,''lsionneering, enz. idem . 
uve,·ige vaste bedrijfsonkosten, 

zijnde een evenredig gedeelte van 
de volgnummers 8 tot 19 van de 
begrooting 

f 2842.09 
f 440.52 

96.26 

f 488.78 

f 3867.65 ; 
da t blijkens de ramingen onder volgnummer 

27 van het raadsbesluit van 31 Juli 1930 tot 
wijziging van de begroeting voor 1930 van het 
L. 1931. 

gasbedrijf en onder volgnummer 62 van de be
gt·ooting voor het bedrijf gemeentewerk~n voor 
den dienst 1930 de bovengenoemde uitgaven 
en lasten zulle~ worden bestreden uit kapi
taalsinkomsten, en wel uit de opbrengst van 
eene ge ldleening, geraamd op de volgnum
mers 139 en 179 bij de wijziging van de ge
meentebegrooting van 31 Juli 1930; dat het 
met een goed geldelijk beheer niet is overeen 
te brengen om te leenen voor de loonen van 
vast personeel , ook da n niet wanneer rr:'en e~n 
va te formatie heeft geschapen, ten ernde 111 

staat te zijn wegens de aangegeven voordeelen 
werken in eigen beheer uit te voeren; dat het 
brengen van verandering in den bes~~anden 
toestand hierin bestaande, dat, terw13l men 
tot dusv~r alle loonen uit de gewone middelen 
bestreed, thans voor een deel daarvan wil 
leenen, een zoodanigen achteruitgang in het 
geldelijk beleid beteekent, dat daartoe zonder 
dringende noodzaak, welke in het onderhavige 
geval niet aanwezig i , niet mag worden over-
gegaan; .. 

dat van dit besluit de gemeenteraad b1J Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoeren
de dat het a rbeidsloon, verwerkt aan t11tbre1-
di~gswerken, welke uit kap!taalsinkomsten 
worden gedekt, met de verbruikte matenalen 
een wezenlijk bestanddeel vormt van de kosten 
dier werken en als zooclanig zonder meer in 
aanmerking komt voor dekking uit kapitaals
middelen; dat in tegens teil ing met hetgeen 
in andere gedieenten gebruikelijk is, in de 
gemeente Zeist bij het gasbedrijf __ alle uitbr~!
dingen aan het buizennet en. b1J . het bednJf 
gemeentewerken veel werken rn e 1.~en beheer 
worden uitgevoerd, welke handelw1J~~ natuur
lijk op zich zelf genomen belangr13ke voor
deelen biedt· dat door deze omstandigheid het 
va te person;el regelmatig aan dergelijke wer
ken arbeidt, omdat juist in de gemeente Ze ist 
zoowel bij het gasbedrijf a ls bij de gemeente 
uitbreidingswerken en andere wei-ken ten be
hoeve van den kapitaaldienst jaarlijks in be
langrijke mate voorkomen; dat het personeel 
in vasten dienst der gemeente daarom voor 
een groot gedeelte is aangesteld met het 0f!g 
op de uitbreidingswerken, welke worden uit
gevoerd in eigen beheer; dat de gemeente _de 
ko ten van toezicht en het loon voor arbe id, 
than verricht door vast personeel der ge
meente eenvoudig u it geldleeni ng zou kunnen 
dekken'. indi en zij deze werkzaamheden zou 
uitbesteden of opdragen aan derden; dat ech
te r de voorkeur blijft gegeven aan de in de 
gemeente Zeist gevolgde en deugdelijk geble
ken practijk van het uitvoeren van werken m 
eigeu beheer, maar dan ontdaan van de be
zwarende voorwaarde, dat een gedeelte van de 
kosten dier werken ten laste van den gewonen 
dienst moet worden gebracht; dat bovendien 
aan het door Ged. Staten gevolgde systeem 
het bezwaar verbonden is, dat het onmogelijk 
is om eene vergelijking te maken tu schen de 
exploitatie-uitkomsten van het gasbedrijf te 
Zeist en van andere gasfabr ieken, waar uit
breidingswerken worden uitgevoerd door der
den of waar het hier geldende sy teem van 
verantwoording van de loonen van het perso
neel in vasten dienst niet is ingevoerd ; 

dat de door Geel. Staten voorgestane handel
wijze er in de practijk toe lijdt, dat een aan-

2 
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zienlij k bestanddeel van de uitbreidingsko ten 
en kosten van andere werken ten laste van den 
gewonen dienst wordt gebracht; dat hierdoor, 
ten laste van den gewonen dien t, ongemoti
veerd een tille reserve wordt gekweekt, waar
van het nut niet wordt ingezien, omdat in de 
gemeente Zeist, zoowel bij het gasbedrijf en 
de overige gemeentebedrijven als bij de ge
meente, door ruime afschrij vingen en aflo sin
gen, al mede door het vormen van groote 
reëele re erves, een steed gunstiger finan
cieele toestand wordt verzekerd; dat de door 
het standpunt van Ged. taten ontstane wijze 
van reserve-vorming onjuist is en reeds daarom 
ontoelaatbaar moet worden geacht; dat overi
gens in de gemeente Zeist tegen een ongemoti
veerde opdrijving van de leeningsschuld zoo
veel mogelijk wordt gewaakt, doordat belang
rijke bedragen voor verbetering van straten 
en wegen en andere werken of aanschaffing 
van min of meer kostbare benoodigdheden 
sedert eenige jaren zonder meer gebracht wor
den ten I aste van den gewonen dienst; dat 
overigens in de om tandigheid, dat door de 
wet van 15 Juli 1929, S. 388, tot herziening 
van de financieele verhouding tusschen h t 
Rijk en de gemeenten, de gewone middelen 
der gem ente in niet onbelangrijke mate zijn 
beperkt, voldoende aanleiding gevonden zou 
kunnen worden om den gewonen dien t niet 
onnooclig te belasten en de uitgaven, welke 
inderdaad kapitaalsuitgaven zijn, uit de kapi
taalsinkomsten te dekken ; 

0. dat, daargelaten of het juist is, om ten 
behoev van de uitvoering van buitengewone 
werken arbeiders in vasten dienst aan te stel 
len, niet kan worden gezegd, dat het in strijd 
is met een goed financieel beleid, om de loo
nen dezer arbeiders, voor zoover daarvan vast
staat, dat zij arbeiden aan werken, welke uit 
den buitengewonen dienst worden betaald ten 
laste van den buitengewonen dienst te bren
gen, nu Ged. Staten geen bezwaar hebben, dat 
de werken zelf ui t den buitengewonen dienst 
worden betaald, en op deze werken ruime af
schrijvingen plaats vinden; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte goed
keuring aan de wijziging der begrooting heb
ben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Geel. Staten van Utrecht alsnog goedkeu
ring te verleenen aan het besluit van den 
Raad der gemeente Zeist van 31 Juli 1930 tot 
wijziging van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven dier gemeente voot· het dienstjaar 
1930. 

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

19 Jamtari 1931. KO INKLIJK BE LUIT. 
(Gemeentewet Art. 3 c; Kieswet Art. 100 
tweede lid.) 

Onder "voortzetting van de toepa ing" 
van art. 100 tweede lid der Kieswet, 
waarvan in 38c tweede lid der Gemeentewet 
sprake is, moet worden verstaan het voort
gaan met die toepassin~ op het punt, 
waarop daarmede laatsteliJk is opgehouden. 
Wanneer derhalve met toepassing van 

art. 100 tweede lid der Kieswet aan de daar 
voor het eerst in aanmerking komende lij st 
een plaats is toegekend, moet voor de ver
vulling van een later openvallende plaats · 
met de toepassing van die bepaling worden 
voortgegaan en deze plaats dus worden 
toegekend aan de lijst, welke na de het eerst 
in aanmerking gekomen lijst na toekenning 
van een plaats het grootste gemiddelde 
aantal stemmen per toegekende plaats: 
aanwijst. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

J. J. H. tigchels te Roermond, tegen het 
besluit van Geel . Staten van Limburg van 5 
September 1930, le afd., La. Loo 24/R, strek
kende tot niet-toelating van den appellant tot 
lid van den Raad der gemeente Roermond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 ovember 1930, n°. 771; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 15 Januari 1931, n°. 509, afd. 
B. B .; 

0. dat Geel. Staten van Limburg bij hun 
besluit van 6 September 1930, l e Afd. La. 
10024/R, gebruik makende van de hun bij art. 
35 der Gemeentewet gegeven bevoegdheid, met 
vernietiging van het be luit van den Raad der 
gemeente Roermond van 21 Augustus 1930. 
J. J. H. tigchels niet als lid van den Raad 
van Roermond hebben toegelaten; 

dat Geel. Staten daarbij hebben o,·erwogen 
dat bij besluit van het centraal stembureau tot 
het vaststellen van den uitslag der verkiezing 
van de leden van den Raad der gemeente 
Roermond van 20 Mei 1927 van de 17 te ver
vullen plaat en bij eerste toewijzing overeen
komstig art. 100, le lid, der Kieswet, 14_ 
plaatsen werden toegekend en de 3 overige 
plaatsen bij tweede toewijzing - overeenkom
stig art. 100, tweede lid, eersten en tweeden 
volzin, dier wet - aan de drie lijsten met de 
grootste overschotten ; dat verval gens - nadat 
tengevolge van verschillende mutaties in de 
candidaten, voorkomende op lijst IV, deze lijst 
was uitgeput - bij besluit van den voorzitter 
van het centraal stembureau voornoemd van 
2 November 1928, de plaats, opengevallen 
door het nemen van ontslag van het op deze 
lijst gekozen lid D. Kruithof, ingevolge art. 
38c, derde 1 id, der Gemeentewet, door voort
zetting van de toepassing van het voormelde 
art. 100, tweede lid, en derhalve met toepas
fiing van den derden volzin van dat lid, bij 
derde toewijzing is toegekend aan lijst I, wijl 
deze na toekenning van eene plaats het groot
ste gemiddelde aantal stemmen per toegekende 
plaats aanwee : dat thans, nu door het ver
trek uit de gemeente van C. L. Günther, even
eens gekozen op lijst IV, andermaal eene 
plaats is opengevallen. waarin op de in het 
voormelde art. 38c derde lid, der Gemeentewet 
voorgeschreven wijze moet worden voorzien, 
deze plaats bij besluit van den voorzitter van 
het centraal tembureau voornoemd van 1 Mei 
1930 wederom met toepa ing van art. 100, 
tweede lid, der Kieswet is toegekend aan Lijst 
I en de op die lijst voorkomende candidaat F_ 
J. :M . Nederveen, die daarvoor naar de volg-
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orde, vastgesteld overeenkomstig art. 105 der 
Kieswet, in aanmerking kwam, daar bij tot lid 
van den Raad benoemd is verkl aard, terwijl 
in de plaats van dezen, die zij ne benoeming 
niet heeft aangenomen, bij beslui t van den 
meergenoemden voorzitter van het centraal 
stembureau van 6 Mei 1930 benoemd werd 
verklaard de vervolgens voo1· benoeming in 
aanmel'king komende candidaat van lijst I J. 
J. H . Stigchels; dat nu de toekenning van de 
onderwerpelijke opengeva llen plaats aan lij st 
I dit College onjuist voorkomt; dat toch deze 
pi aats ingevolge het voorschrift van het meer
genoemde art. 38c, derde lid, der Gemeente
wet ha d moeten w01·den toegekend door voort
zetting van de toepassing van art. 100, tweede 
lid, der Kieswet; 

dat door den Voorzitter van het centraal 
stembureau voornoemd echter deze plaats ·is 
toegekend aan lijst I uit ovei·weging dat deze 
lijst na toekenning van die plaats het grootste 
gemiddelde aantal stemmen per toegekende 
plaats aanwees en deze toekenning door hem 
derhalve is geschied door n ieuwe herhaalde 
toepassing van den derden volzin van het 
evengenoemde art. 100, tweede lid ; dat naar 
de meening van dit college onder voor tzetting 
van de toepassing eener wetsbepaling moet 
worden verstaan het voortgaan met ctie toe
passing op het punt, waarop daarmede laat
stelij k is opgehouden; dat derhalve, daar in 
art. 100, tweede lid, derden volzin, is bepaald, 
"dat aan de lijst, die na toekenning eener 
plaats het grootste gemiddelde aantal stemmen 
per toegekende plaats zou aanwijzen, het eerst 
eene plaats wordt toegekend en zoo achter
eenvoJg·ens, met dien verstande, dat bij deze 
toekenning aan dezelfde lij st niet meer dan 
eene plaats wordt toegekend" en bereids op 
2 November 1928 met toepassing van die be
paling aan de het eerst daarvoor in aanmer
king komende lijst I eene plaats is toegekend, 
voor de vervulling van de thans opengevallen 
plaats met de toepassing van die bepaling 
moet worden voortgegaan en deze plaats dus 
thans moet worden toegekend aan de lijst, 
welke na lijst Ina toekenning van eene ·pl aats 
het grootste gemiddelde aantal stemmen per 
toegekende plaats aanwijst, hetgeen het geval 
is ten aanzien van lijst II; dat mitsdien naar 
het oordeel van hun college de onderwerpelijke 
plaats had behooren te worden toegekend aan 
lijst II en tegen de toelating van den ten on
rech te benoemd verklaarden candidaat van 
lijst I bezwaar moet worden gemaakt; 

dat van dit besluit J . J . H. Stigchels bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het beslui t vau Gect. Staten is gebaseerd op de 
door dit coll ege voorgestane meening, dat het 
voorschrift van art. 38c, derde lid, der Ge
meentewet, in verband met het bepaalde bij 
art. 100, tweede lid, der Kieswet, verkeerd is 
toegepast; dat hij deze meening n iet kan dee
ien ; dat toch het in de memorie van toelich
t ing op het wetsontwerp tot wijz iging der 
Kieswet (Bijl agen Handelingen zittingsjaar 
1922/1923, n°. 376) met betrekking tot het 
voorgestelde nieuwe· vierde lid van art. 102 
der Kieswet door Onzen M inister van Binnen
landsche Zaken en Land bouw gegeven voor
beeld er op wijst, dat het de bedoeling van 
den wetgever is geweest om telkens een nog 

te vervullen plaats toe te kennen aan de lijst, 
die na toekenning der plaats het grootste ge
middelde aantal stemmen per toegekende 
plaats zou aanwijzen ; dat zulks ook bij besluit 
van den voorz itter van het centraal stem
bureau te zijnen opzichte heeft plaats gehad 
en hij dus meent terecht benoemd te zij n ver
klaard tot lid van den Raad der gemeente 
Roermo nd; 

0. dat Wij met Ged. Staten op de in het 
bestreden besluit vermelde gronden van oor
deel zij n, dat de plaats van G. L. Günther niet 
had moeten zij n toegekend aan lijst I , doch aan 
lijst II, zoodat de benoeming van den candi
daat van lijst I F. J . M. N ederveen ten on
rechte is geschied, waardoo1, ook de benoeming 
van J. J . H. Stigchels in de plaats van F. J . 
M. N ederveen, die zijne benoeming niet aan
nam, strijdt met de wet; 

dat de bepaling van art. 102, vierde lid der 
Kieswet, waarop de appellant zich beroept, 
ten deze niet van toepassing is, alreeds hierom, 
wijl op het tijdstip, dat moest worden voorzien 
in de opengevallen pl aats van G. L. Günther, 
de toepass ing van art. 100, tweede lid, der ge
noemde wet nog niet was voltooid; 

dat m itsdien Ged. Staten terecht J. J . H . 
Stigchels niet als lid van den Raad der ge
meente Roermond hebben toegelaten; 

Gez ien de Kieswet en de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en L andbouw is belast, enz. (A.B.) 

19 J anuari 1931. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
de Gemeentebesturen, betreffende brand
gevaar in archieven. 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat de Ve1·
eeniging van Nederlandsche gemeenten, het 
volgende onder mijne aandacht bracht : 

"Het is dikwijls gebleken, dat niet altijd 
bekend is, welke maatregelen noodig of van 
belang kunnen zijn ter bescherming van 
archieven tegen brand en brand(levaar. Daarom 
zou het publiceeren van dergeliJke maatregelen 
naar onze meening van belang kunnen zijn, 
t erwijl het aangeven van wenken en aanwij
zingen er mede toe kan leiden, dat bestaande 
voorschriften en maatregelen worden aangevuld. 

In overleg met de hiervoor bedoelde archief. 
commissie en na ingewonnen deskundige ad
viezen zijn enkele maatregelen opgest eld ter 
bescherming van de archieven t egen brand en 
brandgevaar. Deze maatregelen zijn gesplitst 
in twee soorten. Bij de inrichting van gebouwen, 
bestemd voor de bewaring van archieven 
(nieuwbouw of verbouw), is het vooral ge
wenscht maatregelen t e treffen tegen brand 
en brandgevaar, doch het is ook mogel~jk dat 
dit geschiedt zonder dat daarvoor de inrichting 
der gebouwen verandering ondergaat. Daarom 
is eene splitsing ,1;emaakt ; er zijn maatregelen 
genoemd die vallen buiten de inrichting van 
gebouwen (lij st I) en maatregelen die daarmede 
wel verband houden (lijst II). Zoo doende zal de 
keuze uit deze maatregelen ook gemakkelijker 
worden. Want hierop dient vooral te worden 
gelet, de lij sten vermelden maatregelen, die 
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in het algerneen ge.troffen kunnen worden en aan 
de administratiën zelve word t overgela,ten, 
welke van die maatregelen voor haar - rekening 
houdende met plaatselij ke omsta ndigheden -
de meeste aanbeveling verdienen. 

Onder a rchiefbewaarplaatsen zij n dan in deze 
maatregelen t e verstaan a lle lokalen, vertrek
ken , e. tl., die meer in het bijzonder worden ge
bruikt voor de bewaring van archief. H et ver
dient evenwel aanbeveling de aangegeven maat
regelen t evens - voor zooveel mogelijk - toe 
t e passen voor alle ka ntoorlokalen werkka mers, 
e. tl. waar a rchief wordt bewaard." 

Aa nge1,ien de voorge telde maatregelen ten 
volle mijne in temming hebben, heb ik gemeend 
deze te U wer kennis te moeten brengen, met 
verzoek bij voorkomende gevallen, voor zooveel 
mogelijk, daarmede rekening te willen houden. 

LUST I. .Ma~tregelen ter bescherrning van 
de archieven tegen brand en brandgevaar, 
wanneer die rnaatregelen vallen buiten 
dB inrichting 11an gebouwen, beeternd voor 
de bewaring van archieven. 

1. De archiefbewaarplaatsen uitsluitend toe
gankelijk stellen voor het archief- of ander 
administratief personeel en het ver r ichten van 
werkzaamheden aldaar door a nderen slechts 
laten verrichten onder controle van dat per
soneel. 

2. E en streng rook Yerbod, dat op duidelijke 
wij ze wordt kenbaar gemaakt, zoowel bij den 
ingang van de archiefbewaarplaatsen als in de 
bewaarplaatsen zelf. 

3. Voor a rchiefbewaarplaatsen van eenigen 
omvang is permanent toez icht zeer gewenscht. 
Daarbij is het maken van een ronde door den 
concierge één uur na de slui t ing van kantoren 
en een vóór het int reden van den nacht noodig. 
Voor het maken van de ronde moet. uitsluitend 
gebruik worden gemaakt van electrische ha nd 
la mpen. Vóór het verlaten van een ver trek het 
mede t e voeren licht even dooven, om event u
eele sporen van vuur onmiddellijk te kunnen 
waarnemen. 

4. Voor de opberging van de archiefbeschei
den zooveel mogelijk gebruik maken van st alen 
r ekken en/of kast en. Nimmer de archiefbeschei
den in losse papieren wikkelen . 

5. De verbindingsdeuren t usschen archief. 
lokalen moeten zich zelf sluiten, ten einde even
t ueele bra nd t e localiseeren (zie ook lij st II, 
n°. 8 ). 

6. Bij gebruik van kachels YOOr de ver
warming, deze plaat sen op brandvrij e platen 
met opstaande randen om de vonken t egen t e 
houden. Voor verwa rming geen gas- en petro
leumkachels gebruiken, want deze ontwikkelen 
vocht (zie ook lij st II, n°. 10). Indien de vloer 
va n brandbaar mat eriaal is vervaardigd , moet 
de plaat waarop de kachel is geplaatst zoo
da nig worden gelegd , dat circulatie van lucht 
tusschen die plaat en de vloer mogelijk is . 

7, Brandstoffen bewaren op eenigen afsta nd 
van de st ookplaat sen (kachels, ket els voor 
centrale verwarming, enz.). 

8 . W a nneer de archiefbewaarplaatsen aan 
een weg liggen, is het gewenscht de ramen aan 
de straatzijde gesloten te houden, voora l 
wanneer daar langs een stoomtra m of trein 
rij dt . 

9. Voor bewaring yan papierafyal in de 

archiefbewaarplaatsen gebruik maken van 
ijzeren bussen, die kunnen worden afgesloten. 
De bussen regelmatig ledigen. 

10. Geen petroleum, vluchtige oliën of andere 
licht ontYla mbare vloeistoffen en geen ont
plofbare stoffen in de archiefbewaarplaat sen 
gebruiken of in vooraad houden ; poet slappen, 
e, d . uitsluitend bewaren in metalen bussen, 
die kunnen worden afgesloten . 

ll. Geen wat erkaraffen, brilleglazen, e.d. 
in archieflokalen laten staa n of leggen op 
plaatsen, waar zonnestralen kunnen komen 
omdat door werking als brandglas brand kan 
ontstaan. 

12. Geen gascomforen en a ndere gast oe
stellen in de archiefbewaarplaatsen gebruiken . 

13. De sleutels van archiefbewaarplaatsen 
of van deuren, die toegang geven tot het gebouw 
waarin de archiefbewaarplaatsen zijn onder
gebracht , in de onmiddellijke nabijheid en op 
een gemakkelij k te ber eiken plaat s bewaren. 

14. In elk archiefl okaal behooren nabij den 
ingang kleine bran.d bluschrniddelen, zooals 
sla ng op de binnenwaterleiding, a nnihilator, 
brandemmers of h <tndbrandbluschmiddelen aan
wezig t e zijn. 1 De apparat en moet en geregeld 
gecont roleerd en zoo spoedig mogelijk beproefd 
worden, terwijl het personeel in het gebruik 
van de apparaten bedreven moet zijn. 

15. I s men voor blussching van bra nd aan
gewezen op open water, da n bij v:>rst bij t en in 
het ij s hakken en deze geregeld open houden . 

Brandkra nen en -leidingen , zoowel binnen als 
buiten, de winters vorstvrij houden. 

16. I n de niet brandvrije a rchiefbewaar
plaat sen - vooral wanneer deze niet in d e 
benedenverdieping zijn gelegen - zakken op
hangen, vervaardigd van waterdichte en niet 
licht bra ndbare of geïmpregneerde stof. Deze 
zakken zoodanig ophangen , dat ze bij brand 
gemakkelijk kunnen worden gevuld met archief
bescheiden. De zakken kunnen dan uit de 
r amen worden geworpen zonder dat de inhoud 
zich verspreidt, terwijl de zakken zoo noodig nat 
kunnen worden gehouden totdat zij in veiligheid 
zijn gebracht . 

17. Goed gesloten lantaarns, voorzien van 
een kaars (waarvan het bovenste gedeelte is 
afgebrand ) en van een doosje lucifers, in de 
gangen opha ngen ten gebruike bij storing der 
lichtbron bij brand of a nderszins. 

LIJST II. Maatregelen ter bescherming van 
de archieven tegen brand en brandgevaar, 
wanneer die rnaatregelen verband 11,ouden 
rnet de inrichting van gebouwen, besternd 
voor de bewaring van archieven. 

1. H et brandvrij maken van archiefbewaar
plaatsen bij ni euw- en verbouw, doch ook het 
inrichten van bestaande loka len als brandvrij e 
archiefbewaarplaatsen is dikwijls zonder groot e 
kosten mogelij k . De archiefbewaarplaat sen 
behoeven niet als " kluizen" te worden ingericht 
(inbraakvrij, met geheele afsluiting en voorzien 
va n een z.g. kluisdeur) ; het is voldoende wan-

1 E en door de K on. ed .Bra ndweervereeni
ging ingestelde commissie houdt zich bezig met 
de keuring van ha ndbrandbluschapparat en, ook 
t en aan.z ien van hunne bruikbaarheid voor het 
blusschen van bra nd in archieven. 
neer de muren, deuren, ramen en zolderingen 
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van zoodanige constructie zijn, dat zij het vuur 
kunnen tegenhouden en bij brand niet het gevaar 
loopen in te storten (zie ook nos. 3, 8 en 9 van 
deze lijst). 

Heit is zelfs niet wenschelijk de archiefbewaar
p!aatsen als kluizen in te richten en geheel af te 
sluiten, omdat het van het grootste belang is, 
dat steeds wordt zorggedragen voor een behoor
lijke luchtverversching in de bewaarplaatsen 
(zie ook N°. 9 van deze lijst). 

2. Gebouwen, waarin archiefbewaarp]aat~en 
worden ondergebracht, dienen zooveel mogelijk 
los te staan van andere gebouwen, uitgezonderd 
die, bestemd voor de administratie. 

Daarbij is het van groot belang, dat de na
leving wordt verzekerd van de bepalingen, 
vervat in d artt. 4 en 5 van het K. B. van 
30 December 1924, Stbl . n°. 620. 

3. De archiefbewaarplaats bij voorkeur 
onderbrengen in de benedenvndiepingen en 
dan zooveel mogelijk in lokalen die gelijkvloers 
liggen met de straat. De lokalen zijn dan reeds 
grootendeels brandvrij, wanneer de vloer wordt 
gemaakt van cement of beton en de zoldering 
tusschen beneden- en eerste verdieping wordt 
samengesteld van gewapend beton, waarvan 
de constructie zoodanig is, dat deze, en de 
muren waarop de zoldering rust, den boven
bouw bij eventueele instorting kunnen dragen . 

4. De onder n°. 2 van deze lijst bedoelde 
gebouwen, wanneer deze uitsteken boven de 
aangrenzende gebouwen, te beveiligen tegen 
bliksem. De bliksemafleiders, e. d . regelmatig 
doen controleeren. 

5. De wanden, plafonds en vloeren niet be
kleeden of beleggen met brandbare stoffen. 

6. De archiefbewaarplaatsen moeten ge
makkelijk bereikbaar zijn, opdat bij het uit
breken van brand het archief zoo noodig in 
veiligheid kan worden gebracht. 

7 .. Door de archiefbewaarplaatsen geen rook
kanalen en bij voorkeur ook geen liften of 
kokers, omdat deze bij brand fungeeren als 
schoorsteenen. Het aanbrengen van goed af
sluitbare ijzeren roosters in de muren levert 
geen bezwaren op. 

8. De toegangsdeuren tot en de verbindings
deuren tusschen de archiflokalen moeten zijn 
branddeuren van een erkend deugdelijk sys
teem. Houten deuren, met metaal of ander 
materiaal beslagen, hebben het bezwaar dat 
bij brand het hout gaat uitzetten, waardoor de 
deur kan uiteenspringen. Twee envoudige, goed 
sluitende stalen deuren met eenige ruimte 
( ± 1 d.M.) tusschen beide of deuren van dubbel 
plaatijzer opgevuld met isoleerende stof, zullen 
in vele gevallen voldoende zijn om het vuur 
tegen te houden (zie ook lijst I, n° . 5). 

9. Ramen of ventilatie-openingen in een 
archiefbewaarplaats afsluitbaar maken met 
stalen jalousieën, schuiven of luiken. De ramen 
mogen niet van boven af open schuiven of 
slaan, alleen van onder af. Des nachts en bij 
onweer de ramen gesloten houden. Het verdient 
aanbeveling voor de verlichting van de archief
bewaarplaatsen gebruik te maken van z.g. 
glazen bouwsteenen of van dik draadglas. 

10. Voor verwarming of droog houden van 
archieflokalen geen haarden of kachels gebrui
ken, doch centrale verwarming met warmwater
en niet met heete-luchtverwarming. Bij ver
warming door middel van stoom moeten de 

stoomleidingen brandvrij worden aangelegd. 
Op plaatsen, waar stoomleidingen door een 
vloer worden geleid, kan tusschen vloer en 
plafond een droog destillatieproces plaats 
vinden, waardoor brandgevaar ontstaat. Het 
vertrek, waarin de centrale verwarmings
installatie is geplaatst, brandvrij inrichten. 

ll. Electrische verlichting in de archief
bewaarplaatsen verdient de voorkeur ; deze 
zoolang aanbrengen dat, wanneer de deuren 
gesloten zijn, de electrische stroom wordt ver
broken. Dit is te bereiken door de leiding in de 
archiefbewaarplaatsen zóó aan te leggen, 
dat deze niet rechtstreeks verbinding heeft met 
de lichtleiding buiten de archiefbewaarplaatsen. 
De aansluiting aan deze lichtleiding geschiedt 
dan door middel van een snoer, dat een stop
contact in de archiefbewaarplaats verbindt met 
een stopcontact op de leiding buiten de archief
bewaarplaats. Het snoer wordt om de deurpost 
gelegd en het contact moet dus worden ver
broken wanneer de deur wordt gesloten. 

12. Waar mogelijk, dient een deugdelijke 
brandleiding (waarop voldoende druk staat) 
met brandkranen en brandslangen aanwezig 
te zijn. De leiding, alsmede de gewone water
leiding, indien mogelijk niet binnen de archief
ruimte aanbrengen, om waterschade te voor
komen, wanneer de leiding mocht springen bij ' 
vorst of anderszins. 

13. Zoo mogelijk moet aanwezig zijn eene 
telefonische aansluiting of brandmelder voor 
onmiddellijke alarmeering der plaatselijke brand
weer. 

Voor brandalarmeering kunnen ook dienst 
doen alarmschellen, die automatisch in werking 
worden gebracht, wanneer in de lokalen, 
waariq ze worden opgehangen, een bepaalde 
temperatuur ontstaat, veroorzaakt b.v. door 
een begin van brand. (B.) 

20 Januari 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j0 • 

art. 77.) 
De gemeente is, nadat medewerking is 

verleend tot het stichten van eene school 
voor lager onderwijs, weliswaar ingevolge 
art. 77 lid 2 bevoegd om ter uitvoering van 
het besluit tot medewerking een bestaand 
gebouw aan te bieden, maar dat moet zijn 
een gebouw, waarover de gemeente de 
beschikking heeft of althans kan krijgen. 
De gemeente is echter niet bevoegd om . 
in plaats van zoodanig gebouw aan te 
bieden medewe.rking te verleenen tot ver
bouw en opknapping van het bestaande 
schoolgebouw van het schoolbestuur zonder 
toestemming van dat bestuur, daar zoo
danig aanbod in wezen inhoudt eene in
trekking van het aanvankelijk besluit 
tot medewerking aan de stichting van een 
nieuw gebouw, welke intrekking ook niet 
bij naar 's Raads inzien gewijzigde om
standigheden geoorloofd is zonder toe
stemming van het schoolbestuur. 

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

den Raad der gemeente Rotterdam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
11 Augustus 1930, G.S. n°. 158, waarbij met 
vernietiging van het besluit van dien Raad 
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van 3 October 1929 is bepaald, dat alsnog 
medewerking moet worden verleend tot stich
ting van eene bijzoi1dere school voor gewoon 
lager onderwij s te Hoek van Holland, met 4 
kla sen, elk bestemd voor 36 leerlingen, ten 
behoeve van de Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding van eene vrije school op Gere
formeerden grondslag aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
J anuari 1931 , n°. 1 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 
J anua1·i 1931, n°. 6317, afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Rotterdam, 
bij besluit van 15 Maart 1923, op verzoek van 
het Bestuur der Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding eener vrije school op Gerefor
meerden grondslag te Hoek van Holland heeft 
besloten medewerking te verleenen tot de 
stichtin/l' van eene school voor gewoon lager 
onderwiJs met 6 klassen, elk bestemd voor 48 
leer! ingen; 

dat de gemeenteraad bij bes! uit van 22 J ui i 
1926 op verzoek van het school bestuur zijn be
si uit van 15 Maart 1923 aldus ·heeft gewijzigd, 
dat de daarbij bedoelde medewerking geacht 
wordt te zijn verleend voor de stichting van 
eene school voor gewoon lager onderwijs met 
4 klassen, elk bestemd voor 36 leerl ingen; 

dat bij bes! uit van 3 October 1929 de Ge
meenteraad zijn besluit van 15 Maart 1923 op
nieuw heeft gewijzigd, thans in dezen zin, dat 
de medewerking wordt verleend voor de ver
bouwing en opknapping van het bestaande 
schoolgebouw der Vereeniging aan de l e 
Scheepvaartstraat n°. 75 te Hoek van Hol
land, daarbij overwegende, dat in de Raads
zitting van 15 Maart 1923 overeenkomstig het 
verzoek van het Bestuur der Vereeniging tot 
oprichting en instandhouding eener vrije school 
op Gereformeerden grondslag te Hoek van 
Holi and is besloten medewerking te verleenen 
tot de stichting van eene school voor gewoon 
lager onderwijs met 6 klassen, elk bestemd 
voor ten hoogste 48 leerlingen ; dat tot het 
verleenen van die medewerking aanleid ing 
was gevonden in de omstandigheid, dat de 
toenmalige school voor meer uitgebreid lager 
onderwijs der Vereeniging, aan welke school 
onderwijs werd gegeven gedurende 9 leerjaren, 
was gevestigd in een gebouw, dat slechts 4 
lokal en bevatte, zoodat de organisatie uiter
aard te wenschen overliet; dat het in de be
doeling lag ter verbetering van dien toe~tand 
een nieuw gebouw te stichten, ten einde daar
in de eerste 6 leerjaren der school als afzon
derlijke chool voor gewoon lager onderwijs te 
vestigen, terwijl de overige leerjaren als af
zonderlij ke school voor uitgebreid lager onder
wijs in het bestaande gebouw gevestigd zouden 
blijven; dat, nadat bij het overleg betreffende 
de p lannen voor den bouw van eene school 
voor gewoon lager onderwijs bezwaren waren 
gerezen, zoowel wat de keuze van het tenein 
als het door het Bestuur ontworpen bouwplan 
betreft, bij Raadsbesluit van 22 J uli 1926, 
overeenkomstig een door het choolbestuur ge
daan verzoek, het best uit tot het verleenen van 
medewerking a ldus is gewijzi gd, dat die mede
werking geacht werd te zijn verleend voor den 
bouw van eene school ,oor gewoon lager on-

derwij s met vier klassen , elk bestemd voor ten 
hoogste 36 leerlingen; dat inmiddels op 1 
Januari 1926 de school der Vereeniging was 
gesplitst in eene school voor gewoon lager on
derwijs en eene school voor uitgebreid lager 
onderwijs, die beide, in afwachting van het 
gereedkomen van het nieuwe gebouw voor de 
school voor gewoon lager ondenvijs, in het 
bestaande gebouw gevestigd bleven; dat tegen 
1 Januar i 1928 de voren bedoel de school voor 
uitgebreid lager onderwijs werd opgeheven, 
waardoor de reden, welke tot het verleenen 
van medewerking aan de stich t ing van een 
nieuw schoolgebouw had ge le id, kwam te ver
vallen; dat het Schoolbestuur niettemin tot 
stichting van een nieu\v gebouw wenscht over 
te gaan, omdat naar zijne meening het be
staande gebouw niet voldoet aan de eischen, 
welke aan de localiteit gesteld mogen worden; 
dat uit een door de Technische Afdeel ing van 
den Gemeentedienst ingesteld onderzoek is ge
bleken dat het gebouw ook voor de daarin 
thans alleen gevestigde school voor gewoon 
lager onderwijs niet aan redelij ke e ischen vol
doet, doch dat door verbouwing op eenigszins 
ruime schaal het gebouw eene zoodanige ver
betering zal ondergaan, dat localiteit zal wor
den verkregen, die aan alle redelijke e ischen 
beantwoordt, welke aan eene onderwijsinrich
t ing gesteld kunnen worden; dat het school
bestuur, na kennisneming van het door die 
afdeeling opgemaakte plan voor verbouwing 
dei· school, alhoewel bepaaldel ijk aan den 
bouw van een nieuw schoolgebouw voorkeur 
gevende, heeft verzocht om, indien noodge
dwongen met verbouwing van de bestaande 
school moet worden genoegen genomen, die 
verbouwing door het Bestuur te doen uitvoeren 
volgens een door zijn architect opgemaakt 
plan, in welk plan naar het oordeel van 
den Di1·ecteur der Gemeentewerken een twee
tal wijzigingen van ondergeschikte beteekenis 
dient te worden aangebracht; dat de kosten, 
verbonden aan de uitvoering van dit plan, 
met inbegrip van de kosten van aankoop van 
een naast de school gelegen perceeltje grond, 
waarop zich een loods bevindt, die met het 
oog op de lichtschepping in één der 4 school
lokal en zou moeten worden verwijderd, rond 
f 16735 bedragen; dat daarnaa t nog moet 
worden gerekend op eene uitgave van f 1915 
voor vergoeding van de kosten wegens het op
maken van het plan voor het reeds ontworpen 
nieuwe schoolgebouw; dat de kosten van het 
stichten van een nieuw gebouw volgens de 
overgelegde p lannen met inbegrip van de 
waarde van den benoodigden grnnd, rond 
f 47000 zul len bedragen; dat, wanneer onder 
de gewijzigde omstandigheden, a ls hierboven 
uiteengezet, door het schoolbestuur medewer
king tot de stichting van een nieuw schoolge
bouw zou zijn gevraagd, dit verzoek met toe
passing van het bepaalde in art. 205 , 3e lid, 
der wet zou zijn afgewezen op grond van de 
bruikbaarheid, na verbouwing, van het be
staande gebouw; dat daarom a lle aan leid ing 
bestaat het oorspronkel ijk genomen besluit 
nogmaals te wijzigen, thans in dezen zin, dat 
de medewerking wordt verleend voor de ver
bouwing en opknapping van het bestaande 
schoolgebouw; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Ged. Staten 
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van Zuid-Holland in beroep was gekomen, dit 
,college bij besluit van 11 Augustus 1930 met 
vernietiging van het raadsbesluit van 3 Octo
ber 1929, heeft verklaard dat door de ge
_meente Rotterdam alsnog medewerking moét 
worden verleend tot stichting van eene bijzon
dere school voor gewoon lager onderwijs met 
4 klassen, elk bestemd voor 36 leerlingen; 
dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, dat 

,de Raad van Rotterdam in zijne vergadering 
van 15 Maart 1923 besloot overeenkomstig een 
,daartoe door het betrokken schoolbestuur ge
-daan verzoek zijne medewerking te verleenen 
tot stichting van eene bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs met 6 klassen, elk 
bestemd voor ten hoogste 48 leerlingen; dat 
ten gevolge van de procedure als bedoeld in 
art. 77, 6e lid, der Lager Onderwijswet 1920 
-en de daarop gevolgde onderhandelingen tus
schen het Gemeente- en het Schoolbestuur aan 
's Raads besluit van 15 Maart 1923 geen uit
voering is gegeven, en de Raad in zijne ver
_gadering van 22 Juli 1926 o.m. besloot zij n 
besluit van 15 Maart 1923 aldus te wijzigen, 
dat de Raad geacht werd zijne medewerking 
te hebben verleend voor de stichting eener bij
zondere school voor gewoon lager onderwijs 
met 4 ki assen, elk bestemd voor ten hoogste 
36 leer! in gen; dat, nu deze wijziging, welke 
geheel bleef binnen het raam van de oorspron
kelijke aanvrage tot stichting van eene nieuwe 
school, geschiedde op uitdrukkelijk verzoek 
van het betrokken schoolbestuur, 's Raads na
dere beslissing van 22 Juli 1926 niet in strijd 
moet worden geacht met de bepalingen der 
Lager Onderwijswet 1920, en de Raad tot het 
nemen van dit besluit volkomen bevoegd was; 
,dat dit laatste evenwel niet gezegd kan worden 
van 's Raads nadere beslissing van 3 October 
1929, waarbij werd besloten tot eene wijziging 
van het beslui t van 22 Juli 1926 in dier 
,·oege, dat medewerking zo u worden verleend 
voor de verbouwing en opknapping van het 
bestaande schoolgebouw der Vereeniging aan 
-de l e Scheepvaartstraat n° . 75 te Hoek van 
Holi and; dat de Raad immers niet bevoegd 
moet worden geacht om een besluit, namelijk 
dat van 22 Juli 1926, hetwelk materieel in
hield medewerking te verleenen tot opr icht ing 
van eene bepaalde school, zonder medewerking 
van het Bestuur in dien zin te wijzigen, dat de 
oprichting hiervan, tegen den wensch van het 
schoolbestuur, achterwege zou blijven en in de 
plaats hiervan tot verbouwing van een be
staand gebouw zou worden overgegaan; dat 
-dit nog te meer klemt, nu hier geen sprake is 
van de uitvoering op eenigerlei wijze van het 
raadsbesluit van 22 Juli 1926, maar in wezen 
intrekking van een bestaand, in -kracht van· 
_gewij sde gegaan besluit en daarvoor in de 
plaatsstelling van een geheel nieuw besluit, 
uitgaande van eene fictieve aanvrage a ls be
<ioeld in art. 72 der Lager Onderwijpvet 1920; 
<lat de Raad, blijkens het bestreden "raadsbe
.&)u it, voor het goed recht zijner beslissing van 
3 October 1929 weliswaar een beroep heeft 
gedaan op later opgekomen omstandigheden 
- namelijk de opheffing van de in hetzelfde 
gebouw als de bijzondere school voor gewoon 
1 ager onderwijs gevestigde bijzondere uitge
breid lager onderwijs school - maar dat, hier-

aan niet het recht kan worden ontleend om 
de door de Vereenigi ng voor eene andere 
school , namelijk die voor gewoon lager onder
wijs, in 1926 krachtens een onherroepelijk ge
worden besluit verkregen rechten ongedaan te 
maken; dat in het bestreden raadsbesluit er 
voorts nog op is gewezen, dat het Schoolbe
stuur, na 's Raads toewijzende beschikking van 
22 Juli 1926, met het gemeentebestuur in on
derhandeling is getreden over eene andere 
wijze van oplossing in de behoefte aan school
ruimte, maar dat dit beroep faalt, aangez ien 
het Schoolbestuur hierdoor zijne door 's Raads 
laatst aangehaalde beslissing verkrngen rech
ten niet heeft verwerkt;· dat immers bij de ge
voerde onderhandelingen over restauratie van 
het bestaande gebouw, welke bovendien niet 
van de zijde van het Schoolbestuur, maar van 
die der gemeente zijn uitgegaan, tusschen par
tijen nimmer volkomen overeenstemm ing is 
bereikt en de ledenvergadering dier Vereeni
ging zich met algemeene stemmen heeft uit
gesproken tegen verbouw van het bestaande ge
bouw en vóór stichting van eene nieuwe school, 
gelijk was aangevraagd; dat op grond van het 
vorenstaande 's Raads bestreden besluit van 
3 October 1929, waarbij werd teruggekomen 
op de bij raadsbesluit van 22 J ui i 1926 pri n
cipieel toegezegde medewerking tot stichting 
eener bijzondere school niet kan worden ge
handhaafd; dat van dit besluit de gemeente
raad bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat z. i. het raadsbesluit van 15 Maart 
1923 in beginsel niet anders inhoudt dan het 
verleenen van medewerking om voor de school 
voor gewoon lager onderwijs der onderwerpe
lijke Schoolvereeniging geschikte schoolruimte 
te verkrijgen; dat ~e wijzigingen, welke dit 
besluit achtereenvolgens heeft ondergaan, dit 
beginsel niet raken, doch a lleen de uitvoering 
van het beslui t betreffen; dat de Raad er in 
rl it verband op meent te mogen wijzen, dat 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen in 1924, toen aan hem was mede
gedeeld , dat overwogen werd aan het School
bestuur bestaande schoolru imte aan te bieden, 
niet wees op de onwettigheid van een even
tueel raadsbesluit, krachtens hetwelk de mede
werking op andere wijze zou worden verleend 
dan het oorspronkel ijke besluit aangaf, doch 
integendeel te kennen gaf eene dergelijke op
lossing toe te juichen; dat voorts Onze Minis
ter, toen deze, na de aanbieding van de be
staande localiteit aan den Strandweg, besliste, 
dat het Schoolbestuur van dit aanbod geen 
gebruik behoefde te maken, niet het wijzigings
besluit ter vernietiging voordroeg, doch zijne 
beslissing grondde op de minder gunstige lig
ging der aangeboden locali teit ; dat het naar 
rle meeni,:ig van den gemeenteraad nimmer de 
bedoeling van den wetgever kan zijn geweest, 
dat, indien. door samenloop van omstandig
heden aan een bepaald raadsbes lui t 110g geen 
uitvoering is gegeven kunnen worden en vóór 
die uitvoering blijkt, dat het motief, hetwelk 
tot dat raadsbesluit heeft geleid vervall en is , 
dat bes! uit niettemin tot uitvoering moet wor
den gebracht; 

0. dat Geel. Staten op goede gronden het 
raadsbesluit van 3 October 1929 hebben ver
nietigd; 
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dat hetgeen de Gemeenteraad hiertegen aan

voert geenszins steek houdt; 
dat de gemeente, nadat medewerk ing is ver

leend tot het stich ten van eene sch Jol voor 
lager onderwijs, weliswaar ingevol ge art. 77, 
l id 2, der Lager Onderwijswet 1920 b, voegd is 
om ter uitvoering van het besluit tot 11edewer
king een bestaand gebouw aan te bied m, maar 
dat zulks uiteraard een gebouw m Jet zijn, 
waarover d gemeente de beschikki:ig heeft 
of althans kan krij gen; 

dat het raadsbeslui t van 3 October 1929 ech
ter niet is een besluit tot uitvoering van dat 
van 15 Maart 1923, zooals het op ver::oek van 
het Schoolbestuur bij besluit van 22 Juli 1926 
was gewijzigd, maar tot wijziging van het 
beslnit van 15 ~faart 1923 ; 

dat daarbij bovendien niet een bestaand ge
bouw in bovenvermelden zin werd aangeboden, 
maar daarbij besloten werd medewerk ing te 
verleenen tot verbouw en opknapping van het 
bestaande schoolgebouw van het Schoolbe
stuur· 

dat'di t be lui t in wezen inhoudt eene intrek
king van het bij besluit van 22 Juli 1926 ge
wijzigde raadsbesluit van 15 Maart 1923 tot 
medewerking aan de stichting van eene school , 
alsmede een nieuw beslui t tot het ve rl eenen 
van medewerking aan verbouw van een be
staand gebouw; 

dat deze intrekking echter ook niet bij naar 
's R aads inzi en gewijzigde omstandigheden ge
oorloofd is zonder toestemm ing van het school
bestuur; 

dat voorts een besluit tot medewerking aan 
verbouw niet mag plaats vinden dan nadat 
eene aanvrage daartoe overeenkomstig art. 71 
der wet bij den gemeenteraad is ingekomen, 
welke aanvrage aan de in art. 73 der wet om
schreven vereischten moet voldoen; 

dat zoodanige aanvrage in het onderhavige 
geval ni et was ingekomen; 

dat het raadsbeslui t van 3 October 1929 mits
dien in strijd is met de Lager Onderwijswet 
1920 ; 

Gezien de genoemde wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

21 J anuari 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
Wijziging in een vergunning voor een 

autobusdienst. 
Gedeputeerde Staten mogen, beslissend 

omtrent een aangevraagde of ambtshalve 
in overweging genomen wijziging, daarin 
uitsluitend aanbren~en de in behandeling 
geweest zijnde wiJZiging alsmede ver
anderingen strekkende ter bescherming 
van belangen, welke die wijziging raken of 
anderszins rechtstreeks met die wijziging 
verband houden. 
Wij WILHELMINA, enz. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Naamlooze Vennootschap Damster Auto 
Maatschappij te Appingedam tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Gro
ningen van 26 Juni 1930, Letter J .J., l • Afdee
ling, voor zoover daarbij hun beschikkin~ van 
19 Mei 1927, Letter J, l • Aideeling, is gewijzigd 

in dier vo~ge, dat aan de voorwaarden van die· 
beschikkin~ wordt toegevoegd, dat, indien hun 
College wijziging van de tarieven of dienst
regelingen verlangt, zulks door de Vennootschap 
onverwijld dient te geschieden ; 

Den Raad van State, Aideeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 December 1930, n°. 845; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 17 Januari 1931 n°. 492, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende dat bij besluit van Gedepu
teerde Staten van Groningen van 19 Mei 1927 
(Prov . Blad n°. 25) aan de Naamlooze Vennoot
schap Damster Auto Maatschappij t e Appinge
dam o.a. vergunning werd verleend voor auto
busdiensten op de trajecten 1°. Appingedam
Delfi:ijl-Farmsum-Groningen, 2°. Appinge
dam- H olwierde-Losdorp- Spijk-Bierum
H olwierde-A ppingedam en 3°. Appingedam
Oosterwijtwerd- Zeerijp-Loppersum- Garrels
weer-Groningen ; 

dat de Naainlooze Vennootschap voornoemd 
thans aan Gedeputeerde Staten heeft verzocht, 
hun evenvermeld besluit te wijzigen in dier 
voege, dat haar wordt toegestaan a. den eerst
genoemden autobu sdienst, welke volgens de
vergunning per dag met ten minste 6 en ten 
hoogste 12 dienst.en vice-versa moet worden 
onderhouden over het geheele traject met als 
begin- en eindpunt Appingedam, in den ver
volge dagelijks 16-maal vice-versa en des. 
Dinsda<Ys eenmaal extra vice-versa te rijden en 
b. de b~ide andere autobusdiensten uitsluitend 
op Zondagen uit te oefenen ; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
van 26 Juni 1930 (Proi;. Blad n°. 57), nadat bij 
de behandeling van de aanvrage de aanvraag
ster verklaard had ten aanzien van den eerst
genoemden autobusdienst genoegen te nemen 
met de bepaling, dat de dienst dagelijks ten 
hoogste 14- maal vice-versa zal worden onder
houden en dat bovendien het traject Appinge
dam-Groningen dagelijks tweemaal vice-versa 
wordt gereden, de gevraagde wijzigingen in 
hun besluit van 19 Mei 1927 (Prov. Blad n°. 25~ 
hebben aangebracht, doch bovendien aan 
de voorwaarden van hun besluit van 19 Mei 
1927 (Prov. Blad n°. 25) hebben toegevoegd, 
dat, indien hun College wijziging van de tarieven 
of dienstregelingen verlangt, zulks door de 
vennootschap onverwijld dient te geschieden ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.a. hebben 
overwogen, dat geen bezwaar bestaat de ver
zoeken in t e willigen, doch dat het in het belang 
van het verkeer wenschelijk is gebleken, te 
bepalen, dat de vergunninghouders tot wijziging 
van hunne tarieven of dienstregelingen moet en 
overgaan, indien zulks door hun College wordt 
verlangd; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de Naamlooze Vennootschap voornoemd bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat de 
aan het gewijzigde besluit van Gedeputeerde 
Staten toegevoegde voorwaarde strijdt met de 
wet ; dat bij de aanvrage slechts is verzocht om 
uitbreiding van het maximum aantal ritten en 
beperking van eenige diensten : dat de nieuwe 
voorwaarde geen gevolg van de inwilliging van 
de aanvra~e, zoodat Gedeputeerde Staten 
daardoor zijn getreden buiten hetgeen is aan. 
gevraagd dat ten aanzien van deze voorwaarde 
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de bepalingen van artikel 2, juncto artikel 4, 
der Wet Openbare Vervoermiddelen, niet zijn 
in acht genomen ; dat ook overigens naar haar 
oordeel eene dergelijke voorwaarde niet behoort 
te worden opgelegd; dat weliswaar Gedepu
teerde St-aten zich de goedkeuring van de dienst
regelingen en tarieven kunnen voorbehouden, 
maar het niet ligt op den weg van Gedeputeerde 
Staten, dienstregelingen en tarieven voor te 
schrijven; dat de genoemde voorwaarde haar 
reeds van tevoren bindt aan eventueel voor
geschreven wijzigingen van dienstregeling en 
tarieven, welke zij mogelijk in strijd acht met 
eigen of het algejlleen belang ; dat zjj verzoekt, 
de voorwaarde alsnog te doen vervallen.; 

0. dat artikel 4 der Wet Openbare Vervoer
middelen o. a. ten aanzien van wijziging van 
eene vergunning toepassing van de artikelen 2 
en 3 eischt; 

dat uit deze bepaling volgt, dat Gedeputeerde 
Staten, beslissend omtrent eene aangevraagde 
of ambtshalve in overweging genomen wijziging 
van eene vergunning, daarin nitsluitend mogen 
aanbrengen de in behandeling geweest zijnde 
wijziging alsmede veranderingen, strekkende 
ter bescherming van belangen, welke die wijzi
ging raakt, of anderszins rechtstreeks met die 
wijziging verband houdende; 

dat, wai·e dit anders, zoodat daarnevens nog 
andere veranderingen in de vergunning zouden 
mogen worden aangebracht, ten aanzien van 
die veranderingen de door de wet beoogde waar
borg voor eene deugdelijke beslissing zou komen 
te ontbreken ; 

dat de bestreden voorwaarde, waarbij Gede
puteerde Staten de zeggenschap over tarief en 
dienstregeling geheel aan zich trekken, niet in 
een rechtstreeksch verband, als hiervoor 
bedoeld, staat tot de in het onderhavige geval 
verzochte wijzigingen, te weten de verhooging 
van het maximum aantal ritten van een der 
autobusdiensten en beperking van de beide 
andere autobusdiensten tot den Zondag ; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten ten 
onrechte de genoemde voorwaarde in hun 
besluit hebbe11 gesteld; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten, 
daaruit te doen vervallen het bepaaWe onder b. 
waarbij aan de voorwaarden van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van 19 Mei 1927, 
Letter J, l • Afdeeling, wordt toegevoegd, 
dat, indien hun College wijziging der tarieven 
of dienstregelingen verlangt, zulks door de 
vennootschap onverwijld dient te geschieden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

-- (B.) 

23/31 J anuari 1931. BESCHIKKING van 
de Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw en 
de Minister van Financiën. (Dec. ex art. 22, 
tweede lid, K. B. van 4 Nov. 1929 (Stbl. 
no. 476). 

Uitgaven wegens verstrekking van voed_ 

se! en kleeding aan schoolgaande kinderen 
behooren, gelet op de omstandigheid, dat 
zoodanige verstrekking blijkens art. 36 
leerplichtwet plaats heeft ter bevordering 
van het schoolbezoek, niet tot de kosten 
van armenzorg. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en de Minister 
van Financien ; 

Gezien het tijdig ingekomen beroepschrift 
van den Commissaris der Koningin in de pro
vincie Noordholland, d.d. 21 Mei 1930, n°. 
41 /4769- 6132, 3de afd., tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noordholland, d .d. 30 April 
1930, n°. 278, tot vaststelling voor de gemeente 
Hilversnm van het bedrag, in art. 9 van het 
Kon. besluit van 4 rovember 1929 (Stbl_ 
no. 476) voorgesteld door de letter u; 

Gezien de stukken ; 
Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 

de Gemeentefinanciën ; 
Overwegende, dat Ged. Staten bij de vast

stelling van bovenbedoeld bedrag als kosten 
van armenzorg in aanmerking hebben genomen 
een totaal bedrag van f 55,488.10, wegens 
kosten van schoolvoeding en schoolkleeding 
(subsidie aan de Centrale Commissie voor 
voeding en kleeding van schoolgaande kin
deren), alsmede als inkomsten terzake van 
armenzorg een totaal bedrag van f 5961.61 
(restitutie van subsidie voor schoolvoeding en 
schoolkleeding en overboeking van aanwezige 
vooraad schoolkleeding) ; 

O. dat de Commissaris der Koningin voor
noemd in beroep a-anvoert, dat deze uitgave en 
inkomst niet gerekend kunnen worden te 
behooren tot de uitgaven en inkomsten voor 
armenzorg, omdat zij in wezen onder het lager 
onderwijs moeten worden gerubriceerd; dat 
de uitgave evenmin kan worden gerekend tot 
de verplichte uitgaven door de lager-onder
wijswet 1920 op de gemeenten gelegd; 

O. dat het verstrekken van voedsel en 
kleeding aan schoolgaande kinderen blijkens 
art. 36 der leerplichtwet plaats heeft ter be
vordering van het schoolbezoek en de des
betreffende uitgaven derhalve niet tot de 
kosten van ondersteuning van behoeftigen, 
doch tot de kosten van het onderwijs moeten 
worden gerekend ; 

dat de omstandigheid, dat het meerendeels 
kinderen van on- en minvermogenden zijn, die 
van deze verstrekking gebruik niaken, de daar
aan verbonden uitgaven nog niet stempelt tot 
kosten van armenzorg, welke kunnen worden 
opgenomen onder een der volgnummel'S van 
onderdeel III der enumeratie van bijlage A 
van het K. B. van 4 November 1929 (Stbl_ 
no. 476); 

dat immers ook het geven van onderwijs ze f 
aan kinderen van on- en minvermogenden 
zonder eenige of tegen zeer geringe vergoeding 
geschiedt, zonder dat daarin een vorm van 
armenzorg in bovenbedoelden zin kan worden 
gezien ; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte bij 
de vaststelling van het bedrag, in art. 9 van het 
K. B. van 4 November 1929 (Stbl. n°. 476) voor
gesteld door de letter u, de bestreden uitgave 
en de daarmede verband houdende inkomst 
hiervorengenoemd, in aanmerking hebben 
genomen; 
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Gelet op de wet van 15 Juli 1929 (Stbl. 
no. 388) en het K . B. van 4 November 1929 
{Stbl. n°. 476); 

Besluiten: 
I. met vernietiging van het be treden 

be luit het bedrag, in art. 9 van het K. B . van 
4 r ovember 1929 (Stbl . n°. 476) voorgesteld 
door de letter u , voor de gemeente Hilversum 
nader t e bepalen op f 3,153,313.35; 

II. Afschrift enz. (Gem. Stem.) 

24 J anuari 1931. KONINKLIJK BE L IT. 
(Hinderwet Art. 7bis.) 

Art. 7bis 2• lid brengt wel mede, dat 
door het gemeentebestuur eene vergunning 
tot oprichting van eene inrichting, die 
tevens onder de Veiligheidswet valt, niet 
behoort te worden verleend vóór de in 
genoemde bepaling bedoelde mededeeling 
bij het college is ingekomen, doch de 
strekking der wet ei cht flrek

1
~szins, dat 

ook eene afwijzende be ch· •· g op een 
verzoek om vergunning niet wordt ge
nomen da n nadat deze mededeeling bij het 
gemeentebestuur is ingekomen . 

Wij WILHELM! A, enz. ; . 
Beschik kende op het beroep, ingeste ld · door 

J·. H . Prins te Haarlem tegen het be lui t van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 11 J uli 1930, 7e Afdeel ing r 0

• 1/388 , 
waarbij hem vërgunning is geweigerd tot het 
opr ichten van eene inrichting voor mach inale 
meubelmakerij in het in aanbouw zijnde per
ceel aan de R egente se laan (onm iddellijk 
naast het perceel N° . 20) kadastraal bekend 
gemeente H aarlem II Sectie T N°. 837, Wes
telijk deel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 7 
Januari 1931, N °. 2 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 20 J a nua ri 
1931, N °. 72 H ., Afdeeling Arbeid ; 

0. dat het besluit van Burgemeester en Wet
houders te un t op de overweging, dat voor de 
omgeving vrees bestaat voo,· hinder van ern
stigen aard door het werken der machines en 
aan di t bezwaar door het stell en van voorwaar
den niet voldoende kan worden tegemoet ge
komen · 

dat cie appellant in beroep in hoofdzaak aan
voert dat degenen der omwonenden, die in de 
zittin'g van 16 Juni 1930 hun vrees voor hin
der hebben te kennen gegeven, op een afstand 
va n 80 M. of meer woonachti g zijn ; 

dat tu schen de in aanbouw zij nde meubel
fabri ek en de woning van den aan de N oord
zijde wonenden heer M. Pl ate, één dergenen 
welke beducht waren voor lawaai, zich 12 
woonhuizen bevinden, terwijl de naaste buren 
en de naaste overburen die vrees niet deelden, 
althans op de zitting niet verschenen zijn, 
waarbij één familie Lohman, welke sinds 5 
jaar perceel Zijlweg N °. 219 bewoond hee ft, 
dus onmiddellijk belendend en ingebouwd aan 
N °. 217, de bestaande meubel fabr iek, te rwij 1 
er nooit sprake is geweest van eenigen over
last of hinder; 

dat tusschen de nieuwe fabriek en de oppo
santen woonachtig aan de Prins H endrikl aan, 
zich t;, inen bevinden. alsmede een spoordijk, 

breed 30 M ., hoog 3 M. , terwijl de meubel
fabriek is gehouden op eene hoogte van 3.25 
L , zoodat van hinder in den zin der wet geen 

sprake kan zij n, temeer, daar de totale a fstand 
tot de huizen ook ± 80 M. bedraagt; 

dat onm iddell ijk naast de nieuwe fab ri ek 
zich eene stoom-kleerwasscherij en een honden
en kattenasyl bevinden, zoodat de omgeving 
wel voor industri e geëigenrl is, terwijl vooral 
van de laatstgenoem de inrichting veel m eer hin
der, vooral in de uren bestemd voor nachtrust , 
te duchten is clan van de meubel fabr iek, waar 
gemiddeld slechts eenige uren per dag ma
chinaal gewerkt wordt (het gemiddelde stroom
verbruik voor licht en kracht was over de laat
ste 5 jaren beneden f 2 per week), aangezien 
er aan een meubel veel meer hand- dan m a
chinaal werk blij ft te doen, terwijl er maar 
één mach ine, de vlak- en vandiktebank, een 
geluid maakt, wat bij geopende deuren en 
ramen bui ten de fabr iek waarneembaar is; 
dat door het stellen van voorwaarden, zooals 
een betonnen vloer vrij van de wanden van 
het gebouw, ventilatie aan de lantaarns en 
door gebruik te maken van dubbele ramen en 
deuren, sto fafzu ig ing, het niet in beweging 
mogen zij n van motoren en werktuigen gedu
rende een vastgestelde t ijdsru imte, het verbod 
van mach inaal loonwerk voor t immerbedrijven 
e.d. wel degelijk aan gevreesde en vermeende 
bezwaren kan worden tegemoet gekomen; dat 
er in de gemeente Haarlem een zéér beperkte 
keus is van voor zijn doel geschi kte gebouwen 
of bouwterreinen, temeer, daar de aard van 
zijn bedrijf, het vervaardigen van sjoelbak
ken, het ontwerpen en vervaardigen van klein
meubelen voor den pia no- en orgelhandel, 
Montessori- en Fröbelmeubeltjes en -leermid
delen, meel brengt, dat de fabr iek op goeden 
stand en niet a l te ver uit het centrum der 
gemeente gevestigd moet zij n, opdat de kl an
r'ln haar gemakkelijk kunnen bere iken, zooa ls 
zij tot nu toe gewend zijn geweest; dat hij het 
laatste ha lfj aar meermalen de ervaring heeft 
opgedaan, dat, a ls hij een voor zij n doel ge
schikt terrein of gebouw op het oog h ad, en 
ter bevoegder plaatse voo rl oopige informaties 
inwon, men steeds a ll erhande bedenk ingen op
perde, en al bij voo rba at weigering van de 
gevraagde vergunning in uitzicht werd gesteld, 
waarbij dan ook duidelijk bleek, dat er in 
Haarlem een streven bestaat - hoewel een 
besluit in dien zin indertijd door Ons is ver
nietigd - om de industr ie zooveel mogelijk 
uit de kom der gemeente te weren en bij 
voorkeur onder te brengen in den polder aan 
de Oostzijde van het Noorder-buiten-Spaarne, 
waa r echter geen brug of geschikte toegangs
wegen zijn, ze lfs niet voor een brandspuit, 
wat al meermalen funeste gevolgen heeft ge
had, en om fi nancieele en andere redenen te 
eenen male voor klein-indu t rie ongeschikt is; 
dat de weigering de( vergum1i ng voor hem 
gelijk staat met vern"ietiging van zij ne zaak, 
die hij met groote moeite en zorg heeft opge
bouwd, waardoor zij n gezin met acht minder
jarige kinderen met ondergang bedreigd 
wordt niet alleen, maar hem ook de gelegen
he id ontnomen wordt aan anderen werk te 
verschaffen, zoodat het algemeen belang door 
het besluit van het Gemeentebestuur van 
H aarlem ten zeerste geschaad wordt; 
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0. dat blijkens de overgelegde stukken de 

mededeeling van het di stri ctshoofd der ar
beidsinspectie, bedoeld bij art. 7bis, 2de lid, 
der Hinderwet, aan het Gemeentebestuur van 
Haarlem eerst is gesch ied op 19 ovember 
1930 en Burgemeester en Wethouders, zonder 
deze mededee ling af te wachten, reeds op 11 
Juli 1930 op de aanvrage om vergunning in 
a fwij zenden zin hebben beschikt; 

dat hierin echter geen grond is gelegen het 
bestreden besluit te ve1·nietigen; 

dat toch weliswaar het voorschrift van art. 
7bis, 2de lid, der Hinderwet medebrengt, dat 
door het Gemeentebestuur eene vergunniog tot 
oprichting van eene inrichting, die tevens on
der de Veiligheidswet valt, niet behoort te 
worden verleend vóór de bij art. 7bis, 2de lid, 
bedoelde mededeeling bij het College is inge
komen, doch dat de strekking der wet geens
zins eischt, dat ook eene a fwij zende beschik
king op een verzoek om vergunning niet wordt 
genomen, dan nadat de evengenoemde mede
deel ing van het di strictshoofd der arbeidsin
spectie bij het Gemeentebestuur is ingekomen ; 

0. wat de hoof-<lzaak betreft: dat op grond 
van een inge te ld deskundig onderzoek moet 
worden aangenomen, dat aan de bezwaren, 
d ie Burgemeester en Wethouders tot weigering 
van de gevraagde vergunning hebben gele id, 
door het stel I en van voorwaarden kan worden 
teg.emoet gekomen; 

Gezien de Hinderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het besluit van Burge
meester en Wethouders van H aa rl em van 11 
Juli 1930, 7e afdeeling N °. 1/388 aan J. H. 
Prins te H aarlem en zijne rechtverkrijgenden 
,vergunning te verleenen tot het oprichten van 
eene inrichting voor machinale meubelmakerij 
in het in aanbouw zijnde perceel aan de R e
gentesselaan (onmiddellijk naast perceel 0 

20) kadastraal bekend gemeente Haarlem II, 
Sectie T N°. 837, Westelijk dee l, overeenkom
stig de aan dit besluit gehechte beschrijving 
e n plattegrondteekening, onder de navolgende 
voorwaarden: 

l e. alle buitendeuren, welke rechtstreeks toe
gang geven tot de rnimte, waar in de machines 
zijn opgesteld , moeten door middel van drnn
gers of dergelijke inrichtingen zelfslu itend 
zijn; 

2e. alle ramen in de muren van het gebouw 
moeten vast zijn en voorzien van gewapend 
glas; 

3e. alle ramen in het dak van de werkplaats 
moeten deugdelijk zij11 beglaasd; 

4e. voor zoover de sub 3 genoemde ramen 
voor ventilatie dienen, moet deze ventilatie 
verkregen worden door het aanbrengen van 
dubbele ramen, zoodanig, dat tusschen de rui 
ten ten minste 10 cM. ruimte is, terwijl het 
buitenraam tegen den bovendorpel moet wor
den geplaatst ·< en de benood igde·. ventilatie
opening tusschen raam en onderdorpel van het 
kozijn moet worden gelaten . H et binnenraam 
moet tegen den onderdorpel geplaatst worden 
met dezelfde opening, als hierboven is ge
noemd, tusschen raam en bovendorpel; de 
binnen- en buitenramen moeten ten minste het 
viervoud van den afstand tusschen beide ramen 
over elkaar reiken; 

5e. in de werkp laats mag niet meer licht 

houtafval aanwezig zijn clan 0.500 M3; het 
111eerdere moet buiten de inrichting vervoerd 
worden of we l bewaard worden in eene brand
vrije ruimte met een inhoud van ten hoogste 
10 M3; 

6e. de electromotoren, voor zoover zij niet 
meer dan 1 M. boven den vloer staan of van 
gesloten constructie zijn, moeten zij n omgeven 
door kasten, samengesteld van onbrandbaar 
mater iaal of aan de binnenzijde met onbrand
baar materiaal bekleed; 

7e. in de werk- en opslaglokalen mag niet 
worden gerookt, evenm in mag daarin open 
vuur aanwezig zijn; op de toegangsdeuren tot 
de werkplaats en de opslagruimten moet een 
duidelijk leesbaar opschrift worden geplaatst: 

Vérboden te rooken" · 
"Se. in de werkplaats 'moet, op een voor ieder 
gemakkelijk bereikbare plaats een gewapende 
gumm islang, lang ten minste 15 M., aanwezig 
zijn , voorz ien van een straalpijp met kraan, 
permanent aangesloten op een kraan de,· wa
terl e iding, welke laatste kraan nabij de deur 
van het kantoor naar de werkplaats moet 
worden aangebracht; 

9e. voor · de -electrische insta ll atie moeten 
worden gevolgd de voorschriften van het Vei
ligheidsbeslu it 1916. 

Met bepaling wijders, dat de inricht ing moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
12 maanden na de dagteekening van dit be
slu it. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en 1 ij-
verhe id is belast, enz. (A. B. ) 

29 J anuari 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. artt. 17 en 31). 

N och in art. 31 B. W ., noch in a rt. 17 
B. W. , noch in een a ndere wetsbepaling 
is voorgeschreven, dat de akte van ge
boorte zou moeten vermelden den datum, 
waarop het huwelij k van de moeder van 
een na den dood des vaders geboren kind 
door den dood van haar echtgenoot is 
ontbonden. Ten onrechte wordt in het 
vonn is beroep gedaan op art. 17 B. W" 
daa r de Ambtenaar v. d. Burg. Stand hier 
niet is verplicht verklaard andere ve rkla
ringen van de verschijnende partijen in de 
akte op te nemen, dan die betreffende de 
feiten, wel ke volgens de wet de a kte ver
melden moet. 

[De Adv.-Gen. bovendien: Art. 17 moet 
niet opgevat worden in dien zien, dat de 
ak.te all een zoude 1nogen bevatten dat
gene, wat de wet uitdrukkelijk voorschrijft. 
Ten einde te weten of de naam v. d. 
vader in de a kte mocht worden opgeno
men, heeft de ambtenaar zich wel moeten 
vergewissen of het kind als wettig was te 
beschouwen en daartoe moeten onderzoe
ken op welk tijdstip de echtgenoot was 
overleden.] 

Op het beroep van W . B . van de W. , requi
rant van cassatie tegen een te zijnen laste ge
wezen vonnis van de Arr.-Rechtbank te R ot
terdam van 13 October 1930, waarbij hij ter 
,.ake van twee overtredingen: ,,als ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand handelen in strijd 
met eenig voorschrift der burgerlijke wet om-
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t rent de akten van Jen Burgerlijken Stand" 
met aanhaling der artt. 23, 62, 466 Sr. in ver
band met de artt. 16 en 17 B. W. , is veroor
dee ld tot geldboete van een gulden voor de 
eerste, en van twee gulden voor de tweede 
overtreding, en vervangende hechtenis van één 
dag voor elke boete. (Gepleit door Mr. H . A. 
van Toen te Rotterdam) . 

Conclusie van den Adv.Gen. Berger. 

B ij het bestreden vonni is ten laste van re
quirant bewezen verklaard, dat hij te Over
chie op 4 December 1929 als ambtenaar van 

den Burgerlij ken Stand dier gemeente a. heeft 
opgemaakt onder volgnum1ner 168 een u,kte 
van geboorte, waarin als naam van de moeder 
van het kind vermeld staat Adriana Verkade, 
weduwe van Johannis Vink, ronder dat daar
bij vermeld wordt, sinds wanneer het huwel ij k 
tusschen die moeder en haren overleden echt
genoot ontbonden was en b. bovend ien tus
schen de beide laatste regels dier akte een 
regel van 9 woorden heeft tusschenbeide ge
schreven, zonder dat die tusschenbeide geschre 
ven woorden zij n goedgekeurd bij een getee
kende verklar ing. 

De Rechtbank was van oordeel, dat deze 
bewezen verklaarde feiten opleveren twee over
tredingen van " het als ambtenaar van den 
Burgerlij ken Stand handelen in strijd met 
eenig voorschrift der Burgerlijke Wet omtrent 
de akten van den Burgerlij ken Stand" en ver
oordeel de mit dien den requirant met toepas
sing van art. 466 Sr. in verband met de artt. 
16 en 17 B. W. en 23 en 62 Sr .. ter zake van 
het onder a genoemde fe it in eene geldboete 
van één gulden en ter zake van het onder b 
genoemde in eene geldboete van twee gulden, 
iedere boete bij gebreke van betaling en ver
haal te vervangen door hechtenis voor den tijd 
van één dag. 

Tegen deze uitspraak voerde de geëerde 
raadsman van requirant bij pleidooi voor 
U wen Raad aan drie middelen van cassatie, 
luidende: 

l e. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de ar tt. 17 en 31 B. W., doordat de 
R echtbank in de 8ste overweging van haar 
vonnis de verhouding tusschen deze beide ar
tikelen op eene met den zin en de woorden 
daarvan strijdige wijze weergeeft. 

2e. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 17 B. W. , doordat de Rechtbank in 
d iezelfde overweging van haar vonnis beslist 
dat vo lgens dat artikel de verklaring van den 
aangever, wanneer de vader is overleden, in 
de geboorte-acte had moeten zijn opgenomen. 

3e. Schending, a lthans verkeerde toepass ing 
van de artt. 157, 305, 310 en 316 B. W. , door
dat de Rechtbank eveneens in diezelfde over
weging in strijd met den zin en de woorden 
dier artikelen beslist dat alleen uit de ver
melding der wetenschap van de feiten, dat en 
wanneer de vader overleden is, valt op te 
maken dat het kind wettig is . 

In de bovengemelde achtste overweging van 
h aar vonnis meent de R echtbank : .,dat art. 
31 B . 'IN. een algemeen richtsnoer geeft voor 
den inhoud, dien el ke acte moet bevatten en 
dat daarnaast art. 17 aangeeft, welke bij ron
dere toevoegingen nog moeten worden opgeno-

men; dat ten deze door den aangever moet 
zij n verklaard, dat en wanneer de vader over
:eden is , omdat al leen uit de wetenschap van 
d ie feiten valt op te maken, dat het kind wet
tig is, zoodat die verk laring had moeten zijn 
opgenomen". In art. 17 B. \V. wordt a ldus 
eene verplichting voor den ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand gelezen om in de akte nog 
andere bijzonderheden te vermei den buiten 
d ie, welke krachtens de artt. 18, 21 en 31 B. 
\ V. in de akten van geboorte moeten worden 
opgenomen. Dit schijnt mij met den requirnnt 
onjuist. Genoemd artikel bevat het ,·erbod 
om in de akten van den Burgerl ij ken Stand 
iets in te voegen buiten hetgeen door de ver
sch ij nende partij e n overeenkomst ig de wet moet 
worden verklaard. Al zoude ik deze bepaling 
nu niet met Üpzomer (Grünebaum) I blz. 
77/78 noot 3 willen opvatten in d ien zin, dat 
de akte alleen zoude mogen bevatten datgene, 
wat de wet uitdrukkelijk voorschrij ft , dat zal 
worden opgenomen, doch veeleer (v.g. Diep
huis I bi. 318, Land Star Busma nn I bi. 34 
n. 4; Elenbaa , Hdbk. v. cl. Burg. Stand le 
dr. bi. 249/250, 3e dr. bi. 359/60; Zie ook: Y. cl. 
Eelm-Bredée Handb. v/d Ambten. v/d B. S. 
3e dr. I bi. 60 en 3e Suppl. bl. 240, N °. 8, 
alsmede H. R. 24 Dec. 1845 W. 685, N. Rspr. 
dl. 23 § 22, bi. 119) willen aannemen, dat het 
den ambtenaar geoorloofd is, in de akte mel
ding te maken van zoodanige verklaringen, 
als door de verschij nende partij en wOL·den af
gelegd, teneinde den ambtenaar in staat te 
stellen, zijne in art. 27 B. W. bedoelde ver
plichting tot het richtig houden der registers 
na te komen, een gebod tot opname rnn wo
dan ige verklaringen, welke nie t door de \Vet 
uitdrukkelijk worden geëischt, ofschoon zij wel 
overeenkomstig de wet behooren te worden 
afgelegd, kan ik in art. 17 B . W . niet lezen. 

In het onderwerpelij ke geval wude m. i. be
twij feld kunnen worden, of de opgave, dat 
het kind , in de akte bedoeld, is geboren uit 
Adriana Verkade, weduwe van J ohannis Vink, 
den naam van den vader van het kind wel 
vermeldt. Zoodanige niet-vermeld ing is even
wel niet te laste gelegd. Voorzoover de bedoe
l ing der akte mocht zijn, dat de toevoeging 
aan den naam der moeder is be temd, om 
dien des vaders uit te drukken, zal de am b
tenaar van den burgerl ijken stand zich met 
het oog op de bepaling van art. 32 B. W., ten
einde te weten, of hij den naam van den 
vader al dan niet in de akte mocht opnemen, 
moeten hebben vergewist, of het aangegeven 
k ind als wettig was te beschouwen en daartoe 
in verband met de artt. 305 en 310 B. W. 
hebben moeten onderzoeken, op we lk t ijdstip 
voornoemde Johannis Vink was overleden. De 
eisch echter dat dit tijdstip in de geboorte-akte 
worde opgenomen, schijnt mij door de Recht
bank ten onrechte gesteld, vermits d ie, naar 
mij ne meening, noch in art. 17 B. W. , noch 
in eenige andere wetsbepaling wordt g·evonden. 
Mitsdien komen de beide eerste mi ddelen mij 
gegrond voor, waaruit volgt, dat naar mijne 
meening, het onder a bedoelde feit ten on
rechte strafbaar is geoordeeld. H et derde mid
del mist, naar het mij voorkomt, feitelijken 
grondslag, daar de R echtbank niet heeft OYer
wogen, dat alleen uit de vermelding der we
tenschap van de bedoelde feiten valt op te 
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maken, of het kind wettig is, maar dat dit 
a ll een valt op te maken uit de wetenschap 
dier feiten, hetgeen juist is, doch, naar uit het 
vol'enopge·mel'kte volgt, hier m. i. niet ter 
zake doet. 

Op grond van de beide, in de eerste plaats 
voorgedragen, middelen concludeer ik tot ver
nietiging van het bestreden vonnis, doch al
leen, voorzoover daarbij het hierboven onder 
a vermelde, ten laste van requirant bewezen 
verklaarde fe it en deze deswege strafbaar is 
geoordeeld daaraan de bovenbedoelde bena
ming .is gegeven en requirant deswege is ver
oordeeld en dat Uw Hooge Raad, ten prin
c ipale rechtdoende overeenkomstig art. 105 R. 
0 ., zal verstaan, dat dit bewezen verklaarde 
niet is strafbaar en requirant zal ontslaan van 
alle rechtsvervolging te dier zake, met verwer
ping van het beroep in cassatie voor al het 
overige. 

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

Kranenburg ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, iui
dende : (zie Concl. Adv.-Gen.} ; 

0. dat bij het bestreden vonnis met qualifi
catie en strafoplegging als boven is gezegd, 
is bewezen verklaard, dat, enz. (zie Concl. 
Adv.-Gen.}; 

0. dat het beroep in cassatie tegen het von
nis in zijn geheel is ingesteld, doch dat de 
voorgestelde cassatiemiddelen uitsluitend zijn 
gericht tegen de uitspraak over het ee rste te
las te gelegde feit; 

0. dat de Rechtbank naar aanleiding van 
het in eersten aanleg daartegen gevoerde ver
weer heeft overwogen: 

,, dat art. 31 B. W. , enz. (zie Concl. Adv.
Gen. } ; 

0 . naar aanleiding van het tweede cassatie
middel en ambtshalve: 

dat in art. 31 B. W. is opgesomd wat de 
akten van geboorten moeten vermelden, en 
daaronder niet is opgenomen de datum waarop 
het huwelijk van de moeder van een na den 
dood des vaders geboren kind door den dood 
van haren echtgenoot is ontbonden; 

dat die vermelding ook in eene a ndere wets
bepaling niet is voorgeschreven; 

dat in het vonnis wel een beroep wordt ge
daan op art. 17 B. W. , maar ten onrechte, 
daar de ambtenaar van den Burgerlijken 
Stand hier niet verplicht is verklaard andere 
verklaringen van de verschijnende partijen in 
de akte op te nemen, dan die betreffende de 
feiten, welke volgens de wet de a kte ver
melden moet; 

dat de ambtenaar van den Burgerlijken 
Stand door bovenbedoelden datum niet in de 
akte op te nemen dus geen wetsvoorschrift, 
met name niet art. 466 Sr. heeft overtreden, 
zoodat de verdachte ten aanzien van het eer
ste telastegelegde feit van rechtsvervolging 
moest zijn onts lagen; 

0. dat nu reeds op dezen grond het vonnis 
op dit punt moet worden vernietigd, een on
derzoek naar de beide andere ca satiemiddelen 
vervalt· 

Vern{etigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het eerste feit is geoordeeld te zijn 

een strafbaar feit, en verdachte deswege straf
baar, aan dat feit de vermelde benaming is 
gegeven, en de verdachte tot straf is veroor
deeld; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Ontslaat den requirant deswege van alle 

rechtsvervolging; 
Verwerpt het beroep voor a l het overige. 

(N. J.} 

30 Januari 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De wensch, dat in het gebouw der 
bijzondere school eene kamer als ontvang
kamer van het schoolhoofd en vergader
lokaal voor het overig personeel en voor 
het schoolbestuur alll!lwezig zij, gaat niet 
uit boven de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen. 
De Raad is gehouden, aan het school
bestuur te vergoeden de kosten van aan
koop van zooveel stoelen, als noodig moet 
worden geacht om deze zoogenaamde 
bestuurskamer aan hare bestemming te 
kunnen doen beantwoorden. 

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

het B estuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Appelscha en omstreken, gevestigd te Appel
scha , tegen het besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 13 Augustus 1930, n°. 125, 2e 
afdeeling F , waarbij met vernietig ing in zoo
verre van het besluit van den Raad der ge
meente Ooststellingwerf van 5 Juni 1930, n°. 
8c, is bepaald, dat door dien Raad medewer
king moet worden verleend voor de aanschaf
fing van 4 stoelen ten behoeve van de zooge
naamde Bestuur kamer van de bijzondere 
school van den appellan , Appelscha, n°. 290 
a ldaar. 

D en Raad van State, afdeeling voor de Ge
~chillen van Bestuur gehoord, adviezen van 
19 November 1930, n°. 759, en 13 Januari 
1931, n°. 759 (1930)/3; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
Januari 1931 , n°. 6717, afdeeling Lager On
derwijs Financieel; 

0. dat de Raad der gemeente Ooststell ing
werf bij besluit van 5 Juni 1930, n°. Se, o.a. 
afwijzend heeft beschikt op eene aanvrage van 
het bovengemelde schoolbestuur om de nood ige 
gelden te mogen ontvangen voor de aanschaf
fing van acht Weener stoelen ten behoeve van 
de Bestuurskamer zijner school, zulk ter ver
vanging van versleten exemplaren, uit overwe
g ing, dat het buitengewone recht, den school
besturen bij art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920 toegekend, eene str ikte interpretatie vor
dert ; dat het genoemde artikel nu enkel 
spreekt van schoolmeubelen en de verlangde 
stoelen niet als zoodanig kunnen worden aan
gemerkt; dat het doel der inrichting van een 
schoolgebouw is de mogelijkheid te scheppen 
tot het geven van lager onderwijs; dat voor 
a l wat daarbuiten valt, en dus ook het aan
schaffen van meubelen voor een vergaderlo
kaal van het Bestuur, naar het oordeel van 
den Raad geen gelden uit de gemeentekas 
behooren te worden verstrekt; 
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dat, ingevolge een door het school bestuur in
gestelcl beroep, Ged. Staten bij bes! uit van 13 
Augustus 1930, n°. 125, 2e afdeeling F. met 
vemie~iging, voor zooveel nooclig, van het 
bestreden raadsbesluit, hebben uitgesproken. 
dat de Gemeenteraad van Ooststellingwerf 
verplicht is, medewerking te verleenen aan het 
Be.tuur der bijzondere chool met den Bijbel 
te Appelscha voor de aan chaffing van een 
viertal stoelen ten behoeve van de zoogenaam
cle Bestuurskamer dier school ; 

dat Geel . Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de in de stukken bedoelde Bestuurskamer 
deel uitmaakt van het schoolgebouw en in 
verband met hare bestemming van ontvang
kamer voor het schoolhoofd en vergaderlokaal 
voor het verdere personeel geacht moet worden 
i-echtstreeks dienstba!tr te zijn aan het te geven 
onderwijs; dat krachtens art. 72 der l.ager 
Onderwijs 1920 het bestuur eener rechtsper
soonlijkheid bezittende instelling of vereen i
ging bij den gemeenteraad de gelden kan 
aanvragen, benoocligd voor de aanschaffing 
van nieuwe schoolmeubelen, de leer- en hulp
middelen daaronder begrepen; dat ingevolge 
art. 75, 2e lid op eene dergelijke aanvraag 
slechts dan afwijzend mag worden beschikt 
wanneer niet aan de in art. 73 omschreven 
vere ischten is voldaan; dat volgens de gelden
de jur isprudentie de verplichting van den ge
meenteraad tot het verleenen der gevraagde 
medewerking beperkt blijft tot de aanschaff ing 
van die meubelen, welke nooclig zij n ter vol
doening aan de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen; dat op 
grond hiervan moet worden aangenomen, dat 
in casu de R aad slechts gehouden was aan het 
School be~tuur te vergoeden de kosten van aan
koop van zooveel stoelen als noodig moeten 
worden geacht om de meergenoemde Bestuurs
kamer aan hare h iervoor omschreven bestem
ming te kunnen doen beantwoorden; dat blij 
kens medecleel ing van het Rijksschooltoezicht 
het clagelijksch onderwijzend personeel der bij
zondere school met den Bijbel te Appelscha 
u it 4 personen bestaat en het getal leslokalen 
dier school eveneens 4 bedraagt; dat voor 
eventueele personeelsvergaderingen dus 4 stoe
len beschikbaar moeten zij n, welke stoelen 
gedurende den dag, met het oog op eventueel 
bezoek, in de leslokalen kunnen worden ge
plaatst; dat de aanschaffing van 4 stoelen 
derhalve blijft binnen de grenzen van het 
normale en de Raad tot deze aanschaff ing 
wettelijk was verplicht; 

dat van het beslui t van Geel. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het hoofd der school in de 
Bestuurskamer verschillende malen met meer 
dan 4 personen vergadert, waardoor clan een 
gedeelte der aanwezigen genoodzaakt is, tij 
dens deze vergadering te moeten staan; dat 
het hoofd der school ten minste eens in de 
maand in de meergenoemde kamer vergadert 
met het Bestuur der Vereeniging, bestaande 
uit 7 leden; dat de aanschaffing van 8 stoelen 
derhalve blijft binnen de grenzen van het nor
male; 

0. dat de wensch, dat in het gebouw der 
bijzondere school eene kamer als ontvangka
mer van het schoolhoofd en vergaderlokaal 
voor het over ige personeel en voor het School-

bestuur aanwezig zij, in di t geval geenszin 
uitgaat boven de normale ei chen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen; 

dat de Raad gehouden is, aan het School
bestuur te vergoeden de kosten van aankoop 
van zooveel stoelen, als nood ig moet worden 
geacht om deze zoogenaamcle Be tuurskamer 
aan hare bestemm ing te kunnen doen beant
woorden; 

dat in verband hiermede de Raad gehouden 
is de kosten van aankoop van acht stoelen te 
vergoeden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met wijziging van het bestreden besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 13 Augustus 
1930, n°. 125, 2e afd., F, te bepalen, dat de 
Gemeenteraad van Ooststellingwerf verplicht 
is medewerking te verleenen aan het Bestuur 
der bijzondere school met den Bij bel te Ap
pelscha voor de aanschaff ing van een 8-tal 
stoelen ten behoeve van de zoogenaamde Be
stuurskamer dier school. 

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

6 Februari 1931. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Uit de ar tt. 232 en volgende der Ge
meentewet en art. 147 der Grondwet volgt, 
dat een plaatselijke belasting en dus ook 
een daarmede gelijkgestelde heffing, als 
bedoeld in art. 238 der Gemeentewet, 
wordt ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft bij 
een besluit van den Gemeenteraad, welk 
besluit, na verslag van Ged. Staten, door 
den Koning moet worden goedgekeurd. 
Met deze regelin$ is onvereenigbaar, dat 
een gemeente bij overeenkomst rechts
geldig zou kunnen afwijken van de be
palingen eener bestaande belastingver
ordening. Vrijstelling van belasting kan 
uitsluitend berusten op de bepalingen der 
verordening zelve, niet op zulk een over
eenkomst. 

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

te Y . tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen I te Am
sterdam van 9 April 1930, betreffende z\jn 
aanslag in de belasting der gemeente Amster
dam voor het gebruik of voor het genot van voor 
den openbaren dienst bestemden gemeente
grond of van voor den openbaren dienst bestemd 
gemeentewater of voor van wege de gemeente 
verstrekte diensten, belastingjaar 1927; 

Gehoord den raadsman van belanghebbende; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van A . G. 

Wijnveldt, namens den P.-G., strekkende tot 
verwerping van het beroep ; 

Overwegende dat belanghebbende, die blij
kens de bestreden uitspraak, in de gemeente 
Amst erdam en wel in het hieronder bedoelde 
gedeelte van de Nieuwe Meer, van 9 Mei tot 
en met 10 Juli 1927 een oppervla kte van 
410 M2 • openbaar gemeentewater aan het 
(openbaar) verkeer zou hebben onttrokken ten 
behoeve van den aanleg van een werksteiger, 
in de voornoemde belasting is aangeslagen 
krachtens art. 1/ onder ader desbetreffende ver-
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ordening, luidende, dat voor het innemen of 
op eenigerlei wijze aan het verkeer of aan den 
openbaren dienst onttrekken van een gedeelte 
van het voor den openbaren dienst bestemde 
gemeentewater ( de Houthaven uitgezonderd) 
anders dan door vaartuigen, waarvoor haven
geld is verschuldigd, de belasting per M2 • 

bedraagt f 0.25 voor elke week of gedeelte 
daarvan; 

dat hij, na vruchteloos bezwaar te hebben ge
maakt bij den Inspecteur der gemeentebelas
tingen, voor den Raad van Beroep zich tegen 
den aanslag heeft verzet op grond van een in 
1924 tusschen het Rijk en de gemeente ge
troffen overeenkomst omtrent den aanleg van 
den ringspoorwcg in de gemeente ; 

dat, mede blijkens de bestreden uitspraak, 
bij die overeenkomst de gemeente aan het Rijk 
heeft vergund om op bepaalde perceelen, zoo 
ook een gedeelte van de Nieuwe Meer, in de 
gemeente de noodige werken aan te leggen 
en voorts in art. 4 is bepaald, dat voor het 
innemen van eigendom der gemeE>nte door 
krachtens die vergunningen te maken werken 
geen belasting zou zijn verschuldigd - waarna 
het Rijk den aanleg van den spoorweg heeft 
uitbesteed aan belanghebhende; 

dat belanghebbende heeft betoogd, dat hij 
aan gezegde overeenkomst ten deze vrijdom 
van belasting kan ontleenen, immers art. 4 
daarvan ander,, geen zin zou hebben, doar toch 
het Rijk werken als het onderhavige pleegt uit 
te besteden ; 

dat evenwel de Raad van Beroep de beschik
king van den InspPcteur heeft gehandhaafd, 
daartoe overwegende, dat de overeenkomst 
tusschen het Rijk en de gemeente aan de 
werking der verordening niet kan toe- of 
afdoen, dat noch het Rijk zelf, noch een ander 
daaraan het recht kan ontleenen, van de 
heffing der belasting te worden vrijgE>steld en 
van vrijstelling alleen sprake zou kunnen zijn, 
indien belanghebbende viel onder een der vrjj
stellingen, omschreven in art. 5 der Verorde
ning, hetgeen niet het geval is; 

O. dat belanghebbende als middelen van 
cassatie voorstelt: 

I. ,,Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 238, 240 en 254 der Gemeentewet, 

doordat de Raad van Beroep art. 1, onder f, 
der Verordening op de heffing van gelden 
voor het gebruik of voor het genot van voor 
den openbaren dienst bestemden gemeente
grond of van voor den openbaren dienst be
stemd gemeentewater en van voor den open
baren dienst verstrekte diensten der gemeente 
Amsterdam heeft toegepast in plaats van 
daaraan verbindende kracht te ontzeggen, 

ten onrechte, aangezien in art. 238 der Ge
meentewet gedoeld wordt op een gebruik of 
genot overeenkomstig de bestemming van 
het gemeentewerk en het aan het (openbaar) 
verkeer onttrekken van een gedePlte van het 
voor den openbaren dienst bestemde gemeente
water juist het tegenovergestelde daarvan uit
maakt." 

II. ,,Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 1, 2, 3 en 5 der Verordening op de 
heffing van gelden voor het gebruik of voor 
het genot van voor den openbaren dienst 
bestemden gemeentegrond of van voor den 
openbaren dienst bestemd gemeentewater en 

voor van wege de gemeente verstrekte cliensten 
der gemeente Amsterdam, vastgesteld ~8 Sept. 
1898, laatstelijk gewijzigd 12 Nov. 1928, 
artt. 1354, 1371, 1373 1374, 1375 B. W., 238, 
254 der Gemeentewet, omdat de Raad van 
Beroep ten onrechte heeft geoordeeld, dat de
bepalingen der voormelde Verordening onaan
tastbaar .lijn in dien zin, dat de ten deze be
doelde overeenkomst aan de werking daarvan 
niet kan toe- of afdoen" ; 

0. met betrekking tot het eerste nuddel : 
dat de aangehaalde bepaling van art. l.f, 

onder a, der Verordening eenerzijds belast het 
innemen, anderzijds het aan het verkeer of 
aan den openbaren dienst onttrekken van een 
gedeelte van het voor den openbaren dienst 
bestemde gemeentewater; 

dat, al moge nu, gelijk aan het middel ten 
grondslag ligt, de Raad van Beroep hebben 
geoordeeld, dat hier toepasselijk was het tweede 
onderdeel der bepaling, zulks niet kan afdoen, 
daar blijkens de dingtalen tusschen partijen 
vaststaat, dat belanghebbende van 9 Mei 
tot en met 10 Juli 1927 in de Nieuwe Meer een 
steiger heeft gehad, waardoor 410 M2 • van het 
openbaar gemeentewater werd ingenomen ; 

dat juist met het oog op dit feit belanghebben
de zich beriep op art 4 der vorengenoemde
overeenkomst, waarbij vrijstelling van belasting 
wordt bedongen voor het innemen van eigen
dom der gemeente; 

dat hier dus toepasselijk was het eerste onder
deel der bepaling, belastende het rechtstreeksch 
gebruik van een gemeentewerk, derhalve een 
gebruik als bedoeld in art. 238 der Gemeente
wet; 

dat hieruit volgt dat het middel niet tot. 
cassatie kan leiden; 

0. dat het tweede middel tevergeefs opkomt 
tegen de beslissing van den Raad van Beroep, 
waarbij ten deze aan de overeenkomst tusschen 
het Rijk en de gemeente beteekenis is ontzegd ; 

dat de juistheid dier beslissing blijkt uit de 
artt. 232 en volgende der Gemeentewet en 
art. 147 der Grondwet, houdende, dat een 
plaatselijke belasting en dus ook een daarmede 
geiijkgestelde heffing, als bedoeld in art. 238 der 
Gemeentewet, wordt ingediend, gewijz igd of 
afgeschaft bij een besluit van den Gemeente
raad, welk besluit, na verslag van Ged. Staten, 
de goedkeuring des Konings behoeft ; 

dat met deze regeling onvereenigbaar is, dat 
een gemeente bij overeenkomst rechtsgeldig 
zou kunnen afwijken van de bepalingen eener 
bestaande belastingverordening, en de Raad 
van Beroep dan ook terecht heeft geoordeeld, 
dat een vrijstelling uitsluitend kan berusten op 
de verordening zelve ; 

Verwerpt het beroep. (B .> 

9 Febriiari 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 .) 

Het aanbrengen van wijzigingen in de 
constructie van het schoolgebouw ter 
verbetering van gebreken, welke zich bij 
het schoolgebouw ten gevolge van ver
keerden oorspronkelijken bouw voordoen, 
is aan te merken als verbouw of veran
dering van inrichting in den zin var 
art. 72. 
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Wij WILHELMINA, en;;.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van het Instituut van Opvoeding, 
ingesteld door den Luitenant-Admiraal van 
Kinsbergen te Elburg, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Gelderland van 19 Augustus 
1930, n°. 421, tot ongegrondverklaring van zijn 
beroep tagen het besluit van den Raad der 
gemeente E lburg van 27 Juni 1930, n°. 21 /I.II, 
houdende afwijzende beschikking op het over
eenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 ingediend verzoek om medewerking voor 
eene verbouwing van het gebouw van de bij
zondere scholen voor lager en uitgebreid lager 
onderwijs, van Kinsbergenstraat n°. 4, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Januari 1931, n°. 767 (1930); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Februari 1931, n°. 6885, afd. L.O.F.; 

0. dat de Raad der gemeente Elburg bij 
besluit van 27 Juni 1930 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van het bovengenoemde 
Schoolbesuur, om ingevolge art . 72 der Lager
Onderwijswet 1920 een bedrag van f 7000 uit 
de gemeentekas te mogen ontvangen voor 
herstel van dak en muren van het schoolge
bouw; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat het 
Schoolbestuur zijn verzoek motiveert met de 
volgende argumenten ; dat de voorgenomen 
werkzaamheden zijn eene verandering van het 
gebouw, strekkende om dit beter aan zijne 
bestemming te doen beantwoorden, en niet 
beschouwd kunnen worden als de normale 
eischen te buiten gaande, en dat zij tevens zijn 
werkzaamheden, noodig voor den goeden gang 
van het onderwijs; dat volgens het van de 
hand van den Heer D. Vissser, architect te 
Schoonhoven, overgelegd rapport de werkzaam
heden voornamelijk zullen bestaan in: het uit
krabben en opnieuw voegen van de voegen der 
muren, het belatten en bekleedden met ashest
pannen van de gevels , het aanschaffen van 
onverglaasde ijzeraarden gevelafdekpannen, 
het afkrabben en bepleisteren van plafonds; 
dat de bedoelde werkzaamheden geleidelijk 
jaarlijks hadden behooren te worden verricht 
voor de goede instandhouding van het gebouw 
en betaald hadden moeten worden uit de kosten, 
aan het schoolbestuur ingevolge art. 101 der 
Lager-onderwijswet 1920 vergoed; dat de aan 
de werkzaamheden verbonden uitgaven in elk 
geval niet kunnen worden beschouwd als 
kosten voor verbouw of verandering van de 
inrichting van het gebouw, als bedoeld in art. 72 
der Lager-Onderwijswet 1920; 

clat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Gelderland in beroep 
was gekomen, deze bij hun besluit van 19 
Augustus 1930, n°. 421, het beroep ongegrond 
hebben verklaard, daarbij o. a. overwegende, 
dat de werkzaamheden niet kunnen worden 
beschouwd als verbouw of verandering van 
inrichting, als bedoeld in artikel 72, Ie lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat de Raad van 
Elburg dan ook terecht OJ:> de onderwerpelijke 
aanvraag afwijzend heeft beschikt; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
het Schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de te verrichten werkzaam-

heden, zooals ze in het bestreden besluit zijn 
omschreven, slechts een ondergeschikt deel 
uitmaken van de werkzaamheden, waarop de 
aanvrage betrekking heeft ; dat deze werk
zaamheden nader zijn omschreven in het over
gelegd rapport van den architect D. Visser te 
Schoonhoven; dat gebleken is, dat het metsel
werk zeer slecht is uitgevoerd en dat dit moet 
eiden tot verderf van het gebouw ; dat dit 
uitmaakt eene constructiefout, welke slechts 
kan worden weggenomen door constructie
wijziging, m.a.w. door verandering van in
richting, als bedoeld in art. 72, 1 • lid, der Lager
Onderwijswet 1920; dat deze verandering van 
inrichting z. i. noodzakelijk en urgent is te 
achten, ten einde te voorkomen, dat het ge
bouw gaandeweg zal vervallen en a lsdan veel 
grootere geldelijke offers noodig zullen zijn om 
te voorzien in nieuwbouw; 

0. dat blijkens een nader deskundig onder
zoek, ingesteld op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van tate voor de Geschillen 
van Bestuur, de aanvrage betreft het aanbren
gen van verschillende wijzigingen in de con
structie van het schoolgebouw ter verbetering 
van gebreken, welke zich bij dit schoolgebouw 
ten gevolge van verkeerden oorspronkelijken 
bouw voordoen ; 

dat zoodanige constructiewijzigingen zijn aan 
te merken als verbouw of verandering van 
inrichting in den zin van art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920; 

dat blijkens het evenbedoelde nadere onder
zoek de normale eischen aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, door het uitvoeren 
van de werken niet zullen worden overschreden; 

dat derhalve, na mede aan de in art. 73 der 
wet omschreven eischen is voldaan, de gemeen
teraad de gevraagde medewerking behoort te 
verleenen; 

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

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Gelderland van 19 Augustus 1930, 
n°. 421, en van het besluit van den Raad der 
gemeente Elburg van 27 Juni 1930, n°. 21 /I.II, 
te bepalen, dat alsnog aan het appelleerende 
schoolbestuur de medewerking tot het doen 
uitvoeren van de vorenbedoelde werken, over
eenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, door den gemeenteraad behoort te worden 
verleend. 

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

9 Februari 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Artt. 5 en 26 der A. P. V. voor de 
gemeente Boxtel.) 

Onverbindendheid van laatstgenoemde 
bepaling. 

Nu in art. 5 van genoemde politie
verordening een zeer ruime omschrijving 
van het begrip tapperij wordt gegeven, 
kan aan het spraakgebruik geen argument 
worden ontleend voor een engere inter
pretatie van dit begrip. 

Waar art. 26 der verordening, zonder 
eenige nadere aanduiding, de uitdrukking 
"tapperij " bezigt, kan daaronder niet anders 
worden verstaan dan een tapperij in den 
zin van art. 5, derhalve het huis of de 
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woning, waarin het beroep van tapper ' 
wordt uitgeoefend, d.w.z. het geheele 
huis of de geheele woning, benevens ook 
de niet voor het publiek tot·gankelijke 
bij~ebouwen en de niet open aanhoorig
hecten. 

In art. 26, 3de lid, welke bepaling den 
houder eener tapperij verplicht zorg te 
dragen dat zich gedurende den zgn. 
sluitingstijd geen personen - met uit
zondedng van daar nader aangeduide 
personen - in de tapperij bevinden, 
worden de grenzen overschreden, welke 
art. 135 der Gemeentewet voor de bevoegd
heden van den gemeentelijken wetgever 
heeft getrokken. 

H. v. H., herbergier, geb. 24 Aug. 1894 te A., 
wonende te Boxtel, is requirant van cassatie 
tegen een te zijnen laste gewezen vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 
den drie en twintigsten October 1930, waarbij 
in hooger beroep is bevestigd een door het 
Kantongerecht aldaar op 16 Juli 1930 gedane 
uitspraak, waarbij requirant ter zake van : 
"te Boxtel als houder eener tapperij niet zorgen 
dat zich O)? Zondag gedurende den voormiddags
sluitingstiJd geen personen, niet behoorende 
tot de inwonende leden van het gezin of wier 
tegenwoordigheid in hunne betrekking, beroep 
of bedrijf aldaar niet noodzakelijk is of niet 
zijn vreemdelingen, geen ingezetenen der 
gemeente Boxtel, in de tapper;i bevinden", met 
aanhaling van de artt. 5, 26 sub 3 j0 • 157 der 
Algemeene plaatselijke Politieverordening voor 
de gemeente Boxtel, 23 en 91 van het Wetboek 
van trafrecht, is veroordeeld tot een geldboete 
van drie gulden en twee dagen vervangende 
hechtenis; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord, enz. ; 
Gezien, enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij pleidooi: 
Schending, althans verkeerde toepassing 

van art. 135 j0 • 150 der Gemeentewet, in ver
band met de artt. 5, 26 sub 3 j0 • 157 der Alge
meene plaatselijke Politieverordening der ge
_meente Boxtel, doordat de gemeentewetgever 
1n de genoemde artikelen buiten de grenzen van 
het gebied, omschreven in de artt. 135 en 150 
der Gemeentewet, regelingen heeft getroffen ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Van Lier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijn con
dusie strekkende tot vernietiging van het aan
gevallen vonnis, alsmede van het daarbij 
bevestigde vonnis van den Kantonrechter, 
doch alleen voor zoover het bewezen verklaarde 
strafbaar is geoordeeld, en te dier zake, met 
qualificatie en aanhaling van wetsartikelen, 
straf is opgelegd, en dat door den Hoogen Raad, 
rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. het ten 
laste gelegde alsnog niet strafbaar zal worden 
verklaard en de req uirant ter zake van alle 
rechtsvervolging zal worden ontslagen ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, met q ualificatie en 
strafoplegging als voormeld, dat h.jj op Zondag, 
11 l\Iei 1930, des voormiddags circa 10.20 uur, 
te Boxtel, als houder van een tapperij, daarin 
één persoon heeft aanwezig gehad, welke geen 

L. 1931. 

vreemdeling doch ingezetene van de gemeente 
Boxtel was en niet behoorde tot de inwonende 
leden van zijn gezin, en wier (wiens? Red.) 
tegenwoordigheid in hunne (zijn? Red.) betrek
king, beroep of bedrijf aldaar niet noodzakelijk 
was· 

o.' ten aanzien van het middel van cassatie: 
dat art. 25 van de Algemeene plaatselijke 

Politieverordening van de gemeente Boxtel -
voorkomende in hoofdstuk III "Bepalingen 
b_etreffende logem_enten, herbergen en tap1;>e
rJJen, openbare b1Jeenkomsten en vermakeliJk
heden" - een sluitingstijd voor tapperijen 
o. m. op Zondagen in den voormiddag van tien 
tot elf uur vastst!'lt, terwijl art. 26 dier ,er
ordening luidt: 

"Gedurende den sluitingstijd eener tapperij 
is het aan ieder, die niet, tot de inwonende leden 
van het gezin des tappers behoort, verboden 
zich in de tapperij te bevinden met uitzondering 
van hen, wier tegenwoordigheid in hunne be
trekking, beroep of bedrijf noodzakelijk is. 

"Gedurende den sluitin~stijd op Zon- en 
algemeen erkende C'hristehjke feestdagen des 
voormiddags mogen vreemdelingen, geen inge
zetenen der gemeente Boxtel zijnde, zich in de 
tapperij bevinden. 

"Behoudens het bepaalde in het 2de lid van 
dit artikel is de houder eener tapperij verplicht 
zorg te dragen, dat zich gedurende dezen slui
tingstijd geen personen, niet tot de inwonende 
leden vfl.n het gezin behoorende, of wier tegen
woordigheid in hunne betrekking, beroep of 
bedrijf aldaar niet noodzakelijk is, in de tapperij 
bevinden.'': 

dat voorts art. 5 der verordening, voorko
mende onder de "Algemeene Bepalingen", 
luidt als volgt : · 

"Onder tapperijen worden voor de toepassing 
dezer veror<lening verstaan alle huizen, wo
ningen, kramen, tenten en dergelijke inrich
tingen, waarin het beroep van tapper, koffie 
of bierhuishouder wordt uitgeoefend, benevens 
de daarbij behoorende tuinen, erven, stoepen, 
bijgebouwen en andere aanhoorigheden" ; 

O. dat de Kantonrechter, in het bevestigde 
vonnis, naar aanleiding van requirant's verweer, 
dat genoemd art. 26 van voormelde verorde
ning rechtskracht zoude missen, daar het regelt 
de sluiting van tapperijen, en onder tapperijen 
ingevolge art. 5 dier verordening zijn te ver
staan vertrekken en ruimten niet voor het 
publiek toegankelijk, heeft overwogen, dat dit 
verweer niet juist is, daar de in art. 5 genoemde 
inrichtingen naar algemeen spraakgebruik zijn 
voor het publiek toegankelijk en de Raad der 
gemeente Boxtel bevoegd is, krachtens art. 135 
der Gemeentewet, bepalingen omtrent den 
sluitingstijd dier inrichtingen te geven; 

O. dat tot toelichting van het cassatiemiddel 
o. m. is aangevoerd : 

dat een beroep op het spraakgebruik hier niet 
opgaat, omdat art. 5 der verordening zelf een 
omschrijving geeft van het begrip tapperij en 
daaruit duidelijk blijkt, dat het geheele huis is 
bedoeld, slaapvertrekken, particuliere woon
ruimte, etc. inbegrepen; - dat uit ver
schillende artikelen der verordening, te weten de 
artt. 25 en 32, waarin wordt ge~proken van 
"voor het publiek toegankelijke localiteiten 
eener tapperij" van "open aanhoorigheden" der 
tapperij, en van de "gelagkamer of een ander 

3 
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voor het publiek toegankelijke localiteit der 
tapperij" blijkt, dat de verordening kent het 
onderscheid tusschen tapperij en voor het 
publiek toegankelijke localiteit eener tapper~, 
zoodat, waar alleen het woord "tapperij ' 
wordt gebruikt, geen andere omschrijving dan 
die van genoemd art. 5 daarop van toepassing 
kan zijn; 

O. dat namens requirant terecht is betoogd, 
dat een beroep op het spraakgebruik voor het 
vaststellen van het karakter der in art. 5 der 
gemelde verordening genoemde inrichtingen, 
waarbij dan kennelijk de nadruk moet vallen 
op de omstandigheid, dat daarin het beroep van 
tapper, koffie- of bierhuishouder wordt uit
geoefend, hier niet besli end kan zijn, niet 
alleen omdat dit artikel zoo algemeen moge
lijk spreekt van huizen, woningen, enz., zonder 
zich te beperken tot die gedeelten dier huizen 
en woningen, waarin de uitoefening van ge
noemd beroep plaats heeft, maar ook, omdat 
daarnaast o. m. nog worden genoemd de 
daarbij behoorende bijgebouwen en andere 
aanhoorighe.den, zonder dat blijkt, dat hier eenig 
bijgebouw of eenige aanhoorigheid is uit 
gezonderd ; dat dit laat ste te meer klemt, nu 
art. 25 der verordening den hóuder eener 
tapperij de verplichting oplegt om zorg te 
dragen dat, gedurende de daar vermelde 
sluitingstijden, de voor het publiek toegankelijke 
localiteiten en open aanhoorigheden dier tap
perij gesloten worden en gesloten worden 
gehouden; 

dat hieruit tevens volgt, dat, nu het hier 
toegepast a rt. 26 der verordening de uitdruk
king "tapperij" bezigt, zonder eenige nadere 
aanduidini(, daaronder niet anders kan worden 
verstaan dan een tapperij in den zin van ge
noemd art. 5, derhalve het huis of de woning, 
waarin het beroep van tapper wordt uitge
oefend, cl. w. z. het geheele huis of de geheele 
woning, benevens ook de niet voor het publiek 
toegankelijke bijgebouwen en de niet open 
aanhoorigheden ; 

O. dat in genoemd art . 26 derhalva de 
grenzen worden overschreden, welke ar t. 135 
der Gemeentewet voor de bevoegdheden van 
den gemeentelijken wetgever heeft getrokken, 
zoodat het verbindende kracht mist, waaruit 
volgt, dat de t er zake van dat artikel uit
gesproken veroordeeling niet in stand kan blij
ven· 

V;rnietigt het beHtreden vonnis, behalve voor 
zoover daarbij het in eersten aanleg gewezen 
vonnis mede ten aanzien der bewezenverklaring 
is bevestigd ; en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. O. : 
Vernieti~t ook het door het K antongerecht 

gewezen vonnis, behalve ten aanzien van voor
meld punt-; 

0. dat het bewezenverklaarde ook niet 
bij eenige andere wettige strafbepaling is 
strafbaar gesteld ; 

Ontslaat den requirant van alle rechts
vervolging te dier zake. 

(Gem. Stem.) 

10 Febrnari 1931. KONINKLLJK BESLUIT. 
(Nijverheidsondermjswet Art. 24 jo. K. B. 
31 Mei 1926, S. 159, Art. 15. 

Nu het ontslag niet is gege,en uit 
h :>0fde van tegen appellant bestaande 
grieven of wegens omstandigheden, hem 
persoonlijk betreffend, doch alleen wegens 
O);>heffing der school, tengevolge waarvan 
ZIJne werkzaamheden naar de nieening van 
het schoolbestuur overbodig waren ge
worden, kan het bezwaar, dat aan art . 24, 
3• lid geen gevolg is gei;even, niet tot ver
nietiging van het ontslagbesluit leiden. 

Al moge niet ingevolge a rt . 15 6• lid 
K. B. 31 Mei 1926, S. 159 van het defini 
t ieve ontslagbesluit aan appellant een 
afschrift zijn gezonden, zoo kan daaraan, 
nu hem alle gegevens omtrent zijn onts!ag, 
datum van ingang daarvan , alsmede 
omtrent de motieven zijn ter kennis 
gebracht, geen voldoende " rond worden 
ontleend tot vernietiging van het ontslag
besluit. 

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

W. H. Mühlstaff , leeraar in het hand- en or
namentteekenen, wonende te Leiden, tegen 
een besluit van het Bestuur der Vereeniging 
,,De Ambachtsschool" te Rotterdam, toege
zonden 27 September 1930, 0

• 10120, waar
bij hem eervol ontslag verleend is; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ie van 
21 J anuari 1931, N°. 49 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·w etenschappen van 6 
Februari 1931, N°. 1590, afdeeling Nijver
heidsonderwijs; 

0 . dat bij aangeteekend schrij ven, gedateerd 
27 September 1930, namens het Bestuur der 
Vereeniging "De Ambachtsschool" te Rotter
dam, door den Voorzitter en den Secretaris 
geteekend, aan W. H. Mühlstaff, leeraar in 
het hand- on ornamentteekenen o. m. is be
richt, dat het Bestuur hem met ingang van 1 
Januari 1931 eervol ontslag verleende, onder 
dankbetuig ing voor de ui tnemende diensten 
aan het onderwijs bewezen, met toezending 
van een afschri ft van het besluit van het Be
stuur, luidende als volgt: ,,Hierop wordt be
sloten den H eer W. H. Mühlstaff eervol te 
ontslaan ui t den dienst der Vereeniging we
gens likwidatie der K atshoekschool onder 
voorbehoud van het overeenkomstig advies van 
den Inspecteur, den H eer Groote Haar, en met 
ingang van den datum, welke daarvoor met 
inachtneming der wetelijke voorschriften in 
aanmerking komt"; 

dat van dit ontslag W. H . Mühlstaff bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
Schoolbestuur, blijkens den duidelijken tekst 
van het ontslagbesluit, wederom niet heeft in 
acht genomen het voorschrift van art. 22, 2de 
lid, der Nijverheidsonderwijswet, daar het ont
slag wordt verleend "onder voorbehoud van 
het overeenkomstig advies van den Inspec
teur", al zoo blijkbaar voordat het door de 
aangehaalde wetsbepaling vereischte hooren 
van Inspecteur en Directeur heeft plaats ge
vonden ; dat daarenboven uit het ontslagbe
sluit niet blijkt, dat het outslag inderdaad met 
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ingang van 1 Januari 1931 is verleend, doch 
daarin wordt gesprnken van den termijn, 
"welke daarvoor met inachtneming van de 
wettelijke voorschriften in aanmerking komt"; 
dat echter het ontslagbesluit zelve den ingang 
van het ontslag moet bepalen en dat zulks 
niet mag geschieden - zooals in casu is ge
schied - bij den in art. 15, 7de lid, van Ons 
besluit van 31 Mei 1926, S. 159, zooals dit 
later is gewijzigd, genoemden aangeteekenden 
brief, waarbij de toezending van het ontslag
besluit moet geschieden; dat kennelijk hier 
het Schoolbestuur slechts in principe tot ont
sl agverleening heeft besloten en dat daarna 
het ontslag nader is vastgesteld door Voor
zitter en Secretaris van dat Bestuur, onder
teekenaars van den bewusten, door den ap
pellant overgelegd en aangeteekenden brief; 
dat, ook al zoude het School bestuur deze hare 
leden tot deze handelwijze hebben gemachtigd 
- wat niet uit het overgelegde ontslagbesluit 
blijkt - toch nog eene dergelijke handelwijze 
als strijdig met de wettelijke bepalingen zou 
moeten worden beschouwd, daar ingevolge art. 
22, lid 2, der wet het schoolbestuur ontslaat en 
dus ook den datum van het ontslag vaststelt; 
dat daarenboven toezending van een ongetee
kend afschrift van een ontslagbesluit, waaruit 
de datum van het ontslag niet blijkt, niet vol
doet aan de vereischten, gesteld in de leden 
6 en 7 van het reeds aangehaalde art. 15 van 
Ons be luit; dat bovendien is verwaarloosd 
het voorschrift van art. 24, lid 3, der Jijver
heidsonderwijswet, dat bepaalt, dat in alle 
gevallen van ongevraagd ontslag, zonder uit
zondering, aan den belanghebbende gelegen
heid móet worden gegeven zich schriftel ijk en 
mondeling te verantwoorden; dat zoodanige 
gelegenheid dus ook moet worden gegeven, 
wanneer de inrichting van de school wordt 
veranderd - reorganisatie van het dienstvak 
- hetgeen, zooals uit den tekst van het in 
a fschrift medegedeelde ontslagbesluit, alsmede 
uit het feit, dat wachtgeld is toegekend, bl ijkt, 
hier naar de meening van het Bestuur het 
geval is, doch dat het geven van deze gelegen
heid is nagelaten, immers niets anders aan 
hem, appellant, is medegedeeld, dan dat hem, 
in verband met den nieuwen lesrooster, geen 
lesuren meer kunnen worden opgedt·agen, 
welke mededeeling hem reeds d.d. 21 Febr. 
1930 is gedaan; dat hij echter meent te moe
ten betwisten, dat hier van een der gevallen, 
bedoeld in art. 15, l e lid sub c, van Ons hier
boven reeds aangehaald besluit, sprake kan 
zijn; dat hij immers niet is aangesteld tot 
leeraar aan de school " Katshoek", welke blij
kens het ontsl agb,es l uit wordt "geliquideerd", 
doch dat hij is aangesteld door de bovenge
noemde Vereeniging als leeraar, zonder ver
melding aan welke harer scholen in het bij
zonder hij werkzaam zal zijn, terwijl hij slechts 
toevallig het laatste jaar zijner werkzaam
heid uitsluitend bij de Katshoekschool was in
gedeeld, doch vorige jaren ook aan de andere 
scholen lessen gaf; dat inderdaad, naar hem 
bekend is, de school aan den Katshoek, althans 
gedeeltelijk, is gesloten, doch dat in de plaats 
daarvan eene nieuwe school, al thans ten deele, 
in gebruik genomen is, welke te zijner tijd de 
Katshoekschool zal vervangen; dat deze nieu
we school dus de functie van de Katshoek-

school zal overnemen en er dus in den omvang 
van het door de Vereeniging te verstrekken 
onderwijs geene verandering zal komen, zij het 
ook, dat wellicht eene proef zal worden geno
men met een tweeja1·ige, in plaats van een 
driejarige opleiding; dat er mitsdien geen 
sprake is van opheffing van de school - deze 
wordt door een andere vervangen - noch van 
opheffing van de betrekking - de inrichting 
vcan het onderwijs blijft in elk geval na den 
overgangstijd dezelfde -; dat al evenmin kan 
worden gesproken van verandering in de in
richting van het onderwijs, waardoor zijne 
we,·kzaamheden overbodig zij n geworden, daar 
immers zoodanige verandering van duurzamen 
aard moet zijn en niet plaats vindt, wanneer 
de lessen aan eene school tijdelijk worden in
gekrompen wegens sluiting van die school, 
doch in afwachting, dat de nieuwe school, 
welke de bestaande zal vervangen, in gebruik 
zal kunnen worden genomen; dat een en an
der ook blijkt uit het feit, dat aan verschil
lende zijner collega's - waaronder er zijn, 
die later zijn benoemd dan hij - door het 
v-ervallen van de werkzaamheden van hem, 
appell ant, meerdere lesuren moesten worden 
opgedragen; dat het onderhavige ontslag, ook 
al zou er van reorganisatie van het dienstvak 
of opheffing van de school inderdaad sprake 
zijn, volmaakt willekeurig is, hetgeen ook 
volgt uit het feit, dat leeraren in het hand
on ornamentteekenen, die toevallig niet aan 
de Katshoekschool werkzaam waren, doch la
ter waren aangesteld, hunne functie wel kon
den blijven behouden; weshalve hij heeft ver
zocht het hem verleende ontslag te vernie
t igen; 

0. dat art. 15, 6de lid , van Ons gewijzigd 
besluit van 31 Mei 1926, S. 159, bepaalt, dat 
de ontslagene van het bes! uit tot het verlee
nen van ontslag onverwijld kennis ontvangt 
door toezending van een afschrift van dit be
slu it; 

dat dit voorschrift kennelijk beoogt den ont
slagene onverwijld in kennis te stellen met 
zijn ontslag alsmede van de motieven, die 
daartoe hebben geleid ; 

dat in het onderwerpel ij ke geval bij aange
teekend schrijven d.d . 27 September 1930 na
mens het Bestuur van de Vereeniging " De 
Ambachtsschool" te Rotterdam aan den ap
pellant is medegedeeld, d"at het hem met in
gang van 1 Januari 1931 eervol ontslag ver
leende, terwijl uit het daarbij gevoegde af
schrift van het door het Bestuur tevoren ge
nomen voorloopige be luit bleek, dat het ont
slag werd gegeven wegens likwidatie van de 
Katshoekschool; 

dat, al moge van het definitieve ontslagbe
sluit aan den appellant geen afschrift zijn toe
gezonden, daaraan onder de bovenvermelde 
omstand igheden, nu aan den appellant alle 
gegevens omtrent zijn ontslag, den datum van 
ingang daarvan, alsmede omtrent de motieven 
zijn ter kennis gebracht, geen voldoende grond 
kan worden ontleend tot vernietiging van het 
bestreden bes! uit; 

dat ook de grief van den appellant, dat de 
definitieve vaststelling van het ontslag niet 
zou zijn geschied door het Bestuur der Ver
eeniging, maar door den Voorzitter en den 
Secretaris, moet worden afgewezen, aange-
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zien het tot den appellant gericht aangetee
kend schrijven van 27 September 1930 uit
drukelijk vermeldt als namens het Bestuur 
der Vereenig ing te zijn geschied, terwijl blij 
kens de overgelegde stukken daaraan een op 
dienzelfden datum door het Bestuur genomen 
bes! ui t is voora fgegaan; 

dat voorts uit het schrij ven van het School
bestuur aan Onzen l\1iniste r van Onderwijs, 
Kunsten en \Vetenschappen van 8 December 
1930 is gebleken en door het ambtsbericht van 
den Inspecteur van het ijverhei dsonderwij s 
is bevestigd, dat vóór het definitieve besluit 
tot ontslagverleening zoowel de I nspecteur van 
het Nijverheidsonderwijs a ls de D irecteur der 
schoo l zijn gehoord, zoodat aan het voorschr ift 
van art. 22, 2de lid, der Nijverheidsonderwijs
wet is voldaan; 

dat wijders het bezwaar van den appell ant, 
dat aan art. 24, 3de lid, der meergenoemde 
wet geen gevolg is gegeven, niet tot vernieti
ging van het bestreden besluit kan leiden; 

dat weliswaar deze {vetsbepaling inhoudt,, 
dat ongevraagd ontslag niet wordt ui tgespro
ken cl a n nadat de belanghebbende met vol·
ledige kennisneming van de tegen hem ing.e
brachte bezwaren in de gelegenheid is gesteld 
zich chriftelijk en mondeling te verantwoor
den, doch dat van het geven van de gelegen
heid , a ls hierbedoeld, in het onderwerpel ijke 
geval geen sprake kon zijn, vermits tegen den 
appe ll ant geenerlei bezwaren waren inge
bracht, en een grond om zich te verantwoor
den voor den appellant mitsdien niet aan
wez ig w a ; 

dat immers het ontslag, ten deze .aan den 
apellant verleend, niet i gegeven u it hoofde 
van tegen hem bestaande grieven of wegens 
omstandigheden, hem persoonl ijk betreffende, 
doch louter en alleen wegens opheff ing van 
de school, waaraan de appell ant wel'kzaam 
was, ten gevolge waarvan zij ne werkzaam
heden naa r de meening van het School bestuur 
over·bodig waren geworden; 

dat het ontslag dan ook is verleend onder 
dankbetuiging voor de uitnemende diensten 
door den appellant aan het onderwijs bewezen; 

dat de appellant ten slotte ontkent, dat zij ne 
werkzaamheden als leeraar in dienst der 
Schoolvereeniging door de opheffing der K ats
hoek chool, waarbij hij laat telijk was inge
deeld, overbodig zouden zijn geworden, aan
gez ien hij , in het algemeen aangesteld als 
leeraar aan de onderwijsinrichtingen der Ver
eeniging, aan andere scholen der Vereeniging 
te werk had kunnen worden geste ld ; 

dat echter, nog daargelaten dat de verdee
ling van de werkzaamheden 'van het ondel'
wijzend personeel der Vereeniging aan het 
beleid van het Schoolbestuur moet worden 
overgelaten, door het ambtsbericht van den 
Inspecteur van het Nijve1·heidsonderwijs wordt 
beve tigd, dat de diensten van den appellant 
overbodig waren geworden en voor hem aan 
een der a ndere schol en der Vereeniging geen 
plaats ~~schikbaar was, zoodat het geval, be
doeld b1J a rt. 15, l ste I id , onder c, van Ons 
meergemeld besluit van 31 Mei 1926, S. 159, 
inderdaad aanwezig was; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort 
te wo1·dun gehandhaafrl: 

Gezien de ij verheidsonderwijswet · 
H ebben goedge,·onden en vers~an: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze :Minister van Ouderwij s, Kunsten en 

\Vetenschappen , be last, enz. (A.B.) 

19 F e,hrur,ri 19:l l. ARREST van den Hoogen 
R aad. 

De stellingen, dat eischer onverschuldigd 
gelden heeft betaald aan den Burgemeester 
ter delging van schulden der gemeente en 
dat deze gelden ook voor dit doel zijn aan
gewend, _recht ,,aardigen de tegen · de ge
meen_te mge t_elde vordering tot terug
betaling van die gelden. Daaraan doet niet 
af, dat ingevolge a rt. 113 der Gemeentewet 
de ontvan~er is belast met de invordering 
van alle 111.komsten en ontvancrsten der 
gemeente. 

0 

C. K. , secretaris der gemeente \;v"oudenberg 
wonende a ldaar, eischer, ' 

tegen : 
P. A. G. Baron van H eeckeren van Brandsen
burg, als Burgemeester der gemeente Wouden
berg. 

De H ooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zoover 

thans van belang, blijkt : 
dat de eischer tot cassatie - K. - bij in

leidende dagvaarding van de gemeente Wouden
berg, als onverschuldigd betaald, heeft teru"
gevorderd f 13.877.90 ½, op gronden die in h~t 
kort hierop neerkomen : 

~at hij in de jaren 1917 en volgende als secre
tans van genoemde gemeente belast is geweest 
met de behandeling der distributiezaken en het 
gemeentelijk levensmiddelenbedrijf heeft be
heerd ; dat na de vaststelling en goedkeuring 
door het gemeentebestuur van de r ekenincr van 
dat bedrijf over de jaren 1918, 1919 en °1920 
is gebleken, dat verschillende betalingen nog 
ten laste van het bedrijf moest en worden ge
daan, waarvoor geen middelen aanwezig waren ; 
dat hij toen, door den Burgemeester verdacht 
van verduistering en bedreigd met straf
vervolging uit dien hoofde, uit eigen middelen 
de gelden verstrekt heeft om de vereischte 
betalingen tot een bedrag van f 26.000 te doen; 
dat hem echter bij nader onderzoek is gebleken, 
dat hij in elk geval f 16.417.48 te veel betaald 
heeft, zoodat hij dit bedrag, verminderd met 
de f 2539.57 ½ , die hem van andere zijde zijn 
teruggegeven, kan t erugvorderen ; 

dat de R echtb. te Utrecht bij vonnis van 
26 J a n. 1927 K. heeft toegelaten om door 
getuigen te bewijzen , da t van het bedrag 
ad f 26.000 door hem den Burgemeester van 
Woudenberg ter hand gesteld, door den Burge
~eest er een bedrag van f 13.877.90½ is gestort 
m de ·kas dier gem eente door overstorting in 
handen van den gemeente-ontva nger, zulks ter 
dekking van de uitgaven, na het afsluiten der 
rekening van het levensmiddelenbedrijf ten 
bate der levensmiddelenvoorziening alsnog 
noodig gebleken ; 

dat K. ook heeft verzocht het verhoor van 
den Burgemeester op vraagpunten, welk 
verzoek mede de strekking had om vast te 
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stellen, dat de Burgemeester het door hem als 
voormeld ontvangene ten deele heeft besteed 
tot betaling van schulden van het gemeentelijk 
levensmiddelenbedrijf; 

dat de Rb. echter bij haar vonnis van 19 Oct. 
1927 het verhoor heeft toegelaten uitsluitend 
ten aanzien van het 7de vraagpunt, luidende : 
Hebt Gij de f 26,000 geheel of gedeeltelijk 
afgedragen aan den Ontvanger der gemeente 
Woudenberg?; 

dat K. van het verhoor heeft afgezien, 
waarop de Rechtb. bij ,onnis van 18 Jan. uit 
overweging, dat K. niet was geslaagd in het 
hem opgelegd bewijs, zijn vordering heeft af
oewezen · 
" dat K'., van voormelde vonnissen in hooger 
beroep gekomen, beeft erkend te weten dat 
meergemelde gelden niet bij den gemeente
ontvanger zijn terechtgekomen, doch het door 
hem in eersten aanle~ gestelde in dien zin heeft 
verduidelijkt, dat h.iJ st01 tende in handen van 
den Burgemeester geacht moet worden aan de 
gemeente te hebben betaald; 

dat het Hof daaromtrent heeft overwogen : 
"dat echter die stelling niet als j uist kan 

worden aanvaard, omdat in de Gemeentewet de 
Burgemeester niet is aangewezen als orgaan, om 
gelden in ontvangst te nemen ; 

"dat hieraan niet afdoet de door appellant 
in hooger beroep aangevoerde omstandigheid, 
dat in kleine gemeenten, als Woudenberg, 
wegens gebrek aan geschoolde ambtenaren, de 
distributie geheel buiten den Ontvanger om 
werd behandeld, aangezien een gebruik den 
Burgemeester niet, in strijd met de Gemeente
wet, kan maken tot orgaan voor het aannemen 
van betalingen aan de gemeente ; 

,,dat appellant, nu zijn stellingen niet in
houden, dat hij aan de gemeente heeft betaald, 
in zijn vordering tegen de gemeente tot het 
teruggeven van het onverscliuldigd betaalde, 
niet kan worden ontvangen; 

,, dat hieruit volgt, dat voor een bewijsop
legg1ng, in voege als in het interlocutoir van 
26 Jan. 1927, gedaan, zoomede voor een ont
zegging van den eisch bjj het eindvonnis , op 
grond dat dit bewijs niet was geleverd, geen 
plaats was en dat dit wederom medebrengt, 
dat appellant's tegen die vonnissen gerichte 
grieven juist zij n , in zooverre als hij daarbij 
over die bewijsopdracht en ontzegging klaagt; 

"dat dus die beslissingen niet kunnen in 
stand blijven; 

"dat echter het Hof niet kan toegeven de 
juistheid van de door hem in zijn grie_ tegen het 
vonrus van 26 Jan. 1927 ontwikkelde stelling, 
dat hij, om in zijn vordering te slagen, slechts 
heeft aan te toonen, dat hij gelden tot het 
teruggevorderde bedrag aan den Burgemeester 
ter hand heeft gesteld en eventueel, dat deze dat 
geld voor rekening van de gemeente heeft aan
gewend ; 

"dat toch het enkele feit, dat de gelden voor 
rekening van de gemeente zijn aangewend, 
een tegen die gemeente ingestelde rechtsvor
dering tot het teruggeven van onversehuldigd 
betaalde geld.en niet kan wettigen ; 

"dat derhalve appellant's vorenbedoelde 
grieven, voor zoover hij daarin betoogt, dat de 
Rb. met prijsgeving van het eenmaal door haar 
ingenomen standpunt de vordering had moeten 
toewijzen, niet opgaan; 

"dat een en a nder medebrengt, dat de grief 
van appellant tegen het vonnis van 19 Oot. 
1927, gericht tegen de weigering om geïnti 
meerde op de andere vraagpunten, dan het 7de, 
te doen hooren, hem niet kan baten, zoomede 
dat zijn algemeen bewijsaanbod moet worden 
voorbijgegaan; 

"dat, nu de door appellant gestelde feiten 
zijn vordering niet wettigen, de vraagpunten, 
waarop hij geïntimeerde nog wil doen hooren, 
nfot ter zake dienen en zijn daartoe strekkend 
verzoek behoort te worden afgewezen;" 

dat het Hof, op deze gronden het bewijs
aanbod van K. voorbijgaande en zijn verzoek 
om verhoor alsnog van den Burgemee ter op 
vraagpunten afwijzende, met vernietiging van 
de vonnissen, waarvan beroep, de ingestelde 
vordering niet-ontvankelijk heeft verklaard; 

0. dat K . tegen deze uitspraak het volgende 
middel van cassatie heeft voorgesteld : 

Schending, immers verkeerde toepassing van 
art. 1395 B. vV. en 48 Rv., doordat het Hof, 
na feitelij k te hebben beslist, dat eiseher heeft 
gesteld aan verweerder in zijn hoedanigheid 
te hebben afgedragen een bedrag dat zou ont
breken in de kas van het door ei cher beheerd 
levensmiddelenbedrijf der gemeente Wouden
berg en dat eischer van dat bedrag een deel 
als on verschuldigd betaald van de gemeente 
terugvorderde, deze vordering niet-ontvankelijk 
heeft verklaard, door verwerping van de grief 
van a.ppellant, dat hij , om in .i:ijn vordering te 
slagen, slechts heeft aan te toonen, dat hij 
gelden tot het teruggevorderd bedrag aan den 
Burgemeester heeft ter hand gesteld, en even
tueel, dat deze dat geld voor rekening der 
gemeente heeft aangewend ; welke verwerping 
het Hof doet steunen op dezen grond, dat het 
enkele feit, dat de gelden voor rekeni~g der 
gemeente zijn aangewend, een tegen die ge
meente inuestelde rechtsvordering tot het 
teruggeven° van onverschuJdigde hetaling niet 
kan wettigen. 

ren onrechte, 
daar - al kan aan bet Hof worden toe

gegeven, dat de Burgemeester niet in de Ge
meentewet is aangewezen als org1tan, ~m gelden 
in ontvangst te nemen - voor de actie wegens 
onvnschuldigde betaling steeds. pla~ts __ 1s, 
indien ~elden of waarden op eeruged e1 w1Jze 
zonder grond ~ijn te.n goede gekJmeu aan of 
geraakt in het vermogen van dengeen, Aan 
wien - zij het door middel van een tusschen
persoon - gepraesteerd is, terw~Jl bovendien 
in de actie wegens onversehuldigde betalmg 
begrepen is die ongerechtvaardigde vernJkmg 
en daarvan zeer zeker sprake is, indien door 
middel van een bestuursorgaan der gemeente 
deze laatste ten oru·eehte is bevoordeeld, door
dien zulk een bestuursorgaan ten behoeve der 
gemeente ontvangen gelden, voor rekening dier 
gemeente aanwendt . 

0. dat 's H of~ bij dit middel aangevallen 
beslissing in dezen zin is te verst1tan, dat ook de 
stellingen, dat K. onverschuldigd gelden heeft 
betaald aan den Burgemeester ter delging van 
schulden van het gemeentelijk levensmiddelen
bedrijf, - dus schulden van de gemeente -
en dat de Burgemeester de gelden ook voor dat 
doel heeft aangewend, niet rechtvaardigen. de 
door K. tegen de gemeente ingestelde vordermg 
tot terugbetaling van die gelden : 
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dat het middel terecht tegen deze be lissing 
opkomt; 

dat toch ook handelingen, die iemand 
verricht in naam van een <l.nder zonder de 
bevoegdheid daartoe aan wet of overeenkomst 
te ontleenen, rechtens gelden als de handelingen 
van dien ander, mits daarbij zijn belangen 
behoorl~ik ..:ti n waargenomen; 

dat dit beginsel ten grondslag ligt aan 
art. 1393 B. W., en mede tot uiting k0mt in 
verscheiden andere wetsbepalingen, waaronder 
art. 1421, lid 2, en a.rt. 1693 B. W., krachtens 
welke bepalingen dfl betaling gedaan aan 
iemand, die geen volmacht had om voor den 
schuldeischer te ontvangen, t och van waarde is 
en handelingen, waartoe rle bestuurders van een 
..:edelijk lichaam onbevoegd zijn, dit toch ver
binden, voor ~oovdr in het eerste <>eva! de 
schuldeischer door de betaling en in het tweede 
het zedelijk lichaam door de handelingen wer-
Kelijk is gebaat; · 

dat. · naar de voormelde stellingen, in het 
onderhavig geval de Burgemeester zonder 
daartoe aan de wet of aan lastgeving de be
voegdheirl te ontleenen, gelden in ontvangst 
heeft genomen, die K . hem ten behoeve van de 
gemeente r•verhandigde, en daarmede vast
staande schulden van de gemeente !!edelgd 
heeft; -

dat behoudens bijzondere omstandigheden, 
waaromtrent hier niets is gesteld, moet- worden 
aangenomen, dat de Burgemeester dus doende 
op behoorlijke wijze de belangen van de ge
meente heeft waargenomen en dat de betaling 
door K._ ge~aan aan haar is ten goede gekomen; 

dat hieruit volgt, dat de gelden recht.ens zijn te 
~eschouwen als door de gemeente zelve van K. 
m ontv~ngst genomfln ; 

dat hieraan ook art . 113 der Gemeentewet 
niet in den weg staat, dat den ontvano-er belast 
met de invordering van alle de inko';usten en 
ontvangsten der gemeente ; 

da! toch dit artikt:l wèl medebrengt, dat 
stortmg van gelden in de kas der gemeente 
behoudens uit.zondering ingevolge a rt . l l.4his'. 
waarvan hier geen sprake is, s·l .cbts kan ge
schierlen door die gelden a-an den ontvanger 
af te dragen, maar geenszins belet, dat een 
betaling, ten behoeve van de gemeente gedaan 
aan een ander clan den ontvan!!er, hetzelfde 
rechtsgevolg heeft als betaling aan de gemeente 
~elve in den persoon van dien ambtenaar, 
mdien zulks uit de bepalingen van het burgerlijk 
recht voortvloeit, wat hier - bijaldien de 
gestalde _feiten juist zijn - het ge7al is; 

dat mitsdien zooclanige betaling, indien zij 
~nverschuldigd is geschied, ingevnlga art. 13fli\, 
hd l, B. W., het recht vesti!!t om het betaalde 
van de .gemeente t erug te ·vÓrderen, zoodat het 
Hof, door anders te beslissen onder meer dit 
in dit middel aangehaald ~etsartikel heeft 
geschonden; 

Vernietigt het bestreden arrest : 
Verwijst het geding naar het Hof te Amster

dam, ten einde, met inachtnemin" van de 
uitspraak van den H . R., de zaak "verder te 
behandelen en te beslissen ; 

Veroordeelt den verweerder in zijn hoedanig
heid in de kosten op de cassatie gevallen. 

(Gem. tem.) 

20 Februari 1931. KONINKLIJK BE LUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101, ge lid.) 

De vergoeding, bedoeld in art. 101, 
ge lid kan voor geen hooger aantal les
uren worden verleend dan feitelijk aan de 
bijzondere scholen is gegeven. De ver
goeding voor elk van deze lesuren is niet 
het bedrag, dat het schoolbestuur per les
uur voor belooning van den vakonderwijzer 
heeft uitgegeven, maar het bedrag dat 
de gemeente per lesuur voor haar vak
onderwijzers heeft uitgegeven, behoudens 
de vermindering van het totaal bedrag der 
vergoeding tot de werkelijk door het 
bijzonder schoolbestuur terzake gedane 
uitgaven. 

Wij WILHEL UNA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Room ch-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van de Heilige Liduina, gevestigd 
te Haarlem, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noord-Holland van 15 October 1930, n°. 
72, tot ongegrondverklaring van zijn beroep 
tegen de besluiten van den Raad der gemeente 
Haarlem van 5 Juni 1929, n°. 19 en van 25 
Juni 1930 n°. 11 voor zoover daarbij ten 
behoeve v~n de Roomsch-Katholieke bijzon
dere school "Sint Petrus Canis ius", Timor
straat n°. 17 aldaar, de vergoeding, bedoeld 
in art. 101, 9e I id, der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1926 is vastgesteld op 
f 1824.07; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 4 
Februari 1931, n°. 62; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
Februari 1931, n°. 7386, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Haarlem bij 
besluiten van 5 Juni 1929, n°. 19, en 25 Juni 
1930, n°. 11, heeft vastgesteld de vergoeding 
krachtens art. 101, 9e lid, der Lager Onder
wijswet 1920 over het jaar 1926 ten behoeve 
van de Roomsch-Katholieke bijzonde1·e school 
,,Sint Petrus Canisius", Timorstraat 17 al
daar · 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van roord-Holland in beroep wa gekomen, 
dit college bij besluit van 15 October 1930, n°. 
72, het beroep ongegrond heeft verklaard, uit 
overweging, dat aan de bijzondere lagere 
school, waarom het hiergaat, in het jaar 1926 
gemiddeld 152/3 uur per week vakonderwijs is 
gegeven en dat de appellant daarvoor aan 
salarissen en pensioensbijdragen in totaal 
f 1905.40 heeft uitbetaald; dat het voor het 
vakonderwijs aan de overeenkomstige open
bare lagere scholen in dat jaar uitgegeven be
drag f 6403.80 beloopt, zoodat, daar het gfi'
middelde aantal per week aan die scholen 
gegeven lesuren in 1926 55 bedraagt, het per 
wekelijksch lesuur en per jaar uit te keeren 
hedrag op f 6403.80 : 55 of op f 116.43 is ge
steld; dat de R aad, op grond van deze ge
gevens, bij zijne besluiten van 5 Juni 1929 en 
25 Juni 1930 de aan den appellant voor zijne 
school toekomende vergoeding ex art. 101, 9e 
lid, der Lager Onderwijswet 1920 op 152/3 X 
f 116.43 of f 1824.07 heeft vastgesteld; dat 
naar de meening van den appellant, die ver
goeding niet naar het evengenoemde getal 
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lesuren behoort te worden berekend, omdat 
aan de overeenkomstige openbare lagere scho
len in het onmiddellijk voorafgaande kalender
jaar (1925) gemiddeld 26 uren per week on
derwij s werd gegeven; dat z. i., daar de maxi
mum-vergoeding voor zij ne school 26 X 
f 116.43 of f 3027.18 bedraagt, op eel\e uit
keering van het geheele bedrag der door hem 
werkelijk gedane uitgaven, t. w. f 1905.40 aan
sprnak kan worden gemaakt ; dat naar het 

· oordeel van Ged. Staten het standpunt van den 
apellant geen steun vindt in de wet; dat in 
art. 101, 9e Jid, der Lager Onderwijswet 1920 
is bepaald, dat, indien aan meer dan één 
overeenkomstige openbare school vakonderwij
zers werkzaam zijn - welk geval in casu aan
wezig is -, de vergoeding wordt toegekend 
voor "ten hoogste" het gemiddelde aantal les
uren, dat in het onmiddellijk voora[gaande 
kalenderjaar aan die scholen door vakonder
wijzers werd les gegeven; dat uit de tusschen 
aanhal i ngsteekens geplaatste woorden volgt, 
dat in geen geval voor een hooger getal les
uren vergoeding kan worden verleend dan aan 
de bijzondere lagere school is gegeven; dat 
h et beroep van den appellant op Ons beslu it 
van 18 Maart 1927 n°. 15, niet opgaat, wijl 
ten behoeve van de daarin genoemde school 
ook voor geen grooter getal lesuren vergoeding 
werd toegekend dan aan die school werd ge
geven; dat verder in de genoemde wetsbepa-
1 i ng i voorgeschreven, dat, indien de ge
meente ten behoeve van een of meer o{lenbare 
schol en een vakonderwijzer heeft aangesteld. 
z ij jaarlijks aan de bijzondere schoolbesturen, 
die ook vakonderwijzers hebben aangesteld, 
"eenzelfde" bedrag per lesuur vergoedt, a ls 
-de gemeente voor hare vakonderwijzers heeft 
uitgegeven ; dat dit bedrag, zooals uit het 
voorafgaande blijkt, voor het jaar 1926 
f 116.43 bedraagt, terwijl, indien aan het ver
zoek van den appell ant zou worden voldaan, 
f 1905.40 : 152/3 of f 121.62 per lesuur zon 
worden uitgekeerd; dat dus in dit geval niet 
,,eenzelfde", doch een hooger bedrag per les
uur zou worden toegekend dan de gemeente 
voor hare vakonderwijzers heeft uitgegeven, 
hetgeen met de duidelijke bewoordingen van 
art. 101, 9e lid, der Lager Onderwijswet 1920 
in strijd zou zijn; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat de wet geen enkel voorschrift geeft 
met betrekking tot de bezoldiging van vakon
derwijzers en "het aantal aan deze onderwijzers 
op te dragen lesuren; dat de schoolbesturen 
dan ook volkomen vrij zijn de bezoldiging der 
vakonderwij zers en het aantal hunner lesuren 
naar e igen inzicht te regelen en daarbij niet 
gebonden zijn aan de voor de openbare scho
len gestelde regelen ; dat Ged. Staten van 

oord-Holland uit het bepaalde in de 2e 
alinea van het 9e lid van art. 101, dat de ver
goeding wordt toegekend "voor ten hoogste 
het gemiddelde aantal lesuren, dat in het on
middellijk voorafgaande kalenderjaar aan die 
scholen ( de overeenkomstige openbare scholen) 
door vakonderwijzers werd les gegeven", mee
nen te moeten afleiden, dat het aantal uren 
vakonderwijs gegeven aan de bijzondere school 
van indoed is op de grootte der vergoeding, 

in dien zin, dat vergoed wordt het aantal uren 
vakonderwijs aan de bijzondere school , met 
dien verstande, dat geen grooter aantal uren 
wordt vergoed dan het aantal , overeenkomen
de met het gemiddelde per overeenkomstige 
openbare school gegeven aantal uren vakonder
wijs; dat de door Geel. Staten gehuldigde op
vatting echter geen steun vindt in Ons besluit 
van 18 Maart 1927, n°. 15; dat immers bij 
dat besluit aan het appelleerend schoolbestuur 
a ls vergoeding werd toegekend, hetgeen dit 
bestuur als belooning had uitgekeerd voor het 
geven van 1812 uren vakonderwijs, terwijl het 
gemiddelde aantal uren vakonderwijs, aan de 
overeenkomstige openbare scholen gegeven, 
slechts 874 bedroeg; dat dan ook naar de mee
ning van appellant bij de vaststelling van de 
vergoeding ex art. 101, 9e lid , het aantal uren 
vakonderwijs, gegeven aan de bijwndere school, 
geheel buiten aanmerking moet blijven en uit 
slui tend een aanta l uren openbaar vakonder
wijs a ls grondslag voor de berekening der ver
goeding kan dienen ; dat de bepaling, dat 
voor "ten hoogste" het gemiddelde aantal 
uren vakonderwijs der openbare scholen ver
goed ing wordt toegekend, naar de meening 
van den appellant aldus moet worden ver
staan, dat het maximum-bedrag der vergoe
cling wordt verkregen door vermenigvuldiging
van het bovenbedoelde gem iddelde aantal 
uren der openbare school met het bedrag, dat 
de gemeente per lesuur voor hare vakonder
wijzers heeft uitgegeven, doch dat, wanneer 
het bedrag, door de besturen der bijwndere 
scholen werkelijk uitgegeven voor hunne vak
onderwij zers, beneden dit maximum-bedrag 
hlijft, het gemiddelde aantal uren der open
bare scholen tot zoodanig aantal wordt ver
minderd, dat bij vermenigvuldiging met het 
bedrag per lesuur het door het bestuur der 
bijzondere school werkelij k uitgegeven bedrag 
tot uitkomst geeft; dat deze interpretatie vol
komen in overeenstemming is met Ons besluit 
van 18 Maart 1927, n°. 15; dat in casu het 
gemiddelde aantal lesuren der openbare scholen 
en het gem iddelde bedrag per lesuur voor de 
openbare vakonderwijzers uitgegeven respec
tievelijk 26 en f 116.43 bedragen en dus 
de maximum-Yergoeding 26 X f 116.43 = 
f 3027.18 beloopt; dat de door het schoolbe
stuur gemaakte kosten, te weten f 1905.40, 
beneden dit bedrag blijven; dat de gemeente 
dan niet 26 "lesuren der openbare school" be-

190540 
hoeft te vergoeden, doch slechts --- ,,les-

11643 
uren der openbare school" en de vergoeding 

190540 
moet worden vastgesteld op --- X f 116.43 

11643 = f 1905.40; dat de onhoudbaarheid van het 
door den Raad van Haarlem en Ged. Staten 
ingenomen standpunt nog moge blijken uit het 
volgende dat de appellant in 1926 152/3 uren 
vakonderwijs heeft doen geven en daarvoor 
aan den vakonderwijzer f 1905.40 uitkeerde; 
dat de gemeente in het onmiddellijk vooraf
gaande kalenderjaar 26 uren vakonderwijs 
heeft doen geven, zoodat de maximumvergoe
ding over 1926 bedroeg 26 X f 116.43 
f 3027.18 ; dat, indien de appellant boven de 
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152/3 uur, die gegeven werden, nog 101/3 uur 
door een anderen vakonderwijzer had doen 
geven en daarvoor aan dezen vakonderwijzer 
had vergoed 1 1121. 78, het aan de vakonder
wijzers uitbetaalde bedrag ad f 3027.18 ook 
volgens het standpunt van den Raad en Geel. 
Staten ten volle vergoed zou zijn geworden en 
dus het salaris van den eersten vakonderwij
zer ad f 1905.40 ook ten volle was vergoed; 
dat de belooning voor het feit, dat de appel
lant van art. 101, 9e lid , geen misbruik maakt, 
derhalve zou zijn , dat de appellant thans het 
door hem betaalde salar is niet geheel vergoed 
zou krijgen, terwijl hij datzelfde sa laris wel 
vergoed zou hmnen krijgen, wanneer hij zon
der noodzaak meerdere kosten had gemaakt; 
dat dit toch nimmer de bedoeling van den 
wetgever kon zij n geweest; 

0. dat art. 101, 1 id 9, der Lager Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat, indien de gemeente ten 
behoeve van één of meer openbare scholen 
vakonderwijzers heeft aangesteld , zij jaarlijks 
aan de bijzondere schoolbesturen, die ook vak
onderwijzers hebben aangesteld , eenzelfde be
drag per lesuur vergoedt, als de gemeente voor 
hare vakonderwijzers heeft uitgegeven; 

dat mitsdien voor geen hooger aantal les
uren vergoed ing kan worden verleend dan 
feitelijk aan de bijzondere scholen i gegeven, 
dus in het onderhavige geval voor 152/3 uren; 

dat de vergoeding voor elk van deze lesuren 
niet is het bedrag, dat het schoolbestuur per 
lesuur voor belooning van den vakonderwijzer 
heeft ui tgegeven, maar het bedrag dat de ge
meente per lesuur voor hare vakonderwijzers 
heeft uitgegeven, behoudens uiteraard de ver
mindering van het totaal bedrag der vergoe
ding tot de werkelijk door het bijzonder school
bestuur ter zake gedane uitgaven; 

dat in het onderhav ige geval het bedrag per 
lesuur van de openbare scholen bl ijkens de 
stukken f 116.43 was; 

dat mitsdien de vergoeding terecht is be
paald op 152/3 X f 116.43 of op f 1824.07 ; 

dat weli swaar de 2e a linea van art. 101 , lid 
9, nog een tweede grens aan de vergoed ing 
stelt, namelij k deze, dat niet voor een grooter 
aantal lesuren vergoeding wordt toegekend 
clan in het onmiddellijk voorafgaande kalen
derjaar aan de overeenkomstige openbare 
schol en vakonderwijzers werkzaam zijn ge
,rnest, of, indien aan meer dan één overeen
komstige openbare school vakonderwijzers 
werkzaam zijn, dat vergoeding slechts wordt 
toegekend voor ten hoogste het gemiddelde 
aantal lesuren , dat in het onmiddell ij k voor
afgaande kalenderjaar aan die scholen door 
vakonderwijzers werd les gegeven, maar dat 
van deze beperking van het aantal werkel ijk 
aan de bijzondere school gegeven lesuren waar
voor vergoeding wordt verleend in het onder
havige geval geen sprake kan zijn, aangez ien 
het getal lesuren aan de bijwnclere school 
152/3 bedraagt, dus lager clan 26, dat is het 
gem iddelde getal lesuren van de overeenkom
stige openbare scholen in het onmiddell ijk 
voorafgaande kalenderjaar ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast, enz. IA. B.) 

1 

21 Februari 1931. KONI.t'l"KL1JK BESLUIT
(Uittreksel.) Wet Openb. Vervoermiddelen .. 

Vergunning tot het inwerking houden. 
van een a utobusdienst. B eroep. Een 
gemeentebestuur is belanghebbende in den 
zin van art. 3, 1 e lid der wet. 

Wij WILHELMI.t'l"A, enz. ; 
Beschik.kende op de beroepen, ingesteld door 

enz. ; het Gemeentebestuur van Eindhoven 
en J. van Lieshout te Nnnen tegen de be
schikking ,an Gedeputeerde Staten van Koord
Brabant van 14 Mei 1930, Provinciaal Blad 
n° . 60, waarbij aan den laatstgenoemden 
appellant vergunning is verleend tot het in 
werking houden van den autobusdienst van 
Nunen over Tongelre naar Eindhoven (Markt) ; 

Den Raad van State, Afdeeling ,-oor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advie7-en van 
9 December 1930, n°. 772, en 28 Januari 1931, 
no. 772(1930) /16; 

Op de voor dracht van Onzen Minister van 
·waterstaat van 17 Februari 1931 n°. 486, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen. 

O. dat Gedeputeerde Staten bij bovengemeld 
besluit, aan J. H. van Lieshout te Nunen 
vergunning hebben verleend tot het in werking 
houden van den autobusdienst van Kunen 
over Tongelre naar Eindhoven (Markt); 

dat door het Gemeentebestuur van Eind
hoven wordt aangevoerd, enz. 

O. ten aanzien van de bezwaren van Burge
meester en ,vethonclers van E indhoven; dat 
Gedeputeerde Staten blijkens schrij ven aan 
Onzen Minister van w·aterstaat van meening 
zijn, dat een gemeentebestuur niet a ls belang
hebbende in den zin van artikel 3, l • lid, rler 
Wet Openbare Vervoermiddelen zou zijn aan 
·te merken, zooclat Burgemeester en \Yet 
h ouders in het door hen in.gestelde be.nep niet
ontvankelijk zouden moeten worden verklaard ; 
dat voorts in de open bare vergacle"ing van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaa,k 
verslag is uitgebracht, door den gemachtigde 
van den appellant Van Lieshout mede de niet
ontvankelijkheid van Burgemeester en 1Vet
houders in hun beroep te dezen is opgeworpen, 
op grond, dat niet het Gemeentebestuur, maar 
de Naamlooze Vennootschap StaclS1·erkePrs
dienst "Eindhoven" exploitante is van een 
concurreerenden autobu sdienst en Burge
meester en W ethonders geene vergunning voor 
het in werking brengen van een a utobusdienst 
h ebben aangevraagd; 

0 . omtrent een en a nder ; dat bij h et ver-
1 eenen van vergunningen voor autobu sdiensten 
gemeentelijke verk eersbelangen kunnen be
trokken zijn; 

dat in het bijzonder de gemeenten, door wier 
gebied de in werking t e brengen autobusdiensten 
zich zullen bewegen, als bela nghebbenden 
zijn aan te merken; 

dat a ls orgaan, h etwelk in deze namen~ de 
gemeente h eeft op te t reden, het College van 
Burgemeester en Wethouders moet worden 
beschouwd aan wie blijke. is a rtikel 179h der 
Gemeentewet de zorg, voor zoover van hen 
afhangt, voor de instandhouding, bruikbaar
heid, vrij heid en veiligheid der publieke wegen 
is opgedragen ; 

dat de opvatting van Gedeputeerde Staten 
dus niet als juist kan worden erkend; 
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dat ook hetgeen namens den appel,ant Van 
Lieshout ten deze is aangevoerd, niet tot 
niet-ontvankelijkheid zou kunnen leiden, ~aar 
toch Burgemeester en W ethouders van Emd
hoven tegen het verleenen van vergunnmg 
voor den onderwerpelijken autobusdienst van 
Van Lieshout bij Gedeputeerde Staten bezwaren 
h ebben ingebracht, aan welke bezwaren h.i. 
door Gedeputeerde Staten niet in voldoende 
mate is tegemoet gekomen ; 

dat zij ook uit dien hoofde geacht moeten 
worden bij vernietiging of verbetering van het 
bestreden besluit belang te hebben en mitsdien 
in hun beroep ontvankelijk zijn; 

dat, wat de hoofdzaak betr eft, enz. 
Onze Minister van W aterstaat is belast met 

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

WILHELMINA. 
De J-finister van Waterstaat, P.J. Re y me r. 

(B.) 

23 F ebruari 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 213 j0 • art. 179a .) 

De omstandigheid dat eene verordening, 
t e welker uitvoering een uitgaafpost is 
opgenomen, niet door de Kroon is ver
nietigd, ontheft Ged. Staten niet van hun 
plicht om dien uitgaafpost bij het onder
zoek van de begrooting aan de wet t e 
toetsen. De aan B. en W. bij art. 179a 
opgelegde verplichting tot uitvoering van 
de verordeningen van den Raad vindt ten 
dezen hare beperking in die voorschriften 
der Gemeentewet, krachtens welke, be
houdens enkele uitzonderingen, uit de 
gemeentekas slechts betalingen geschieden 
op door B. en W . af te geven bevelschriften, 
welke den post der begrooting, waaruit de 
betaling m oet geschieden, vermelden. 

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

den Raad der gemeente Amersfoort tegen het 
besluit van Geel. Staten van Utrecht van 3 
Juni 1930, 3e A fdeel ing, r0

• 3785'29/1258, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit dier gemeente van 17 December 
J.929 tot wijziging van de gemeentebegrooting 
voor den dienst 1930 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, gehoord, advies van 9 
December 1930, 10 . 791; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw, van 11 Februari 1931, 0

• 1710, 
afdeeling Binnenl andsch Bestuur ; 

0. dat Geel. Staten van Utrecht bij besluit 
van 3 Juni 1930, 3e Afdeeling, N °. 3785'29/ 
1258, goedkeuring hebben onthouden aan het 
besluit van den Raad der gemeente Amers
foort tot wijziging van de gemeentebegrooting 
voor 1930, ui t overweging, dat bij het ge
noemde besluit onder volgnummers 394A en 
412A op de paragra fen 7 en 9 van hoofdstuk 
VIII van den gewonen dienst in uitgaa f pos
ten worden ingesteld met de volgende om
chrijving "voorschot op de vergoeding inge

volge art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920 
aan besturen van bij zondere scholen, welke 

voor Rijksvergoeding in aanmerking komen 
voor aan die schol en verbonden boventalli ge 
onderwij zers", onderscheidenlijk tot bedragen 
van f 20,000 en f 2800, waartegenover in . ont
vang tot gelij k bedrag posten worden mge
steld met de omsch rij ving "terugontvangen 
voorschot op de vergoeding ingevolge art. 100 
der Lager-Onderwij wet 1920" ; dat - zooals 
o. m. bij Ons besluit van 30 Mei 1929, N°. 44 , 
is bes! ist - de toekenning van een dergelijk 
voorschot niet geoorloofd is, ·wijl ingevolge 
art. 5, derde I id, der Lager-Onderwijswet 1920 
aan bijzondere scholen voor gewoon en ui tge
breid lager onderwijs door de gemeenten gee
nerle i gel delijke bijdragen of andere onder
steuning middellijk of onmiddellijk mogen 
worden toegekend clan in de gevall en en onder 
de voonvaarclen in de wet genoemd; dat -
gelijk voorts biJ Ons genoemd besluit wordt 
overwogen - in tegens teling o. a. met art. 
103, derde lid , der wet, ingevolge welke be
paling voorschotten op de vergoeding, bedoeld 
bij art. 101 der wet kunnen worden verstrekt, 
ingevolge geen wetsbepaling voorschotten op 
de vergoeding, bedoeld in art. 100 der wet 
kunnen worden verleend; dat het bovenge
noemde raadsbesluit tevens is in strijd met 
art. 150 der Gemeentewet, wijl de regeling 
van de vergoeding voor boventallige onder
wijzers en hare uitkeering door art. 100 der 
Lager Onderwijswet 1920 en door art. 12 van 
Ons bes lui t van 4 September 1923, S. 432, 
vol ledi g is ge regeld en daardoor tot Rijksbe
lang is ver~ aard ; dat het onderwerpelijke 
raadsbesluit derhalve niet voor goedkeuring 
vatbaar is; 

dat van dit besluit de Gemeenteraad bij Ons. 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat in de 
bestreden besliss ing van Geel. Staten geen en
kel argument is aangevoerd tegen het door 
Burgemeester en \Vethou clers aangevoerde en 
door den R aad onderschreven staatsrechtelijke 
bezwaar tegen de opvatting, dat eene veror
dening niet in strijd met de wet zou zijn, doch 
wel de uit die verordening voortvloeiende ge
vol gen, waardoor het College van Burge
meester en Wethouders op onrechtmatige wijze 
wordt verhi nclerd te vol doen aan het voor
schrift van a rt. 179 letter a der Gemeen tewet ; 

0 . dat in overeenstemming met door On 
ter zake genomen beslissingen Geel. Staten op 
goede gronden hunne goedkeuring aan den 
onderhavigen begrootingspost hebben onthou
den; 

dat de omstandigheid, dat eene verordening, 
te welker ui tvoering de uitgaafpost is opge 
nomen, niet door Ons is vernietigd, Geel. Sta
t~n niet ontheft va n. hun plicht om di en uit
gaafpost bij het onderzoek van de begrnoting 
aan de wet te toetsen ; 

dat de aan Burgemeester en \,Vethouders bij 
art. 179a der Gemeentewet opgelegde ver
plichting tot uitvoer ing van de verordeningen 
van den R aad ten deze ha re beperking vindt 
in die voorschriften der Gemeentewet, krach
tens welke, behoudens enkele uitzonderingen, 
uit de gemeentekas slechts betaling kan ge
schieden op door Burgemeester en Wethouders. 
af te geven bevelschriften, welke den post der 
begrooting, wäaruit de betaling moet ge
schieden, vermei den ; 

dat mitsdien des appellants bezwaar niet 
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met vrucht tegen de bestreden beslissing kan 
worden ingebracht; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

23 Februari 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j0 • Art. 5. 

Het bijbouwen van een gymnastiek
lokaal aan een school voor 60 leerlingen 
gaat de normale eischen, aan het geven van 
gewoon lager onderwijs te stellen, te boven, 
wanneer op andere wijze behoorlijk in h et 
geven van gymnastiekonderwijs is te voor
zien. Als zoodanige behoorlijke voor
ziening kan worden aangemerkt eene 
regeling, waar bij de gemeente op zich 
neemt de kosten van vervoer der leer
lingen van de eene bijzondere school naar 
het gymnastieklokaal van eene andere 
bijzondere school. Een dusdanige regeling 
is niet in strijd met het bepaalde in art. 5 
lid 3. 

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

het Bestuur der Vereeniging tot stichting 
eener Christelijke School te Nijega en Ela
huizen, gevestigd te ij ega, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 30 Juli 
1930, N°. 99, 2e afdeeling F, tot ongegrond
verklaring van zijn beroep tegen het besluit 
van den Raad der gemeente Hemelumer 01-
<lephaert en Noordwolde van 5 October 1929, 
houdende afwijzende beschikking op het over
eenkomstig art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920 ingediende verzoek om medewerking voor 
den bouw van een gymnastieklokaal bij de 
bijzondere school dier Vereeniging, Nijega N°. 
45, a ldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Februari 1931, N°. 809 (1930) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 
Februari 1931, N°. 7385, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financiëel ; 

0. dat de Raad der gemeente Hemelumer 
Olclephaert en Noordwolde bij besluit van 5 
October 1929 heeft afgewezen de aanvrage van 
het Bestuur der Vereeniging tot stichting 
eener Christelijke School te Nijega en Elahui
zen om medewerking voor den bouw van een 
gymnastieklokaal bij de bijzondere school dier 
Vereeniging te Nijega, daarbij overwegende, 
dat het geven van onderwijs in lichamelijke 
oefening voor eene bijzondere lagere school 
eerst tegen 1 Januari 1936 verplichtend wordt; 
dat eene aanvrage om gelden voor een lokaal, 
uitsluitend bestemd voor onderwijs, waartoe de 
wet niet verplicht, juist daarom de normale 
eischen van het lager onderwijs te boven gaat; 

dat, nadat het School bestuur bij Geel. Staten 
van Friesland in beroep was gekomen, dit 
College bij besluit van 30 Juli 1930 het be
roep ongegrond heeft verklaard, daarbij over
wegende, dat blijkens de stukken voor den ap
pellant gelegenheid bestaat om voor het geven 
van onderwijs in lichamelijke oefening aan de 

leerlingen zijner school gebruik te maken van 
het op ongeveer 2.6 K.M. afstands gelegen 
gymnastieklokaal der bijzondere lagere school 
te Oudega (H"melumer Oldephaert en oord
wolde); dat aan dit gebruik voor den appel
lant geen overwegende bezwaren geacht kun
nen worden te zijn verbonden, nu de R aad van 
Hemelumer Olclephaert en Noordwolde in zijne 
vergadering van 5 Juli 1930 heeft besloten 
eventueel de volle kosten van het leer! ingen
vervoer van de bijzondere school te Nijega 
naar het bedoelde gymnastieklokaal vice versa 
gedurende de winterperiode 1 October-1 April 
voor rekening der gemeente te nemen; dat in 
deze omstandigheden de stichting van een 
eigen gymnastieklokaal bij de hijzondere school 
te Nijega niet noodzakelijk is en moet worden 
aangenomen, dat door die stichting de nor
male eischen aan het geven van lager onder
wijs te stellen wuden worden overschreden; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, 
daargelaten de vraag, in hoeverre het Gemeen
tebestuur wettelijk bevoegd is de bovenge
noemde vervoerkosten voor rekening der ge
meente te nemen, het gymnastieklok'aal te 
Oudega in het geheel niet voor het geven van 
gymnastiekonderwijs is ingericht, terwijl de 
noodige toestellen aldaar ontbreken; dat ook 
de onderlinge afstand tusschen beide scholen 
veel tijdverlies medebrengt en onoverkomelij ke 
bezwaren oplevert voor het geven van gym
nastiekonderwijs binnen de gewone schooluren; 
dat de bereidverklaring van de gemeente om 
de vervoerkosten van school tot school gedu
rende het wintertijdperk te vergoeden aan dit 
bezwaar niet afdoende tegemoet komt; dat 
bovendien bij deze regeling geheel uit het oog 
wordt verloren, dat verschillende kinderen nog 
3 K.M. van de school te Nijega, wonen, zoo
dat voor hen de afstand tot het gymnastiek
lokaal 5 K.M. zal bedragen; dat èn op zich 
zich zelf èn in verband met de regeling van 
de lesuren de verplaatsing van de leerlingen 
niet in het belang van den goeden gang van 
het onderwijs kan worden geacht; dat het 
School bestuur op dezen grond van oordeel is, 
dat de stichting van een eigen gymnastiek
lokaal te Nijega in deze omstandigheden niet 
geacht kan worden de normale eischen aan 
het geven van lager onderwijs te stellen te 
overschrijden; 

0. dat het bijbouwen van een gymnastiek
lokaal aan de onderhavige school voor gewoon 
lager onderwijs te Nijega, welke ongeveer 60 
leerlingen telt, moet geacht worden, de nor
male eischen, aan het geven van gewoon lager 
onderwijs te stellen, te boven te gaan; 

dat immers blijkens de stukken gedurende 
het geheele jaar op daarvoor geschikte tijden 
gebru ik kan worden gemaakt van het gym
nastieklokaal te Oudega; 

dat de hiertegen door het Schoolbestuur aan
gevoerde bezwaren onjuist zijn ; 

dat immers dit gymnastieklokaal behoorlijk 
zal worden ingericht; 

dat de leerlingen gedurende de wintermaan
den heen en terug van school tot school per 
autobus zullen worden vervoerd, waarmede het 
afstandsbezwaar voor deze maanden vervalt; 

dat in de zomermaanden de afstand van 2.6 
K.M. Ons niet overwegend bezwaarlijk voor-
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komt, terwijl bovendien in deze maanden het 
vak lichamelijke oefening zeer wel kan worden 
gegeven op de bij de school te Nijega behoo
rende groote speelplaats ; 

dat art. 5 der Lager Ondérwijswet 1920 aan 
de door het Gemeentebestuur beoogde regeling, 
waarbij de gemeente de vervoerkosten betaalt, 
niet in den weg staat, aangezien deze betaling 
niet kan worden aangemerkt als eene gelde
lijke bijdrage of andere ondersteuning, welke 
art. 5, 3e lid, der Lager Onderwij swet 1920 
verbiedt aan de bijzondere scholen toe te ken
nen en waaronder blijkens de geschiedenis van 
deze wetsbepaling zijn te verstaan uitkeer ingen 
uit de gemeentekas van gelden, waardoor het 
bijzonder onderwijs boven het openbaar onder
wijs zou worden bevoordeeld; 

dat van zoodanige bevoordeeling in dit geval 
geen sprake is; 

dat de bedoelde bet/l,ling derhalve niet in 
strijd is met de wet; 

da t mitsdien Ged. Staten terecht het beroep 
tegen het afwijzend raadsbesluit ongegrond 
heben verklaard· 

Gezien de Lag~r Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

\Vetenschappen is belast, enz. (A.B.} 

23 Februari 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 23 .) 

In het plaatsgebrek, ontstaan op bij
zondere scholen, behoort zoo eenigszins 
mogelijk te worden voorzien door uit
breiding van het bijzonder onderwijs, 
niet door stichting van een openbare 
school. 

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

den Raad der gemeente Nuth tegen het besluit 
van Geel. Staten van Limburg, van 2 Juli 1930, 
2• Afdeeling, La. 6471/2 U, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan zijn besluit van 31 Maart 
1930, tot den bouw van eene openbare lagere 
school in het gehucht Tervoorst, in die gemeen
te, op gedeelten van de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Nuth, Sectie D, nummers 
3, 4 en 1452; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Februari 1931, no. 64; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, _Kunsten en Wetenschappen van 
19 Februan 1931, N°. 1331, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

0. dat de Raad der gemeente Nuth bij besluit 
van 31 Maart 1930 heeft besloten tot den bouw 
van eene openbare lagere school in het gehucht 
Tervoorst, uit overweging, dat het aantal 
leerlingen in de eerste klasse van de Roomsch 
Kath olieke Bijzondere Jongensschool 65 be
draagt ; dat dit aantal leerlingen niet bevor
derlijk_ is voor het geven van goed onderwijs; 
dat b1J den aanvang van het nieuwe schooljaar 
per 1 September 1930 het aantal leerlingen nog 
aanmerkel~jk zal toenemen, waardoor het getal 
kinderen in de eerste klassen dier school te 
groot zal worden om goed onderwijs te kunnen 
geven; dat ook in de eerstvolgende jaren de 

schoolruimte in de Roomsch Katholieke Bij
zondere Meisjesschool onvoldoende zal worden 
om het aantal leerlingen te kunnen plaatsen ; 
dat bijbouw aan de beide genoemde scholen 
niet doenlijk is; dat het derhalve in het belang 
der gemeente te achten is, ·indien tijdig voor 
de noodige schoolruimte wordt gezorgd ; dat 
het in het belang van de ouders en kinderen, 
wonende in de gehuchten Hunnecum, Ter. 
voorst, Grijzegrubben, Horen, Helle, Brand en 
Terstraten, te achten is, indien een school zal 
worden gebouwd, die meer in het centrum dier 
gehuchten gelegen is ; dat voor den bouw van 
die school het meest in aanmerking komen 
gedeelten van de voor schoolbouw zeer gunstig 
in het gehucht Tervoorst gelegen perceelen, 
kadast.raal bekend gemeente Nuth, Sectie D, 
nummers 3, 4 en 1452 ; 

dat Ged. Staten van Limburg bij besluit 
van 2 Juli 1930, 2• Afdeeling, La. 6471 /2 U, 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuing hebben 
onthouden, uit overweging, dat in de gemeente 
Nuth geene openbare lagere school bestaat en 
dat bij Ons besluit van 16 Februari 1928, 
n°. 20, met wijziging van dat van 1 Augustus 
1927, N°. 71, voor het tijdvak van 1 Januari 
1928 tot en met 31 December 1932 voor die 
gemeente afwijking is toegelaten van het be
daalde in het eerste lid van art. 19 der Lager 
Onderwijswet 1920, onder voorbehoud dat, 
indien binnen dat tijdvak de ouders, voogden 
of verzorgers van twaalf of meer leerplichtige 
kinderen blijk geven, dat zij openbaar onderwijs 
voor deze kinderen in de gemeente verlangen, 
die afwijking niet langer wordt toegelaten ; dat 
uit een ter zake ingesteld onderzoek gebleken 
is, dat door geen ouders, voogden of verzorgers 
blijk is gegeven openbaar onderwijs voor leer
plichtige kinderen in de gemeente Nuth te 
verlangen ; dat door de vier in de gemeente 
bestaande bijzondere lagere scholen behoorlijk 
in de bestaande behoefte van onderwijs wordt 
voorzien ; dat de stichting eener openbare lagere 
school te Tervoorst, naar het oordeel van hun 
College, mitsdien niet noodzakelijk is te achten ; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Nuth bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat door een der leden van den Gemeen
teraad in de vergadering van 31 Maart 1930 
mededeelingen zijn gedaan, dat verschillende 
ouders van schoolgaande kinderen hunne in
stemming betuigden met het streven om te 
Tervoorst eene school te stichten; dat boven
dien op 30 Juli 1930 eene aanvrage is ingekomen 
van ouders van meer dan twaalf leerplichtige 
kinderen, welke openbaar lager onderwijs voor 
hunne kinderen verlangen; dat door het groote 
aantal kinderen op de bestaande bijzondere 
lagere scholen niet behoorlijk in de bestaande 
behoefte van onderwijs kan worden voorzien, 
wijl het aantal kinderen van enkele klassen 
van de bestaande bijzondere lgere scholen 58, 
60, 61 en 65 bedraagt; dat derhalve de stich
ting van eene openbare lagere school te Ter
voorst noodzakelijk te achten is; 

0. dat niet is aangetoond, dat in de gemeente 
Nuth de ouders of verzorgers van twaalf of 
meer leerplichtige kinderen blijk hebben ge
geven, dat zij openbaar onderwijs voor hunne 
kinderen verlangen ; 

dat toch weliswaar de ter kennis van den 
Gemeenteraad gebrachte verklaringen van 
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Maart 1930 en Juli 1930 den indruk wekken, 
da t dit wel h et geval is, doch dat blij kens de 
overgelegde stukken een nader onderzoek 
heeft uitgewezen, dat in de gemeente Nuth bij 
geen of alt hans slech ts enkele ouders of ver
zorgers van leerplicht ige kinderen het yerlangen 
naar openbaar onderwij s voor die kinderen 
bestaa t ; 

dat dus de door Ons voor de gemeente Nuth 
toegelaten afwijking van art. 19 der Laoer 
Onderwijswet 1920 hare geldigheid heeft be
houden, zoodat de Gemeenteraad niet tot het 
opr ichten van eene openbare s~hool verplicht is; 

0. ten aanzien van de wenschelijkheid van 
het opr ichten van eene openbare sch ool te 
N uth, als waartoe de Gemeenteraad thans 
heeft besloten, dat blijkens het raadsbes.uit 
door die oprichting wordt beoogd te voorzien 
in de behoefte aan onderwij sgelegenhe'd , welke 
de bijzondere scholen wegens· plaatsgebrek niet 
voldoende kunnen geven, terwij l bovendien de 
opricht ing ten gerieve is van de kinderen in het 
deel der gemeente, waar de school zal komen 
t e staan ; 

dat het echter in de rede ligt, dat in het 
plaa tsgebrek, ontst aan op bij zondere scholen, 
zoo eenigszins mogelijk behoort t e worden voor
zien bij wege van uitbreiding van het bijzonder 
onderwij s ; 

dat in het onderhavige geval op grond van 
de tukken als vast staande mag worden aan
genomen , da t de vereischte uitbreiding van het 
bijzonder onderwij s niet achterwege zal blijven ; 

da t voorts de best aande scholen niet zoo 
ver van het deel der gemeente, waar de open
bare school zou komen, zij n gelegen, dat het 
belang van de aldaar wonende kinderen de op
richting van de openbare school zoude recht 
vaardigen ; 

dat op grond hiervan Ged . taten terech t 
hunne goedkeuring aan het raadsbesluit tot 
oprichting van de school hebben ont houden ; 

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

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minist er van Onderwij s, Kunsten en 

W etenschappen is belast , enz. (A. B.) 

25 Februari 1931. K ONINK LIJK BESLUIT. 
(H inderwet Art. 12 j0 • art. 17.) 

Wijziging van een voorwaarde ee.ner 
hinderwetsvergunning, waarbij als be
schikking op een verzoek van den con
cessionaris om ontheffing eene voorziening 
wordt vervangen door eene andere omdat 
zulk s minder bezwarend is, terwijl zoowel 
de eene als de andere voorziening strekt ter 
voorkoming van geraas, moet worden 
beschouwd als eene gedeeltelijke ont
heffing als bedoeld in art. 12, 2• lid, niet 
als een nieuwe voorwaarde in den zin van 
ar t . 17. Tegen een desbetreffend besluit 
van B. en W . kan het districtshoofd der 
a rbeidsinspectie dus niet krachtens art. 
l 7bis j0 • ar t. 15bis, beroep inst ellen. 
E chter behoort genoemd hoofd wel inge
volge art. l2bis over de gewijzigde of 
nieuwe voorwaarde t e worden gehoord 
en kan hij van een desbetreffend besluit 
van B . en W. ingevolge art. 12bis jo. 
a rt. 15bis beroep instellen. Nu het dis-

t rictshoofd over het ont werp van de ge
wijzigde voorwaarden niet is gehoord, 
is art. 12bis niet nageleefd en het besluit 
van B. en W., dus in strij d met de wet. 

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

den H oofdinspecteur van den Arbeid te Gro
ningen tegen het besluit van Burgemeester en 
W ethouders van Sneek van 11 Maart l!l30, 
waarbij de aan H. Ringnalda en zijne recht
verkrijgenden verleende vergunning tot het 
oprichten van een door een electromotor van 
5 pk. in werking te brengen t immerfabriek aan 
den Singel nummers 39 en 41, kadastraal bekend 
gemeente Sneek, Sectie B nun1 m ers 912 en 
3443, is gewijzigd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Be tuur, gehoord, adviezen van 
19 November 1930, n°. ]64 en 20 J anuari 1931, 
n°. 764 (1930)/5; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Arbeid, H andel en Jij verheid van 20 Februari 
1931, n°. 109 H . afd. Arbeid ; 

0 . dat bij besluit van Burgemeester en Wet
houders van Sneek van 20 December 1927, 
n°. 12, gewijzigd bij Ons besluit van 6 December 
1928, n°. 37, nader gewijzigd bij besluit van Bur
gemeester en Wethouders van 15 October 1929, 
n°. 8, aan H. Ringnalda en zijne rechtv:er
krij genden vergunning is verleend t ot het op
richten van eene electrisch gedreven t immer
fabriek in het perceel kadastraal bekend ge
meente Sneek, Sectie B nummers 912 en 3443, 
Singel nummer 39 en 41, o.m. onder de Yol
gende voorwaarde: de electromotor, de gecom
bineerde vlak- en vandiktebank en de !!ecom
bineerde cirkelzaag met langgatboor, moeten 
ieder worden opgesteld op 4 t rillingdempers, 
welke in zoodanigen staat moeten worden ge
houden , dat zij te allen tijde de in de machines 
optredende trillingen geheel verniet igen ; 

dat, nadat H. Ringnalda aan Burgemeester 
en Wethouders had verzoch t hem van .de bo
vengenoemde voorwaarde te ontslaan, Bur
gemeester en Wethouders bij besluit van 11 
Maart 1930, n°. 11, de verleende vergunning 
hebben gewij zigd in dien zin, dat de voorwaar
den luiden als volgt : 

a . de electromotor moet worden geplaatst op 
een onwrikbaar gefundeerde vrij van muurwerk 
en vloeren gestelde voldoend zware betonklip ; 

b. de electromotor, de gecombineerde ,lak
en vandikteba nk en de gecombineerde cirkel
zaag, moeten ieder worden gesteld op onder de 
geheele machine doorgaande onderlegplaten 
van gewapend natuurkurk ter dikte van 5 cm ; 

dat Burgemeester en W eth ouders daarbij 
hebben overwogen, dat tegen inwilliging van 
het verzoek geen bezwaren zijn ingebracht ; 
da t de machines niet veel t rillingen, m a r wel 
veel geraas veroorzaken, zoodat de in de onder
havige voorwaarde bedoelde 4 t rillingdempers 
zonder bezwaar kunnen worden vervangen door 
geluiddempende kurkplaten ; 

dat van het besluit van Burgmeester en Wet
houders de H oofdinspecteur van den Arbeid, 
Hoofd van het 9• district der Arbeidsinspectie, 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, da t 
bij de beslissing van Burgemeest er en Wethouders 
aan den concessionari s een nieuwe voorwaarde 
is gesteld, waarvan het ontwerp der t e nemen 
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beschikking hem niet werd toegezonden, zoodat 
deze is genomen, alvorens door hem de verkla
ring, bedoeld bij artikel l 7bis der Hinderwet 
werd afgegeven ; 

0. dat allereerst dient te worden onderzocht, 
of de appellant in zijn beroep ontvankelijk is; 

0. dienaangaande, dat het bestreden besluit 
niet kan geacht worden toepassing te zijn van 
art. 1 7 der Hinderwet ; 

dat immers dit artikel de mogelijkheid opent 
aan den concessionaris nieu,ve voorwaarden op 
te leggen, indien de ondervinding de nood
zakelijkheid daarvan mocht aantoonen, welke 
nieuwe voorwaarden slechts mogen worden 
opgelegd bij een met redenen omkleed besluit, 
nadat de concessionaris is gehoord of behoorlijk 
opgeroepen ; 

dat de strekking van deze bepaling deze is, 
dat, wanneer duidelijk is gebleken, dat door 
de inrichting waarvoor vergunning is verleend, 
in den zin van artikel 11 der Hinderwet gevaar 
bestaat, schade geleden of hinder veroorzaakt 
wordt en in dien omvang, dat nadere voorzie
ning wordt vereischt, nieuwe voorwaarden 
kunnen worden opgelegd ; 

dat echter in het onderhavige geval de be
staande voorwaarde, volgens welke de electro
motor, de gecombineerde vlak- en vandikte
bank en de gecombineerde cirkelzaag met lang
gatboor ieder moeten worden opgesteld op 4 
trillingdempers, welke in zoodanigen staat 
moeten worden gehouden, dat zij te allen tijde 
de in de machines optredende trillingen geheel 
vernietigen, is vervangen door de hiervoren 
onder a en b vermelde voorwaarden ; 

dat de voorwaarde onder a geene nieuwe 
voorwaarde is, daar deze reeds was gesteld bij 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
15 October 1929, n°. 8, waarbij vergunning 
is verleend tot verplaatsing van den motor 
naar den beganen grond; 

dat de voorwaarde onder b geene nieuwe 
voorwaarde in den zin van artikel 17 der Hin
derwet is, daar zij niet is gesteld om ondanks 
de geldende voorwaarde nog bestaanden ern
stigen hinder tegen te gaan, maar is gesteld om 
tegemoet te komen aan een verzoek van den 
concessionaris, om ontheffing van . de gestelde 
z. i. onnoodig bezwarende voorwaarde ; 

dat Burgemeester en Wethouders weliswaar 
overwegen, dat de machines niet veel trillingen, 
maar wel veel geraas veroorzaken, zoodat de 
4 trillingdempers zonder bezwaar kunnen 
worden vervangen door geluiddempende kurk
platen; 

dat men hieruit zou kunnen afleiden, dat de 
wijziging van de voorwaarde is geschied eener
zijds om hinder van geraas te voorkomen, 
anderzijds om de bestaande voorwaarde, welke 
strekte tot het voorkomen van trillingen, als 
onnoodig te doen vervallen ; 

dat deze conclusie echter onjuist zou zijn, 
daar de voorwaarde betreffende trillingdempers 
bij Ons besluit van 6 December 1928, n°. 37, 
juist is opgelegd, om te verminderen het geraas, 
dat in het belendende perceel werd vernomen 
en dat in hoofdzaak afkomstig was van trillingen 
in den muur, welke weder werden veroorzaakt 
door de in dien muur rustende balken, waarop 
de verschillende werktuigen waren gemon
teerd; 

dat waar van toepassing van art. 17 der Hin-

derwet dus geen sprake is, het districtshoofd 
der arbeidsinspectie aan artikel 17 bis juncto 
art. 15bis der wet geen recht van beroep kan 
ontleenen; 

dat echter het bestreden besluit, genomen op 
een verzoek van den concessionaris om hem van 
de bij Ons besluit van 6 December 1928, n°. 37 
in beroep opgelegde voorwaarde te ontslaan, 
is genomen krachtens artikel 12, 2° lid, der 
Hinderwet; 

dat weliswaar deze bepaling alleen van geheel 
of gedeeltelijk ontslag en niet met zooveel woor
den van het wijzigen van eene voorwaarde 
spreekt, maar dat eene wijziging als de onder
havige, waarbij als beschikking op een verzoek 
van den concessionaris om ontheffing trilling
dempers worden vervangen door kurkplaten, 
omdat zulks minder bezwarend is, terwijl zoo
wel de eene als de andere voorziening strekt 
tot voorkoming van geraas, moet wor-den be
schouwd als eene gedeeltelijke ontheffing, 1tls 
bedoeld in art. 12, 2• lid ; 

dat art. 12bis, 2• lid, der wet voorschrijft, 
dat het Gemeentebestuur, indien dit meent aan 
de te verleenen vergunning voorwaarden te 
moeten verbinden, het ontwerp van zijne te 
nemen beschikking ter kennisneming aan het 
districtshoofd der arbeidsinspectie zendt, op
dat deze zal kunnen nagaan, of de voorwaarde 
de naleving van de eischen gesteld krachtens 
de Veiligheidswet, niet onmogelijk maken; 

dat zulks niet behoeft te geschieden bij een 
ontwerp-beschikking, waarbij zuiver geheel of 
gedeeltelijk ontslag van gestelde voorwaarden 
plaats vindt, omdat immers het vervallen van 
eene voorwaarde niet tot gevolg kan hebben, 
dat de naleving van de eischen, gesteld krach
tens de Veiligheidswet, onmogelijk wordt ge
maakt; 

dat dit echter wel het geval zou kunnen zijn, 
als de gedeeltelijke ontheffing wordt verleend 
in den vorm van het wijzigen van eene voor
waarde of het stellen van een nieuwe minder 
bezwarende voorwaarde in de plaats van de 
oude; 

dat daarom eene redelijke uitlegging van 
art. 12bis medebrengt, dat het districtshoofd 
der arbeidsinspectie ook moet worden gehoord 
over de gewijzigde of nieuwe voorwaarde; 

dat hieruit weder voortvloeit, dat art. 15bis, 
dat het districtshoofd der arbeidsinspectie be
roep toekent o.m. van de krachtens art. 12 ge
nomen beslissingen, indien de inrichting tevens 
zal zijn eene fabriek of werkplaats fn den zin der 
Veiligheidswet, ook geldt voor een geval als het 
onderhavige waarin het gaat om wijziging evan 
eene voorwaarde, verbonden aan een vergun
ning, geldende voor eene inrichting, welke is 
eene fabriek of werkplaats in den zin der Vei
ligheidswet, aangezien het immers onredelijk 
zou zijn, dat het districtshoofd, dat over de 
voorgenomen wijziging gehoord moet worden, 
geen recht van beroep zou hebben, voor het 
geval met zijne bezwaren niet werd gerekend; 

dat mitsdien de appellant in zijn beroep ont
vankelijk is ; 

dat uit de voorgaande overwegingen reeds 
blijkt, dat het districtshoofd der arbeids
inspectie ten onrechte niet is gehoord over het 
ontwerp van de gewijzigde voorwaarden, zij 
het ook, dat de appellant zich ten onrechte 
op art. l 7bis in plaats van art. 12bis beroept; 
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dat dus het bestreden besluit moet worden 

vernietigd omdat artikel 12bis der Hinderwet 
niet is nageleefd ; 

Gezien deze wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Tij -

verheid is belast enz. (A.B.) 

25 Februari 1931. BESCHIKKING van den 
Hoogen R aad. 

Straatbelasting der gemeente Haarlem. 
De Raad van B eroep heeft terecht ge

weigerd om te treden in een onderzoek 
van de bewering van belanghebbende, dat 
bij een juiste toepassing der verordening 
ziJn aanslag op een hooger bedrag had 
moeten zijn gesteld. 

Immers hield de klacht van belang
hebbende niet in, dat hij ten onrechte of tot 
een te hoog bedrag was aangeslagen, 
doch dat door een niet juiste toepassing der 
verordening de belangen der gemeente 
Haarlem werden geschaad. 

Een Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen is niet geroepen in dit opzicht 
voor de gemeentebelangen te waken en 
belanghebbende had bij de door hem aan 
den Raad overgelegde vraag geen belang, 
daar de Raad, zoo de grief gegrond was, 
slechts den aanslag had kunnen hand
haven en niet bevoegd was noch om dezen 
t e verhoogen noch om dien te vernietigen 
op grond dat hij lager was dan een juiste 
toepassing der verordening zou mede
brengen. 

Al heeft de Raad van Beroep in de tweede 
overweging zijner uitspraak de conclusie 
van het beroepschrift niet juist weer
gegeven, zoo is de belanghebbende in het 
onderhavige geval daardoor niet bena
deeld. 

Ten onrechte heeft de Raad van Beroep 
belanghebbende in zijn beroep __ niet
ontvarikelijk verklaard, waar hiJ aan 
art . 2656, 3• Jid, der Gemeentewet de 
bevoegdheid ontleende om van eene 
beschikking door den Gemeenteraad op 
zijn bezwaar tegen den aanslag gegeven b1J 
den Raad in beroep te komen. De aanslag 
wordt gehandhaafd. 

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

A. te X. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Haarlem 
d.d. 24 Oct. 1930 betreffende zijn aanslag in de 
straatbelasting der gemeente H aarlem, be
lastingjaar 1929 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

A.-G. Wijnveldt, namens den P. -G., strekkende 
tot vernietig ing der uitspraak en alsnog tot 
vernietiging van den aanslag ; 

Overwegende, dat belanghebbende, die in ge
noemde belasting was aangeslagen voor een be
drag van f 6.55, den Raad van Beroep - nadat 
de Gemeenteraad van Haarlem den aanslag 
had gehandhaafd - heeft verzocht den aanslag 
te vernietigen, omdat deze, uithoofde van een 
onjuiste toepassing der verordening door de 

gemeente-administratie, tot een te laag bed.rag 
was vastgesteld ; 

0. dat de Raad van Beroep belanghebbende 
in zijn beroep niet-ontvankelijk heeft ver
klaard, daartoe overwegende : 

"dat bij de mondelinge behandeling is komen 
vast te staan, dat de door hem bij den Raad 
van Beroep aangebonden rechtsstrijd niet loopt 
over een hem toekomend recht dat hij ver
kort acht, dan wel over de vraag, of het ge
meentebestuur de verordening w13l ,olgens de 
letter naleeft en te zijnen opzichte heeft na
geleefd ; dat toch bij de bespreking der ver
t egenwoordiger van de gemeente-administratie 
zich bereid heeft verklaard mede te werken tot 
een schikking, waarbij appellants aanslag 
zoude komen op het door appellant juist geachte 
bedrag, berekend op de door hem juist, geachte 
wijze, maar appellant daartoe niet heeft willen 
medewerken, doch is blijven aandringen op een 
vernietiging van den aanslag door den Raad van 
Beroep, waarna, volgens zijn beweren, een 
nieuwe juiste aanslag van de zijde van de ge
meente kon volgen; 

"dat dus vaststaat, dat hier niet door den 
belasting:iilich tige wordt opgekomen voor een 
v:ilgens zijn meening verkort recht, doch hij de 
beslissing van den Raad van Beroep heeft in~e
roepen, om uitgemaakt te zien, w:i e van partiJen 
in deze gelijk heeft ; 

" dat tot de door den wetgever aan den Raad 
van Beroep toevertrouwde taak niet kan worden 
gerekend het oplossen van dergelijke meenings
verschillen en evenmin het houden van toez icht 
of de gemeent ebesturen de belastingverorde
ningen juist naleven, doch 's Raacls taak zich 
bepaalt tot het recht verscha ffen aan hen, die 
zich door hun aanslag in de betrokken be
lastingen door het gemeentebestuur te kort 
gedaan achten;" 

0 . dat bij het beroepschrift in cassatie is 
gesteld, dat de Raad van Beroep de wet, 
subsidiair de verordering op de heffing eener 
belasting onder den naam van straatbelasting 
der gemeente H aarlem heeft geschonden of 
verkeerd toegepa t en ter toelichting daarvan 
als grieven zijn aangevoerd : 

a. dat in de uitspraak is vermeld, dat belang
hebbende zou hebben verzocht om ontheffing 
of vermindering van den aanslag, terwijl hij bij 
zijn beroepschrift uitdrukkelijk vernietiging 
van den aanslag heeft gevraagd ; 

b. dat t usschen belanghebbende en den ver
tegenwoordiger der gemeente bij de behandeling 
ter zitting geen meeningsverschil bestond 
omtrent de vraag of de verordening al dan niet 
juist was toegepast ; 

c. dat de Raad van Beroep zijn taak onjuist 
heeft opgevat, daar hij wel degelijk verplicht 
was zij n oordeel te geven over de toepassing 
der verordening en den aanslag, die niet over
eenkomstig hare voorschriften was opgelegd, 
te vernietigen ; 

O. wat betreft de grief onder a, dat de Raad 
van Beroep inderdaad in de 2• overweging zijner 
uitspraak de conclusie van het beroepschr)ft 
niet juist heeft weergegeven, doch dat de Uit
spraak in een der . verdere overwegingen ver
meldt, dat belanghebbende ter zitting de vei:
nietiging van den aanslag heeft verzocht, terw1J l 
de verdere overw_egingen en de_ beslissing der 
uitspraak kennehJk een zoodarug verzoek tot_ 
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uit<Yangspunt hebben, zoodat belanghebbende 
do;r de aanvankelijk onjuiste weergave van het 
geschil niet is benadeeld ; 

O. wat betreft de verdere grieven: 
dat de Raad van Beroep terecht heeft ge

weigerd te treden in een onderzoek van _de be
wering van belanghebbende - waarb1~ het, 
daar het een rechtsvraag gold, onversch1füg was 
of zijne meening al dan niet door de gemeente 
werd gedeeld - dat bij een juiste toepassing der 
veroraening zijn aanslag op een hooger bedrag 
had moeten zijn gesteld; . 

dat toch de klacht van belanghebbende met 
inhield de grief, dat hij ten onrechte of tot een te 
hooO' bedra" in bedoelde belastmg was aan
gesl~gen , ~;'c~ in wezen hi~rop neerkwam, dat 
door een met J mste toepassmg der verorderung 
en zijn daaruit voortvloeienden te lagen aan
slag de belangen der gemeente Haarlem werden 
geschaad; 

dat echter een R aad van Beroep voor de 
Directe Belastingen niet: geroepen is in d;t op
zicht voor de gemeenteliJke belangen te waken ; 

dat clan ook belanghebbende ten aanzien 
van het bij den Raad van Beroep aanhangige 
geschil bij de door hem aan den Raad voor
gelegde vraag geen belang had ; 

dat immers, indien de Raad van Beroep de 
opvatting van belangh~bbe~d_e omtrent de 
toepassing der verordemng JUJSt zou hebben 
bevonden, dit enkel had kunnen leiden tot de 
handhaving van den aanslag door den Raad 
van Beroep, omdat deze niet bevoegd is een te 
laag opgelegden aanslag te verhoog_en noch om 
een aanslag, welke voor het overige door de 
verordening wordt gedekt, op grond van het 
feit, dat zij lager is dan een j uiste toepas mg der 
verordening meebrengt, te verniet,igen; 

O. echter ambtshalve : 
dat de Raad van Beroep ten onrechte belang

hebbende in zijn beroep niet-ontvankelijk heeft 
verklaard, daar belanghebbende aan art. 265b, 
3• lid, der Gemeentewet de bevoegdheid ont
leende bij den Raad van Beroep in beroep te 
komen van een beslissing door den Gemeente
raad op zijn bezwaar tegen den aanslag gegeven ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
En recht doende ten principale : 
Verklaart belanghebbende ontvankelijk in 

zijn beroep bij den Raad van Beroep; 
Handhaaft den aanslag. (W.) 

2 Maa,·t 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Uit het onderling verband en den samen
hang van de artt. 63 en 28 j0

• artt. 38 en 
39 der Armenwet volgt, dat de rechter, 
gepiaatst voor het verzoek tot executoir
verklaring van een staat van gemaakte 
kosten voor armenverzorging, bedoeld in 
art. 64, eerste I id , sub 2°. dier wet, bij 
tegenspraak moet nagaan, of er sprake is 
van zoodanige subs idia ire armenverwr
ging, dat het lichaam, dat de ondersteu
ning deed, daartoe eerst is overgegaan, 
nadat gebleken was, dat de ondersteunde 
zich zelf niet kon onderhouden en dat on
dank een verzoek, zijn door de wet aan
gewezen onderhoudspl ichtigen, noch ker
kelijke, bijzondere of gemengde instellin
gen hem ondersteuning verleenden. 

Aan den Hooyen Raad de,· Nederlanden . 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Het Algemeen Burgerlijk Armbestuur van 

Nieuwer-Amstel gevestigd te Amstelveen1 _ge
meente Nieuwer-Am tel, ten deze domicilie 
kiezende te 's-Gravenhage aan het Weste111de 
n°. 28, ten kantore van den advocaat bij den 
Hoogen Raad der Nederlanden Jhr. Mr. E. 

. de Brauw; 
dat enz.; 
weshalve verzoeker zich tot Uwen Hoogen 

Raad wendt met eerbiedig verzoek de bestre
den beschikking van de Arr.-Rechtbank_ te 
Amsterdam dd. 4 December 1930 te ver111et1-
gen, met zoodanige verdere uitspraak als Uwe 
Hooge Raad zal ve11neenen te behooren. 

't Welk doende enz. 
(geteekend): E. N. de Brauw, 

advocaat. 

De Procureur-Generaal; 
Gezien de stukken, waaronder eene beschik

king der Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 
4 December 1930, houdende bevestiging, of
schoon op andere gronden, van d,e des Kan
tonrechters aldaar van 23 Juni 1930, waarbij, 
na gedaan verzet, met vernietigin~ van het 
bevelschrift van 7 April bevorens, 1s ontzegd 
het verzoek van den requestrant van thans, 

Het Algemeen Armbestuur van Nieuwer
Ämstel" tot executoir-verklaring van den 
staat va~ gemaakte kosten van verpleging van 
Jacoba de Hoog kleindochter van D. de 
Hoog, die volgens' art. 376 juncto art. 378 van 
het Burgerlijk Wetboek als onderhoudsplich
tige dier verpleegde moet worden aangemerkt; 

0. dat genoemde Rechtbank haar oordeel 
aldus motiveert: ,,dat, waar verzoeker met 
hetgeen hij "verhaal van voorgeschoten ver
pleegkosten aan Dirk de Hoog" noemt, gelijk 
ook gerequestreerde begrepen heeft, blijkbaar 
bedoelt verhaal op Dirk de Hoog als onder
houdsplichtige ingevolge art. 63 der Armen
wet van kosten van armenverzorging, verleend 
overeenkomstig art. 28 dier wet aan zijn klein
dochter J acoba de Hoog, - daargelaten of dit 
uitdrukkelijk had moeten zijn gesteld - in 
ieder geval had moeten blijken, dat Jacoba 
de Hoog het haar verstrekte levensonderhoud 
niet ontving van anderen, hoewel een verwek 
daartoe was gedaan;" 

"dat echter van zoodanig verzoek niets i 
gebleken, zoodat de beschikking van den Kan
tomechter van 23 Juni 1930, zij het op andere 
gronden, moet worden be,vestigd"; 

Gelet o. m. op het tegen eerstgemelde be
schikking aangevoerde middel van cassatie; 

0. dat art. 63 der Armenwet alle kosten 
van armenverzorging, uitgezonderd loon voor 
arbeid, verhaalbaar verklaart, terwijl blijkens 
de Memorie van Toelichting (Bijlagen 1928-
1929, blz. 8) daaronder moeten worden ver
staan: ,,De kosten van ondersteuning in rui
men zin, dus ook de kosten, voortvloeiende uit 
art. 39", en "ondersteuning ook kan geschie
den in den vorm van een renteloos voorschot"; 

0. dat voorts art. 38 verordent, dat de on
dersteuning plaats vindt, behoudens -het be
paalde in de artt. 39 en 40, ten laste van de 
instelling of van de gemeente, door welks be
stuur zij wordt verstrekt; 
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0. e indelij k, dat art. 28, voorkomende in de 
.Eerste Afdeeling van Hoofd tuk III, met res
pectievelij k a ls opschrift "Van de ondersteu
n ing" en "Van de armenverzorg ing door bur
gerl ij ke instellingen en door de burgerlijke 
Overheid rechtstreeks", voorschrijft, dat onder
steuning enkel kan worden verleend aan hen, 
die zich het noodzakelijk levensonderhoud niet 
kunnen verschaffen, en het, hoewel een ver
zoek daartoe gedaan is, niet ontvangen van 
anderen, ingevolge de wet tot het verstrekken 
daarvan gehouden, of van kerkelij ke, bijzon
dere of gemengde instellingen; 

0. dat de zin van laatstgemeld artikel deze 
is, dat de burgerlijke armenzorg een subsidiair 
karakter draagt en zij in beginsel niet helpen 
mag tenzij bl ij ke, dat een verzoek tot onder
steuning gedaan is en daaraan niet voldaan is 
door de in art. 376 vlg. van het Burgerl ijk 
Wetboek genoemde onderhoudsplichtigen, of 
door kerkelijke, bijzondere of gemengde instel
] ingen, behoudens dan de mogelijkheid van 
voorloopige ondersteun.ing voorzien in art. 
21.2, waarvan onderwerpelijk geen sprake is 
(vgl. Bijl agen 1910/1911, 55.1, blz. 1 en 2; 
Lietaert Peerbolte, De Armenwet, 3e druk , 
blz. 52 en 53); 

0. dat nu de hierbovenvermelde wetsvoor
schriften niet elk op zich ,,elf moeten worden 
beschouwd, doch in onderling verband en sa
menhang in de logische volgorde van "onder
steuning", ,,de kosten daarvan" en "het ver
haal dier kosten", en alsdan daaruit voort
vloe it, dat onder de woorden "alle kosten van 
armenverzorging", van art. 63, geplaatst in 
Hoofdstuk V met als opschrift "Van het ver
haal", hoe ruim ook genomen, slechts mogen 
worden verstaan "alle kosten der "ondersteu
ning" van de artt. 38 en 39", beide onderge
bracht in de Derde Afdeeling van Hoofdstuk 
III, welke afdeeling is getiteld "Van de kos
ten", terwij l de vraag, wat als "ondersteuning" 
naar de A rmenwet moet worden aangemerkt, 
uitsluitend beantwoording vindt in art. 28, dat 
is opgenomen in de Eerste Afdeeling van ge
zegd Hoofdstuk lII, respectievelijk met het 
opschrift a ls boven aangehaald; 

0 . dat derhalve de rechter, geplaatst voor 
het verzoek tot executoir-verklaring van een 
staat van gemaakte kosten voor armenverzor
ging, bij tegenspraak - welke tegenspraak 
hier blij kens de overgelegde stukken is ge
voerd - moet nagaan, of er sprake is van zoo
danige subsidiaire armenverzorging, dat het 
lichaam, dat de ondersteuning deed, daartoe 
eerst is overgegaan, nadat gebleken was, dat 
de ondersteunde zich zelf niet kon onderhou
den en dat ondanks een verzoek, zij ne door de 
wet aangewezen onderhoudsplichtigen, noch 
kerkel ij ke, bijzondere of gemengde instellingen 
hem ondersteuning verleenden; 

0. dat, waar de Rechtbank nu feitelijk vast
stelt, dat van een aan de ondersteun ing door 
rnquestrant voorafgaand verzoek tot het beko
men van onderstand van hen, die daartoe in 
de eerste plaats door art. 2 der Armenwet 
worden geroepen, niet i gebleken, terecht 
reeds daarom door haar diens schriftelij k ver
zoek to verhaal van 24 faart 1930 is afge
wezen; 

0 . dat de voorgedragen grief mitsdien onge
grond is; 

Concludeert tot verwerping van het beroep . 
De Procureur-Generaal voornoemd, 

( geteekend): Tak. 

De Hooge Raad der Nederlanden; 
in raadkamer vergaderd; 
Gezien het vorenstaande verzoekschr ift; 
Gelet op de onder het verzoekschrift geste lde 

conclusie van den Procureur-Generaal, strek
kende tot verwerping van het beroep; 

Z ich met die conclusie vereenigende en de 
gronden, waarop ze berust, overnemende: 

Verwerpt het beroep in cassatie. 
(W. v. G.) 

3 Maa1·t 1931. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Waterstaat aan de Rij ks
waterstaat-autoriteiten betreffende de uit
voering der Wegenwet. 

Ingevolge art. 4 van de Wegenwet zal een 
weg openbaar zijn, o. a. wanneer hij , na het 
tijdstip van dertig jaren vóór het in werk ing 
treden van de wet, gedurende dertig achter
eenvolgende jaren voor een ieder toeganke lij k 
is geweest, of wanneer hij na het tijdstip van 
tien jaren vóór het in werking treden van de 
wet, gedurende tien achtereenvolgende jaren 
voor een ieder t.oegankelij k is geweest en te
vens gedurende dien tijd is onderhouden door 
het Rijk, een provincie, een gemeente of een 
waterschap. Deze bepalingen lij den uitzonde
ring, wanneer tijdens den termijn van dertig 
of tien jaren, gedurende een tijdvak van ten 
minste een jaar duidelij k ter plaatse kenbaar 
is gemaakt, dat de weg slechts ter bede voor 
een ieder toegankelij k is. Dit kenbaar maken 
kan geschieden door het stellen van opschrif
ten als: eigen weg, particuliere weg, private 
weg en soortgelijke, of door andere kentee
kenen. 

Verder bepaalt artikel 15, tweede lid, dat 
het Rijk verplicht is een weg en een in een 
weg zich bevindenden duiker te onderhouden, 
wanneer het dien weg of ilien duike,· gedu
rnnde tien achtereenvolgende jaren heeft on
derhouden, ook al was bij den aanvang van 
die tien jaren de weg, welke is onderhouden, 
of waarin de duiker is gelegen, nog n iet open
baar. 

Volgen artikel 1, eerste lid, is de wet uit
sluitend van toepassing op openbare wegen. 

Met het oog op deze bepalingen is het van 
belang na te gaan, welke wegen, die door het 
R ij k worden onderhouden, op het oogenblik 
niet als openbare wegen zijn aan te merken, 
en maatregelen te nemen om te voorkomen, 
dat dergelijke wegen bij of na het in werking 
treden van de wet, a ls openbare wegen zouden 
moeten worden aangemerkt, alleen op grond 
van de omstandigheid, dat zij tot nog toe voor 
ieder toegankelij k werden gelaten, maar zon
der dat de bedoeling bij het Rijk voorzat om 
die wegen tot openbare wegen te bestemmen. 

Gelij k uit het bovenstaande blij kt, kan het 
openbaar worden van den weg voorkomen wor
den, doordat gedurende ten m inste een jaar 
duidelijk ter plaatse kenbaar wordt gemaakt, 
dat de weg slechts ter bede voor een ieder toe
gankelijk is. Ik verzoek U dus, het noodige 
te doen om bij wegen, voor welke inderdaad 
niet de bedoeling heeft bestaan, om ze als 
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openbaren weg aan te merken, ten spoedigste 
een kenteeken, als in de wet bedoeld, te 
plaatsen. 

Het opschrift van dergelijke kenteekenen 
zou kunnen luiden: Eigen weg - Rijkswater
staat. 

Het verdient aanbeveling, dat van het plaat
sen van deze kenteekenen, vanwege Uwen 
dienst door twee personen een proces-verbaal 
wordt opgemaakt, waarin o. a. het tijdstip van 
de plaatsing wordt geconstateerd , welk proces
verbaal in Uw archief kan worden gedepo
neerd. 

De kenteekenen zouden moeten worden aan
gebracht bij het begin en bij het einde van 
den weg, alsmede daar, waar openbare wegen 
op den weg uitkomen. Indien het betreft een 
complex van wegen, zou kunnen worden vol
staan met het plaatsen van de kenteekenen 
ciaar, waar van openbare wegen af het samen
stel van e igen wegen van den Rijkswaterstaat 
kan worden bereikt. In het opschrift zal clan 
niet van weg, maar van wegen moeten worden 
gesproken. 

Hoewel kenteekenen, als hierbecloelcl, tel
kens in den termij n van 30 of 10 jaren slechts 
voor één jaar zouden behoeven te worden ge
plaatst, komt het mij aangewezen voor, dat 
die kenteekenen bij voortduring ter p laatse 
aanwez ig blijven, ook opdat voorkomen worde, 
dat men uit het wegnemen van de kenteekenen 
zou afleiden, dat de bestemming van open
baren weg is gegeven. Intusschen is het moge
lijk, dat er wegen bestaan, die thans door den 
R ij kswaterstaat worden onderhouden en welke, 
indien daartegen geen bijzondere maatregelen 
worden genomen, op het tijdstip van het in 
werking treden van de wet reeds 30 ach ter
eenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk 
zullen zijn geweest of wel 10 jaren voor een 
ieder toegankelijk zullen zijn geweest en tevens 
gedurende dien tijd van tien jaren onderhou
den zijn door het R ij k, eene provincie, eene 
gemeente of een waterschap, zonder dat de 
mogelijkheid heeft bestaan, dat voor dat tijd
stip gedurende één jaar een kenteeken als bo
venbedoeld is aanwezig geweest. Voor die we
gen zal dan moeten worden voorkomen, dat 
ze bij het in werking treden der wet, gedu
rende de onmiddellijk daaraan· voorafgaande 
dertig of tien achtereenvolgende jaren, voor 
een ieder zijn toegankelijk geweest, dat wil 
zeggen voor die wegen moet gedurende een 
zeker tijdsverloop die toegankelijkheid worden 
onderbroken. H et best werkende middel daar
toe is gedurende een igen tij d den weg inder
daad af te si ui ten, omdat daardoor op de 
meest doeltreffende wijze kan worden bewezen, 
dat de weg inderdaad niet gedurende boven
bedoelde dertig of tien achtereenvolgende ja
ren voor een ieder toegankel ijk is geweest. 
Indien deze gevallen zich bij Uw dienst voor
doen, zal dus door U voor een dergelijke slui
ting zorg moeten worden gedragen. Dit zou 
kunnen geschieden door het aanbrengen van 
een ken tee ken met opschrift : 

VERBODEN TOEGANG" 
" RIJKSWATERSTAAT .. 

alsmede zekerheidshalve door werkelijke af
slu iting, bestaande in het plaatsen van eene 
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zoo eenvoudig mogelijke goedkoope barrière, 
waaruit ontegenzeggelijk het niet toegankelijk 
zijn blijkt. Bovendien zal van zoodanige slui 
ting van den weg door U kennis moeten wor
den gegeven in de N ederlandsche Staatscou
rant, uit welke mededeeling duidelijk zal moe
ten blijken, dat de weg gesloten wordt, omdat 
men hier te doen heeft met een weg, die niet 
is een openbare weg. 

Het antwoord op de vraag, hoelang de fei
telijke sluiting zal moeten duren, hangt af van 
het antwoord op deze andere vraag, of die 
sluiting inderdaad voor vele belanghebbenden 
aanmerkelijk nadeel kan beteekenen. Indien 
dit laatste niet het geval is, zou de sluiting 
gehandhaafd kunnen worden bij voorbeeld tot 
na het in werking treden van de Wegenwet, 
als wanneer, bij eene in de Staatscourant te 
plaatsen mededeeling kan worden bekendge
maakt, dat de weg ter bede wordt toegankelijk 
gesteld; een aanwijzing ter plaatse, a ls boven
bedoeld, waaruit blijkt, dat inderdaad de weg 
slechts ter bede toeg-ankelijk is, zal dan aan
gebracht behooren te worden in de plaats van 
het kenteeken "Verboden toegang" en van de 
afslui t ing. 

Mocht de slui ting van den weg grnote be
zwaren meebrengen voor enkele belangheb
benden, bij voorbeeld voor hen, wier eigen
dommen gelegen zijn aan wegen als hierbe
doeld en mochten dezen niet reeds krachtens 
een eigen burgerlijk recht van den weg ge
bruik kunnen maken, dan zou door U aan 
dezen van mijnentwege toestemming kunnen 
worden verleend tot zoodanig gebruik. Die 
toestemming zou schriftelijk tot wederopzeg
ging en voorloopig uiterlijk voor een jaar ver
leend kunnen worden. Uit het geschrift, waar
bij die toestemming wordt gegeven, zou du ide
lijk moeten blijken, dat het hier gaat over een 
niet voor ieder toegankelijken weg. Belang
hebbenden zullen schr iftelijk moeten verkla
ren, dat zij de toestemming aanvaarden. 

Geldt het eindelijk wegen, die tot nog toe 
ter bede toegankelijk zijn geweest en waarvan 
een druk gebruik wordt gemaakt, dan zal 
afslu iting een groot bezwaar voor die vele be
langhebbenden kunnen beteekenen en zal er 
niet aan kunnen worden gedacht, aan die allen 
een (afzonderlijke) toestemming te geven, als 
in het vorige lid bedoeld. In zoodanig geval is 
er aanleiding om de afsluiting zoo kort moge
lijk te doen plaats hebben en op een t ijd of 
op tijden (want in zulke gevallen zullen meer
dere achtereenvolgende sluitingen gewenscht 
kunnen zijn), dat de belanghebbenden daarv.an 
zoo weinig mogelijk bezwaar ondervinden. Wil 
met de slu iting worden bereikt, dat verlies 
van rechten voor de rechthebbenden op den 
weg worden voorkomen, dan zal zij in het 
algemeen telkens ten minste een etmaal aan
een moeten worden gehandhaafd. 

Het komt mij gewenscht voor, dat ook van 
het stel I en van het kenteeken: ,, Ver boden toe
gang", alsmede van de afsluiting en van het 
weder wegnemen van de afsluiting en van het 
wegnemen van de kenteekenen " Verbode_n toe
gang" en het daarvoor in de plaats stellen van 
het kenteekenen, dat de weg slecht.s ter bede 
toegankelijk is, telkens vanwege Uwen dienst 
door twee personen een proces-verbaal wordt 

4 
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opgemaakt, en in Uw archief wordt gedepo
neerd. 

De ken tee kenen "Verboden toegang" zou
den, ook in de gevallen, dat de werkelijke af
sluiting te voren wordt weggenomen, moeten 
aanwezig blijven, totdat zij na het in werking 
treden van de Wegenwet door een kenteeken, 
dat de weg slechts ter bede toegankelijk is, 
vervangen zijn. 

Ik wijs op de wenschelijkheid, dat in Uw 
mededeel ing in de Staatscourant ten aanz ien 
van wegen, waaromtrent het voornemen be
staat de feitelijke slu iting niet tot na het in 
werking treden van de wet te doen duren, 
niet tot uiting komt, dat die feitelijke slu it ing 
slechts tijdelijk zal zijn, maar dat Gij U in die 
mededeelingen bepaalt tot de kennisgeving 
dat de weg, a ls niet zijnde een openbare weg, 
gesloten is voor het verkeer, en dat mitsdien 
de toegang tot dien weg is verboden. 

Ik merk nog op, dat het gewenscht is, bij 
het nemen van maatregelen om het openbaar 
worden van wegen te voorkomen, het begrip 
weg in ruimen zin toe te passen, wodat daar
onder ook zijn te begrijpen toegangen naar 
haventerreinen, losplaatsen en dergelijke, en 
dus ook terrein, dat door derden betreden kan 
worden om als toegang of overweg te worden 
gebezigd, tenzij di t betreden slechts betreft een 
bewijsbaar meer bijzonder karakter, zoodat 
een toegankelijkheid voor ieder bepaald uit
ges loten moet worden geacht. Overigens wijs 
ik hierbij op artikel 1, tweede lid, van de wet 
ingevolge waarvan onder wegen ook worden 
verstaan voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, 
dreven, molenwegen, kerkwegen en andere 
verkeersbanen voor beperkt gebrnik, alsmede 
bruggen . 

Indien Gij bij de toepassing van bovenbe
doelde aanwijzingen op bezwaren of moeilij k
heden mocht stuiten, alsmede indien bij U 
omtrent die aanwijzingen in bepaalde geva l
len nog eenige twijfel mocht bestaan, gel ieve 
U mij aanstonds daaromtrent in te lichten. In 
het bijzonder denk ik hierbij ook aan de geval
len, dat onzekerheid mocht bestaan omtrent 
de vrnag, of een weg al, of niet voor het open
baar verkeer is of moet zijn opengesteld, of 
dat eene !uiting tot werkelijke bezwaren be
treffende het verkeer aanleiding zou kunnen 
geven. In de gevallen, dat Gij twijfe lt, of tot 
eene werkelijke afsluiting en het plaatsen van 
een kenteeken "Verboden toegang" moet wor
den besloten, zou zekerheid halve, aanstonds 
tot het plaatsen van de kenteekenen, aange
vende, dat de weg ter bede toeganke lij k is, 
moeten worden overgegaan, in a fwachting van 
hetgeen door mij te dezer opzichte, na ont
vangst van Uw advies, zal zijn bepaald. 

De ken tee kenen " Verboden toegang" of dat 
een weg slechts ter bede toegankelijk is, moe
ten zoo eenvoudig mogelij k gehouden worden. 
In verschillende gevallen zal gebru ik gemaakt 
kunnen worden van ter plaatse aanwezige boo
men of palen of andere voorwerpen waaraan 
zoo noodig bordjes kunnen worden aange
bracht. Van de gevallen, dat een weg naar 
U~~e meening thans is e-en openbare weg, ter
WIJi daaraan naar Uw oordeel het openbaar 
karakter . beter zou kunnen worden ontnomen 
zie ik gaarne ten spoedigste mededee l ing t~ 
gemoet. 

Ik word voorts gaarne spoedig inge licht om
trent de gevallen, die zich bij Uwen dienst 
mochten voo1·doen, dat een weg niet door het 
Rijk wordt onderhouden, maar dat de moge
lijkheid bestaat, dat hij n iettemin ingevolge 
de bepalingen der wet, zou worden "openbare 
weg" en dan ten laste van het Rijk wude 
kunnen komen. Ik denk hier bij voorbeeld aan 
het geval, dat een weg openbare weg zou kun
nen worden, _zonder dat het Rijk of anderen 
zich met het onderhoud als weg eenige be
moeienis hebben getroost of dat met vergun
ning van Rijkswege, wegen zijn aangelegd op 
Rijkswate1·staatsgronden . Hierbij za l ook gelet 
moeten worden op artikel 15, eerste I id, van 
de wet, waarbij is bepaald, dat het Rijk, de 
provincie, de gemeente en het waterschap ver
plicht is een weg te onderhouden, wanneer dat 
openbare lichaam dien tot openbaren weg 
heeft bestemd. Drukt dan de last van open
baren weg op Rijkswaterstaatsgronden, dan is 
het van groote beteekenis, dat in de gevallen, 
dat aan de weg niet door het Rijk de bestem
ming van openbaarheid is gegeven, dit wo 
mogelijk buiten twijfel wordt gesteld. 

U gelieve verder ook voor Uwen di enst na 
te gaan, of het Rijk thans du ikers onderhoudt 
in wegen, die openbaar zijn , of zullen worden 
(ook al worden de wegen door anderen onder
houden) en of door de bovenaangehaalde be
paling van artikel 15, tweede lid , van de Wet 
voor het Rijk daaruit bezwaren zouden kunnen 
ontstaan, doordat niet gerekend was op een 
bepaalden onderhoudsplicht van het Rijk. Ook 
met den uitslag van dat onderzoek gel ieve U 
mij ten spoedigste in kenni te stellen. 

Met de mogelij kheid moet rekening worden 
gehouden, dat de wet binnen één jaar na dag
teekening dezes in werking treedt. 
De Minister van Waterstaat. P. J . Re y me r. 

(B.) 

11 Maart 1931. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 11 j0 • art. 17.) 

Storing van de radio-telefoonontvangst 
is aan te merken a ls hinder van ernstigen 
aard in den zin van art. 11 2• lid sub c. 
Ter wering daarvan kan een nieuwe 
voorwaarde ingevolge ar t. 17 worden 
opgelegd ; daar bij doet niet ter zake, 
dat de belemmering der radio-telefoon 
ontvangst door een electromotor eerst is 
aang~van_gen nadat deze electromot_or in 
werkmg 1s geweest. 

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

de gebroeders H. J. en W. J. van de Laar te 
Boxtel tegen het besluit van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente van 14 J uli 1930 
waarbij aan de _hun en hunnen r echtverkrij
genden b1J beshnt van 18 Juni 1912 verleende 
en bij b~sluit van 6 Februari 1920 gewijzigde 
vergunnmg tot het oprichten van eene inrich
ting voor het bewerken van hout eene nieuwe 
voorwaarde is verbonden ; 

J?en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Februari 1931, no. 111 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 9 faart 1931, 
no. 211 11 , Afd. Arbeid; 
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0. dat Burgemeester en ,vethouders van 
Boxtel bij besluit van 18 Juni 1912, ·gewijzigd 
bij besluit van 6 Februari 1920, aan Gebrs. 
\V. en H. v&n de Laar aldaar en hunne recht
verkrijgenden vergunning hebben verleend tot 
het oprichten van eene inrichting tot het be
werken van hout, met electromotor van 5 pk. ; 

dat, nadat bij Burgemeester en Wethouders 
van Boxtel een rekest van de verschillende 
radiohouders in hunne g , meente was inge
komen, inhoudende het verzoek, met toepas
sing van de Hinderwet, de verschillende houders 
van één of meer electromotoren te verplichten, 
hunne motoren zoodanig in te richten, dat deze 
geen last. meer veroorzaken voor de radio
telefoonontvangst, Burgemeester en Wethou
ders bij circulaire van 6 December 1929 den 
houders van een electromotor hebben verzocht, 
hunne motoren van condensatoren te voor
zien; 

dat, aangezien vervolgens gebleken is, dat 
Gebrs. vV. en H. van de Laar, aannemers te 
Boxtel, hunne electromotoren niet hadden 
voorzien van condensatoren, als gevolg waarvan 
storing veroorzaakt werd bij de radio-telefoon
ontvangst, de concessionarissen werden op
geroepen, waarna W. van de Laar aan den 
Voorzitter van het college van Burgemeester 
en Wethouders verklaarde, dat hij bezwaar 
had tegen de nieuwe voorwaarde, omdat de 
naleving er van te veel geld kostte en schade 
veroorzaakte voor het bedrijf ; dat de voor
waarde z.i. ontijdig kwam, omdat nieuwe vin
dingen nog steeds het middel moeten vervol
maken; dat zijne machines maar 8 uren per 
dag werkten, zoodat nog tijd genoeg overbleef; 
dat de radio voor 85 % vermaak is; dat hij, 
die genot wil, ook de lasten moet dragen ; dat 
volgens de bestaande jurisprudentie het op
leggen van nieuwe voorwaarden niet mag ont
aarden in het intrekken van eene bestaande, 
oude vergunning en dat van die bevoegdheid 
een zuinig gebruik moet worden gemaakt ; 

dat Burgemeester en Wetho~ders bij besluit 
van 14 Juli 1930 aan de bij besluit van 18 Juni 
1912 en 6 Februari 1920 verleende vergunning 
van Gebrs. Van de Laar en hunne rechtver
krijgenden de volgende nieuwe voorwaarde 
hebben verbonden : 

,, Ter voorkoming van storingen in de radio
telefoonontvangst door de stroomfrequenties 
van de electromotoren moet de collector van 
deze motoren zijn overbrugd door een in serie 
geschakelde condensatoren van 4 Mf 1000 Volt 
met een aardverbinding tusschen deze conden
satoren" · 

dat B~rgemeester en Wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat de concessionarissen 
erkennen het bestaan van storing in de radio
ontvangst, hetgeen wel blijkt uit het ter zitting 
verklaarde ; dat het niet ter zake doet, of er 
misschien nog voldoende tijd na werktijd over
blijft voor het genot der radio, onder welk 
genot dan toch ook wel valt de gelegenheid 
tot het volcren van cursussen, het opnemen van 
politieberichten, beursnoteeringen e.d., omdat 
reeds gedurende ten minste 8 uur per dag 
binder bestaat in den zin der Hinderwet ; dàt, 
voor wat betreft de bewering, dat de le , ens
duur van de motoren korter zal zijn en schade 
veroorzaakt wordt voor het bedrijf, door ande
ren, ter zake kundigen, wordt verklaard, dat 
rlie bewering onjuist is; dat in tegenstelling 

met de meening der concessionarissen de Hin
derwet uitgaat van het principe, dat bij, die 
hinder veroorzaakt op de eene of andere ma
nier, een vergunning krijgt onder zoodanige 
voorwaarden, dat aan den hinder zooveel 
mogelijk wordt tegemoet gekomen ; dat het 
opleggen van eene enkele voorwaarde zeer 
zeker niet is aan te merken, zooals de con
cessionarissen het willen doen voorkomen, als 
het intrekken van de bestaande vergunning en 
het verleenen van een nieu-we ; dat de voorge
nomen aanvulling der verleende vergunning 
de werking van het bedrijf in geen enkele mate 
belemmert; 

dat van het besluit. van Burgemeester en 
Wethouders Gebrs. Van de Laar in beroep zijn 
gekomen, onder verwijzing naar hunne be· 
zwaren, in het bestreden besluit vermeld, en 
voorts aanvoerende, dat zij aan Burgemeester 
en Wethouders in overweging hebben gegeven 
op kosten van de gemeente de motoren te doen 
blokkeeren, daar zij het billijk vinden, dat deze 
kosten, waarvan de resultaten komen ten pro
fijte van de gemeenschap . ook door die gemeen
schap worden gedragen ; 

0. dat de bestreden nieuwe voorwaarde ten 
doel heeft, tegemoet te komen aan het bezwaar 
van stoornis, welke de radio-telefoonontvangst 
in de omgeving van den motor der inrichting 
ondervindt ; 

dat behoort te worden onderzocht en beslist, 
of de ondervinding de noodzakelijkheid van 
het opleggen der hierboven vermelde nieuwe 
voorwaarde heeft aangetoond : 

O. dienaangaande, dat blijkens de overgelegde 
stukken de radio-telefoonontvangst door den 
electromotor der timmerfabriek wordt belem
merd; 

dat deze storing als hinder van ernstigen aard 
in den zin van art. 11, 2• lid, onder c, der 
Hinderwet is aan te merken; · 

dat daaraan niet afdoet, dat de belemmering 
der radio-telefoonontvangst door den electro
motor eerst, nadat deze electromot,or in werking 
is geweest, is aangevangen, aangezien de wet 
te dezen aanzien geene onderscheiding maakt ; 

dat uit het bovenstaande voortvloeit, dat de 
ondervinding de noodzakelijkheid van het op
leggen van eene nieuwe voorwaarde heeft aan
getoond en het Gemeentebestuur terecht art . 17, 
1 • lid, der Hinderwet heeft toegepast ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

13 Maart 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

\Vanneer _ de armlastige en de secretaris 
van het bmgerlijk armbestuur, beiden 
onder eede gehoord, tegengestelde ver
klaringen afleggen omtrent de redenen 
die het armbestuur hebben bewogen tot 
het verstrekken van• geld waardoor de 
armlastige in staat werd gesteld zich elders 
te vestigen, kan, al moge tot de komst van 
den armlastige in een andere gemeente 
invloed vanwege bedoeld armbestuur 
hebben medegewerkt, van eene ongeoor
loofde afschuiving in den zin van art. 40 
niet worden gesproken. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaLng van 

de kosten van ondersteuning van het armlastige 
gezin K . Kuipers ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Februari 1931, n°. 656 (1930) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlantlsche Zaken en 
Landbouw van 10 Maart 1931, n°. 1050, afd. 
Armwezen; 

0. dat K. Kuipers, clie met zijn gezin in de 
gemeente Geleen woonachtig was als mijn
werker in de Staatsmijnen werkzaam was, tot
dat hij ziek geworden, als mijnwerker werd 
afgekeurd, waarna hij meerma.'en van het Bur
gerlijk Armbestuur te Geleen teun genoot; 

dat, nadat de directie van de mijn Maurits 
hem een bedrag van f 300 had toegezegd, hem 
door het Burgerlijk Armbestuur op 16 Sep
tember 1929 een bedrag van f 275 werd toege
kend, waarna hij op 3 ûctober 1929 naar de ge
meente Odoorn vertrok, waar hij zich met zijn 
gezin vestigde ; · 

dat de Voorzitter van het Burgerlijk Arm
bestuur te Odoorn bij schrijven van 30 Januari 
1930 aan Burgemeester en Wethouders dezer 
gemeente mededeelde, dat ten behoeve van het 
meergemelde gezin steun werd aangevraagd en 
dat het Armbestuur den indruk gekregen had, 
dat het vertrek van dit gezin door het gemeente
bestuur van Geleen was bevorderd, daar de 
steun van f 300 door de mijndirectie aan Kuipers 
zou zijn verstrekt onder uitdrukkelijk beding, 
dat het gezin moest vertrekken, terwijl de ge
meente Geleen onder hetzelfde beding de bo
vengenoemde f 275 zou hebben gegeven; 

dat aangezien het gemeentebestuur van Ge
leen niet bereid gevonden is, den door het Bur
gerlijk Armbestuur van Odoorn aan Kuipers 
verleend.en en in de toekomst te verleenen 
steun te restitueeren, daar Kuipers op eigen 
initiatief het plan, om naar Drenthe terug te 
keereu, zou hebben ontworpen, Burgemeester 
en Wethouders van ûdeorn, in verband met het 
bepaalde in art. 40 der Armenwet, de tusschen
komst van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
hebben ingeroepen·, welk College de zaak te 
Onzer kennis heeft gebracht; 

0. dat K. Kuipers, naar aanleiding van een 
schrijven van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, op ver
zoek van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
door den K antonrechter te Emmen onder eede 
gehoord, heeft verklaard, dat hij, zich tot het 
Burgerlijk Armbestuur te Geleen gewend heb
bende, van de secretaresse van dit bestuur de 
mededeeling ontvangen heeft, dat hij f 275 kon 
krijgen, als h\j de gemeente Geleen wilde ver
laten, dat hij dit geld eerst kon krijgen, wanneer 
hij zijne woning verlaten en zijne goederen op 
het spoor had ; dat, nadat een en ·ander was 
geschied, hem het genoemde bedrag door de 
secretaresse van het Burgerlijk Armbestuur is 
uitbetaald ; 

dat echter de vooFmelde secretaresse van het 
genoemde Armbestuur, mede naar aanleiding 
van het bovenbedoelde schrijven van de Afdee
ling van den Raad van tate voor de Geschillen 
van Bestuur, ten verzoeka van Gedeputeerde 
Staten van Limburg door den Kantonrechter 
t e Sittard onder eede gehoord, heeft verklaard, 

dat het meergemelde bedrag van f 275 aan 
K . Kuipers is verstrekt op diens uitdrukkelijk 
verzoek, ten einde in Drenthe, waar hij geboor
tig was, een stukje land te koopen en een huisj e 
ta bouwen, om aldus te trachten in zijn onder
houd te voorzien, terwijl het voorbehoud, dat 
hem dit geld eerst zou worden uitgekeerd bij 
zijn vertrek naar Drenthe is gemaakt, omdat 
vrees bestond, dat Kuipers, die als slordig en 
onbetrouwbaar bekend stond, het geld voor 
andere doeleinden zou aanwenden, dan waar
voor het was gegeven ; 

dat onder deze omstandigheden, al moge tot 
de komst van het gezin Kuipers te Odoorn in
vloed van wege het Burgerlijk Armbestuur te 
Geleen hebben medegewerkt, in dit i::eval van 
eene ongeoorloofde afschuiving van armlastigen 
niet kan worden gesproken, zood.at geen vol
doende aanleiding bestaat tot toepassing van 
art. 4/l, 2• lid, der Armenwet ; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat er geen termen bestaan om 
de kosten van ondersteuning van het armlastige 
gezin K. Kuipers door het Burgerlijk Armbe
stuur van Odoorn geheel of ten cleele ten laste 
van de gemeente Geleen of het Burgerlijk Arm
bestuur aldaar te doen komen. 

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

14 Maart 1931. KONTl\TKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 2 IV j0 art. 5.) 

Een centrale verwarmingsinrichting met 
opslag van stookolie of petroleum valt 
slechts onder de Hinderwet voorzoover zij 
bestemd is voor het bewaren van petroleum. 
Nu de bij de aanvrage overgelegde beschrij
ving niets inhoudt omtrent den opslag van 
petroleum, is deze beschrijving, in verband 
met de aanvrage, onvolledig, zood.at aan 
het voorschrift van art. 5 onder 1 ° niet is 
voldaan, e.n B. en W. op het verzoek, 
zooals dit was gedaan, niet had.den mogen 
beschikken. 

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

J. Heida, echtgenoote van G. J. van Hool
werff te Amsterdam tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van die ge
meente van 15 Juli 1930, No. 242 e. H. W./ 
9/114 V. H./1930, waarbij aan A. A. Elderen
bos aldaar en zijne rechtverkrijgenden voor
waardelijk vergunning is verleend tot het op
richten van eene centrale verwarmingsinrich
ting in den kelder van het perceel Minerva
laan 45 {Zuid) met een opslag van stookolie 
of petroleum in het terrein achter het ge
noemde perceel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
25 Februari 1931, No. 117 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid. van 11 Maart 
1931, o. 221 H, Afdeeling Arbeid; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam bij hun evenvermeld besluit, be
schikkende op een verzoek van A. A. Elderen
bos aldaar om vergunning tot het oprichten 
van eene centrale verwarmingsinrichting in 
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den kelder van perceel Minervalaan 46 (Zuid) , 
met een opslag van stookolie of petroleum in 
het terrein achter het genoemde perceel, aan 
den adressant en zijne rechtverkrijgenden de 
gevraagde vergunning onder 21 voorwaarden 
hebben verleend; 

dat van dit besluit Jeannetta Heida, echt
genoote van G. J . van Hoolwerff, bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat in de 
eerste plaats de oliestookplaats reeds van 
Augustus 1929 in werking en aanwez ig is en 
zich bevindt precies onder de voorkamer van 
het door haar bewoonde perceelsgedeelte; dat 
deze stookplaats dient voor het voeden van de 
warmwater-voorziening en centrale verwar
ming van 28 woningen, waarin totaal circa 
200 radiatoren zijn opgesteld; dat zij van deze 
stookgelegenheid zeer veel hinder en last on
dervindt, bestaande in eene vieze olielucht, 
welke in haar geheele woning hangt, een be
nauwde overdadige warmte en een oliedamp, 
waardoor het linoleum in de betreffende ka
mer groen uitslaat en binnen korten tijd ge
heel verrot is; dat voorts de twee motoren, 
welke tevens aan de stookgelegenheid zijn 
verbonden, buitengewone trillingen en vooral 
des nachts een onuitstaanbaar lawaai ver
oorzaken; dat de loozing van deze stookplaats 
is gelegd door den schoorsteen van de be
treffende woning, waardoor de wand tegen 
dezen schoorsteen gelegeu al tijd gloeiend 
heet is; 

dat momenteel de toestand niet zoo pre
cair is, daar de centrale verwarming, welke 
ook door den grootsten motor wordt gedreven, 
uit is, doch na October de toestand in alle 
opzichten onhoudbaar is; 

0. dat door A. A . Elderenbos te Amsterdam 
aan Burgemeester en ·wethouders is verzocht 
vergunning tot het oprichten van eene in
stallatie met opslag van stookolie of petro
leum in het perceel Minervalaan 46 te Am
sterdam ; 

dat blijkens het ambtsbericht van den Di
recteur-Generaal van den Arbeid, met wiens 
gevoelen Wij Ons vereenigen, deze inrichting 
slechts onder de Hinderwet valt, voor zoover 
zij bestemd is voor het bewaren van petro
leum; 

0. dat artikel 5 onder 1 ° dezer wet be
paalt. dat bij het verzoek om vergunning 
moet worden overgelegd eene nauwkeurige be
schrijving, in dubbel, onder meer behelzende 
eene opgave van hetgeen in de inrichting zal 
worden verricht, vervaardigd of verzameld; 

dat de bij de aanvrage overgelegde beschrij
Ying echter niets inhoudt omtrent den opslag 
Yan petroleum; 

dat derhalve deze beschrijving, in verband 
met de aanvrage, onvolledig is, zoodat aan 
het voorschrift van artikel 5 onder 1 °. der 
wet niet is voldaan; 

dat mitsdien Burgemeester en Wethouders 
op het verzoek, zooals dit was gedaan, niet 
hadden mogen beschikken; 

Gezien de Hinderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Burgemeester en Wethou• 
ders van Amsterdam van 15 Juli 1930, o. 
242 e. H . W./9/114 V. H./1930, te vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

14 Maart 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 17.) 

Een nadere voorwaarde, die het oog 
heeft op eventueel in de toekom t aan te 
brengen wijzigingen, en waarvan dus niet 
kan worden gezegd, dat de ondervinding 
de noodzakelijkheid daarvan heeft aan
getoond, kan niet worden gehandhaafd. 

Evenmin kan worden gehandhaafd een 
voorwaarde, die zou neerkomen op het 
intrekken van de oude vergnnning en h et 
verleenen van een nieuwe onder geheel 
andere voorwaarden, tot welk resultaat 
toepassing van art. 17 niet mag leiden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Be chikkende op het beroep, ingestel d door 

M. Korving te 's-Gravenhage, tegen het be
slui t van Burgemeester en ·wethouders van 
die gemeente van 16 Mei 1930, No. 5916, Af
deeling St. en Bt., waarbij nieuwe voorwaar
den zijn verbonden aan de bij besluit van 
15/19 ovember 1875, No. 4910, le afdeeling, 
aan P. Taal Azn. en zijne i-echtverkrijgenden 
verleende vergunning tot het oprichten van 
eene vischrookerij in perceel Gondelstraat No. 
54, thans genummerd Gondelstraat No. 40 en 
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, 
Sectie A . F., nummers 1461 en 1462 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Februari 1931, No. 120; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 11 Maart 
1931, No. 220 H. , Afdeeling Arbeid; 

0. dat Burgemeester en Wethouders bij het 
bestreden besluit een tweetal nieuwe voor
waarden hebben opgelegd, luidende: 

a. de wanden van de voor rookerij be
stemde ruimten moeten worden samengesteld 
uit steen of beton of uit een ander in doel
matigheid daarmede overeenkomend mate
riaal; 

b. het dak moet rookdicht worden gemaakt 
en de rook moet uitsluitend worden afgevoerd 
door e,en 20 Meter hoogen schoorsteen; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat door bewoners en eige
naren van aangrenzende en in de omgeving 
gelegen perceelen herhaalde malen klachten 
zijn ingebracht over ernstigen hinder van 
rook afkomstig van de voormelde inrichting. 
welke klachten bij onderzoek gegrond zijn be
vonden; dat bij het bedoelde onderzoek is ge
bleken, dat de ruimte der vischrookerij is 
afgedekt door een onbeschoten en ongevoegd 
pannendak en dat geen schoorsteen aanwezig 
is, zoodat de rook over de geheele dakopper
vlakte tusschen de pannen ontwijkt, ten ge
volge waarvan de vorenomschreven hinder 
ontstaat; dat, aangezien hier hinder van 
ernstigen aard, als bedoeld in artikel 11 van 
de Hinderwet, aanwezig is, aan de genoemde 
bezwaren door het treffen van nadere voor
zieningen behoort te worden tegemoet ge
komen en wel door met toepassing van ar
tikel 17 aan de vergunn ing nieuwe voorwaar
den te verbinden; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat de klagende bewoners en ge
bruikers van aangrenzende en in de omge
ving liggende perceelen geen reden tot kla
gen hebben, daar zij immers wisten vóór zij 
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in de buurt der rookerij gingen wonen, wat 
hun te wachten stond; dat de rook thans geen 
meerderen hinder geeft dan vroeger, daar 
geheel op dezelfde wijze als in alle vooraf
gegane tijden van de rookerijen gebruik wordt 
gemaakt; dat het voorschrift onder a over
bodig is, daar van den aanvang af de wanden 
der voor de rookerij bestemde ruimten zijn 
samengesteld uit steen; dat de yoorwaarde 
onder b het bedrijf onmogelijk maakt; dat 
ecne bokkingrookerij behoort te zijn afgedekt 
met een onbeschoten en ongevoegd pannen
dak om den rook gelegenheid te geven tus
schen de kieren van het pannendak gelijk
matig te ontwijken; dat toch eene bokking
rookerij zóó behoort te zijn ingericht, dat de 
rook slechts moeilijk en gel ijkmatig over het 
geheele dak ontwijkt en niet in meerdere 
mate dan voor het aanhouden van de vuren 
noodig is; dat alleen op die wijze de haring 
gerookt kan worden tot bokking; dat het 
eene technische onmogel ijkheid is om den 
rook af te voeren door een hoogen schoor
steen van 20 meter ; dat bij een dergelijken 
schoorsteen alle rook zou trekken naar de 
uitmonding van den schoorsteen m de rookerij 
en dan de ruimte buiten dien trek zonder 
rook zou zijn, waardoor de haring daar ter 
plaatse niet in den rook zou hangen, zoodat 
de haring niet tot bokking zou worden ge
rookt ; dat bovendien een bepaalde gel ijkma
tige warmtegraad in de geheele ruimte noo
dig i om de haring, die nat in de rookerij 
wordt gehangen, droog te maken en er daar
bij gelegenheid behoort te zijn, dat het ver
dampte vocht regelmatig ontwijkt tusschen de 
kieren van het ongevoegde pannendak; dat, 
voor zoover bekend, nergens hier te lande 
bokk ingrookerijen zijn met een hoogen schoor
steen; dat bovendien het bouwen van een 
schoorsteen zoo kostbaar zou zijn, dat tegen 
andere rookerij en niet meer zou kunnen wor
den geconcurreerd; dat dan ook het stellen 
van de nieuwe voonvaa rde. neerkomt op het 
intrekken van de oude vergunning en het 
verleenen van eene nieuwe onder geheel an
dere voorwaarden, hetgeen in strijd is met de 
wet· 

o.' dat de voorwaarde onder a niet kan 
worden gehandhaafd, daar zij het oog heeft 
op eventueel in de toekomst aan te brengen 
wijzigingen, en daarvan dus niet kan worden 
gezegd, dat de ondervinding de noodzakelijk
heid daarvan heeft aangetoond; 

dat de voorwaarde onder b niet kan worden 
gehandhaafd, daar zij blijkens het rapport 
van den Directeur-Generaal van den Arbeid, 
waarmede Wij Ons vereenigen, zou neerko
men op het intrekken van de oude vergun
ning en het verleenen van een nieuwe onder 
geheel andere voorwaarden, tot welk resul
taat toepassing van artikel 17 der Hinderwet 
niet mag leiden; 

Gezien deze Wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij -

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

16 Maart 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 195.) 

De opvatting van den appelleerenden 
gemeenteraad, als zouden Ged. Staten 
niet in eene beoordeeling van de plaats 
eener markt mogen treden, vindt geen 
steun in de wet. 

Nu mede op grond van een advies der 
Kamer van Koophandel en Fabrieken moet 
worden aangenomen, dat de bij den klein
handel in de streek betrokken belangen 
door het instellen van een markt op een 
bepaalde plaats veeleer geschaad dan 
bevorderd zullen worden, is reeds daarin , 
al moge met goedkeuring van Ged. Staten 
reeds een terrein, mede voor markt bestemd, 
door de gemeente op die plaats zijn aan
gekocht, voldoende reden gelegen, het 
houden van eene markt aldaar niet toe 
te laten. 

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

den Raad der gemeente Amstenrade tegen het 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 
28 October 1930, n°. 11567 /6 M, 2• afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het raad~
beslu.it dier gemeente van 29 Augustus tevoren 
tot wijziging van het raadsbesluit van 11 Mei 
1917, houdende instelling van eene weekmarkt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 25 
Februari 1931, n°. 118; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 12 Maart 1931, n°. 2949, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat de Gemeenteraad van Amstenrade 
bij besluit van 29 Augustus 1930 het raads
besluit van 11 Mei 1917 tot instelling in de 
gemeente Amstenrade van een markt voor 
boter, eieren, groenten en fruit, heeft gewijzigd 
in dier voege, dat voortaan op de bestaande 
Woensdagmarkt buiten de in het oorspronke
lijke besluit genoemde ook andere le"l'ensmid
delen en verder manufacturen, schoenwerk en 
allerlei andere huishoudelijke artikelen mogen 
worden aangevoerd en verhandeld, en heeft 
bepaald, dat de markt voortaan zal gehouden 
worden op het eenige daarvoor geschikte en 
speciaal voor dit doel aangekochte en inge
richte markt- en kermisterrein te Treebeek ; 

dat de Gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat de in Amstenrade bestaande markt 
ten gevolge van de instelling v·an de vrije markt 
te Hoensbroek eerst in een kwijnenden toestand 
geraakt en daarna bijna geheel tot verval ge
komen is ; dat als oorzaak van verval der markt 
niet alleen de instelling van eene markt te 
Hoensbroek moet worden aangemerkt, maar 
dat hieraan nog meer debet is het betrekkelijk 
weinig aantal soorten van producten, die op 
de markt te Amstenrade kunnen worden aan
gevoerd; dat namelijk in de Mijnstreek door 
de bevolking niet alleen eetwaren op de markt 
gezocht worden, maar dat zij bij voorkeur daar 
ook inkoopen doet van allerlei andere artikelen, 
waaraan in een huisgezin dagelijks behoefte 
bestaat ; dat een goed fl.oreerende markt een 
groot voordeel voor de ingezetenen der gemeente 
moet geacht worden en het daarom alle aanbe
veling verdient, alle noodige maatregelen te 
nemen, om de vervallen markt weder tot 
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nieuwen en groot.eren bloei te brem~en ; dat 
de eigenaar van het terrein, waarop tot nu toe 
de markt in Amstenrade gehouden werd, het
zelve voor dat doel niet meer wenscht beschik
baar te stellen ; 

dat Ged. Stateu bij besluit van 28 Oct. 1930, 
n°. 11567 /6 M, 2• afdeeling, aan dit raadsbe
sluit van 29 Augustus 1930 hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat naar 
het oordeel van hun College onder het "ver
anderen" van eene markt, bedoeld in art. 195 
der Gemeentewet, mede moet worden begrepen 
het brengen van wijziging in de plaats, waar 
de markt binnen de gemeente gehouden wordt; 
dat nu, hoezeer bij dit College tegen de goed
keuring van het onderwerpelijke raadsbesluit, 
voor zoover het eene uitbreiding beoogt van 
de op de bedoelde markt te verhandelen waren, 
geen bezwaar zou bestaan, zulks wel het geval 
is voor zoover hetzelve de strekkin r heeft om 
de markt naar Treebeek te verplaatsen ; dat 
toch deze verplaatsing naar het oordeel van 
hun College de belangen van handel en nijver
heid, meer in het bijzonder ten aanzien van de 
gemeenten Brunssum, Heerlen en Hoensbroek, 
în het gedrang kan brengen ; dat onder deze 
omstandigheden bij hun College bezwaar be
·staat, de gevraagde goedkeuring aan het raads
besluit te verleenen ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de Raad 
der gemeente Amstenrade bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat hij op 24 Januari 
1930 besloot, de ·woensdagmarkt om te zetten 
in eene zoogenaamde vrije markt, op Vrijdag 
van iedere week te houden op het marktter
rein te Treebeek ; dat Ged. Staten bij hun be
sluit van 9 Mei 1930 hunne goedkeuring aan 
het genoemde raadsbesluit onthielden, daar de 
instelling van eene weekmarkt te Treebeek 
niet noodzakelijk en ook niet in het belang van 
handel en middenstand te achten is, en door het 
instellen van vrije markten in het algemeen om 
verschillende redenen belangen van hande! en 
nijverheid in het gedrang kunnen komen; dat 
hjj daarop op 2 Juni 1930 besloot, de bestaande 
Woensdagmarkt, ingesteld bij raadsbesluit van 
11 Mei 1917, uit te breiden met andere dan 
in het oorspronkelijke besluit genoemde levens
middelen, en verder met manufacturen, schoen
werk en allerlei andere huishoudelijke artikelen ; 
dat Ged. Staten aan Burgemeester en 1Vet
bouders mededeelden, dat in het genoemde 
raadsbesluit van 2 Juni 1930 de plaats moet 
worden aangeduid, waar de markt gehouden 
zal worden; dat hij daaropden29Augustusl930 
het raadsbesluit van 2 Juni 1930 in dien zin 
aanvulde, dat de markt zou gehouden worden 
op het eenige daarvoor geschikte en speciaal 
daarvoor aangekochte en ingerichte markt- en 
kermisterrein te Treebeek, welke aanvu1ling 
de Gemeenteraad min of meer genoodzaalj:t 
was, in dezen zin aan te brengen, daar het tot 
nu toe voor markt gebezigde terrein daartoe 
voortaan niet meer t-ir beschikking staat ; 
dat Ged. Staten daarop bij hun besluit van 
28 October 1930 weigerden, het raadsbesluit 
van 29 Augustus 1930 goed te keuren, hebbende 
deze weigering echter enkel betrekking op de 
plaats, waar de markt gehouden zal worden, 
doch geenszins op de uitbreiding van het aantal 
ter markt te verhandelen artikelen ; dat hij 
zich bij deze afwijzende beschikking van Ged. 

Staten niet wenscht neer te leggen en wel omdat 
van de betrokken markt verreweg het meeste 
heil te verwachten is, als zij kan gehouden 
worden op het speciaal daartoe met goedkeuring 
van Ged. Staten aangekochte en ingerichte ter
rein te Treebeek; dat, indien de markt niet te 
Treebeek kon gehouden worden, het i -i de aan
gekochte terreinen gestoken kapitaal voor een 
groot gedeelte weggeworpen zoude zijn; dat hij 
vermeent te moeten ontkennen de bevoegd
heid van Ged. Staten, om bindende voorwaar
den te stellen voor wat de plaats betreft, 
waarop in eene gemeente eene markt gehouden 
zal worden; 

0. dat de opvatting van den appellant, als 
zouden Ged. Staten niet in eene beoordeeling 
van de plaats der markt mogen treden, geen 
steun vindt in het ten deze toepasselijke art. 195 
der Gemeentewet, hetwelk geenerlei beperking 
inhoudt van de motieven, welke kunnen lei 
den tot het onthouden van goedkeuring ; 

dat mede op grond van het bij de stukken 
overgelegde ambtsbericht van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor de Zuid-Lim
burgsche Mijnstreek moet worden aangenomen, 
dat de bij den kleinhandel in die streek betrok
ken belangen door het instellen van de onder
havige markt te Treebeek veeleer geschaad 
dan bevorderd zouden worden ; 

dat daarin, al moge met goedkeuring van 
Ged. Staten reeds een terrein, mede voor markt 
bestemd, door de gemeente te Treebeek zijn 
aangekocht, • voldoende reden is gelegen, het 
houden van eene markt aldaar niet toe te laten ; 

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

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Landbouw is belast enz. (A. B.) 

16 JJiaart 1931. CIRCULAIRE van de Pensioen
raad betreffende de formuleering van aan
stellingen. 

Wij hebben de eer U mede te deelen, dat de 
formuleering van aan personeel in dienst van 
openbare lichamen uitgereikte aanstellingen 
meermalen bij de beoordeeling van het ambte
naarschap tot moeilijkheden aanleiding heeft 
gegeven . Zoo troffen wij b.v. aan: aanstellingen 
op proef, aanstellinge voor een bepaalden 
proeftijd, aanstellingen met een proeftijd. 

Ook op andere wijze komen talrijke scha
keeringen voor. 

Hoewel wij voor ons te dezer zake een zekere 
gedragslijn hebben vastgesteld, stellen derge
lijke aanstellingen ons herhaaldelijk voor de 
vraag, of de gekozen formuleering beoogde een 
vast ( al of niet onder ontbindende voorwaarden) 
dan wel een tijdelijk dienstverband te scheppen. 

Het wil ons daarom voorkomen, dat het in 
het algemeen gewenscht is dat aanstellingen 
zoodanig worden geredigeerd, dat zij niet tot 
tweeërlei beoordeeling van den aard van het 
dienstverband kunnen leiden. 

Teneinde in de toekomst de geschetste 
moeilijkheden te voorkomen, meenen wij U 
derhalve in overweging te moeten geven, in 
voorkomende gevallen in de terminologie, die 
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voor de aanstelling is gekozen, in elk geval 
duidelijk te doen blijken, of een rn t dan wel 
een tijdelijk dieI)Stverband bedoeld is. 

(Gem. tem.) 

19 .Maart 1931. ARRE T van den Hoogen 
Raad. (B. W . art. 1395, R. O. art. 2, 
Gemeentewet artt. 238, 265b, Woningwet 
art. 5.) 

Nu betaling wordt gevorderd, welke naar 
de eischende partij stelde, de gemeente 
aan haar verschuldigd was, behoort, inge
volge art. 2 R. 0. kennisneming van en 
beslissing over zoodanige schuld vordering 
tot de bevoegdheid van den burgerlijken 
rechter, tenware bij of krachtens een 
bijzondere wetsbepaling het oordeel daar
over aan hem is onttrokken. Dit is niet 
geschied bij art. 265b of 265c Gem.wet, 
omdat die artt. uitsluitend betrekking 
hebben op heffingen, die gegoten zijn in 
den vorm van gemeentelijke belastingen, 
wat hier niet het geval is. 

Ook het beroep op art. 5 Woningwet 
faa lt ten deze. Door de voorwaarden, door 
B. en W. aan een bouwvergunning ver
bonden aan het oordeel van den Raad 
te onderwerpen en den Raad te verplichten, 
na vernietiging van zijn besluit opnieuw 
uitspraak te doen met inachtneming van 
het besluit van de Koningin, heeft de wet 
niet het oordeel in geschillen over schuld
vorderingen, waarvan het ·be taan af
hangt van de vraag, of een geldelijke 
bijdrage als ,oorwaarde voor het verleenen 
van een bomv-ergunning kan worden 
gesteld onttrokken aan den naar het 
gemeene recht te dier zake bevoegden 
rechter. 

H et staat aan de gemeenten vrij aan het 
verleenen van een bouwvergunning als 
voorwaarde te verbinden de betaling van 
een geldelijk bedrag (i.c. storting in het 
Wegenfonds). 

De Rechtb. heeft de bijdrage in het 
Wegenfonds beschouwd als een belasting 
in den zin der Gemeentewet. Deze beschou
wing is in zooverre juist, dat de gemeente, 
om eenzijdig geldelijke verplichtingen te 
kunnen opleggen, moet gebruik maken 
van haar wettelijke bevoegdheid tot 
heffen van belasting. Hier gaat het echter 
over een betaling, die verweerster vrij
willig heeft gedaan, omdat zij dit in haar 
belang achtte. Het staat aan de gemeente 
vrij om op dien voet gelden in ontvangst 
te nemen, ook ter dekking van publieke 
behoefte, tenzij de wet haar in dit opzicht 
een beperking oplegt. Dit laatste is het 
geval ten aanzien van gelden, vermeld in 
art . 238 lid 1 Gemeentewet, doch het 
verleenen van een vergunning of ont
heffing, a ls waaITan hier sprake is, is niet 
het verstrekken van een dienst als bedoeld 
in art. 238 lid 1, noch ook a ls een der in die 
wetsbepaling in het bijzonder opge omde 
retribu tiën. 

Ook uit de geschiedenis van art. 5 
Woningwet blijkt ni ~ dat de bedoeling 
heeft bestaan het stellen van een voor
waarde als hier bedoeld uit te luiten. 

Vordering door den H. R., rechtdoende 

ten principale, niet-ontv. verklaard. (De 
Adv.-Gen. Berger concludeerde tot ont
zegging. Red.). 

J. J. Klaarenbeek, Burgemeester der ge
meente Blaricum, wonende aldaar en als zoo
danig deze gemeente in rechte vertegenwoot·• 
digende, ei cher tot cassatie van een door tle 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam op 26 Mei 1930 
tusschen partijen gewezen vonnis, advocaat 
Mr. J . Wolterbeek Muller; 

tegen: 
A. A. Lammertse, weduwe van M. Krijnen , 
wonende te Blaricum, verweerster in cassatie, 
advocaat Mr. S. L. F. de Hartogh, gepleit 
door Mr. K. G. van ieuwkerken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

V ei·weerster in ca atie vorderde van de ge
meente Blaricum als onverschuldigd aan deze 
door haar betaald terug een zeker bedrag, 
hetwelk door haar als bijdrage in het Wegen
fonds was gestort in handen van den Ge
meente-Ontvanger ter voldoening aan eene 
voorwaarde, waarvan Burgemeester en vVet
houders van genoemde gemeente overeenkom
stig verordening, het verleenen van eene door 
verweerster aangevraagde bouwvergunning uit
drukkelijk afhankelijk hadden gesteld. De Kan
tonrechter te Hilversum en in hooger beroep 
de Rechtbank te Amsterdam stelden verweer 
ster in het gelijk, hiertoe, - voorzoover voor 
de behandeling in cassatie van belang - ver
werpende de voorge telde exceptie van onbe
voegdheid der rechterlijke macht op grond 
van de artikelen 265b en 265c der Gemeente
wet en zich vereenigende met de stelling van 
verweerster, dat de van haar gevorderde en 
door haar gestorte bijdrage vorenbedoeld in 
strijd met de wet werd gevorderd, als zijnde 
in wezen eene belasting, niet geheven over
eenkomstig eene wettig bestaande verordening, 
berustende op een van Koninklijke goedkeu
ring voorzien raad besluit. 

Het vonnis der Rechtbank, houdende be
krachtiging van des Kantonrechters uitspraak 
wordt mitsdien door eischer q.q. bestreden met 
de volgende drie middelen van cassatie, waar
van het eerste luidt: 

"Schending of verkeerde toepassing van 
artt. 165 Grondwet ( van 1815) , 153 en 154 
Grondwet (van 1917), 2 R. 0., 265b en 265c 
Gemeentewet, 5 Woningwet, 48 Rv., 5 der 
Bouw- en Woningverordening der gemeente 
Blaricum ( .-H .) omdat de Rechtbank ten 
onrechte het vonni van den Kantonrechter 
bekrachtigd heeft, waarbij deze zich bevoegd 
heeft verklaard van de ingestelde vordering 
kennis te nemen, zulks op den onjuisten, trou
wens ook niet afdoenden grond, dat de voor
melde artikelen 265b en 265c aan de kennis
neming van een vordering al de onderhavige 
door de Rechterlijke Macht niet in den weg 
zouden staan, waarbij tevens wordt over het 
hoofd gezien, dat in voormeld artikel 5 een 
ander rechtsmiddel (beroep op den gemeente
raad) is toegekend ." 

Blijken den inhoud van het bestreden von
nis is de Rechtbank van oordeel, dat de ar
tikelen 265b en 265c der Gemeentewet aan de 
kennisneming van eene vordering, als de on-
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derhavige, niet in den weg staan en wel, om
dat de toepassing dezer a rtikelen zich niet 
uitstrekt tot alle gevallen, waarin in wezen 
belasting wordt gevorderd, in wel ken vorm 
ook, maar zich beperkt tot die gevallen, waar
in sprake is van toepassing eener formeel wet
tige belastingverordening, als voorgeschreven 
in de artt. 232 en volgende der Gemeentewe~, 
waarvan in casu niet blijkt, volgende het te
gendeel zelfs duidelijk uit het positum, dat 
aan het desbetreffende raadsbesluit de Ko
ninklijke goedkeur ing ontbreekt. H et midd13] 
acht deze beslissing onjuist en niet afdoende. 
Onjuist - naar uit de mondelinge toelichting 
bleek - omdat, naar de r echtspraak van Uwc:1 
Raad, bezwaren tegen den aanslag ook om
vat bezwaren tegen de wettigheid der veror
dening, waarop de aanslag steunt (vg. H. R. 
6 Mei 1925, N . J . 1925, 756, W. 11441) en 
hieronder , volgens eischer, mede zoude vallen 
de beoordeeling van de vraag, of de belas
tingverordening op wettige wijze is tot sta1.cd 
gekomen. Niet afdoende, omdat het hier, vol
gens e ischer, zoude gaan om eene voorwaar
delijke bouwvergunning, waarbij eene voor
waarde is opgelegd, welke naar de meening 
van verweerster, niet gesteld had mogen wor
den, voor welk geval art. 5, lid 4 en lid 7, 
der Woningwet eenen bijzonderen administra
tieven rechtsgang voorschrijft. Beide bewe
ringen komen mij ongegrond voor. De eerste, 
omdat ik met den Kantonrechter en de Recht
bank zoude meenen, dat de toepasselijkheid 
van de artikelen 265b en 265c der Gemeente
wet beperkt moet blijven tot die gevallen, 
waarin sprake is van toepassing eener for
meel wettige belastingverordening. D e tweede, 
omdat het hier gedaan beroep op artikel 5, 
lid 4 en 7, der Woningwet voor het eerst in 
cassatie geschiedt en daartoe geen feitelijke 
grondslag valt aan te wijzen, nu uit het be
streden vonnis niet blij kt, dat er ten deze 
sprake zoude zijn van eene schriftelijk ver
leende "voorwaardelijke" bouwvergunning, im
mers van een met redenen omkleed besluit 
van B. en W., houdende bouwvergunning 
onder eenige voorwaarde, doch, blijkens den 
inhoud van het vonn is, veeleer schijnt te moe
ten worden gedacht aan eene schriftelijk ver
leende bouwvergunning zonder meer, na voor
afgaande storting van zeker bedrag in han
den van den Gemeente-Ontvanger. Doch zelfs 
al zoude verweerster zich tegen deze aldus ver
leende vergunning in administratief beroep 
overeenkomstig art. 5 lid 4 der Woningwet 
hebben kunnen voorzien, dan volgt daaruit 
m. i. nog niet, dat het voorschrift van art. 
1395 B. W ., hetwelk immers (zie laatstel ijk 
H. R. 14 Nov. 1930, N . J. 1931, 222, W. 
12221 R ed.) ook geldt ten aanzien van be
talingen van publiekrechtelijken aard, voor
zoover de wet niet het tegendeel bepaalt, ten 
dezen toepassing zoude missen en dat de bur
gerl ijke rechter, niettegenstaande de bepaling 
van art. 2 R . 0., onbevoegd zoude zijn, om 
kennis te nemen van eene vordering op grond 
van onverschuldigde betaling, als de onder
havige, wanneer die niet is te beschouwen als 
bezwaar tegen de heffing van eene gemeente
belasting, waarvoor de wet eene bijzondere 
rechtspraak heeft ingesteld, die, naar de leer 
van Uwen Raad (arr. 6 Mei 1925, N. J. 1925, 

756, W. 11441), alle bezwaren, van welken 
aard die ook zij n mogen, omvat en daarmede 
den algemeenen ·regel van art. 2 R. 0. doet 
wijken , hetgeen m.i. met de rechtsrraak, in 
de Woningwet bedoeld, niet het geval is. 

H et tweede middel luidt: 
"Schending of verkeerde toepassing van 

artt. 5 Woningwet, 13 Bouw- en Woning
verordening der gemeente Blaricum (N.-H.) 
48 Rv., omdat d<i Rechtbank, het vonnis van 
den Kantonrechter bekrachtigend, de oor
spronkelijke e ischeres ontvankelijk heeft geoor
deeld in hare vordering, hoewel deze strekt 
tot terugvordering van hetgeen zij in handen 
van den Gemeente-Ontvanger van Blaricum 
a ls bijdrage in het Wegenfonds heeft gestort 
ter voldoening aan een voorwaarde, waarvan 
Burgemeester en W ethouders dier gemeente 
de aan haar verl eende bouwvergunning (casu 
quo de daarvoor vereischte dispensatie van de 
Bouwverordening der gemeente Blaricum) 
uitdrukkelijk afhankelijk hebben gesteld, waar_ 
door die vergunning wordt gesplitst tegen den 
wil van het College, hetwelk deze verleend 
heeft, door welke spli ts ing eene revera ge
weigerde vergunn ing (casu quo niet verleende 
dispensatie) wordt omgetooverd in eene ver
leende vergunning, althans door n iet te on
derzoeken, of in geva l van toewijzing der 
actie niet eene verandering in de strekking 
der vergunning, tegen den wil van het Col
lege, hetwelk deze verleend heeft wordt ge
bracht." 

Ook hiermede kan ik mij niet vereenigen. 
H et valt immers, meen ik, niet in te zien, 
waarom de aangehaalde wettelijke bepalin
gen zouden kunnen zijn geschonden door ont
vankelijk verklaring van eene vordering tot 
terugbetaling van hetgeen op grond van 
eenige, met de wet strijdige, voorwaarde of 
- juister gezegd, teneinde verwarring met de 
privaatrechtelijke voorwaarde en de daaraan 
bij niet vervulling verbonden gevolgen te 
voorkomen - bepal ing, deel uitmakende van 
de verleende vergunning of voor het verleenen 
daarva n bedongen, is betaald, terwijl het aan 
het overheidsgezag, hetwelk de vergunning 
verleende moet worden overgelaten, welke 
gevolgen dit, bij toewijzing der ingestelde 
vordering, daaraa n met betrekkin!l: tot de van 
hetzelve uitgegane vergunning zal meenen te 
kunnen en te moeten toekennen . 

Bel a ngrijker, dan de beide vorige, schijnt 
mij het derde, aldus luidende, middel: 

,,Schending of verkeerde toepassing der artt. 
5 lid 2 Woningwet, 238, 240, 242c, 242d Ge
meentewet, 13 der Bouw- en Woningverorde
ning voor de gemeente Blaricum (N.-H.), 
omdat de Rechtbank ten onrechte heeft ge
oordeeld, dat de aan den aspirant bouwer 
voor het verkrijgen van een bouwvergunning 
gestelde voorwaarden tot het betalen van ee11 
zeker bedrag in het Wegenfonds is te be
schouwen als een belasting en dat het opleg
gen van deze voorwaarde in de bij het vonnis 
vastgestelde omstandigheden niet toelaatbaar 
zou zijn." 

Met den geëerden pleiter voor eischer komt 
het m ij voor, dat, waar Uw Hooge Raad, 
blijkens zijne arresten van 30 J uni 1926, N. J. 
1926, W. 11546 en 27 April 1928, N. J. 1928, 
1244, W. 11831, van oordeel is, dat eene 
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bouwvergunning mag worden geweigerd ook 
op andere gronden, dan de in art. 5, tweede 
lid, der Woningwet bepaaldelijk aangewezene, 
in beginsel mag worden aangenomen, dat eene 
voorwaardelijke vergunning, waarvan lid 3 1 

van genoemd artikel uitdrukkelijk gewaagt, 
afhankelijk kan worden gesteld van elke, niet 
met de wet, de openbare orde of de goede 
zeden str ijdige, voorwaarde , welke B. en W. 
en, ingeval van beroep op den gemeenteraad, 
deze laatste, naar redelijk inzicht, in het al
gemeen belang en behoudens het, aan de 
Kroon bij lid 7 toegekende, recht van vernie
tiging van het door den gemeenteraad geno
men beslui t, meenen te moeten stellen. Trou
wens ook de Rechtbank gaat hiervan uit, doch 
meent dan eene uitzondering te moeten ma
ken , voor zoover de voorwaarde, gel ijk in het 
onderwerpelijke geval, bestaat in de van den 
aanvrager der bouwvergunning vooraf gevor
derde storting van een geldelijk bedrag ten 
behoeve der gemeente en wel , omdat het stel
l en van die voorwaarde zoude neerkomen op 
het heffen van plaatselij ke belasting in den 
zin van de artikelen 232 j 0 238 der Gemeente
wet, zonder dat de daarvoor door de wet ge
ste lde vereischten, in casu dat van Konink
lijke goedkeuring van het desbetreffende 
raadsbesluit, zouden zijn inachtgenomen. Blij
kens de aanhaling vaq artikel 238 Gemeente
wet ziet dus de Rechtbank in de hier gevor
derde bijdrage eene retributie, hetgeen ook 
mij juist voorkomt, daar zij niet valt onder 
eepige der in de Gemeente- of andere wet 
genoemde belastingen. Evenmin .echter heeft 
men naar het mij voorkomt hier te maken -
en ook de R echtbank schijnt mij de bewering 
van het tegendeel niet aan te durven - met 
eenige retributie, a ls die, welke in art. 238 
der Gemeentewet worden omschreven en inge
volge di e bepaling voor plaatselijke belastin
gen worde n gehouden, dus in formeel opzicht 
met belastingen worden gelijkgesteld, hetgeen 
echter a llermin t medebrengt, dat alle retri
butiën ingevolge de wet belastingen zoudea 
zij n, als waarvoor de bepalingen van de Ge
meentewet in zake plaatselijke belastingen 
zo uden gelden, voorzoover zij niet uitdrukke
lijk, als in art. 238, lid 2, der Gemeentewet, 
zij n uitgezonderd, uit welke uitzondering trou
wens m. e . bl ijkt, dat de stelling, waarvan de 
R echtbank uitgaat om aan de onderwerpelijke 
bijdrage het karakter van belasting toe te 
kennen, als zouden namelijk onder "belasting" 
in den zin der bedoelde artikelen vallen a lle 
ontvangsten krachtens regeeringsrecht, voor 
welker inning dekking van publieke behoefte 
de reden is, in de wet geen steun v indt. Aan
gez ien in de onderwerpelijke van verweerster 
gevorderde bijdrage voor het Wegenfonds der 
gemeente Blaricum derhalve, naar het mij 
voorkomt, niet is te zien eene plaatselijke be
lasting, noch eene daarmede ingevolge de wet 
gelij k te stellen retributie, zoodat op dien 
grond de heffing, als niet geschied m et in
achtnem ing der in de Gemeentewet vervatte 
voorschriften omtrent belastingheffing, niet 
toelaatbaar zoude zijn , terwijl ook overigens 
m. i. geene wettelij ke bepaling zich tegen het 
stellen eener voorwaarde als. hier geschied, 
verzet, schijnt het middel mij gegrond, zoodat 
ik concludeer tot vernietiging van het bestre-

den vonnis en van de daarbij bekrachtigde 
uitspraak van den Kantonrechter, tot ontzeg
ging der vordering en tot veroordeel ing van 
verweerster in de kosten, zoowel in eersten 
aanleg en in hooger beroep, als in cassatie, 
op de behandeling dezer zaak gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis , voor zoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de verweerster in cassatie - Lammertse 

bij inleidende dagvaarding onder meer 
heeft gesteld, dat zij van Burgemeester en 
\Vethouders van Blaricum bouwvergunning 
a ls bedoeld bij artikel 5 der Woningwet heeft 
gevraagd voor den bouw van een woonhu is; 
dat Burgemeester en Wethouders het verlee
nen van die vergunning ·afhankelijk stelden 
van de voorwaarde, dat verzoekster vooraf 
f 170 m handen van den Gemeente-Ontvanger 
zou storten als bijdrage in het ·w egenfonds, 
welke bijdrage blijkbaar bestemd was ter be
kostiging van den aanleg en het onderhoud 
van verkeerswegen en de voorziening van di e 
wegen met publie ke werken; dat Burgemees
ter en Wethouders deze voorwaarde niet had
den mogen stellen, omdat zij tot de heff ing 
van zoodanige bijdrage, welke in wezen een 
belasting is, wettelijk niet bevoegd waren, 
daar die belasting niet valt onder die tot 
welke de wet aan de gemeente bevoegdheiJ 
verleent en het desbetreffende · raadsbesluit 
niet door de Koningin is goedgekeurd; dat 
zij, na vergeefsch protest, ten e inde de ve.·
l angde vergunning te verkrijgen, aan di e voor
waarde heeft voldaan en de f 170 in handen 
van den Gemeente-Ontvanger heeft gestort; 
dat de gemeente op haar verzoek om restitutie 
van dit bedrag afwijzend heeft beschikt; dat 
Lammertse op deze en andere, thans niet ter 
zake doende gronden f 170 als onverschuldigd 
aan de gemeente betaald, van haar heeft te
ruggevorderd; 

dat de gemeente de bevoegdheid van den 
burgerlijken rechter, om van deze vordering 
kenni s te nemen, heeft betwist en voorts ver
schi ll ende weren ten gronde heeft gevoerrl 
waarbij zij zich stelde op het standpunt, dat 
de voormelde betaling voorwaarde was voor 
het bekomen van ontheffing van een verbod 
der gemeentelijke bouw- en woningverorde
ning, welke ontheffing noodig was om bom ·
vergunning ingevolge de Woningwet te kun
nen verkrijgen; 

dat de Kantonrechter te Hilversum bij von
nis van 30 October 1928 de vordering heeft 
toegewezen; 

dat de gemeente, van dit vonnis in hoogar 
beroep gekomen, in de eerste plaats hee_ft her
haald haar beroep op de onbevoegdheid van 
den burgerlijken rechter; 

dat de Arr.-Rechtbank te Amsterdam bij 
het bestreden vonnis deze grief heeft verwor
pen, na daaromtrent te hebben overwogen: 

,,dat nu de artikelen 265b en 265c Gemeente
wet aan de kennisneming van een vordering 
a ls de onderhavige door de Rechterlijke Macht 
niet in den weg staan; 

"dat toch de toepassing dezer artikelen zich 
niet uitstrekt tot alle gevallen waarin in we
zen belasting wordt gevorderd in welken vorm 
ook, maar zich beperkt tot die gevallen, waar-
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in sprake is van toepassing eener formeel wet
tige belastingverordening als voorgeschreven 
in de artikelen 232 en rnlgende der Gemeente. 
wet, waarvan in casu niet bl ij kt, volgende het 
tegendeel zelfs duidelijk uit het pos itum, dat 
aan het desbetreffend raadsbesluit de Konink 
lijke goedkeuring ontbreekt;" 

dat de Rechtbank voorts, naar aanleiding 
van de in hooger beroep geYoerde weren, 
onder meer heeft overwogen: 

,,dat het derde I id van artikel 5 der Wo
ningwet de mogelijkheid openlaat tot het stel
len van voorwaarden voor een te verleenr,n 
bouwvergunning; 

"dat, nu de ,vet omtrent die voorwaarden 
niets naders zegt, mag worden aangenomen , 
dat deze van den meest verschillenden aard 
mogen zijn, mits zij verband houden met het 
<loei, waartoe de bevoegdheid tot het stellen 
daarvan geacht moet worden te zijn gegeven, 
n.l. de behartiging van het openbaar belang
op het stuk van bouw- en woningtoez icht, en 
- waar het in deze op aankomt - mits zij 
niet in trijd komen met hetgeen eider in de 
wet is bepaald; 

,,dat nu laatstbedoelde grens wordt over
chreden, indien de gestelde voorwaarde va :1 

dien aard is, dat het stellen daarvan zou nee:·
koi;nen op het heffen van plaat elijke belas
ting in den zin van artikel 232 juncto 238 der 
Gemeentewet zonder dat de daarvoor door dr
Wet gestelde vere ischten, in casu dat van 
Koninkl ijke goedkeuring van het desbetref
fend raadsbeslu it, zouden zijn in acht geno
men; 

,,dat zulks nu inderdaad is geschied; 
,,dat onder "belasting" in den zin van bo

vengenoemde artikelen vallen alle ontvang
sten krachtens regeeringsrecht van welker iu
ning dekking van publ ieke behoefte de rnden 
is, en daartoe dus ook te brengen is een bij
drage in het Wegenfonds "bestemd voor aan
leg en onderhoud en voorzien ing met publieke 
werken van verkeerswegen" door een ge • 
meente gevorderd van een aspirant bouwer, 
met d ien verstande, dat de verleen ing van een 
gevraagde bouwvergunning daarvan wordt af
hankel ijk gesteld; 

,,dat daaraan n iet afdoet, dat - gel ij k ap
pellant betoogt - bedoelde bijdrage zou zijn 
te brengen noch onder de in artikel 238 ge
noemde algemeen omschreven retributies noeh 
onder de straatbelasting van art. 242c of het 
bouwgeld van artikel 242d, noch onder eenige 
andere in de Gemeente- of andere wet nader 
genoemde belasting, daar zulks indien juist 
slechts zou bewijzen, dat we hier te doen heb
ben m!)t een plaatselij ke belast ing, welke niet 
op eenige wet is gegrond, en dus reeds uit 
dien hoofde niet is toegelaten; 

"dat het feit, dat de bijdrage in kwestie 
niet van een ieder, doch van een enkeling ge
vo,·derd zou worden, - daargelaten of dit, 
juist is - om dezelfde reden niet a fdoet en 
haar zeker niet meer toelaatbaar maakt; 

"dat tenslotte ook de omstandigheid, dat 
de betaling niet imperatief is voorgeschreven 
doch conditioneel n.l. als voorwaarde voor een 
bouwvergunning (of een d ispensatie van een 
bepaald bouwvoorschr ift) haar evenmin het 
karakter van belasting ontneemt, daar haai· 

beta l ing blij ft berusten op een Overheidsvoor
schrift· 

"dat ' het onjuist is te beweren, dat, indien 
een particul ier zich b ij een dergel ijken Over
heidseisch neerlegt en betaalt tene inde de ver
langde vergunning te verkrijgen, hierdoor ee11 
privaatrechtelij ke overeenkomst tusschen Ovar
heid en particulier zou tot stand komen ; 

"dat het stellen van een dergelijken eisch 
door de Overheid niet is een offerte, d ie bij 
acceptatie een verbintenis der Overheid tot 
het verleenen der bouwvergunn ing zou schep
pen, trouwens van een zich rechtens verb inden 
der Overheid jegens een particulier tot iets 
wat deel uitmaakt van haar bestuurstaak wel 
nooit sprake kan zijn;" 

dat op deze en andere, thans niet ter zak~ 
doende gronden de Rechtbank het vonnis van 
den Kantonrechter heeft bekrachtigd; 

0 . dat de gemeente Blaricum tegen deze 
uitpraak de volgende middelen van cassati'cl 
heeft aangevoerd: zie Concl . Adv.-Gen. ; 

0. omtrent het eerste middel: 
da t bij inleidende dagvaarding een betaling 

is gevorderd, die naar de eischende partij 
stelde, de gemeente aan haar verschuldigd 
was; 

dat ingevolge artikel 2 R. 0. kennisneming 
van en beslissing over zoodanige schuldvor
dering behoort tot de bevoegdheid van den 
burgerlijken rechter, tenware bij of krachtens 
een bijzondere wetsbepal ing het oordeel <laai-
over aan hem i onttrokken; 

dat de Rechtbank terecht heeft aangeno
men, dat dit niet is geschied bij art. 265b of 
265c Gemeentewet, omdat die artikelen uit
sluitend betrekking hebben op heff ingen, d ir. 
gegoten zijn in den vorm van gemeentelij ke 
belastingen, wat hier niet het geval is; 

dat evenzeer faalt het beroep dat het mid
del doet op artikel 5 Woningwet; 

dat wel ingevolge dit artikel voorwaarden, 
d ie Burgemeester en , vethouders verbinden 
aan een vergunning tot bouwen, kunnen wor
den onderworpen aan het oordeel van ·den 
Raad, en ingeval van vernietiging van zijn 
besluit, de Raad gehouden is opnieuw uit
spraak te doen met inachtneming van de b~
sl issing van de Koningin; 

dat hierdoor echter niet de wet het oordeel 
in geschillen over schuldvorderingen, waar
van het bestaan afhangt van de vraag, of een 
gel <lelijke bijdrage als voorwaarde kan wor
den gesteld voor het ver!eenen van een bouw
vergunning, heeft onttrokken aan den naar 
het gemeene recht te d ier zake bevoegden 
rechter· 

0 . o~trent het tweede middel : 
dat het bestreden vonnis n iets beslist om

trent de uitwerking, d ie de verplichting van 
de gemeente om de meergemelde bijdrage te
rug te betalen heeft op de aan partij Lam
mertse verleende vergunning of ontheffing. 
en daaromtrent van haar ook geen beslissing 
was gevraagd; 

dat derhalve de klacht, dat door de toe
wijzing der ingestelde vordering, het karak~er 
der verleende vergunning of ontheff ing is ge
wijzigd, fe itelij ken grondslag mist en evenzeer 
ongegrond is het verwij t, dat de rechter di;; 
- niet te zijner beoordeeling staande - punt 
niet heeft onderzocht; 
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0. omtrent het derde middel: 
dat de R echtbank de bijdrage in het We

genfonds, die partij Lammertse betaa ld heeft. 
beschouwt a ls een belasting in den zin der 
Gemeentewet, omdat die bijdrage " krachtens 
Regeeringsrecht" werd ontvangen tot dekking 
van een publieke behoefte, zoodat het stellen 
van zoodanige bijdrage als voorwaarde voor 
het verleenen van een vergunning slechts ge
oorloofd ware, indien dit steunde op een be
lastingverordening, wat hier niet het geval is; 

dat deze beschouwing in zoover juist is, dat 
de gemeente, om éénzijdig geldelijke verplich
t ingen te kunnen opleggen, moet gebruik ma
ken van haar wettelijke beYoegdhe id tot hef
fen van be lasting ; 

dat het hier echter gaat om een betaling, 
die partij Lamrnertse vrijwillig heeft gedaan, 
omdat zij dit in haar belang achtte; 

dat het aan de gemeente vrijstaat om op 
dien voet gelden in ontvangst te nemen, ook 
ter dekking van publieke behoefte , tenzij de 
wet haar in dit opzicht een beperking oplegt; 

dat dit l aatste het geval is ten aanzien van 
de gelden, vermeld in artikel 238 lid 1 Ge
meentewet, welke gelden de gemeente slecht., 
mag heffen krachtens een verordening, die 
tot stand is gekomen overeenkomstig de be
pali ngen van de artikelen 232 en volgenàe 
van de genoemde wet; 

dat echter het verleenen van een vergun
ning of ontheffing, als waarvan hier sprake is, 
niet is het verstrekken van een dienst als be
doeld in artikel 238 lid 1, terwijl de onder
ravige beta ling evenmin is te brengen onder 
een der in die wetsbepaling in het bijzonder 
opgesomde 1·etributiën; 

dat ook de geschiedenis van artikel 5 der 
Woningwet geen steun geeft aan de stelling, 
dat een geldelijke bijdrage niet als voorwaar
de mag worden gesteld voor het verleeneo 
eener bouwvergunning ; 

dat het artikel, zooal het oorspronkelijk 
ontworpen was, een bepaling bevatte, lui
dende: 

" Aan het verleenen der vergunning kan als 
YOOrwaarde worden verbonden het betalen 
nm eene bijdrage in de kosten van bestra
t ing, rioleering, verlichting en aanleg vau 
waterleiding, ingeval bij plaatselij~e verorde
ning dienaangaande bepalingen z1Jn gesteld, 
en daarbij het bedrag dier bijdrage is ge
regeld ;" 

dat omtrent de strekking van deze bepaling 
verschi llende vragen aan de Regeering ge
steld werden, naar aanleiding waarvan d.i 
R egeering bij het mondeling overleg met de 
Commiss ie van Voorbereiding nadere overwe
g ing toezegde, en tenslotte mededeelde de b~
pal ing terug te nemen, omdat geen bevredi
gende oplossing van de verschill ende ~oei
lijkheden, die zich yoordeden, te verkr1Jgen 
was· 

d;t hieruit niet blijkt van een bedoeling om 
het stell en van voorwaarden, bestaande in 
geldelijke bijdragen, uit te sluiten, daarge
laten welke waarde aan zoodanige in de wet 
niet uitgedrukte bedoeling ware toe te ken
nen; 

dat het derde middel derhalve gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis; 
Vernietigt mede het daarbij bekrachtigde 

Yonnis van den Kantonrechter te Hil vers urn : 
Verklaart partij Lamrnertse niet-ontvanke

lijk in de door haar ingestelde vordering. 
Veroordeelt haar in de kosten van het ge• 

ding in alle instantiën. 
(N. J.) 

20 Maart 1931. KONJNKLIJK BE LUIT
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 .) 

De aanleg van centrale verwarming 
in een lagere school met slechts v ier les
lokalen is niet economisch te achten en 
over chrijdt mitsdien de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwij s te stellen. 

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

het bestuur der Vereeniging "Zusters van 
Aanbidding der Gerechtigheid Gods", gevestigd 
te Linne, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Limburg van 28 Oct. 1930, 2• afdeeling, 
La. 12037/10 R, tot ongegrondverklaring van 
zijn beroep tegen het besluit van den Raad der 
gemeente Linne van 2ö Juli 1930, n°. 73, hou
dende afwijzende beschikking op het overeen
komst-ig art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
ingediende verzoek om medewerking voor het 
aanleggen van eene centrale verwarming in de 
Roomsch-Katholieke Meisjesschool, Groen
straat, aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. gehoord, advies van 
4 Maart 1931, n°. ö2; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Maart 1931, n°. 8194, Afd. Lager Onderwijs 
Financieel ; 

0. dat de Raad van Linne in zij ne vergade
ring van 2ö Juli 1930 heeft afgewezen het ver
zoek van het Bestuur der Roomsch-Katholieke 
bijzondere Meisjesschool te Linne, om gelden 
beschikbaar te stellen voor het aanleggen van 
eene centrale verwarming in deze meisjesschool, 
uit overweging, dat de aan1eg van eene centrale 
verwarming in deze school overbodig moet 
worden geacht; 

dat, nadat het Schoolbestuur van dit besluit 
bij Geel. Staten van Limburg in beroep was 
gekomen, dit College, bij besluit van 28 Octo
ber 1930, 2• afdeeling, La. 12037 /10 R , het be
roep ongegrond heeft verklaard, uit overwe
ging, dat art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
weliswaar aan het bestuur eener rechtsper
soonlijkheid bezittende instelling of vereeniging 
het recht toekent aan den Raad gelden aan te 
vragen, o.a. voor verandering van inrichting 
van een schoolgebouw, doch dat dat buiten
gewone recht eene strikte interpretatie vordert 
en in het bijzonder het begrip "verandering 
van inrichting van een schoolgebouw" niet in 
zoo onbeperkten zin mag worden verstaan, dat 
daardoor de gemeenten zouden verplicht kun
nen worden tot uitgaven, die de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs· te 
stellen , te buiten gaan; dat uit een ingesteld 
deskundig onderzoek gebleken is, dat de ver
warming der onderhavige school, welke slechts 
vier leslokalen bevat, het meest economisch 
met kachels kan geschieden, terwijl de af
metingen der schoolvertrekken geen bezwaar 
opleveren voor eene doelmatige plaat sing daar
van ; dat naar het oordeel van hun College 
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onder deze omstandigheden door het aan
leggen eener centrale verwarming in de bedoel
de school de normale eischen aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, zouden worden 
overschreden, zoodat een beroep op artikel 72 
der wet in dit geval niet kan worden gedaan; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
bestaande kache!verwarming van de school 
blijkens de ervaring in de afgeloopen winters 
ten eenenm.ale onvoldoende is; dat in een 
tweetal in 1921 en 1928 bijgebouwde en ver
groote lokalen, respectievelijk 7 ,10 x 7 meter 
en 6.90 M. x 8.25 M., de temperatuur bij het 
bestaande systeem van kachelverwarming 
nimmer tot de normale kan worden opgevoerd, 
maar den geheelen dag daaronder bleef ; dat 
de twee reeds langer bestaande lokalen, elk 
6.90 M, X 6.40 M., zoo zijn gebouwd, dat de 
pijpen dwars dóor de lokalen moesten geleid 
worden, in haken op$ehangen, waarbij al 
spoedig bleek, dat de pijpen zakten, het roet 
er 'n bleef liggen en op banken en leerlingen 
droop, welk euvel niet te verhelpen was door 
de pijpen om de 2 à 3 weken uit elkaar te 
nemen en te vegen, terwijl bovendien wegens 
onvoldoende trekki..-1g de lokalen niet voldoende 
verwarmd konden worden; dat het Bestuur 
verbetering in den toestand trachtte aan te 
brengen door de kachels achter in de lokalen 
bij den schoorsteen te plaat,sen ; dat, hierà.oor 
echter eene rij banken op een voor de leerlingen 
onhoudbaar dichten afstand bij de kachel 
kwaIP , terwijl de temperatuur aan den raam
kant beneden de normale bleef, wat nog weer 
tot gevolg had, dat niet geventileerd kon 
worden; dat de Inspecteur van het lager onder
wijs dan ook er op gewezen heeft, dat in den 
toestand verandering moest worden gebracht ; 
dat de appellant voor de keuze stond tusschen 
een gewijzigd systeem van kache·verwarming 
of het aanbrengen van centra·e verwarming ; 
dat de appellant meende, dat centrale verwar
ming als de meest economische en doelmatige 
wijze van verwarming moefit worden beschouwd 
en daarom de voorkeur verdiende ; dat Ged, 
Staten overwegen, dat uit een ingesteld des
kundig onderzoek gebleken is, dat de ver
warming in het onderhavige geval het meest 
economisch met kachels kan geschieden ; dat 
den appellant echter van een deskundig onder
zoek vanwege Ged. Staten niets gebleken is; 
dat hij zijnerzijds ter meerdere zekerhe"d een 
onderzoek heeft doen instellen door het Alge
meen Technisch- en Industrieel Bureau Rijns 
en Keuls te H eerlen; dat dit Bureau in een 
uitvoerig rapport tot de conclusie komt, dat 
de centrale verwarming de voorkeur verdient 
boven kachelverwarming ; dat aanschaffing 
van nieuwe kachels ook bij handhaving van 
kachelverwarming noodig is, omdat de bestaan
de kachels geheel versleten en doorgebrand 
zijn; dat de appellant dan ook van· meening 
is, dat zijne aanvrage niet alleen uit doelmatig
heid de voorkeur verdient, maar ook in het 
financieel belang der gemeente is en dan ook 
de normale eischen niet te buiten gaat; 

0. dat op grond van het nader ambtsbericht 
van den Bouwkundig-Inspecteur van het 
Lager Onderwijs, ingewonnen naar aanleiding 
van een schrijven van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen va.n Be-

stuur, moet worden aangenomen, dat de aanleg 
van centrale verwarming in de bovengenoemde, 
slechts vier leslokalen bevattende school, niet 
economisch is te achten, en een belangrijk 
hooger bedrag voor rente en afschrijving zou 
noodig maken dan bij de toepassing van ver
warming met vulkachels ; 

dat voorts de bediening van vulkachels 
slechts geringe uitgaven vereischt, terwijl het 
stoken van eene centrale verwarming en vooral 
het aanhouden van de installatie des Zondags 
en 's nachts bij sttenge koude zorg en toezicht 
vereischt, waarvoor afzonderlijk bezoldigde be
diening zou noodig zijn; 

dat weliswaar het brandstoffenverbruik bij 
centrale verwarming geringer is dan bij kachel
verwarming, doch dat naar het oordeel van den 
Bouwkundig-Inspecteur, met wiens gevoelen 
Wij Ons vereenigen, het verschil te klein is, 
dan dat daaraan ten deze gewicht zou kunnen 
worden gehecht ; 

dat onder deze omstandigheden het aan
leggen van centrale verwarming in de boven
bedoelde school geacht moet worden de nor
male eischen, aan het geven van lager onder
wijs te stellen, te overschrijden, en Ged. Staten 
mitsdien terecht het raadsbesluit, houdende af
wijzende beschikking op de aanvrage, hebben 
gehandhaafd ; 

Gezien de Lager Onderw:jjswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

20 llfaart 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 23.) 

Nu de openbare school, tot opheffing 
waarvan de Raad besloot, nog meer dan 
50 leerlingen telt, die op vrij aanzienlijken 
afstand van de andere openbare lagere 
scholen in de omgeving wonen, weegt tegen 
de bezwaren, verbonden aan het ont
nemen van de bestaande onderwijsgelegen
heid aan de bevolking ter plaatse, niet op, 
dat de opheffing voor het onderwijsbelang 
ook enkele voordeelen zou opleveren en tot 
bezuiniging zou leiden. 

Wij WILHELMINA enz,,; . 
Beschikkende op het beroep, ingeste.d door 

J. Kraak en 31 andere ouders van leerlingen, 
die de openbare lagere school in de Nieuwstraat 
te Capelle, gemeente Sprang-Capelle, bezoch
ten, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Brabant, van 1 Oot. 1930, G. n°, 109, 
IV• Afdeeling, waarbij goedkeuring is ver
leend aan het besluit van den Raad van Sprang
Capelle, van 22 Mei 1930, c.a . onder 2°., tot 
opheffing met ingang van 1 Augustus 1930 van 
de openbare Jagere school aan de Nieuwstraat 
te Capelle, in ,-Ue gemeente : 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. gehoord. advies van 
20 Januari 1931, n°, 25; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Maart 1931 , no. 861, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

0. dat de Raad van Sprang-Capelle in zijne 
vergadering van 22 Mei 1930 o,m. heeft besloten 
tot opheffing, met ingang van 1 Augustus 1930, 
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van de openbare lagere school aan de Xieuw
straat te Capelle ; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat ter 
uitvoering van zijn besluit van 18 December 
1929 moet worden voorzien in de behoefte aan 
schoolruimte ten behoeve der bijzondere lage1·e 
school, uitgaande van de Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van scholen met den 
Bijbel voor de gemeenten Capelle en Vrijhoeve
Capelle, gevestigd te Capelle ( oord-Brabant) ; 
dat voorziening in deze behoefte mogelijk is : 
a. door bijbouw van een lokaal aan de genoemde 
bijzondere lagere school, en b. door opheffing 
van de onmiddellijk aangrenzende openbare 
lagere school en beschikbaarstelling van de 
daardoor vrijkomende schoolruimte aan de 
voornoemde Vereeniging; dat tegen opheffing, 
a ls bedoeld, geen o , erwegende bezwaren be
staan, aangezien ook na opheffing in die ge
meente lager onderwijs zal worden gegeven in 
een genoegzaam aantal scholen ; dat met deze 
opheffing, welke als gevolg zal hebben vermeer
dering van het aantal leerlingen op de over
blijvende openbare lagere scholen, de belangen 
van het onderwijs worden gediend; dat door ver
mindering van het aanta l openbare lagere 
scholen de gemiddelde kosten per leerling van 
het openbaar lager onderwijs in die gemeente 
zullen dalen en met deze verlnÎndering, mede 
in verband met het bepaalde in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, derhalve ook de 
financieele belangen der gemeente zullen 
worden gebaat ; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij be
sluit van 1 October 1930, G. n°. 109, IV• Af
deeling, aan dit raadsbesluit goedkeuring heb
ben verleend ; 

dat van het besluit van Ged. Stat en J . 
Kraak en 31 andere ouders van leerlingen, die 
de openbare lagere school aan de Nieuwstraat 
te Capelle bezoeken, bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende, dat de school nog bezocht 
wordt door 56 leerlingen, wier ouders allen 
principieele voorstanders zijn van openbaar 
onder wijs; dat h. i. de school a lle reden van be
staan heeft ; dat de bedoelde school uit eenoog- 1 

punt van billijkheid eerst gestich t en daarna 
steeds is gehandhaafd geworden ; dat bij een 
vorig besluit van den Raad voldoende in de 
behoefte aan schoolruimte voor het bij zonder 
onderwijs werd voorzien door aanbieding van 
een nieuw lokaal ; dat door dit besluit de reden 
tot opheffing der openbare lagere school aan 
de Nieuwstraat naar hunne meening is komen 
te vervallen ; dat door opheffing der bestaande 
openbare school aan de Nieuwstraat de stich
ting eener bijzondere neutrale school niet zal 
kunnen uitblijven · dat bij opheffing der open
bare lagere school uitbreiding der twee andere 
openbare scholen noodzakelijk wordt; dat daar
om van bezuiniging geen sprake kan zijn; 

O. dat blijkens de stukken de onderhavige 
school thans nog meer dan 50 leerlingen telt ; 

dat die leerlingen op vrij aanzienlijken af
stand van de andere openbare lagere scholen 
in de omgeving wonen ; 

dat onder deze omstandigheden t egen de be
zwaren, verbonden aan het ontnemen van deze 
bestaande onderwijsgelegenheid aan de be
volking ter plaatse, niet opweegt, dat de op
heffing voor het onderwijsbelang ook enkele 
voordeelen zou opleveren en tot bezuiniging 
zou leiden; 

dat mitsdien Geel. Staten ten onrechte goed
keuring aan het raadsbesluit hebben verleend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 : 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het be~treden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van 1 Oc
tober 1930, G. n°. 109, IV• Afdeeling. alsnog 
aan het besluit van den R aad der gemeente 
Sprang-Capelle, van 22 Mei 1930, voor zooverre 
daarbij de openbare lagere school aan de Nieuw 
straat te Capelle is opgeheven, goedkeuring te 
onthouden. 

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

20 Maart 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Warenwet Art. 7. ) 

H et in het leven roepen van nieuwe 
functies bij een keuringsdienst, welke 
dezelfde werkzaamheden omvatten als de 
bestaande, verdient geen aanbeveling, t,e 
minder, nu het in de bedoeling ligt, dartr 
aan bezoldigingen te verbinden, welke 
aanmerkelijk uitgaan boven de t.hans 
geldende. Ged. Staten hebben derhalve 
ten onrechte goedkeuring verleend aan 
een raadsbesluit tot wijziging der ver
ordening op den keuringsdienst, waarbij 
bedoelde functies werden geschapen. 

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

den Inspecteur van de Volksgezondheid, Dr. 
C. L. de Fouw, te Amsterdam, tegen het be
slu it van Geel. Staten van Noor<l-Holland 
van 22 October 1930, No. 176, houdende goed
keuring van het beslui t van den Raad van 
Amsterdam van 29 J anuari 1930, tot vat
stelling van de Verordening op den keurings
dienst van waren voor het Gebied Amster
dam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advi es vau 
3 Maart 1931, o. 122 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en ijverheid van 16 Maart 
1931, No. 242 D., Afdeeling Volksgezond
heid; 

0 . dat de Raad der gemeente Amsterdam 
bij besluit van 29 J anuari 1930 heeft vast
gi-steld eene nieuwe verordening op den K eu
ringsdienst van waren voor het Gebied Am
sterdam, waarbij o. a. een tweetal nieuwe be
trekkingen bij dien dienst zijn ingestel<l, te 
weten "chef van den buitendienst" en ,,~ tal
i nspecteur" ; 

dat Geel. Staten van Noo rd-Holland bij 
hun bes! uit van 22 October 1930, Ko. 176, dit 
raadsbeslui t hebben goedgekeurd ; 

dat van het besluit van Geel. Staten d" 
Inspecteur van de Volksgezondheid, Dr. C. L. 
de Fouw, bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij alreeds in zijn advies aan 
Geel . Staten inzake het onderhavige raadsbe
slu it bezwaar heeft gemaakt tegen de instel
ling van de functies "chef van den buiten
dienst" en " stal inspecteur"; dat de rang val' 
" chef van den buitendienst" komt in de 
plaats van "chef keurmeester" en die van 
"stalinspecteur" in de plaats treedt van 
"eerste stalcontroleur"; dat z. i. een salaris 
van f 4500 met den rang van "chef keurmee -
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ter" behoorl ij k is voor dengeen, die de eerste 
is onder de keurmeesters en onder den Direc
teur en den onder-Directeur gedeel tel ijk met 
de leiding van de werkzaamheden der keur
meesters is belast; dat er z. i. geen aanleid ing 
bestaat, deze positie te verbeteren tot die van 
" chef van d n buitendienst", waaraan een 
alar is van f 5000 zal worden verbonden; dat 

hetzelfde geldt voor het instellen van de po-
sitie van "stalinspecteur" op een salaris van 
f 4500 voor iemand, die ten slotte hetzelfde 
werk verricht als de andere stalcontroleurs; 
dat het verband met de salarieeri 11g van de 
andere ambtenaren zou worden verbroken; 
dat het hoogste salaris, dat bij eenigcn an
deren keuringsdienst wordt genoten door een 
chef-keurmeester, bedraagt in een enkel ge
val f 3850, doch bijna overal f 3800; dat de 
keuringsd ienst te Amsterdam gevoeglijk kan 
worden vergeleken bij d ien te Rotterdam; 

0. dat het bezwaar van den appellant is ge
richt tegen het scheppen van een tweetal 
nieuwe functies, ,,chef van den buitendienst" 
en "stal inspecteur", ter vervanging van cle 
bestaande betrekki11gen "chef keurmeester" 
en "eerste stalcontroleur" ; 

dat met den appellant moet worden aan
genomen, dat het in het leven roepen van 
deze functies, welke dezelfde werkzaamheden 
als de bestaande omvatten, geen aanbeveling 
verd ient, te minder, nu het in de bedoeling 
ligt, daaraan bezoldigingen te verb inóe11, 
welke aanmerkelijk u itgaan boven de thans 
geldende; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte liunne 
goedkeuring aan het raadsbesluit iwbben ver
leend; 

Gezien de Warenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 22 October 
1930, 1o. 176, goedkeuring te onthouden aan 
het besluit van den R aad van Amsterdam 
van 29 J anuari 1930, tot vaststellmg van de 
Verordening op den keuringsdienst van waren 
rnor het Gebied Amsterdam. 

Onze Minister van Arbeid, H a ndel en Nij -
verhe id is belast, enz. (A. B .) 

20 Maart 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet artt. 137, 238, 242c.) 

De bevoegdheid van de gemeente om bij 
belastingverordening éénzijdig aan hen, 
die door de ligging van hun onroerend 
goed in bijzondere mate belang hebben 
bij den aanleg van een openbare straat en 
de daarin aan te brengen inrichtingen voor 
den afvoer van faecaliën, geldelijke ver
plichtingen op te leggen ter dekking van 
de kosten van zoodanige werken, ontneemt 
rechtens aan de gemeente niet de bevoegd 
heid om door middel van overeenkomst 
die kosten geheel of ten deele af te wentelen 
op hen, die uit hoofde van hun bijzonder 
belang bij het totstandkomen van het werk 
tot het sluiten van zoodanige overeenk omst 
bereid zijn. 

Ook art. 238 Gemeentewet verzet zich 
niet tegen een dergelijke overeenkomst. 
In dit art. is u it sluitend van die diensten 
sprake, die het gemeentebestuur aan het 

publiek verstrekt, omdat het bestuur in 
het verstrekken van zoodanige diensten 
aan een ieder, die daarvan overeenkomstig 
de bestemming der diensten gebruik wil 
maken, ziet een openbaar gemeentebelang 
en dus een deel van zijn ·taak als Overheid, 
wat b.v. het geval kan zijn met het ambte
lijk doen wegen en meten. Van zoodanige 
diensten i echter geen sprake, nu de 
" dienst" welken de gemeente aan eischeres 
tegen de bedongen opofferingen harerzijds 
bewij st, hierin bestaat, dat de gemeente de 
voorwaarden vervult, waardoor het be
bouwen van een terrein van ei cheres, 
in verband met de eischen der Bouwver
ordening mogelijk wordt. De geldelijke 
bijdrage, welke eischeres uit hoofde van 
haar bijzonder belang aan de gemeente 
heeft toegezegd, is niet belooning van 
een aan haar door de gemeente in het alge
meen belang verstrekten dienst. 

De N . V. Meester's Gewapend Betonbouw, 
gevestigd te Amsterdam, eischeres tot cassatie 
van een op 17 Juni 1930 door het Gerechtshof 
te Amsterdam tusschen partijen gewezen ar
rest, advocaat Mr. J. van Kuyk, gepleit door 
Mr. A. H. J . van den B ie en, 

tegen : 
den Burgemeester van Amsterdam, als zoo
danig deze gemeente in rechten vertegenwoor
digende, wonende te Amsterdam, verweerder 
in cassatie, advocaat Mr. F. M. Westerouen 
van JYleeteren, gepleit door Mr. L. A. Nype ls. 

Conclus ie van den Adv.-Gen . Besier. 

Art. 69 der Amsterdamsche Bouwverorde
ning, zooals die destijds lu idde, verbood het 
oprichten van een gebouw anders dan aan een 
aan de gemeente in eigendom behoorenden 
weg, voor den openbaren dienst bestemd, en 
a r t. 71 voegde hieraan nog den eisch toe, dat 
op de plaats in verband met de bestemming 
van het gebouw voldoende gelegenheid moest 
bestaan tot afvoer van huis- en bedrijfswater 
of ván drekstoffen. Nadat aan eischeres, die 
een haar toebehoorend terrein wilde bebou
wen, dat aan deze voorwaarden niet voldeed, 
bouwvergunning was geweigerd, heeft zij in 
Maart 1920 met de gemeente eene overeen
komst gesloten betreffende de voorwaarden. 
waaronder de bebouwing zou kunnen gesch ie
den. Deze overeenkomst hield in , dat zij l e. 
zich verbond aan de Gemeente om niet in 
voll en en vrijen eigendom over te dragen een 
nader omschreven strook grond (tot straat te 
bestemmen) ; 2e. aan de gemeente een andere 
strook grond verk9cht (buiten verband met 
de bebouwing); 3e. vóór de overdracht van 
een en ander zonder nadere verrekening in de 
gemeentekas zou storten: a.. voor den aanleg 
tot straat van de onder l e bedoelde strook en 
van een strnat langs een der andere zijden van 
het te bebouwen terre in een be.drag van f 8175, 
b. voor het aanbrengen in de onder a bedoelde 
weggedeelten van inrichtingen voor den af
voer van faecal iën een bedrag van f 1155, 
c. als vergoeding van de waarde van den door 
de gemeente voor wegaanleg beschikbaar te 
stellen grond een bedrag van f 7187.25. 

De Gemeente heeft nu de betaling der onder 
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a, b en c genoernde bedragen van eischeres 
gevorderd, doch deze heeft geweigerd aan 
dezen e isch te vol doen, voor woveel thans 
nog van belang op grond, dat het niet geoor
loofd is deze bedragen, zij nde kosten van be
strating, rioleering, verlichting en dergelijke 
te heffen anders dan bij belastingverordening. 

De R echtbank heeft echter de vordering t.oe
gewezen en het Hof heeft bij het thans be
streden arrest haar vonnis bekrachtigd, naar 
aanleid ing van genoemd verweer overwegende, 
dat de wet niet verbiedt langs privaatrechte . 
lijken weg hetzelfde of een gel ijk doel te be-
1·eiken, dat de Gemeente ook langs den weg 
van art. 242c der Gemeentewet bereiken kan. 

De eischeres voert hiertegen als middel tot 
cassatie aan : ,,Schending, althans verkeerde 
toepassing van artt. 238, 239, 240, 254, 232 
t.ot en met 237, jis artt. 134, 136 en 141 
Gemeentewet, zooals deze luidde in 1920 na 
hare wijzi ging bij de wet van 17 Juni 1918, 
S . 378, art. 144 en 147 Grondwet van 29 
November 1917, S . 663, artt. 1269, 1276, 1356 , 
1371, 1373 en 1374 B. W ., art. 48 Rv. , artt. 1 
en 2 der Verordening op de heffing en invor
dering van het Straatgeld in de Gemeente 
Amsterdam van 19 April 1899, Gemeenteblad 
1899, afd. 3 n°. 91, zooals deze luidde na hare 
wijziging op 31 J ul i 1919, Gemeenteblad 1919, 
afd . 3 n°. 200, artt. 69 en 70 Bouwverorde
ning van Amsterdam van 5 Juli 1905, Ue
meenteblad van 1905, afd. 3 n°. 68, zooals 
deze lu idde na hare wijziging op 30 Juli 1919, 
Gemeenteblad van Amsterdam, afd. 3 n°. 211, 
art. 1 en 6 Woningwet, zooals deze luidde in 
1920 na hare wijziging bij wet van 26 Juli 
1918, S . 499, door te beslissen dat de over
eenkomst betreffende de voorwaarden, waar
onder de bebouwing van een aan eischeres 
toebehoorend terrein te Amsterdam, door haar, 
overeenkomstig de in artt. 69 I en 70 I der 
toen geldende Bouwverordening van Amster
dam gestelde eischen, zoll kunnen gesch ieden, 
welke overeenkomst volgens het oordeel van 
het H of tusschen eischeres en verweerder in 
cassatie in 1920 is tot stand gekomen, na de 
bekrachtiging daarvan door het beslllit· van 
den Gemeenteraad van Amsterdam van 31 
:\1aart 1920, bevestigd bij besluit van Ged. 
Staten van I oord-Holland op 28 April 1920, 
en bij welke overeenkomst ei cheres in cassatie 

,,a. zich verbond om aan de gemeente Am
sterdam om niet in vollen en vrijen eigendom 
over te dragen een nader omschreven strook 
grond, 

"b. aan die Gemeente verkocht tegen den 
prijs van f 10 per M2 de eveneens omschreven 
strook grond, onder de navolgende bepalingen: 

,,dat de overdracht van de aan die Ge- , 
meente in eigendom over te dragen terreinen · 
zal moeten geschieden ten overstaan van een 
van gemeentewege aan te wijzen notat· is; 

,dat door . eischeres in cassatie vóór deze 
overdracht zonder nadere verrekening in de 
gemeentekas zal worden gest.ort: 

"a. voor den aanleg van een straat en een 
straatgedeel te f 8175; 

,,b . voor het aanbrengen in die weggedeel
ten van inr ichtingen voor den a fvoer van 
iaecal iën f 1155 en 

"c. als vergoeding van de waarde van den 

door de gemeente voor wegaanleg beschik
baar te stellen grond f 7187.25, 

,, wat betreft de van eischeres in cassatie ge
vorderde stortingen genoemd sub a, b en c 
geen rechtskracht mist, omdat de wet niet 
verbiedt langs privaatrechtelijken weg het
zelfde of een soortgelijk doel te bereiken, dat 
de Gemeente ook krachten een belasting-ver
ordening bereiken kan, 

"ten 011rechte daar het aanleggen van voor 
den openbaren dienst bestemde gemeentewe
gen, evenals het aanbrengen daarin van in
richtingen voor den afvoer van faeca liën, vol
gens artt. 134, 135 en 141 der voornoemde 
Gemeentewet en art. 144 Grondwet behoort 
tot de taak van den Gemeenteraad waarvoor 
dan ook aan de Gemeentebesturen krachten. 
art. 240i, (thans art. 242c) der in 1920 gel 
<lende gemeentewet, het recht is gegeven dt 
zoogenaamde "straatgeldbelasting" te heffer, , 
mits clan krachtens een raadsbesluit, goedge
keurd door den Koning, terwijl krachtens het 
aangehaalde art. 238 der toenmalige Gemeen
tewet, het aan een Gemeentebestuur ook 
slechts dan vrijstaat om dergelijke betalingen 
voor door de Gemeente te verstrekken dien
sten in casu dan bestaande in het aanl eggen 
van een openbaren gemeenteweg en in het 
aanbrengen daarin van inrichtingen voor den 
afvoer van faecaliën, te vorderen, ind ien dit 
gesch iedt krachtens een Koninkl ijk goedge
keurd raadsbesluit, hebbende, zoowel in het 
een, als andere geval een Gemeentebestuur 
niet het recht den waarborg, die gelegen is in 
de Koninklijke goedkeuring van het daartoe 
strekkende raadsbesluit, te doen vervallen, 
door dergelijke stortingen bij een privaatrech
telijke overeenkomst te brengen ten laste van 
hem, die op zijn grond wenscht te gaan bou
wen en dit, krachtens de bepalingen der bouw
verordening, slechts kan doen aan een aan de 
gemeente in eigendom behoorenden en voor 
den openbaren dienst bestemden en behoorlijk 
aangelegden weg." 

Dit middel schijnt mij ongegrond . Immers 
ik kan niet inzien, waarom, indien het ver
boden is, anders dan aan een aan de Geemente 
toebehoorenden openbaren weg .te bouwen en 
die weg nog moet worden aangelegd, de Ge
meente de kosten vau dien aanleg (met inbe
grip van het mede vereischte riool of ander 
afvoermiddel van drekstoffen) niet bij pri
vaatrechtelij ke overeenkomst zou mogen bren
gen ten laste van den aanstaanden bouwer, 
het dezen aldus mogelijk makende zijn grond 
z.g.n . ,,bo"'vrijp" te maken en hem aldus in 
staat stellende de bezwaren, dat de grond 
nog niet aan een openbaren gemeenteweg ligt 
en dat uog geen afvoermiddel van drekstoffen 
aanwezig is, te overwinnen. Het aanleggen 
van openbare wegen en van bedoelde afvoer
middelen is geenszins de vervulling van een 
taak, welke de wet aan de Gemeente oplegt. 
Zij doet dit ook niet bij de artt. 141 en 135 
der Gemeentewet, die slechts het gemeentelijk 
orgaan aanwijzen, dat aan het werk moet wor
den ge teld, wanneer de Gemeente het noodig 
oordeelt een weg aan te leggen of een veror
dening te maken in het belang der openbare 
gewndheid. Voorts wordt de waarborg der 
koninklijke goedkeuring alleen vereischt voor 
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belastingverordeningen, en wel omdat de be
lasting wordt opgelegd, doch kan zij ontbreken 
bij een privaatrechtelijke overeenkomst, al 
wordt daarmede, althans gedeeltelijk, hetzelfde 
doel beoogd als bij de in het middel genoemde 
Verordening op de heffing en invordering van 
het straatgeld in de gemeente Amsterdam, n.l. 
het brengen van zekere kosten ten laste van 
wie aan den openbaren weg bouwt of van 
diens rechtsopvolger, omdat bij zulk een over
eenkomst de verplichting tot betaling van die 
kosten niet wordt opgelegd, doch door wils
overeenstemming verkregen. 

Toegegeven moet wel worden, dat - gelijk 
cok Bool in zij n werk "de Gemeentewet" op 
blz. 47 betoogt - het onbillijk is, wanneer 
na zulk een overeenkomst tot vergoeding var, 
dezelfde kosten belasting zal worden geheven, 
doch dit kan aan de eenmaal tot stand geko
men overeenkomst haar rechtskracht niet ont
nemen. 

Ik concludeer daarom tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeel ing der eischeres 
in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat tusschen partijen is tot stand gekomen 

de overeenkomst opgenomen in het na te mel
den middel van cassatie, welke overeenkomst 
de e ischeres tot cassatie - Betonbouw - aan
girrg, ten e inde, in verband met door de toen
maals geldende Bouwverordening van Amster
dam gestelde eischen, den voorgenomen bouw 
op een haar toebehoorend terrein mogelijk te 
maken· 

dat bij inleidende dagvaarding de gemeente 
Amsterdam f 16517.25 van Betonbouw heeft 
gevorderd, uitmakende het totaal der beta lin
gen waartoe I aatstgenoemde zich bij de over
eenkomst had verbonden; 

dat de Arr.-Rechtbank te Amsterdam bij 
vonnis van 16 April 1928 (N. J. 1929, 63, 
Red.) deze vordering heeft toegewezen; 

dat Betonbouw tegen dit vonnis in hooger 
beroep onder meer, deze grief heeft opgewor
pen, dat meergemelde overeenkomst alle 
rechtskracht mist, daar zij i~ gesloten als voor
waarde voor het verleenen van een bouwver
gunning, zooals door de gemeente zelf bij dag
vaarding is gesteld en ook door de Rechtbank 
in haar vonnis aangenomen is; 

dat het Hof in verband met een ander door 
Betonbouw gevoerd verweer heeft overwogen, 
dat noch uit het bes! uit van den Raad tot 
aangaan der overeenkomst blijkt, noch in de 
dagvaarding is gesteld, dat het aangaan der 
overeenkomst voorwaarde was voor het ver
leenen der bouwvergunning, terwijl, al moge 
nu ook bedoelde overweging in het vonnis aan 
appellante aanleiding hebben kunnen geven tot 
die meening, de Rechtbank daarmede slechts 
te kennen heeft willen geven, dat door het 
sluiten der overeenkomst de voor het verkrij
gen van bouwvergunning noodzakelijke voor
waarde, dat het terrein eerst bouwrijp moest 
zijn, was vervuld; 

dat het Hof voorts de bovenvermelde grief 
onderzoekende, heeft overwogen: 

"dat appellante ter toelichting nog heeft 
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aangevoerd, dat de gevorderde betaling slechts 
kan steunen op eene belastingverordening 
krachtens art. 242c der Gemeentewet; 

,,dat, zooals volgt uit hetgeen reeds over
wogen werd, deze grief feitelijk niet gegrond 
is· 

'.,dat, voor zooverre appellante mocht be
doel en dat de ten deze gesloten overeenkomst 
rechtskracht mist, omdat de gevorderde beta
ling slechts kan steunen op eene belastingver
ordening krachtens art. 242c der Gemeentewet. 
ook dan de grief niet opgaat, omdat de wet 
niet verb iedt langs privaat-rechtelijken weg 
hetzelfde of een soortgelijk doel te bere iken, 
dat de gemeente ook langs den weg van dat 
wetsartikel bereiken kan·" 

dat het Hof op deze e'n andere, thans niet 
ter zake doende, gronden het vonnis waarvan 
beroep heeft bekrachtigd; 

0 . dat Betonbouw tegen deze uit praak het 
volgende middel van cassatie heeft aange
voerd: zie Concl. Adv.-Gen.; 

0. dat, gelijk het Hof terecht aanneemt, de 
bevoegdheid van de gemeente om bij belas
tingverordening éénzijdi g aan hen, die door 
de ligging van hun omoerend goed in bijzon
dere mate belang hebben bij den aan leg van 
een openbare straat en de daarin aan te bren
gen inrichtingen voor den afvoer van faeca
liën, geldelijke verplichtingen op te leggen ter 
dekking van de kosten van zoodanige werken. 
rechtens de gemeente niet ontneemt de be
voegclbeid om door middel van overeenkomst 
die kosten geheel of ten deele af te wentelen 
op hen, die uithoofde ,•an hun bijzonder be
lang bij het tot standkomen van het werk tot 
het slu iten van zoodanige overnenkomst be
reid zijn; 

dat ook in art. 238 Gemeentewet het middel 
geen steun vindt; 

dat wel ingevolge het eerste lid van dit 
art ikel gelden voor het genot van door of van
wege het gemeentebestuur verstrekte diensten 
alleen op grond van een belastingverordening 
mogen worden geheven; 

dat echter ook blijkens den verderen inhoud 
van het artikel hier uitsluitend van die dien
sten sprake is, die het gemeentebestuur aan 
het publiek verstrekt, omdat het bestuur in het 
verstrekken van zoodanige diensten aan een 
ieder, die daarvan overeenkomstig de bestem
ming der diensten gebruik wil maken, ziet 
een openbaar gemeentebelang en dus een deel 
van zijn taak als Overheid; 

dat, om een voorbeeld te noemen, de ge
meente ambtelijk kan doen wegen en meten, 
omdat zij het van algemeen belang acht, dat 
die werkzaamheden ten behoeve van hen, die 
daaraan behoefte hebben, geschieden onder 
ambtelijke waarborgen voor betrouwbaarheid, 
in welk geval de betaling, die zij voor die 
di ensten e ischt, valt onder het bereik van 
art. 238 lid 1 ; 

dat echter van soortgelijke diensten hier 
geen sprake is; 

dat toch de "dienst", wel ken de gemeente 
aan Betonbouw tegen opofferingen harerzijds, 
waaronder de meergemelde betalingen, be
wijst, hierin bestaat, dat de gemeente de voor
waarden vervult, waardoor het bebouwen van 
een terre in van Betonbouw, in verband met 

5 
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de door de Bouwverordening gestelde eischen, 
mogelijk wordt; 

dat de gemeente in het verstrekken van de
zen dienst geenszins vindt een deel van haar 
taak als Overheid en zij clan ook meergemelde 
openbare straat en werken daarin aanlegt al
leen ter behartiging van de algemeene belan
gen van het openbaar verkeer en de openbare 
gezondheid, en niet ten einde het bijzonder 
belang, dat als voormeld Betonbouw bij het 
tot standkomen der werken heeft, te dienen; 

dat mitsdien de geldel ijke bijdrage, die Be
tonbouw uithoofde van haar bijzonder belang 
aan de gemeente heeft toegezegd, niet is be
looning van een aan haar door de gemeente 
in het algemeen belang verstrekten dienst, en 
daarom valt buiten het gebied van art. 238 
lid 1 der Gemeentewet ; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan lei
den· 

V~rwerpt het beroep. 
( . J.) 

28 Maart 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 20.) 

Een verleende vergunning kan buiten 
goedvinden van den concessionaris slechts 
worden ingetrokken in het bij art. 20 
omschreven geval, met name, wanneer de 
gestelde voorwaarden niet worden opge
volgd. u de appellanten subsidia ir, voor 
het geval de bestreden voorwaarden niet 
te hunnen gunste mochten worden gewij
zigd, op behoud van de vroeger verleende 
vergunningen hebben aangedrongen, be
hoort de intrekking van deze vergunningen 
te worden teniet gedaan terwijl in verband 
daarmede ook de verleende vergunning, 
welke door de appellanten ruet langer 
wordt begeerd, ruet behoort te worden 
gehandhaafd . 

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

P. Steenhuis Jr. en C. Bijsterveld, firmanten 
der. Stoomzuivelfabriek en Melkinrichting 
,,De Nijverheid" te Groningen, tegen het be
sluit van Burgemeester en vVethouders van die 
gemeente van 30 November 1929, N°. 25462, 
waarbij hun en hunne rechtverkrijgenden, 
met intrekking van de vroeger te dezer zake 
verleende vergunningen, voorwaardelij k ver
günning is verleend tot het oprichten van eene 
door 3 electromotoren van respectievelijk 15, 3 
en ¾ pk. in werking te brengen zuivelfabriek 
met een stoomketel van 6 atmosferen, in het 
gebouw gemerkt nummers 2, 4 en 6 en staan
de in de Van Jul singhllstraat op de perceelen 
kadastraal bekend gemeente Groningen, Sec
tie B nummers 7387, 6192 en 6190; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
25 Februari 1931, N°. 121; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 24 Maart 
1931, N°. 223 H, Afdeeling Arbeid; 

0. dat, nadat P. Steenhuis Jr. en C. Bijs
terveld te Groningen aan Burgemeester en 
Wethouders van deze gemeente hadden ver
zocht, hun, met intrekking van de vrneger te 
dezer zake verleende vergunningen, vergun
ning te verleenen voor het oprichten van eene 

àoor drie electromotoren, onderscheidenlijk 
van 15, 3 en ¾ pk. in werking te brengen zui
velfabriek met stoomketel van zes atmosferen, 
in het perceel, staande aan de Van Julsingha
straat nummers 2-4-6, kadastraal bekend ge
meente Groningen, Sectie B nummers 7387, 
6192 en 6190, Burgemeester en Wethouders 
met intrekking van de vroeger te dezer zake 
verleende vergunningen, aan de verzoekers en 
hunne rechtverkrijgenden de gevraagde ver
gunning hebben verleend onder een 11-tal 
voorwaarden, waarvan die onder 5° en 10° 
luiden als vol gt: 

5°. De zoldering van het ketelhuis moet 
over de geheele oppervlakte worden bekleed 
met haringgraat.staal, waarover eene laag 
portland-cementspecie, ter dikte van ten min
ste 0.03 M. moet worden aangebracht; 

10°. Als stook-materiaal van het ketelvuur 
moet uitslui tend magere steenkool worden ge
bezigd, tenzij een voldoende vliegaschvonken
vanger wordt aangebracht ; 

dat van dit be luit P. Steenhuis Jr. en 
C. Bijsterveld bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat de voorwaarden in dit be
sluit genoemd (speciaal de 5de en l0de voor
waarde) hun te bezwarend en overbodig voor
komen; dat zij , indien dit bezwarende besluit 
toch in zijn geheel mocht worden gehand
haafd, zeer waarschijnlijk genoodzaakt zullen 
zijn het bedrijf stop te zetten; dat zij dan 
1 iever op de oude te dezer zake verleende ver
gunningen van 13 Maart 1899 en 20 Januari 
1919, welke bij de onderhavige beslissing van 
Burgemeester en Wethouders van Groningen 
ingetrokken zijn, zouden blijven doorwerken; 
dat zij verzoeken het bovengemelde besluit 
a lsnog te wijzigen of te vernietigen; 

0. dat, al mogen de appellanten eene uit
breiding van de bestaande inrichting, waar
voor op 13 Maart 1899 en 20 Januari 191!t 
vergunningen zijn verleend, hebben beoogd, 
nu zij, zij het ook blijkens de stukken op ver
zoek van het Gemeentebestuur, vergunning 
voor het oprichten van eone geheel nieuwe in
richting met intrekking van de vroegere ter
zake verleende vergunningen hebben verzocht, 
Burgemeester en Wethouders, overeenkomstig 
de aanvrage beschikkende, niet geacht kun
nen worden in strijd met de wet te hebben 
gehandeld; 

dat de appellanten in beroep bezwaar ma
ken tegen de bij het bestreden bes! uit aan de 
bovengemelde vergunning verbonden voor
waarden onder 5 en 10, op grond, dat de 
daarin vervatte verplichtingen onnoodig en 
bezwarend zouden zijn; 

dat echter met den Directeur-Generaal van 
den Arbeid moet worden aangenomen, dat de 
evengenoemde 5de voorwaarde met het oog op 
brandgevaar niet kan worden gem ist, terwijl 
ook de l0de voorwaarde, voor zoover daarbij 
als stook-materiaal van het ketelvuur uitslui
tend magere steenkool is voorgeschreven, zij 
het ook met eenige na<lere preciseering, tei
voorkoming van roetverspreiding, zou moeten 
worden gehandhaafd; 

dat de appelanten voor dit geval hebben te 
kennen gegeven op de verleende vergunning 
geen prijs te stell en en er de voorkeur aan te 
geven, krachtens de bij het bestreden besluit 
ingetrokken vergunningen van 13 Maart 189!t 
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en 20 J anuari 1919 , door te werken, waarom 
zij hebben verzocht het bestreden besluit te 
vernietigen; 

0 . dienaangaande, dat krachtens de Hin
derwet eene verleende vergunning buiten 
goedvinden van den conces,ionaris slechts kan 
worden ingetrokken in het bij artikel 20 der 
wet omschreven geval, met name, wanneer de 
gestelde voorwaarden niet worden opgevolgd, 
welk geval zich hier niet heeft voorgedaan; 

dat mitsdien, nu de appell anLen subsidiair, 
voor het geval de bestreden voorwaarden niet 
te hunnen gunste mochten worden gewijzigd, 
op behoud van de vroeger verleende ver
gunningen hebben aangedrongen, de intrek
king van deze vergunningen behoort te wor
den te niet gedaan, terwijl in verband daar
mede ook de verleende vergunning, welke door 
de appellanten niet langer wordt begeerd, 
niet behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Groningen van 30 November 
1929, No. 25462, te vernieLigen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij -
verheid is belast, enz. (A. B.) 

30 Maart 1931. KO:t{INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Atr. 96.) 

Het onderling verband van het 1° lid 
sub a en het 2• lid brengt mede dat, wil h et 
1 • lid toepassing kunnen vinden, op de 
teldata van het jaar, onmiddellijk vooraf
gaande aan dat, waarvoor vergoeding 
gevraagd wordt, alle klassen, over welke 
volgens het leerplan de leerstof verdeeld is, 
in werking moeten zijn. 

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

het Bestuur der Sint ~ lillibrordus-Vereeni
ging te 's-Gravenhage, tegen de beslissing van 
Onzen Min ister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 25 September 1930, N°. 
1531, Afdeel ing Lager Onderwijs Financieel. 
tot vaststelling van de Rijksve,·goeding, be
doeld in art. 97 der Lager Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1929 , ten behoeve van de bij
zondere school voor uitgebreid lager onder
wijs aldaar, Hoef kade 322; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad, 
Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs, van 
24 December 1930, N°. 10931 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 F ebruari 1931 , N°. 98; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ~ 7etenschappen van 26 
Maart 1931, N°. 7714, afdeeling Lager On
derwijs Financieel; 

0. dat Onze Minister van Onderwij s, Kun
sten en Wetenschappen, bij be luit van 25 
September 1930, N° . 1531, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, heeft verklaard, dat de 
bovengenoemde school niet in aanmerking kan 
komen voor Rijksvergoeding over 1929, uit 
overweging, dat ingevolge het eerste I iel onder 
rt van art. 96 der Lager Onderwijswet 1920 
niet voor Rijksvergoeding in aanmerking ko
men de scholen, waarvan het aantal leerlin-

gen, dat als werkelijk schoolgaand bekend 
staat, berekend naar den maatstaf van art. 28 
dier wet, minder bedraagt clan in art. 73, 
&erste lid onder a, dier wet is bepaald; dat 
dit aantal voor eene school voor uitgebreid 
lager onderwijs in de gemeente 's-Gravenhage 
ten minste 60 bedraagt; dat het gemiddelde 
aantal leerlingen van deze school over het 
jaar 1928 ·bedraagt 50; dat het geval, be
doeld in het tweede lid van art. 96 niet aan
wezig is, vermits deze school voor uitgebreid 
lager onderwijs werd geopend op 1 Septem
ber 1926 en over het geheele jaar 1929 drie 
klassen in werking waren ; dat deze school 
derhalve valt onder de uitsluitingsbepaling 
van art. 96 , l e lid sub a, der Lager Onder
wij wet 1920 ; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen aanvoerende, dat 
van de op 1 September 1926 geopende school, 
van 1 September 1928 af, alle klassen, over 
welke volgens het leerplan de leerstof ver
deeld i , in werking zijn, 1..oodat voor de be
oordeel i ng van de vraag, of deze school ook 
van 1 September 1928 af voor de Rijksvergoe
ding in aanmerking komt, het beaalde in art. 
96, eerste lid onder a, der Lager Onderwijswet 
1920 van toepass ing is; dat Onze Minister 
van Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen, 
blijkens zijne bovenvermelde be lissing, de op
vatting huldigt, dat in het onderhavige geval 
aan deze wetsbepaling alleen dan aanspraak op 
Rijksvergoeding over het jaar 1929 kan wor
den ontleend, indien het gemiddelde aantal 
leerl ingen over het jaar 1928 ten m inste 60 
had bedragen; dat Onze Minister dan echter, 
naar zij ne meening, ten onrechte buiten be
schouwing -laat de toevoeging "met dien ver
stande, dat voor eene school, welke reeds ver
goed ing genoot, doch waar het aantal leer• 
1 ingen daalt beneden het volgens art. 73 ver
eischte aantal, dat genot gedurende drie ach
tereenvolgende jaren niet op dien grond ver
loren gaat. mits in geen jaar het aanta l daalt 
beneden het drie-vierde-gedeelte daarvan" ; 
dat, aangezien de school over de jaren 1926, 
1927 en 1928 voor de Rijksvergoeding in aan
merking is gekomen en gedurende het tijd
vak 1 September tot en met 31 December 
1928 door ten minste 60 leerlingen werd be
zocht, terwijl het aantal leerlingen in het jaar 
1928 niet minder heeft bedragen dan het drie
vierde gedeelte van het volgens art. 73 der 
wet ver.eischte aantal, z. i. volgens het be
paalde in art. 96, eerste lid onder a, ook voor 
het jaar 1929 aanspraak op de Rijksvergoe
ding bestaat, dat het ook nimmer in de be
doeling van den wetgever kan hebben gele
gen, voor te schrijven, dat reeds over een jaar, 
waarin nog niet alle klassen in werking zij n 
(in casu over het jaar 1928) , gemiddeld het 
minimum van 60 leerlingen moet zijn be
reikt; dat, ware zulks wel het geval, het be
paalde in het tweede lid van art. 96 der wet 
geen zin zou hebben; dat immers · in dat ge
val de bovenbedoelde, op 1 September 1926 
geopende school over het tijdvak van 1 Sep
tember tot en met 31 December 1928, toen, 
evenzeer a ls in het jaar 1929, a ll e klassen in 
werking waren, slechts voor Rijksvergoeding 
in aanmerking had kunnen komen, indien de 
school in het jaar 1927. in welk jaar van 1 



1931 30 MAART 68 

Januari-1 September slechts één kla se en 
van 1 September af slechts twee klassen in 
werking waren, door ten minste 60 leerlingen 
was bezocht; dat de onhoudbaarheid van het 
door Onzen 'Minister ingenomen standpunt 
zich nog duidelijker illustreert, indien men 
het geva l ste lt, dat aan een op 1 September 
1926 met één leer jaar geopende school reeds 
van 1 September 1927 af alle leerjaren aan
wezig zijn; dat in dit geval, volgens de door 
Onzen Minister gehuldi gde opvatting, over 
de laatste vier maanden van 1927 slechts aan
spraak op Rijksvergoeding zou bestaan. indien 
het gemiddeld aantal leerlingen in 1926 (be-
1ekend naar de teil in gen op 16 September, 31 
October en 16 December van dat jaar) ten 
min te 60 had bedragen, in welk geval het 
bepaalde in het tweede lid van art. 96 der 
wet dus in het geheel geen toepas ing zou 
kunnen vinden; dat Onze Mini ter dan ook 
blijkbaar bij de vaststelling van de Rijksver
goeding voor de school in kwestie over het 
tijdvak 1 September tot en met 31 December 
1928, t,oen ook alle klassen in werking waren, 
de consequentie van het thans door hem ken
baar gemaakte standpunt niet heeft willen 
aanvaarden; dat immers bij ministerieele be
schikking van 14 November 1929, N°. 3102, 
Afdeeling L ager Onderwijs Financieel, de 
Rijksvergoeding over het geheele jaar 1928 
voor deze school is verleend, niettegenstaande 
de school in !tet jaar 1927 door minder dan 
60 leer! ingen werd bezocht; dat trouwens voor 
a ndere in de gemeente 's-Gravenhage geves
tigde scholen voor uitgebreid lager onderwijs, 
welke in volkomen hetzelfde geval verkeerden 
a ls de school in kwestie, in tegenstelli ng met 
het thans door Onzen 1inister ingenomen 
standunt, de Rijksvergoeding over het jaar, 
volgende op dat, waarin ook het derde lee r
jaar in werking kwam, wèl is toegekend, of
schoon ook deze scholen in het laatstbedoelde 
jaar door minder dan 60 leerlingen werden 
bezocht; 

0. dat ingèvolge art. 96, lid 1, onder a, der 
Lager Onderwijswet 1920 niet voor Rijksver
goeding in aanmerking · komen scholen, waar
van het aantal leerlingen, dat als werkelijk 
school gaande bekend staat, berekend naar den 
maatstaf van art. 28, minder bedraagt, dan 
in art. 73, eerste lid, onder a, i bepaald, met 
dien verstande, dat voor eene school, welke 
reeds vergoeding genoot, doch waar het aan
tal leerl ingen daalt beneden het volgens art. 
73 vereischte aantal, dat'-genot gedurende drie 
achtereenvolgende jaren niet op dien grond 
verloren gaat, mits in geen jaar het aantal 
daalt beneden het drie-vierde gedeelte daar
van; 

dat ingevolge art. 96, lid 2, de voornoemde 
bepaling niet van toepassing is ten aanz ien 
van schol en, waarvan nog niet alle klassen, 
ov~r welke volgens het leerplan de leerstof 
verdeeld is, in werking zijn, met dien ver
stande, dat aan scholen voor uitgebreid lager 
onderwijs het aantal leerlingen gedurende de 
eerste twee jaren na de opening der school 
niet minder bedraagt dau de helft van het 
vereischte aantal; 

dat art. 96, lid 1, dus als voorwaarde voor 
vergoeding een minimum-aantal leerlingen 
i,i cht en voor de beoordeeling van de vraag, 

of een school het vereischte minimum-aantal 
leerlingen heeft, overeenkomstig den maatstaf 
van art. 28, lid 6, besl issend zijn de teldata 
van het kalenderjaar, onmiddellijk vooraf
gaande aan dat, waarvoor vergoeding ge
vraagd wordt; 

dat de strekking van het tweede lid van art. 
96 deze is, dat de e isch van een minimum
aantal leerlingen niet geldt, zoolang nog niet 
alle klassen, over welke volgens het leerplan 
de leerstof verdeeld is, in werking zijn, mits 
aan scholen voor uitgebrP,id lager onderwijs 
het aantal leer! ingen gedurende de eerste 
twee jaren na de opening der school niet min
der bedraagt dan de helft van het vereischte 
aantal; 

dat derhalve, wil het eerste lid toepassing 
kunnen vinden, op de teldata van het jaar, 
onmiddellijk voorafgaand aan dat, waarvoor 
vergoeding gevraagd wordt, a lle klassen, over 
welke rnlgens het leerplan de leerstof ver
deeld is, in werking moeten zijn; 

dat zulks aan de onderhavige school niet 
het geval was, aangezien op de eerste twee tel
data van 1928 de hoogste klasse nog niet in 
werking was; 

dat mitsdien Onze Minister ten onrechte 
heeft gemeend, dat art. 96, lid 1, onder a, toe
passing kon vinden; 

dat de slotbepaling van het tweede lid van 
art. 96, welke een e isch stelt voor de eerste 
twee jaren na de opening van de school, in 
het onçierhav,ge geval van geen belang is, 
aangezien de school op 1 September 1926 is 
geopend en de vergoeding betreft het jaar 
1929, zoodat de eerste twee jaren na de ope
ning van de school reeds zijn verloopen; 

dat de vergoeding alsnog behoort te worden 
vastgesteld op het hierna te melden bedrag; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van de bestreden bes! issing 
van Onzen Minister van Onderwij s, Kunsten 
en Wetenschappen van 25 September 1930, 
N°. 1531, Afdeeling Lager Onderwijs Finan
cieel, het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager Onderwijswet 1920, over 
1929, voor deze school, va t te stell en op 
f 7186 .67. 

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

30 Maart 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Woningwet art. 3; B. W. art. 1356 ; 
Grondwet art. 151. ) 

[De Gem. Verord. voor Velclhuizen ver
plicht den eigenaar v. e. woning, die met 
een leiding van niet langer clan 100 M. 
aan de leiding v. cl. Stichting Drinkwater
leiding W est-Utrecht aangesloten kan 
worden, zorg te dragen, dat deze woning 
aan die leiding aangesloten is en water kan 
worden geleverd, een en ander op de door 
Gedep. Staten goedgekeurde of vastge
stelde voorwaarden voor aansluiting en 
waterlevering. In art. 3 der Voorwaarden 
is bepaald, dat de aanvrager zich bij onder
teekening v. h. aanvraagformu lier ver
bindt de bepalingen der voorwaarden, 
gelijk deze than luiden of in de toekomst 
zullen luiden, te zullen nakomen.] 

L c. was de voorwaarde, volgens welke 
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de aanvrager zich moet verbinden, wel 
degelijk door Ged. Staten goedgekeurd. 
Dit sluit echter geenszins in, dat Gedep. 
Staten daarmede reeds vooraf de nog aan 
te brengen wijzigingen hebben goed
gek eurd. Derhalve levert het bewezen 
verklaarde het bedoelde strafbare feit op. 

De grief a ls zou het feit niettemin niet 
strafbaar zijn op grond dat niet kan worden 
gevorderd zich te verbinden tot een__ ver
plichtmg t . o. v. de St1ch tmg, terw1Jl de 
inhond dier verplichting hem onbekend is, 
hetgeen met de wet en de goede zeden_ in 
strijd zou ziJn, is ongegrond. Een bepaling 
der wet, volgens welke h et verboden zou 
zijn, dat bij het aan~aan eener overeen
komst, de eene partiJ zich verbindt om 
zich te gedragen naar door de andere 
partij nader vast te stellen, en door een 
openbaar lichaam goed te k'.3uren, voo1:
waarden, valt niet aan te w1Jzen, terw1Jl 
dergelijke bij bedrijven als wate_rvoor
ziening, levering van gas en electric1teit, 
enz., veelal voorkomende voorwaarden, 
wanneer door openbare lichamen tegen 
misbruik wordt gewaakt, ook geenszins 
met de goede zeden in strijd kunnen worden 
geacht. 

De H. R. neemt implicite aan, dat de 
verordening niet-önverbindend is op grond, 
dat zij in strijd zou zijn met a rt. 151 Gr.w. 
(als r egelende burg. recht). 

Op het beroep van G. de H., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen I aste gewezen 
vonnis van de Arr.-R echtbank te Utrecht van 
28 October 1930, waarbij in hooger beroep, 
na vernietiging van een door het Kantonge
recht te Woerden op 5 Juni 1930 gedane uit
spraak, requirant, ter zake van "het te Veld
huizen a ls eigenaar van eene (aldaar op het 
oogenbl ik van het in werking treden der Ver
ordening betreffende de beschikbaarstelling 
van drinkwater in woningen voor de ge
meente Veldhuizen bestaande, niet onder ar
t ikel 2 der Verordening vallende} woning, 
welke zich bevindt in een gebouw, hetwelk 
met eene dienstleiding van niet langer dan 
100 Meter aan de Drinkwaterleiding van de 
Stichting Drinkwaterleiding West-Utrecht aan
gesloten kan worden ,niet zorg dragen dat in 
deze woning water uit de Drinkwaterleiding 
kan worden geleverd op de door Gedepateerde 
Staten van de provincie Utrecht krachtens de 
Drinkwaterverordening voor de Provincie 
Utrecht 1923 goedgekeurde of vastgestelde 
voorwaarden voor waterlevering" , met aanha-
1 ing van de artikelen 3 en 4 der Yerordening 
betreffende de beschikbaarstelling van drink
water in woningen der gemeente Veldhuizen, 
3 en 41 der Woningwet, 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot eene geldboete van honderd gul 
den en t ien dagen vervangende hechtenis. 
(Gepleit door Mr. H.A. Dambrink te Utrecht.} 

Conclusie van den Procureur-Generaal. 

Op straffe van hechtenis of ·geldboete (Art. 
4) verplicht artikel 3 der Verordening, betref. 
fende de beschikbaarheid van drinkwater in 
woningen, van de gemeente Veldhuizen den 
e igenaar eener op het oogenblik van de in-

werkingtreding dier Verordening bestaande 
woning, waarvoor eene pijpl e iding vereischt 
wordt van niet meer dan 100 Meter , zorg te 
dragen voor de aansluiting vóór 1 Juli 1928 
op de drinkwaterleiding W est-Utrecht, een en 
ander op de door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht krachtens de Drinkwaterverordening 
voor de Provincie Utrecht 1923, goedgekeurde 
of vastgestelde Voorwaarden voor aansluiting 
en waterlevering. 

Hieraan zou verdachte niet hebben voldaan, 
waarom hem eene boete werd opgelegd we
gens: ,,Het te Veldhuizen a ls e igenaar van 
eene (aldaar op het oogenblik van het in 
werk i-:ig treden der Verordening betreffende 
de beschikbaarstelling van drinkwater in wo
ningen voor de gemeente Veldhuizen bestaan
de, niet onder artikel 2 der Verordening val 
l ende) won ing, welke zich bevindt in een ge
bouw, hetwelk met eene dienstleiding van niet 
langer dan 100 Meter aan de Drinkwater
leiding West-Utrecht aangesloten kan worden, 
niet zorgen dat in deze woning water uit de 
Drinkwaterleiding kan worden geleverd op de 
door Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht krachtens de Drinkwaterverordening 
voor de Provincie Utrecht 1923 goedgekeurde 

' of vastgestelde voorwaarden". 
Door deze uitspraak gevoelt requirant zich 

gegriefd, weshalve hij bij pleidooi deed kla
gen over: ,,Schending, immers verkeerde toe
passing van de artikel en 1 , 3 en 41 der vVo
n ingwet, 3 en 4 der Gemeente-Verordening 
van Veldhuizen van 27 October 1927 en 23 en 
91 Sr.", omdat van hem niet mocht worden 
verlangd, dat hij eene aanvrage teekende, 
waarbij hij bij voorbaat verklaarde zich te 
zullen onderwerpen aan nadien door Gedepu
teerde Staten goed te keuren voorwaarden. 
Dit zou zijn "contractsdwang", die ongeoor
loofd is daar het onredelijk is eenig staats
burger ~nder strafbedreiging te dwingen tot 
het onderteekenen van eene acte, waarbij hij 
verklaart genoegen te nemen met nog in de 
toekomst door de wederpartij eenzijdig, zij het 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 
te maken bepalingen . 

Ik geloof, dat deze redeneering onjuist is. 
De Verordening zelve geeft den rechtsplicht 
van den eigenaar eener woning te Veldhuizen 
aan, n.l. om te zorgen \'Oor aansluiting vóór 
1 Juli 1928 aan de leiding van de Stichting 
Drinkwaterleiding West-Utrecht, op de voor
waarden voor aansluiting en waterlevering 
door Gedeputeerde Sta ten vastgesteld. Vol
doet men hieraan niet, dan is er overtreding 
van artikel 2 dier Verordening. Al staat der
halve ook in het aanvraagformulier, dat voor 
eventueele aansluiting onderteekend moet wor
den, vermeld, dat de aanvrager zich verbindt 
de bepalingen der voorwaarden, gelijk die 
thans of in de toekomst luiden en zullen lui
den, te zu ll en nakomen, zoo is dit niet anders 
rlan eene eenvoudige weergave van de door de 
Verordening aan genoemde Staten a ls pu
bl iekrechtelijk lichaam gegeven bevoegdheid 
om de voorwaarden van aansluiting en water
lever ing naar eigen inzicht eenzijdig te wij
zigen. Er is dus geen kwestie van ongeoor
loofde inperking der contractsvrijheid , doch 
louter van eene herinnering aan een aan den 
Raad van Veldhuizen toekomend recht in het 
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huishoudelijk belang dier gemeente voor te 
schrijven, wat naar zijn oordeel voor de ge
zondheid der inwoners gevorderd wordt. 

Ik voeg daaraan deze opmerking toe, dat de 
quali ficatie van het bewezene mij onvolledig 
lijkt. Bewezen geacht toch is, dat de woning 
reeds op 9 December 1927 bestond, zoodat zij 
volgens artikel 2 reeds vóór den eersten J uli 
van het jaar 1928 aangesloten h ad moeten 
zij n, waarmede door de Arr.-Rechtbank te 
Utrecht geen rekening is gehouden. 

Ik concludeer m itsdien, dat het bestreden 
vonnis uitsluitend op dit punt zal worden 
vern ietigd, dat het bewezene zal worden be
noemd als: ,,Het te Veldhuizen als eigenaar 
van eene op het oogenblik van het in werking 
treden der Verordening betreffende de be
sch ikbaarheid van drinkwater in woningen 
dier gemeente bestaande en niet onder artikel 
2 dezer verordening vallende woning, welke 
zich bevindt in een gebouw, hetwelk met een 
d ienstleiding van niet langer clan 100 Meter 
aan de drinkwaterleiding van de Stichting 
Drinkwaterleiding West-Utrecht aangesloten 
kan worden, niet zorg dragen, dat deze wo
ning vóór den eersten Juli van het jaar 1928 
aan voornoemde Drinkwaterleid ing aangeslo
ten i en dat in deze woning water uit d ie 
Drinkwaterleiding kan worden geleverd, een 
en ander op de door Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Utrecht krachtens de Drink
waterverordening voor de Provincie Utrecht 
1923, goedgekeurde of vastgestelde Voorwaar
den voor aansluiting en waterlevering" en 
overigens tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het ver lag van den Raadshee,· 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (Zie 
Concl. Proc.-Gen.); 

0 . dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van requi
rnnt is bewezen verklaard, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, dat hij te Veld
huizen op 13 rovember 1929 al eigenaar van 
een aldaar op 9 December 1927 zijnde de 
datum van het in werking treden der verorde
ning betreffende de beschikbaarheid van 
drinkwater in woningen dier gemeente, be
staande, en niet onder artikel 2 dezer Ver
ordening vallende woning, welke zich be
vond in een gebouw, hetwelk met een d ienst
le id ing van niet langer dan 100 Meter van de 
Drinkwaterleiding van de Stichting Drinkwa
terleid ing West-Utrecht aangesloten kan wor
den, niet gezorgd heeft, dat in deze woning 
alstoen water uit die Drinkwaterleiding kon 
worden geleverd op de door Gedeputeerde Sta
ten van de Provincie Utrecht krachtens de 
Drinkwaterverordening van de Provincie 
Utrecht 1923 goedgekeurde of vastgestelde 
voorwaarden voor waterlevering, zijnde toch 
op 13 November 1929 bevonden dat in be
doelde woning alstoen in het geheel geen 
water uit bedoelde Drinkwaterleiding kon wor
den geleverd; 

0 . dat artikel 3 van de Verordening betref
fende de beschikbaarheid van dr inkwater in 
woningen der gemeente Veldhuizen, vastge
steld op 27 October 1927 en goedgekeurd door 

de Gedeputeerde Staten van Utrecht op 2~ 
November 1927 luidt: 

De eigenaar van eene op het oogenblik van 
het in werking treden dezer verordening be. 
staande en niet onder arti kei 2 dezer verorde
ning vallende woning, welke zich bevindt in 
een gebouw, hetwelk met eene dienstleiding 
van niet langer dan 100 Meter aan de drink
waterleiding van de Stichting Dr inkwater
leid ing West-Utrecht aangesloten kan wor
den, is verplicht zorg te dragen, dat deze wo
ning vóór den eersten J ul i van het jaar 1928 
aan voornoemde Drinkwaterleiding aangeslo
ten is en dat in deze woning water uit d ie 
Drinkwaterleiding kan worden geleverd, een 
en ander op de door Gedeputeerde Staten van 
de Provincie Utrecht krachtens de Drinkwater
verordening voor de Provincie Utrecht 1923, 

1 goedgekeurde of vastgestelde Voorwaarden 
voor aansluiting en waterlevering; 

dat voorts, blijkens hetgeen in het bestreden 
vonnis ter weerlegging van een door requi
rant gevoerd verweer is aangevoerd, in ar
t ikel 3 der Voorwaarden voor aansluiting en 
waterlevering van de drinkwaterle iding der 
Stichting "Drinkwaterleiding West-Utrecht" 
is bepaald, dat bij onderteeken ing van het 
aanv.rageformulier - noodig voor het ver
krijgen van een aansluiting - de aanvrager 
zich verbindt de bepalingen dezer Voorwaar
den, gelijk die thans luiden of in de toekomst 
zul I en I uiden, te zullen nakomen; 

0 . dat tot toelichting van het cassatiemid
del in hoofdzaak is aangevoerd: dat requirant 
steeds bereid is geweest artikel 3 der voor
melde Verordening van Veldhuizen na te ko
men, doch hij zich niet wenscht te onderwer
pen aan het formulier, waarbij hij zich op nog 
vast te stellen voorwaarden zou moeten ver
binden; dat dit formulier nimmer door Gede
puteerde Staten i goedgekeurd en uit n iets 
blijkt dat voormelde Verordening een ver
plichting zou kennen tot het zich bij voorbaat 
onderwerpen aan nog te steil en voorwaarden; 
dat het onzedelijk is iemand onder bedreig ing 
met straf te dwingen tot het goedkeuren van 
toekom tige bedingen, waarvan hij den inhoud 
niet kent; dat deze "Kontrahierungszwang 
met poenale sanctie" met ons staatsrecht in 
strijd is en door de Grondwet niet wordt ver
oorloofd; dat dit dan ook door het toegepaste 
artikel 3 van voormelde Verordening niet kan 
zijn bedoeld; dat uit een en ander volgt 
eenerzijds dat vaststaat het feit dat geen aan
si uiting aanwezig was, doch anderzijds dat re
quirant niet heeft gepleegd het hem ten laste 
gelegde strafbare feit; 

0. dienaangaande: 
dat de grief, als zoude het bedoelde formu

lier niet door Gedeputeerde Staten zij n goed
gekeurd, feitelijken gro11dslag mist, daar in 
het bestreden vonnis is overwogen dat de 
voorwaarde, volgens welke de aanvrager zich 
overeenkomstig dat formulier moet verbinden, 
door Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Utrecht bij besluit van 15 ovember 1927 is 
goedgekeurd; . 

dat de goedkeuring van het stellen van die 
Voorwaarde echter geenszins in zich sluit dat 
Gedeputeerde Staten daarmede reeds vooraf 
de nog aan te brengen wijzigingen hebben 
goedgekeurd; 
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dat uit het voorafgaande volgt dat het ten 
laste van den requirant bewezen verklaarde 
oplevert het in artikel 3 van voormelde Ver
ordening van Veldhuizen omschreven feit, 
waarop bij artikel 4 dier Verordening straf is 
gesteld; 

dat requirant het feit niettemin niet straf
baar acht op grond dat van hem niet kan 
worden gevorderd zich te verbinden tot een 
verplichting ten opzichte van de meergenoem
de Stichting, terwijl de inhoud dier verplich
ting hem onbekend is, hetgeen met de wet en 
de goede zeden in strijd zou zijn ; 

0. dat een bepaling der wet, volgens welke 
het verboden zou zijn dat, bij het aangaan 
eener overeenkomst, de eene partij zich ver
bindt om zich te gedragen naar door de an
dere partij nader vast te ótellen, en door een 
openbaar lichaam goed te keuren, voorwaar
den, niet valt aan te wijzen, terwijl dergelijke 
bij bed rij ven als watervoorziening, levering 
van gas en electriciteit, enz. veelal voorkomen
de voorwaarden, wanneer doo r openbare licha
men tegen misbruik wordt gewaakt, ook geens
zi ns met de goede zeden in stdjd kunnen wor
den geacht; 

0. dat derhalve, daargelaten welke straf
uitsluitingsgrond hier volgens de grieven van 
rnqu irant aanwezig zoude zijn, die grieven on
gegrond zijn, zoodat het middel niet tot cas
satie kan leiden; 

0. echter ambtshalve: 
dat de bij het bestreden vonnis aan het be

wezene gegeven qualificatie niet geheel juist 
is en deze behoort te I ui den als hieronder 
nader wordt aangegeven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
wat de aan het bewezene gegeven qualificatie 
betreft, en 

In zooverre rechtdoende krachtens artikel 
105 R. 0.: 

Qualificeert het bewezene als: 
" Het te Veldhuizen als eigenaar van eene 

op het oogenblik van het in werking treden 
der Verordening dier gemeente betreffende de 
beschikbaarheid van drinkwater in woningen 
bestaande en niet onder artikel 2 dezer Ver
ordening vallende woning, welke zich bevindt 
in een gebouw, hetwelk met een dienstleiding 
van niet langer dan 100 Meter aan de drink
waterleiding van de Stichting Drinkwater
leiding West-Utrecht aangesloten kan worden, 
niet zorg dragen dat in deze woning voor den 
eersten Juli van het jaar 1928 water uit die 
Drinkwaterleiding kan worden geleverd, op de 
door Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Utrecht krachtens de Drinkwaterve1·ordening 
voor de Provincie Utrecht 1923 goedgekeurde 
of vastgestelde Voorwaarden voor aanslu iting 
en water]evering"; 

Verwerpt voor het overige het beroep. 
(N. J.) 

31 Maart 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 213.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot wijziging der gemeentebegrooting in 
verband met het verleenen van een sub
sidie aan een vereeniging, waartoe ieder 
ingezetene kan toetreden, die beoogt haren 

leden tegen betaling van eene jaarlijksche 
contributie de noodige ziekenhuisverple
ging ingeval van ziekte te verschaffen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Het Bildt tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 16 April 1930, n°. 76, 2• Afdeeling F., 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit van 27 Juni 1929, n°. 16, tot wij 
ziging van de gemeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1929 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Best,uur, gehoord, adviezen van 
30 Juli 1930, n°. 519 en 24 Februari 1931, 
n°. 519 (1930) /33; 

Op de voordracht van On-en Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 27 Maart 1931, n° . 3338, Af
deeling Binnen!andsch Bestuur; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Friesland bij 
hun bovengenoemd besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan het besluit van den Raad der 
gemeente Het Bildt van 27 Juni 1929, n°. 16, 
tot wijziging van de gemeentebegrooting, dienst 
1929, uit overweging, dat bij het aangeboden 
besluit onder volgnummer 161a op de begroo
ting wordt gebracht een post ad f 650 wegens 
subsidie aan de Vereeniging voor Ziekenhuis
verpleging in de gemeente Het Bildt ; dat de 
evengenoemde Vereeniging blijkens haar regle
ment ten doel heeft haar leden te vergoeden 
de kosten van vervoer naar en verpleging in 
een ziekeninrichting - kosten van verband- en 
geneeslllÎddelen daaronder begrepen - ge
durende ten hoogste 21, respectievelijk 42 
dagen, alsmede die van ge -eeskundige behan
deling ' n zoodanige ,inrichting, de laatste tot 
een maximumbedrag van f 50 per geval en de 
kosten van operatie in huis to teen maximum van 
f 100; dat de vereeniging derhalve eene onder
linge ziekteverzekering beoogt, en, overeen
komstig haren aard, haar omslag zoodanig 
behoort te regelen, dat deze in hare uitgaven 
geheel kan voorzien ; dat blijkens het reglement 
van de leden een omslag wordt geheven, zoodra 
er minder dan f 500 ter beschikking is ; dat 
volgens opgave van Burgemeester en Wethou
ders over de laatste vier maanden van 1926 
door een gezinshoofd, lid der Vereeniging, aan 
contributie is betaald f 2 en door een inwoner 
lid f l ; dat over 1927 de contributies bedroegen 
respectievelijk f 3 en f 1.50; dat de Vereeniging 
oo hfclt einde van 1926 beschikte over een batig 
saldo, groot ongeveer f 1400; dat dit saldo 
einde 1927 was verminderd tot f 160, zoodat 
over 1927 een bedrag van f 1240 was ingeteerd; 
dat, op grond dat bij een contributieheffing van 
f 3 en f 1.50 de Vereeniging, althans gedurende 
de eerste jaren, met verlies moet werken en om
dat gevreesd werd, dat bij eene hoogere heffing 
velen voor het lidmaatschap zouden bedanken, 
de Raad in 1928 besloten heeft, de Vereeniging 
voor dat jaar een subsidie van f 650, zijnde 
ongeveer de helft van het over 1927 ingeteerde 
bedrag, te verleenen; dat hierbij werd uitge
gaan van de veronderstelling, dat het aantal 
te verplegen patienten in 1928 iets lager zou 
zijn dan in 1927, en rekening werd gehouden 
met de omstandigheid dat de ziekenhuizen 
over 1928 op de kosten van verbandstoffen 
eene korting van 20 % hadden toegestaan, 
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hetgeen mede eene besparing van f 260 zou 
geven ; dat bij dezen opzet, naar werd aange
nomen, met de genoemde heffing van f 3 en 
f 1.50 aan contributie kon worden volstaan ; 
dat hun College bij zijn besluit van 31 October 
1928, n°. 41, 2° afdeeling F., zijne goedkeuring 
aan den betrekkelijken begrootingspostheeftont
houden en de Raad in zijn tegen deze beslissing 
i ngesteld beroep door Ons niet-ontvankelijk is 
verklaard, zoodat over 1928 geen subsidie uit 
de gemeentekas door de Vereeniging is genoten; 
dat niettegenstaande deze laatste omstandig
heid en ondanks het feit, dat over 1928 een 
zelfde contr;butie als over 1927 is geheven, 
de Vereeniging op het einde van 1928 over een 
batig saldo van f 261.56 mocht beschikken ; 
dat, hoewel dus voor het afgeloopen jaar een 
gemeentelijk subsidie overbodig was geb eken, 
de Raad bij zijn besluit van 27 Juni 1929 op
nieuw eene bijdrage van f 650 aan de Vereeni
ging in uitzicht heeft gesteld, uit overweging 
,.dat de omstandigheden, welke tot toekenning 
van subsidie aan deze Vereeniging voor het 
jaar 1928 hebben gegolden, nog onverminderd 
van kracht zijn"; dat n11,ar het oordeel van 
hun College de uitkomst van het ja:i,r 1928 
veeleer tot terughoudendheid ten aanzien van 
het verzoek der Vereeniging had moeten leiden 
en in ieder geval op het oogenblik dat de Raad 
tot toekenning van subsidie besloot, van finan
cieele moeilijkheden nog geen sprake was; dat 
ook voor het geval dat de inkomsten, om voor 
1929 de uitgaven der Vereeniging te dekken, 
met f 650 moeten worden opgevoerd, de Ver
eeniging zeer wel in staat is, zichzelf te helpen, 
en gemeentelijk subsidie niet van noode heeft; 
dat toch de Vereeniging op 1 Januari 1929 
2083 leden telde, te weten, 14 7 5 gezinshoofàen 
en 608 inwonende personen, welk aantal sinds
dien is toegenomen, dat door verhooging van 
de door die leden verschuldigde contributie ad 
f 3 en f 1.50 met resp. 36 ent. en 18 ent. reeds 
een meerdere bate van ongeveer f 650 zou 
worden verkregen ; dat naar het oordeel van 
hun college een contributie van f 3.36 of f 1.68 
per jaar, d.i. f 0.065 of f 0.035 per week, 
waarvoor in zoo ruime mate alsboven om
schreven een gezinsh00fd of inwonend persoon 
inzake ziekenhuishulp thans zijn verzekerd, 
niet te bezwaarlijk kan worden geacht en de 
vereeniging, zoonoodig, derhalve door contri
b utieverhooging haar uitgaven zelf zou kunnen 
dekken ; dat indien voor sommige leden een 
contributieverhooging te bezwarend zou zijn 
eene progressieve contributieheffing ware te 
overwegen, of ware overeen te komen, dat, 
zoolang de toestand der financiën het eischt, 
de beter gesitueerde leden het genot der re
g lementaire uitkeeringen uitsluitend aan de 
anderen laten, of, zoo ook dit op bezwnren af
stuit, ware te trachten, dekking van het tekort 
door hulp van particulieren te verkrijgen; dat 
i n elk geval, op welke wijze dan ook, de Vereeni
ging zelf hare financieele moeilijkheden behoort 
op te lossen en de gemeentekas niet hiervoor 
mag worden aangesproken ; dat toch de ge
meente zich heeft te bepalen bij en te beperken 
tot de behartiging van hare eigen gemeente
huishoudelijke taak ; dat zij geen gelden be
stemd voor dEI uitoefening van deze, reeds zoo 
veel omvattende en zware verplichtingen op 
d e schouders der gemeentenaren, leggende 

taak, behoort te gebruiken voor het steunen 
van Vereenigingen, welke het onderling dragen 
van risico's beoogen; dat zich dan een wijd 
veld van uitgaven opent, waarop de gemeente 
zoowel haar taak als hare financieele krach ten 
overschrijdt; dat tenslotte het subsidieeren uit 
de gemeentekas van onderlinge risicovereeni
gingen, als deze, neerkomt op het uitoefenen 
van armenzorg door de gemeente in flagranten 
strijd met de regelen van de artt. 29 en 30 dEJr 
Ar menwet, naar algemeene normen, niet slechts 
aan hen, die misschien inderdaad tot de arm
lastigen zouden moeter> morden gerekend, maar 
ook aan de misschien el vele leden, voor wie 
contributieverhoogin~ absoluut geen bezwaar 
opleveren zou ; dat het gemeenteraadsbesluit 
tot deze subsidieering mitsdien in strijd is met 
de Armenwet; dat het evenzeer in strijd is 
met het gemeentebelang en het algemeene be
lang hetwelk eischt zuiver te onderscheiden en 
geen (verkapte) armenzorg te oefenen, waar die 
niet noodig is en zoo de menschen te gewennen 
te leunen op de publieke kas terwijl zij intus
schen meenen zichzelf te helpen ; dat van dit 
laatste al spoedig de consequentie zal worden 
het met gemeentegeld steunen van op vele 
plaatsen voorkomende wrakke, op ondeugde
lijken, niet wiskunstig berekenden grondslag op
getrokken onderlinge levens-, brand- en ziekte
verzekeringen, begrafenisfondsen en andere 
bussen en fondsen van dezen aard, met een 
zoowel uit algemeen economisch als staats
rechtelijk en gemeentelijk financieel oogpunt 
gezien destructieve werking ; 

dat van dit besluit de Gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat de re
kening der Vereeniging over het jaar 1929 in 
welk jaar een contributie van f 2 voor een ge
zinshoofd en van f 1 per inwonend lid en een 
omslag van respectievelijk f 1 en f 0.50 is ge
heven, ondanks een voordeelig slot over het 
voorgaande jaar, sluit met een nadeelig slot 
van f 981.51 ; dat in de practijk is gebleken, 
dat bij het heffen van een omslag boven de 
gewone jaarlijksche contributie als vorenbe
doeld, een belangrijke teruggang van leden v iel 
te constateeren en wel bijna uitsluitend onder 
de mingegoede leden ; dat bij verhooging van 
den omslag deze teruggang in ledental, naar 
met aan zekerheid grenzende waarschij nlijkheid 
mag worden aangenomen, nog belangrijk zal 
toenemen, hetgeen zeker verklaarbaar is, waar 
het arbeidersgezinnen betreft, waarvan de 
man met moeite voor vrouw en kinderen het 
noodzakelijke levensonderhoud weet te verdie
nen, waarbij no~ als regel een werkloozentijd 
moet worden ctoorgemaakt, zoodat het af 
zonderen van een eenigszins belangrijk bedrag 
- belangrijk in verhouding tot de middelen, 
waarover kan worden beschikt ---' tot dekking 
van risico's van rampen, welke het gezin 
kunnen treffen, geen sprake kan zij n; dat deze 
gezinnen, zonder eenig weerstandsvermogen, 
bij gebleken noodzakelijkheid tot opname van 
een gezinslid in een ziekenhuis, terstond ten 
laste van de gemeente i.c. het burgerlijk arm
bestuur, zouden komen, welks inkomsten uit
sluitend bestaan in subsidie van de gemeente ; 
dat het zeker en vooral in dezen tijd, als een 
verheugend verschijnsel moet worden aange
merkt, dat ondanks deze ongunstige levens
omstandigheden, bij de tegenwoordige contri-
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butieheffing toch het lidmaatschap der Vereeni• 
ging ook onder de arbeiders in de gemeente 
algemeen is en dat dus het verantwoordelijk• 
heidsgevoel op dit punt nog zoo sterk aan • 
wezig blijkt te zijn; dat het te betreuren zou 
zijn_ dat verhooging van contributie deze leden 
u't de Vereeniging zou drijven, waardoor dit 
- thans gedekte - risico, wat die leden be. 
treft, voor rekening van de gemeente (Arm
bestuur) komt; dat ook invoering van eene 
progressieve heffing tot bedanken van leden 
- thans onder de meer gegoeden - zou leiden, 
die tegen deze regeling der contributie bezwaar 
zouden hebben, daar ook de rechten voor alle 
leden gelij k zijn; dat een beroep op particu
lieren reeds zoo veelvuldig en voor zoo ver
sehillende - overigens ook nuttige - doel
einden wordt gedaan, dat deze bron op beden• 
ke!ijke wijze den bodem laat zien en althans op 
die wijze geen voldoende hulp is te verw1tchten ; 
dat het daarenboven meer met de billijkheid is 
overeen te brengen, dat in plaats van door de
genen die hun ~oede hart laten spreken en 
vrijwillig eene biJdrage zouden geven, waarte
genover anderen, hoewel financieel dikwijls 
beter daartoe in staat, zich afzijdig houden, 
door de gemeente een subsidie wordt verleend, 
te dekken uit de opbrengst der gemeentelijke 
inkomstenbelasting, welke van alle gemeente• 
naren naar draagkracht wordt geheven, van 
dezelfde ingezetenen dus, die bij bedanken van 
de mingegoede leden der Vereeniging, eventueel 
ook door de belasting, de kosten van ziekenhuis
verpleging deze1· leden zouden moeten betalen ; 
dat aldus gezien, de gemeente met het ver
leenen van subsidie niet anders doet dan het 
behartigen van hare eigene gemeentehuishou
delijke taak en daarmee dus niet meer lasten 
legt op de schouders der gemeentenaren; dat 
in subsidieverleening geen strijd kan worden 
gezien met de regelen van de artt. 29 en 30 der 
Armenwet; dat toch ook alle of bijna alle ge
meenten in Friesland een toeslag ad 25 et. per 
verpleegdag verleenen voor iederen patient uit 
de gemeente, opgenomen in de 3• klas van het 
Diaconessenhuis te Leeuwarden; dat strijd 
met het gemeentebelang en het algemeen be
lang evenmin aanwezig kan worden geacht en 
ook niet gezegd kan worden, dat de menschen 
daardoor zouden gewennen te leunen op de 
publieke kas, terwijl zij intusschen meenen zich 
zelf te helpen ; dat ditzelfde dan met evenveel 
recht gezegd zou kunnen worden van de 
werkloosheidsverzekering, waarvan toch door 
Rijk en gemeente een gedeelte der kosten 
wordt gedragen ; 

O. dat de Vereeniging voor Ziekenhuisver
pleging in de gemeente Het Bildt beoogt, 
haren leden, waartoe een groot deel der inge
zetenen behoort en ieder ingezetene kan toe
treden, tegen betaling van eene jaarbjksche 
contributie de noodige ziekenhuisverpleging 
ingeval van ziekte te verschaffen; 

dat de werkzaamheid van zoodanige veree. 
niging bevorderlijk is aan het gemeentebelang ; 

dat immers de Vereeniging door het voor de 
ingezetenen openstellen van de gelegenheid, 
zich op den grondslag van onderlinge samen
werking ziekenhuisverpleging te verzekeren, er 
toe bijdraagt de ziekenzorg ter plaatse in goede 
banen te leiden en die tengevolge de taak der 
gemeente ten aanzien van de volksgezondheid 
en de armenzorg verlicht ; 

dat in verband daarmede niet met vrucht 
tegen het onderhavige subsidie kan worden 
aangevoerd, dat het gemeentebelang daarbij 
niet zou zijn betrokken; 

O. dat het subsidie evenmin in strijd is met 
de Armenwet, omdat zijne strekking eene an
dere is dan die der armenzorg, zij het, dat het 
streven naar voorkoming van armlastigheid 
mede tot het toekennen heeft geleid ; 

0. dat het oordeel over de wenschelijkheid 
van het toekennen van het subsidie. als betref• 
fende de huishouding der gemeente, alJar. 
eerst aan den Gemeenteraad staat ; 

dat in zoodanig geval, indien uit een oogpunt 
van financieel beleid tegen den begrootings. 
post geen bezwaar bestaat, niet dan om zeer 
dringende redenen goedkeuring aan de begroo
tin~ mag worden onthouden ; 

dat in het onderhavige geval uit een oogpunt 
' van finaneiee l beieiu geen bedenking tegen den 

post kan rijzen, terwij l Ged. Staten niet aan
nemelijk hebben gemaakt, dat zich zeer drin• 
gende redenen, om de goedkeuring te weigeren, 
voordoen; 

dat mitsdien Ged . Staten ten onrechte goed
keuring aan de wijziging van de begrooting 
hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met verniet ging van het besluit van Ged. 
Staten van Friesland van 16 April 1930, n°. 76, 
2• afdeeling F. alsnog goedkeuring te verleenen 
aan het besluit van den Raad der gemeente 
Het Bildt van 27 Juni 1929, n°. 16, tot wijzi. 
ging van de gemeentebegrooting voor het dienst. 
jaar 1929. 

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

31 JJ1aart 1931. KO r1 IB:LIJK BESLUIT. 
(Nijverheidsonderwijswet Art. 24.) 

De algemeene strekking van het 1 • lid 
van art. 24, welke bepaling geen onder
scheid maakt tusschen de verschillende 
gevallen van schorsing, noopt er toe, haar 
mede te doen gelden ten aanzien van een 
schorsing, als bedoeld in art. 39, 1 • lid 
onder b van het K. B. van 31 Mei 1926, 
S. 159, welke wordt toegepast, wanneer 
de disciplinaire straf van ontslag is OP· 
gelegd en die straf nog niet voor tenuit• 
voerlegging vatbaar is. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
D. E. Langenberg, leeraar aan de Ambachts
school voor Enschede en Omstreken, tegen 
het bes! uit van het Bestuur van deze school 
van 12 November 1930, waarb ij hij is ge• 
schorst als leeraar aan deze school ; 

Den Raad va n State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
19 Maart 1931, n°. 163 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
Maart 1931, n°. 5752, Afd. Nijverheidsonder
wijs; 

0. dat het Bestuur der Ambachtsschool voor 
Enschede en Omstreken te Enschede bij be
sluit van 12 ovember 1930 den leeraar D. E. 
Langenberg in zijne betrekking a ls leeraar 
der Ambachtsschool voor Ensche~e en Om-
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streken heeft geschorst, uit overweging, dat 
hem de disciplinaire straf van ontslag is op
gele15d en die straf nog niet voor tenuitvoer
legging vatbaar is ; 

dat van dit besluit D. E. Langenberg bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoe1·ende, dat 
in de eerste plaats het schorsingsbesluit zai 
moeten worden vernietigd, wijl het niet in
houdt, wanneer deze schors ing zal eindigen; 
dat hem voorts van het voornemen om deze 
schor ing uit te spreken van te voren geen 
mededeeling is gedaan, zoodat hij niet de ge
legenheid heeft gehad, zich met betrekking
tot de voorgenomen schorsing te verantwoor
den; dat mitsdien niet is nagekomen het 
YOOrschrift van art. 24, lid 3, der ijver
heidsonderwijswet; dat hij voort bij request 
van gel ijke dagteekening tevens in beroep 
is gekomen tegen het besluit van het Be tuur, 
waarbij hem de disciplinaire straf van ont lag 
is verleend; dat uit dit request blijkt, dat het 
ontslag zal moeten worden vernietigd, waar
mede ook a ll e grond aan de schorsing komt 
te ontvallen en deze dus mede zal moeten 
worden vernietigd; dat, ook al ware dit an
ders, eene schorsing op grond van art. 89 sub 
b van Ons besluit van 31 Mei 1926, Staats
bi ad n°. 159, slechts dan zal mogen worden 
uitgesproken, wanneer uit het feit, waarvoor 
de straf wordt opgelegd blijkt, dat de schor
sing noodzakelijk is; dat zulks in dit geval 
niet is gesch ied, daar immers de straf van 
ontslag is opgelegd wegens het eenmaal ver-
1 aten van de school en het in den steek laten 
van de kla , zonder dat van gevaar voor her
haling blijkt, en het feit, dat tusschen hem, 
appe ll ant en den directeur der school telkens 
moeilijkheden rezen, geen aanleiding kan of 
mag zij n voor eene schorsing ; 

0. dat ingevolge art. 24, le lid, der Nij
ve rhe idsonderwijswet de door een schoolbestuur 
op een leeraar toegepaste schorsing geschiedt 
voor ten hoogste drie maanden; 

dat de algemeene strekking dezer wetsbe
paling, welke geen onderscheid maakt tus
schen de verschillende gevallen van schors ing, 
er toe noopt, haar mede te doen gelden ten 
aanzien van eene schorsing, als bedoeld in 
a,·t. 39, l e lid, onder b van Ons besluit van 
31 Mei 1926, Staatsblad n°. 159, welke wordt 
toegepast, wanneer de disciplinaire straf van 
ontslag is opgelegd en die straf nog niet voor 
tenuitvoerlegging vatbaar is; 

dat het schoolbestuur de onderhavige schor
sing niet aan een termijn heeft gebonden en 
dus verzuimd heeft, het evenbedoelde wets
voorschrift in acht te nemen; 

dat derhalve het bestreden beslu it van het 
schoolbestuur niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de ijverheidsonderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van het Bestuur van de Am
bachtsschool voor Enschede en Omstreken van 
12 November 1930, waarbij D . E. Langen
berg is geschorst als leeraar aan deze school 
te vernietigen. 

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

81 Maart 1931. KO:NL'l'KLIJK BE LUIT. 
(" ijverheidsonderwijswet Art. 24.) 

Het ontslagbesluit kan niet worden 
aangevochten op grond dat het school
bestuur, door het ontslag te doen ingaan 
op den dag, waarop de straf onherroepelijk 
is geworden, niet heeft gehandeld overeen
komstig art. 15, 5• lid K. B. 31 Mei 1926, 
S. 159, w:ijl het na drie maanden nog niet 
onherroepelijk was geworden en dus 
krachtens art. 37 van genoemd besluit 
vóór afloop van dien termijn niet ten 
uitvoer kon worden gelegd. De wet schrijft 
niet voor dat het ontslagbesluit een 
bepaalden datum van ingang van het 
ontslag moet bevatten. De omstandigheid 
dat in het ontslagbesluit ook verschillende 
andere grieven tegen appellant zijn opge
somd, welke, naar uit dat besluit blijkt, 
bij de beoordeeling van de mate van straf
waardigheid van appellant in aanmerking 
zijn genomen, doet niet af aan het feit, 
dat terzake van de reden, waarom het 
ontslag is verleend, art. 24 lid 3 is toegepast. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
D. E. Langenberg, leeraar aan de Ambachts
school voor Enschede en Omstreken, tegen het 
besluit van het be tuur van deze school van 
12 November 1930, waarbij item ontslag is 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Maart 1981, o. 162; 

Op de voordracht vàn Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscbappen van 27 
1aart 1931, o. 5751, afdeel ing Nijverheids

onderwijs; 
0. dat het Bestuur der Ambachtsschool voor 

Enschede en Omstreken te Enschede bij be
sluit van 12 November 1980 den leeraar D. E. 
Langenberg ter zake van het op 1 November 
1930 voorgevallene, hieronder nader omschre
ven, heeft gestraft met ontslag·, ingaande op 
den dag, waarop de straf onherroepelijk is 
geworden, uit overweging, dat tegen D . E. 
Langenberg, leeraar der Ambachtsschool, ern
stige bezwaren zijn gerezen, hieronder nader 
gepreciseerd, en hij, met volledige kennisne
ming van deze tegen hem ingebrachte bezwa
ren, in de gelegenheid is gesteld, zich schrif
telijk en mondeling te verantwoorden, waarop 
hij schriftelijk zijne verdediging heeft inge
leverd en geschreven heeft, van mondelinge 
verantwoording af te zien; dat de tegen D. E. 
Langenberg ingebrachte bezwaren neerkomen 
op het feit, dat, na het aan D. E. Langen
berg op 22 Mei 1925 gegeven ontslag, het
welk door Ons bij besluit van 30 November 
1925 werd vernietigd, uit verschillende voor
vallen duidelijk is gebleken, dat eene be
hoorlijke samenwerking tusschen D. E. Lan
genberg en het Bestuur met den directeur on
mogelijk is, daarbij in herinnering brengende: 
1 °. het optreden van D. E. Langenberg in 
tegenwoordigheid van den Inspecteur-Gene
raal van het Nijverheidsonderwijs, den Heer 
H. J. de Groot en den Inspecteur, den H eer 
W. H. Cool, op 12 J anuari 1926, op grond, 
waar van het Bestuur hem per brief van 9 
Maart 1926 zijne afkeuring te kennen gaf en 
op welke bijeenkomst de Inspecteur-Generaal 
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mededeelde, het onbehoorlijke gedrag Onzen 
Minister te zullen rapporteeren, 2°. het be
handelde in de vergadering van 3 November 
1927 in tegenwoordigheid van den Inspecteur 
van het Nijverheid onderwijs, den Heer W. 
H. Cool, naar aanleiding van het feit, dat 
D. E. Langenberg op 27 Oct,,ber 1927 twee 
leer] in gen zonder voorkennis van den direc
teur uit de klasse heeft verwijderd en gewei
gerd heeft dezen leerlingen les te geven, 01> 
grond van het feit, dat hij zich ontstemd ge
voelde, omdat de directeur over zaken, de 
dagschool betreffende, hem niet ter wille zou 
zijn geweest, na welk voorval het Bestuur 
aan D. E. Langenberg bij zijn schrijven van 
12 April 1928 heeft bericht, zulks naar aan
leiding van een schrijven van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 14 Maart 1928 Nummer 14285, Afdee
ling Nijverheidsonderwijs, dat het, hoewel niet 
veel vertrouwen kunnende stellen in de her
haalde belofte van beterschap, de kwestie 
voorloopig zou laten rusten, doch met het 
gepleegde vergrijp opnieuw rek,rning zou hou
den, zoodra de houding · tegenover het Be
stuur of den directeur daartoe aanleid ing 
mocht geven, 3°. de houding van D. E. Lan
genberg op de vergadering van directeur en 
leeraren op 9 April 1930, waarbij tevens aan
wezig waren de bestuursleden Kop, Sanders 
en Verduin, en waarbij door hem eene zoo
danige houding is aangenomen, àat het Be
stuur zich verplicht zag hem bij aangeteekend 
schrijven van 30 October 1930 te berispen, 
4°. de - houding van D . E. Langenberg op de 
vergadering van 25 October 1930, waarbij hij 
den directeur de zeer onbehoorlijke uitdruk
king toevoegde: ,,U gaat ook niet vrij uit, U 
bent niet zuiver op de graat"; dat op 1 No
vember 1930, nadat de onder 3°. bedoelde be
risping in zijn bezit was, D . E. Langenberg 
eene bespreking heeft gehad met de Heeren 
Verduin, bestuur lid, Brands, directeur, e.n 
Santema, waarnemend directeur, naar aan
leiding van het sub 4° bovengenoemde be
zwaar, en hij na eenigen tijd deze bijeen
komst voor korten t ij d heeft verlaten, en te
rugkomende, een schrij ven van den volgenden 
inhoud heeft overhandigd: ,,Ik protesteer te
gen de m.i. onware houd ing van den Direc
teur der school op de laatste schoolvergade-
1·ingen. Ik meen recht te hebben op een Di-
1·ecteur, die in dat opzicht volgens mij ook 
ten volle het vertrouwen waard is. Ik protes
teer tegen het schelden van het Bestuur der 
school. Ik onttrek mij heden, gij kunt dit be
schouwen als een daadwerkelijk protest, voor 
een dag aan de m. i. duffe mentaliteit van dit 
regiem"; dat na inlevering van dit uiterst 
ongepaste schrijven D. E. Langenberg te on
geveer 10.40 des voormiddags zijne bedre iging 
heeft ten uitvoer gelegd en de school heeft 
verlaten, zoodat de directeur genoodzaakt was 
de leerlingen, wien D. E. Langenberg les 
behoorde te geven, naar huis te sturen; dat, 
gez ien de voortdurende laakbare houding door 
D. E. Langenberg aangenomen, de strengste 
bestraffing voor de door hem op 1 November 
1930 gepleegde feiten behoort te worden op
gelegd; 

dat van deze uitspraak D. E. Langenberg 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 

dat in de eerste plaats geen rekening is ge
houden met het bepaalde in artikel 15, lid 5, 
van Ons besluit van 31 Mei 1926 ; dat blij
kens deze bepaling het ontslag niet eerder 
had mogen worden verleend dan met ingang 
van een datum, ten minste drie maanden na 
den datum van de opzegging en met dieu 
verstande, dat, wanneer op dien lateren da
tum het ontslag nog niet onherroepelijk zoude 
zijn , de tenuitvoerlegging van de straf tot den 
datum van het onherroepelijk worden zou 
worden opgeschort ; dat echter het ontsl agbe
sl uit zonder meer a ls mogelijkheid voor in
gang van het ontslag n,eemt den datum van 
het onherroepelijk worden - 30 dagen na 12 
November 1930 - en mitsdien reeds op dezen 
grond niet zal kunnen worden gehandhaafd; 
dat daarenboven het besluit een bepaalden 
datum voor ingang van het ontslag moet 
noemen en dezen ingang niet afhankelijk mag 
stellen van vooralsnog onzekere factoren; dat 
het ontslagbesluit vermeldt, dat hij in de ge
legenheid is gesteld zich met volledige ken
nisneming van de tegen hem ingebrachte 
bezwaren schriftel ijk en mondeling te verant
woorden; dat hem echter slechts kenn is is ge
geven van het voornemen hem te ontslaan 
wegen het voorgevallene op 1 November 
1930, zonder dat van de andere in het ont
slagbesluit genoemde bezwaren, welke bij het 
ve rleenen van ontslag in aanmerking zijn ge
nomen, mededeel ing is gedaan; dat daaren
tegen onder de in het ontslagbeslui t genoemde 
bezwaren niet voorkomt het voorgevallene op 
1 November 1930 , waarvan hem tevoren is 
kenni gegeven om zich daaromtrent te ver
antwoorden; dat dan ook geenszins is nage
komen het voorschrift van artikel 24, lid 3, 
der Nijverheidsonderwijswet; dat het ontslag
besluit aanvangt met eene overweging, waar
in een viertal feiten "in herinnering ge
bracht" wordt, welke, ook a l waren zij juist, 
op het ontslag van geen invloed mogen zijn; 
dat, wat de onder 1 ° en 2° genoemde feiten 
betreft - daargelaten, dat zij onderscheiden
lijk van ongeveer 5 en 3 jaren geleden da
teeren - destijds geen termen gevonden zijn 
hem eenige straf op te leggen, wat het onder 
3° genoemde feit betreft, aan hem eene schrif
telijke berisping is gegeven en dat, wat het 
onder 4° genoemde feit betreft, wederom 
geenerlei maatregel is genomen; dat de in 
hare consequenties zoo ernstige straf van ont• 
slag uitsluitend mag worden opgelegd op 
grond van het bepaalde feit, dat daartoe aan
leiding is, en dat daarbij niet in aanmerking 
mogen worden genomen vroeger voorgevallen 
feiten; dat al evenm in bij de strafoplegging 
invloed mag oefenen eene conclusie als die, 
welke het bestuur uit de in herinnering ge
brach te feiten trekt, dat "is gebleken, dat 
een behoorlijke samenwerking tusschen D. E. 
La11genberg en het Bestuur onmogelijk is"; 
dat mitsdien bij de beoordeeling van het ont
slag slecht in aanmerking mogen komen de 
feiten, welke daartoe direct aanleiding zijn 
geweest en welke zijn weergegeven in de 
tweede en derde overweging van het bestre
den bes] uit; dat het zeer verk laarbaar is, dat 
zijne opwinding, toen hij den dag 11a ont
vangst van de hem door het Bestuur opge
legde berisping, welke z.i . tardief en ten on-
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rechte was gegeven, wederom in eene be
spreking werd gewikkeld over de tusschen den 
directeur en hem gerezen moeilijkheden, aan
leid ing werd, dat hij zijne bezinning geheel 
kwij t raakte on tot de geïncr imineerde han
delingen overging; dat, hoezeer h ij ook zelve 
thans het onjuiste zijner handelingen inziet, 
hij van meening is, dat eene handeling, welke, 
a Is de onderhavige, is verricht onder den in
vloed van eene hevige gemoedsbeweging, nim
mer aanleiding mag zijn tot het opleggen 
Yan de zoo ernstige straf van ontslag, daar 
toch een onder deze omstandigheden ge
pleegde daad den betrokkene niet ten volle 
kan worden toegekcn'cl; dnt toch hier reeds 
een groot deel der schuld aan het voorge
Yallene terugslaat op het Bestuur . zelf, dat 
meer dan een half jaar wachtte met het ne
men van een maatregel naar aanle iding van 
rloor hem, appellant, uitgeoefende critiek; 
rlat onder deze omstandigheden ook het in
geleverde briefje geen zins als "hoogst onge
past" kan worden gekwalificeerd, terwijl het 
voorgevallene ten slotte inderdaad zijne oor
zaak v indt in wrijving tusschen hem en den 
directeur der school, hoedanige wrijving nim
mer tot oplegging van de straf van ontslag 
mag leiden; dat op zijn ijver en werk nim
mer iets aan te merken was; 

0. dat al moge den appellant worden toe
gegeven, dat het Bestuur, door het ontslag 
te doen ingaan op den dag, waarop de straf 
onherroepelijk is geworden, niet heeft gehan
deld overeenkomstig artikel 15, 5e lid, van 
Ons besluit van 31 Mei 1926, S. 159, hetwelk 
voorschrijft, dat tusschen den datum van op
zegging en dien van ontslag een termijn vau 
ten _minste drie maanden moet liggen, thans 
het ontslagbesluit niet met vrucht uit dien 
hoofde kan worden aangevochten, wijl het na 
drie maanden nog niet onherroepelijk was ge
worden en dus krachtens artikel 37 van Ons 
eveuvermeld besluit vóór den afloop van dien 
termijn niet ten uitvoer kon worden gelegd, 
zoodat de door het Schoolbestuur begane 
fout in feite geen gevolgen heeft gehad; 

0. dat in het bezwaar van den appellant, 
dat het be lui t een bepaalden datum van in
gang van het ontslag had behooren te noe
men, niet kan worden gedeeld, omdat de wet 
dit niet voorschrijft en ook overigens geen 
aanleiding bestaat, dezen eisch aan een be
s! uit als het onderhavige te stellen; 

0. voorts, dat de appellant ten onrechte 
meent, dat artikel 24, 1 id 3, der Nijverheids
onderwijswet niet is nagekomen, daar immers 
in het dictum van het ontslagbesluit uitdruk
kei ijk is vermei cl, dat de straf wordt opge-
1 egd ter zake van het op 1 November 1930 
voorgevallene, en de appellant in de gelegen
heid is gesteld zich, met volledige . kennisne
ming van de tegen hem ingebrachte bezwaren 
hetreffende het voorgevallene, te ve1'antwoor
den; 

dat daaraan niet afdoet, dat in het onislag
besl uit ook verschillende andere gr ieven tegen 
den appellant zijn opgesomd, welke, naar uit 
dat besluit blijkt, bij de beoordeeling van de 
mate van strafwaardigheid van den appel
] ant in aanmerking zijn genomen; 

0. dat hieruit mede voortv loeit de onge
grondheid van des appellants be~waar, dat het 

Bestuur bij hot nemen van zijne beslissing 
niet uitsluitend met het op 1 November 1930 
voorgevallene rekening heeft gehouden; 

0. wijders, dat de appellant betwist, dat het 
voorgevallene op 1 November 1930 van zoo 
ernstigen aard is, dat daarop ontslag behoor
de te volgen, en daartoe o. a . een beroeµ doet 
op de z.i. verklaarbare gemoedsbeweging, on
der invloed waarvan hij tot zijn optreden zou 
zijn gekomen; 

0. daaromtrent, dat blijkens de stukken de 
appellant op 1 November 1930 eene bijeen
komst heeft gehad met een bestuursl i<l, den 
directeur en den onder-directeur, welke bij
een komst hij korten tijd heeft verlaten om, 
terugkomende, een schrifte lijk protest tegen 
directeur en Be tuur in te dienen, waarvan de 
inhoud als hoogst ongepast moet wor<.Îen be
schouwd; dat hij daarna aan zijn i'n dat 
schrijven meegedeeld voornemen om, trn 
einde uitdrukking te geven aan zij ne veront
waardiging, één dag dienst te weigeren, uit
voering heeft gegeven, met a ll e daaraan voor 
den goeden gang van zaken aan de school 
verbonden nadeelige gevolgen; 

dat, aangenomen al, dat dit optreden den 
appellant is ingegeven door een hevige ver
ontwaardiging over z.i. geleden onrecht, ten 
gevolge waarvan hij dat optreden niet ten 
volle in het juiste licht vermocht te zien, 
hem niettemin deze zijne houding in ernstige 
mate is toe te rekenen, daar ziJ bl ijk geeft 
Yan eene mentaliteit, welke ten eenenmale 
de aan de betrekking van leeraar verbonden 
plichten miskent; 

dat voorts op grond van de overgelegdP 
stukken moet worden aangenomen, dat des 
apellants gedrag jegens Bestuur en directew· 
ook vóór het voorgevallene op 1 1·ovemher 
1930 herhaaldelijk zeer te wenschen heeft 
overgelaten, terwijl niet is gebleken, dat de 
appellant na het gebeurde wezenlijk berouw 
hoeft getoond; 
·o. dat onder deze omstandigheden moet 

worden geoordeeld, dat het Schoolbestuur te
recht ter zake van het voorgevallene op 1 
November 1930 de strengste straf op den 
appell ant heeft toegepast; 

Gezien de Nijverheid onderwijswet en Ons 
besluit van 31 Mei 1926, S. 159; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is hela t, enz. (A.B.) 

31 1l!aart 1931. KOKIXKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 15.) 

Daar de proeftijd, waarvoor B. en .W. de 
hinderwetsvergnnning hebben verleend, 
hangende de behandeling van het inge teld 
beroep, reeds is verloopen, is voor appellant 
geenerlei belang betrokken bij vernietiging 
of wijziging van de bestreden b eslissing, 
en kan hij eins aan art. 15 geen recht van 
beroep meer ontleenen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

S. M. de Vuij st te Breskens tegen hei be
sluit van Burgemeester en Wethouders van 
die gemeente van 9 Mei 1930, waarbij :tau 
J . de Pagter en J. C. van de Sande, beiden 
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te Breskens en hunne rechtverkrijgenden voor 
een proeftijd vergunning is verleend tot het 
oprichten van eene garnalendrngerij op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Breskens, 
Sectie D nummer 576 en 1623 en gelegen aan 
het Duivelshoekje; 

Den Raad van State, Afdeeling voor cl~ 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Februari 1931. n°. 110 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister va11 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 6 Maart 
1931, n°. 195 H, <1fd . Arbeid; 

O." êfat Burgemeester en ~ 7ethouders van 
"Breskens bij besluit van 9 Mei 1930 aan J. de 
Pagter en J. C. van de Sande, beiden wo
nende te Breskens, en hunne rechtverkrijgen
den vergunning hebben verleend tot het op-
1·ichten van eene garnalendrogerij oµ perceel, 
kadastraal bekend gemeente Breskens, Sectie 
D, nummers 575 en 1623 en gelegen aan het 
Duivel shoekje voor een proeftijd, eindigende 
1 Juli 1930, daarbij o.a. overwegende, dat 
bezwaren zijn ingebracht door den Hoofd
opzichter van de Zeeuwsch-Vlaamsche Tram
weg-Maatschappij , die meent, dat de woon
huizen dier Maatschappij, staande in de na
bijheid der op te richten garnalendrngerij, 
voor bewoning ongeschikt zullen worden , en 
door S. M. de Vuijst, hotelhouder te Bres
kens, die zich in zijn bestaan bedreigd ziet 
en vreest, dat stankverspreiding zal ontstaan , 
indien het afvalwater over den dijk geleid 
2al worden, omdat het dan op de slikken 
blijft li ggen, waarop des zomers de zon 
schijnt ; dat nog niet met voldoende zeker
heid over de gevolgen der inrichting kan 
worden geoordeeld; 

dat van dit besluit S. M. de Vuijst bij Ons 
in beroep is gekomen, verzoekende, dat deze 
bes] iss ing warde vernietigd; 

0. dat voor den appell ant geenerlei belang 
is betrokken bij vernietiging of wijziging va11 
de bestreden besl iss ing, vermit de proeftijd 
waarvoor Burgemeester en ~ Tethouders de ver
gunning verleend hebben, reeds op 1 Juli 
1930 is verloopen; 

dat hij dus aan art. 15 der Hi nàerwei, genn 
recht van beroep meer ten deze kan ont
leenen ; 

Gezien de genoemde Wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

31 Maart 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 15.) 

H et door B. en W. voor weigering van 
een collecte door een elder,s g v:estigde 
vereeniging voor tuberculosebestrijding aan
gevoerd motief, n.l. dat de gemeente reeds 
belangrijke bedragen, opgebracht door de 
gemeentelijke belastingbetalers, voor de 
tuberculosebestrijding beschikbaar heeft 
gesteld, levert op zichzelf geen voldoenden 
grond op tot weigering der toestemming, 
daar het verleenen van overheidssteun 
voor de tuberculosebestrijding niet in den 

weg behoort te staan om voor eene specia le 
vereeniging, welke dit doel nastreeft, 
mede op den weldadigheidszin der inge
zetenen een beroep te doen. 

Wij WILHELMINA, e11L . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereenigi ng " Zonne. 
straal" , gevestigd te 's-Gravenhage tegen hel 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Muntendam van 15 April 1930, houdende 
eene afwijzende beschikking op het verzoek 
van ge-noemd Bestuur. om toest1imming tot hel 
houden van eene collecte; 

Den Raad van State, Afdeelmg voor de 
Ge5chillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 16 Juli 1930, n°. 474 en 19 Maart 1931, 
n°. 474/45; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 27 Maart 1931, n°. 1521, Afd. 
Armwezen; 

0. dat het Bestuur van " Zonnestraai", N e
derlandsche Vereeniging tot het oprichten 
van arbe idskolonies voor tuberculoselijders in 
Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage, bij 
schrijven van 24 Maart 1930 aan Burgemees
ter en Wethouders der gemeente .I\Iuntendam 
zijn ve rl angen heeft kenbaar gemaakt om op 
21 Juni 1930 in de gemeente Muntendam 
eene openbare inzameling van gelden bij wege 
van coll ecte te houden; 

dat Burgemeester en W,ithouders van Mun
tendam bij scbrijven van 13 April 1930 de ge
vraagde toestemming hebben geweigerd, op 
grond, dat hunne gemeente reeds belangrijke 
hedragen rnor tuberculosebestrijding beschik
bàar stelt, dat geld moet komen van de be
lastingbetalers en het niet wenschelijk is , dat 
voor dit doel een beroep op den I iefdadig
heid zin van de ingezetenen wordt gedaan; 

dat het Bestuur van " Zonnestraal" van deze 
afwijzende beschikking bij Ons lil beroep is 
gekomen, aanvoerende dat bij J e toepassing 
van art. 15 der Armenwet, waartoe Burge
meester en Wethouders ter uitvoering dier 
wet te dezen aanzien geroepen zijn en welke 
wetsbepaling niet raakt de zorg voor de hui s
houding der gemeente, richtsnoer behoort te 
zijn het a lgemeen belang, zooals dit in do 
Armenwet erkenning vindt; dat met de in de 
Armenwet neergelegde vrijheid van uitoefe
ning van taak door Instellingen van weldadig
heid en met name de vrijheid dezer instellin
gen tot het houden van openbare inzamelin
gen van gelden bij wege van collecte niet 
vereen igbaar is eene weigering der toestem
ming voor eene collecte van zoodanige in
~telling om een beweegreden a ls àoor Burge-
111eester en Wethouders aangevoerd; dat het 
immers niet op den weg li gt van Burgemees
ter en \.Vethouders om de ingezetenen hunner 
gemeente te beschermen tegen een beroep op 
derzel ver weldadigheidszin; dat trouwens Wij 
al herhaaldelijk hebben oeslist, àat eene col
lecte , a ls de onderwerpelijke, niet mag wor
den geweerd, op g rond , dat voor ccnzel fde of 
soortgelijk doel al veel van de mgezetenen 
door de veelvuldigheid van cotlectcn (waar
mede eene bijdrage voor zoodamg doel, in 
den vorm van geheven belasting, gevoegelijk 
gel ijk gestel d mag worden) wordt gevergd; 
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0. dat art. 15 der laat telijk bij de wet 

van 22 Juni 1929, . 326, gewijzigde Armen
wet voor het houden van eene openbare inza
m ling van gelden ten behoeve van instellin
gen van weldadigheid bij wege rnn collecte 
de toestemming van Burgemee ter en WP'
houders eisch t; 

dat derhalve Burgemeester en Wethouders 
bevoegd zijn het collecteeren in de gemeente 
te beperken door weigering van eene ge
,·raagde toestemming tot het houden van 
eene openbare inzameling, wanneer daartegen 
gegronde bezwaren rijzen; 

0. dienaangaande, dat het motief, waarom 
Burgemeester en Wethouders in deze zich te
gen het houden van de onderwerpelijke inza
meling verzetten, met name, dat de gemeente 
:\-Juntendam reeds belangrijke bedragen, op
gebracht door de gemeentelijke oelastingbe
talers, voor de tuberculosebe trijdmg beschik
baar heeft gesteld, op zich zelf geen voldoen
den grond oplevert tot weigering der toestem
ming; 

dat toch het verleenen van Overheidssteun 
voor de tuberculosebestrijding niet in den weg 
behoort te staan om voor eene speciale ver
eeniging, welke dit doel nastreeft, mede op 
den weldadigheidszin der ingezeteuen een be
roep te doen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Burgemeester en Wethouderb van Mun
tendam van 15 April 1930 te bepalen, dat 
Burgemeester en Wethouders van Munt,m
dam ten onrechte de toestemming tot het hou
den van de vorenbedoelde collecte hebben ge
weigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

2 April 1931. KONI KLIJK BESLUIT. 
Verlenging van een schorsing nà schor

sing voor een termijn van drie maanden, 
a ls in art. 24. 1 • lid der Nijverheidsonder
wijswet bedoeld, vindt geen steun in de wet. 

Wij WILHELM! rA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

~fejuffrouw G. N. B., directrice van de Vak
school voor Meisje te 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van het Bestuur dezer chool van 
28 ovember 1930, waarbij zij met ingang van 
1 December 1930 is geschorst ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
24 Maart 1931, n°. 168: 

ÛJ? de voórdracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 
31 Maart 1931, n°. 6 57, afdeeling Nijverheids
onderw1JS; 

O. dat het Bestuur van de 's-Gravenhaagsche 
Vakschool voor Meisjes te 's-Gravenhage op 
2 November 1930 heeft besloten, met toe
passing van artikel 39 sub c van Ons besluit 
van 31 Mei 19!!6, Staatsblad n°. 159, zooals dat 
sedert dien is gewijzigd, Mejuffrouw G. N. B. 
te chor en als Directrice der school met ingang 
van 1 December 1930 en totdat omtrent het 
haar verleende ontslag defi-nitief zal zijn beslist, 

doch in elk geval niet langer dan tot en met 
28 :Februari 1931, zulks met behoud van hare · 
bezoldiging, zulks uit overweging, dat bij be
sluiten van 27 Augustus 19:J0 Mejuffrouw 
G. N. B., Directrice der school, als zoodanig is 
geschorst voor het tijdvak van 1 eptember tot 
en met 30 November 1930 en met ingang van 
1 December 1930 eervol is ontslagen, welk ont
slag is verleend: a. krachtens artikel 15 sub d 
van Ons besluit van 31 Mei 1926, Staat blad 
n°. 159, zooals dit later is gewijzigd en aan
gevuld; b. sub idiair en alleen voor het geval 
mocht worden beslist, dat ten onrechte geeste
lijke onge chiktheid is aangenomen, krachtens 
artikel 15 ub / van On zelfde besluit op grond 
van de in het besluit tot ontslag vermelde 
gewichtige redenen; dat Mejuffrouw B. tegen 
beide besluiten in beroep is gekomen en het te 
verwachten is, dat op die beroepen niet vóór 
1 December 1930 zal zijn beslist; dat zoowel de 
redenen, waarom het besluit tot ontslag is 
genomen, te weten : a. geestelijke ongeschikt
heid, b. een op zoodanige wijze onbeheerscht 
optreden tegenover Bestuur, personeel en leer
lingen en een op zoodanige wijze te kort schieten 
in het geven van leiding en doen blijken van 
gemis aan paedagogi ch inzicht, dathet belang 
van de school, van het onderwijs en van hare 
leerlingen dringend eischt, dat Mejuffrouw B. 
hare functie al Directrice neerlegt, als het feit 
zelf, dat op die gronden ongevraagd eervol 
ontslag is uitgesproken, naar het oordeel van 
het Bestuur noodzakelijk maken, dat l\iejuf
frouw B. niet, hangende het beroep tegen die 
ontslagverleening inge teld, in de school terug
keert en hare werkzaamheden als Directrice 
hervat, omdat zulks den geregelden gang van 
het onderwiJ , de leiding en het beheer van de 
school op ernstige wijze zou chaden; dat echter 
de om die redenen uitgesproken schorsing met 
30 rovember 1930 een einde neemt; dat 
mitsdien het belan~ van den dien t eene nieuwe 
schorsing, ingaancte met 1 December 1930, 
vordert en wel met behoud der bezoldiging 
overeenkomstig artikel 39 sub c en artikel 41 
van Ons bovengenoemd besluit : dat bij brief 
van het Bestuur van 13 November 1930 
Mejuffrouw G. N. B. met voU"dige kenni -
neming van de tegen haar ingebrachte bezwaren 
in de gelegenheid i ge teld zich schrütelijk en 
mondeling te verantwoorden en zij daarvan 
geen gebruik heeft wenschen te maken; 

dat, nadat Mejuffrouw G. N. B. met dit 
besluit in kennis was gesteld, zij daarvan bij 
Ons in beroep i gekomen, aanvoerende, dat 
zij van de be luiten van 27 Augustus 1930, 
waarbij haar ont lag werd verleend uit hare 
functie van Directrice der school en tevens 
in die functie werd ge chorst voor het tijdva.k 
van 1 September tot 1 December 1930, in beroep 
is gekomen; dat zij op dezelfde gronden, als 
daarbij aangevoerd, verzoekt ook de bij besluit 
van 28 November 1930 uitgesproken schorsing 
te vernietigen ; 

0. dat krachtens artikel 24, lste lid, der 
Nijverheidsonderwijswet, schorsing o.m. van 
directeuren der van Rijk wege gesubsidieerde 
bijzondere cholen ge chiedt voor ten hoogste 
drie maanden ; 

dat de appellante bij besluit van het School
bestuur ,an 27 Augustus 1930 is geschorst 
voor den tijd ,an 1 eptember tot en met 
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30 November 1930, "elk besluit door Ons in 
beroep is gehandhaafd ; 

dat eene verlenging van deze schorsing geen 
steun vindt in de wet ; 

dat het bestreden besluit reeds op dezen 
grond niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Nijverheidsonderwijswet: 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van het Bestuur van de 's-Gra
venhaagsche Vak chool voor Meisjes van 
28 November 1930 tot het schorsen van Mejuf
frouw G. N. B. als Directrice der genoemde 
school voor den tijd van 1 December 1930 tot 
uiterlijk 28 Februari 1931 te vernietigen. 

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

WILHELMINA. 
De .Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W elenschappen, 
J . Terp s tra. (B.) 

7 April 1931. KONINKLIJK BESL IT. 
Een gasdichte ruimte, waarin traangas 

of een nevel wordt gevormd door broom
aceton of chlooracetophenon door middel 
van een slagkwikpijpje te verstu iven, valt 
niet onder een der rubrieken, genoemd in 
art. 2 der Hinderwet. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op de bezwaren, ingebracht 

tegen de door het Departement van Defensie 
voorgenomen oprichting van eene gaskamer 
te Utrecht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 
4 Februari 1931, n°. 765 (1930); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 30 Maart 
1931, n°. 259H, afdeeling Arbeid; 

O. dat het Departement van Defensie wenscht 
over te gaan tot het oprichten van eene gas
kamer op het Suikerterrein aan den Leidschen
weg en de Muntkade te Utrecht; 

dat bij de Commissie uit Gedeputeerde Staten, 
bedoeld bij artikel 26, 3• lid, der Hinderwet, 
tegen het oprichten van deze inrichting namens 
het Gemeentebestuur van Utrecht en door 
omwonenden bezwaren zijn ingediend, ontleend 
aan vrees voor gevaar en schade aan de ge
zondheid, voor hinder en schade aan eigen
dommen; 

dat de Commissie uit Gedeputeerde Staten 
adviseert de inrichting niet te plaatsen op het 
zoogenaamde Suikerterrein te Utrecht, tenzij 
aan eene plaatsing elders onoverkomelijke 
bezwaren zijn verbonden, in welk geval in 
overweging wordt gegeven in de inrichting 
a lleen niet giftige en niet explosieve gassen te 
laten verwerken, de inrichting niet te laten 
gebruiken als bewaarplaats van gaspatronen 
en in den omtrek van het gebouw één of meer 
waarschuwingsborden te laten aanbrengen, 
waaruit blijkt aan welk gevaar men zich bij 
nadering blootstelt ; 

O. dat ingevolge artikel 26 van de Hinderwet 
Wij be lissen over bezwaren, ten overstaan van 
eene Commissie uit Gedeputeerde Staten aan
gevoerd tegen de oprichting van eene inrichting 

bedoeld in artikel 2 der Hinderwet, door rnn 
Departement van Algemeen Bestuur ; 

dat in het onderhavige geval de bezwaren 
betreffen de oprichting van eene gasdichte 
ruimte, waarin traangas of een nevel wordt ge
vormd ~oor broomaceton of chlooracetophenon 
door middel van een slagkwikpijpje te ver
stuiven ; 

dat eene zoodanige inrichting echter niet valt 
onder een der rubrieken, genoemd in artikel 2 
der Hinderwet ; 

Gezien deze Wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat de oprichting van de door 
het Departement van Defensie voorgenomen 
inrichting buiten de Hinderwet valt, alzoo 
van toepassing van artikel 26 dier wet geen 
sprake kan zijn. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Arbeid . Handel en Nijverheid, 

T. J. Vers c huur. (B.) 

April 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 5e lid.) 

Kosten van aanschaffing van schrijf
machines voor de administratie en die van 
telefoon-aan !uitingen behooren tot de 
kosten, bedoeld onder o. van art. 55. 

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

het gemeentebestuur van Groningen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
27 November 1930, Letter V, 6e afd., waar
bij, met vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Groningen van 4 Novem
ber 1929, n°. 16, ten behoeve van àe bijzon
dere scholen van de Vereeniging tot bevorde
ring van Christel ijk lager en mee1· uitgebreid 
lager onderwijs te Groningen aan de Olie
rnulderstraat, het Guyotplein, het Schoolholm 
en de Folkingestraat, aldaar, nader is vast
gesteld de vergoeding, bedoeld in art. 101, 
tweede lid, der Lager Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1927, met inbegrip van de 3-jaarlijk
sche verreken ing overeenkomstig het achtste 
lid van dit artikel, over het tijdvak 1925 tot 
en met 1927; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
19 Maart 1931, n°. 165 ; 

Op do voordracht van Onzen Minisler van 
Onderwijs, K unsten en vVetenschappen van 1 
April 1931, n°. 8523, afd. L. 0. F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Groningen 
bij besluit van 4 November 1929, n°. 16, ten 
behoeve van de bijzondere scholen van de Ver
eeniging tot bevordering van Christelijk lage1 
en meer uitgebreid lager onderwijs te Gro
ningen aan de Oliemulderstraat, het Guyot
pl ein, het Schoolholm en de Folkingestraat, 
al daar, heeft vastgesteld de vergoeding, be
doeld in a rt. 101, tweede lid, der Lager On
derwijswet 1920 over het jaar 1927, met inbe
grip van de 3-jaarlijksche verrekening, over
eenkomstig het achtste lid van dit artikel over 
het tijdvak 1925 tot en met 1927; 
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dat, nadat he t schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Groningen in beroep was gekomen, dit 
college bij bes! uit van 27 ovember 1929 het 
bedrag gewijzigd heeft vastgesteld, daarbij 
overwegende, dat de aanschaffing van 2 
schrijfmach ines heeft plaats gehad ten dienste 
van de administrat ie der scholen aan de Olie
mulder traat en het Schoolholm, en alzoo ter 
verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs , zoodat de t.er zake gedane uitgaven, 
daar het oordeel over de vraag, of deze aan
schaffing noodzakelijk is, aan het schoolbe
stuur toekomt, behooren tot die, bedoeld in 
art. 101, vijfde lid, juncto art. 55 sub o, der 
Lager Onderwijswet 1920; dat de kosten vai. 
telefoonaanslui ting van den Voor~1tter van 
het Bestuur der Vereeniging, gezien het aan
tal scholen van deze Vereeniging en den om
vang van het telefonische verkeer in eene 
gemeente a ls Groningen, geacht kunnen wor
den te zijn gemaakt ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs, zoudat de ter 
zake gedane uitgaven, daar het oordeel over 
de vraag, of deze aanslu iting noodzairnlijk is, 
aan het Schoolbestuur toekomt, derhalve be-
1,ooren tot die, bedoeld in art. 101, vijfde lid, 
juncto art. 55, sub o, der wet; dat de kosten 
van de telefoonaansluiting van het hoofd der 
school aan de Fol kingestraat, gezien den om
vang van het telefon ische verkeer in eene ge
meente als Groningen, geacht kunnen wor
den te zijn gemaakt ter verzekeriHg van den 
goeden g1rng van het onderwijs, zooclat cle ter 
zake gedane uitgaven, daar het oordeel over 
de vraag, of deze aansluiting noodzakelij k is, 
aan het Schoolbe~tu11r t,oekomt, derhalve be
hooren tot die, bedoeld in art. 101, vijfde lid, 
juncto art. 55, sub o der wet ; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur van 
Groningen bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat z. i. de kosten van het aan
schaffen van schrijfmachines met kunnen 
worden begrepen onder één der rubrieken, 
bedoeld bij art. 55 e rot en met h en o der 
l,ager Onderwijswet 1920 ; dat eene schrijf
machine voor '.iet geven van onderwijs niet 
vereischt is en de omvang van de admini
stratie van de hoofden der scholen aan de 
Oliemulderstraat en aan het Schoolholm niet 
van dien aard is, dat daarvoor de hulp van 
eene schrij fmachine noodig is; dat ook aan de 
openbare scholen geen schrijfmachines voor de 
administratie worden verstrekt; dat met eene 
telefoonaansluiting van één der bestuursleden 
kan worden volstaan; dat eene telefoonaan
s1 uiting voor de school in de Folkingestraat 
niet kan worden gerekend tot de kosten ter 
verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs, daar ook zonder zoodan ige aan
sluiting het onderwijs aan de school op vol
komen richtige wijze kan worden Lehartigd; 
dat ook de openbare schol en geen telefoon
aansluiting hebben, en zulks op grond van 
de financieele gelijkstelling voor t:eze moei
lijk kan worden geweigerd als de bijzondere 
schol en aansluiting krijgen ; 

0. dat de kosten van aanschaffing van 
schrijfmachines voor de administratie, alsmede 
die van telefoonaansluiting van de school in 
de Folkingestraat en van den Voorzitter van 
het Schoolbestuur behooren t,ot de kosten van 
administratie en mitsdien onder o van art. 55 

der Lager Onderwijswet 1920, waarbij onver
schillig is de vraag, of deze uitgaven boven 
de normale eischen uitgaan, en· of de hoofden 
der openbare scholen voor de door hen te 
voeren administratie schrijfmachines ontvan
gen, en of de openbare scholen telefoonaan
sluiting hebben, daar bij de uitgaven inge
volge art. 101. l e lid, eenig cr iterium is, of 
de uitgaven krachtens haren aard en haar 
karakter vallen onder één van de rubr ieken 
,; rot en met h en o van art. 55, of de kosten 
van instandhouding ; 

dat het schoolbestuur mitsdien geheel vrij 
is, om de vergoeding ingevolge art. 101, l e 
lid, welke nooit kan uitgaan boven de even
redige kosten van de openbare ;;cholen, ge
heel naar eigen inzicht ten bate van de school 
te besteden ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1320 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

8 April 1931. KONINKLLTK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

Het stelsel der wet brengt mede dat nu 
bij het vaststellen der rijksvergoeding het 
leerlingenaantal in verband met ar t. 56 
moet worden berekend overeenkomstig 
a rt. 28, 6° en 7° lid , die wijze van berekening 
ook moet worden gevolgd bij de toepassing 
van den lotzin van het 1 e lid van art. 100. 
Derhalve moet bi.i de berekening der ver
goeding ex art. 100 over 1928 in aanmèr
king worden genomen het gemiddeld aantal 
leerlingen van de gezamenlijke overeen
komstige openbare schol en in de gemeente 
op de vier teldata van 1927 . Daaraan doet 
niet af, dat deze berekening niet uitgaat 
van de feitelijke bezetting der klassen aan 
de openbare scholen in het jaar 1928, 
noch ook, dat het leerlingenaantal en het 
onderwijzersaantal dier scholen niet over 
h etzelfde jaar worden berekend. 

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

het gemeentebestuur van Groningen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
27 November 1930, Letter V b, 5e Afd. , waar
bij met vernietiging in zooverre van het be
sluit van den Raad der gemeente Groningen 
van· 27 Januari 1930, n°. 33, ten behoeve van 
de bijzondere school voor uitgebreid lager 
onderwijs Folkingestraat 9 aldaar, de vergoe
ding, bedoeld in art. 100 der Lager Onder
wijswet 1920 over het jaar 1928 is vastgesteld 
op f 3200; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van "Bestuur, gehoord, advies van 
19 Maart 1931, n° . 174; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
April 1931, n° . 8520, afd. L. 0. F.; 

0 . dat de Raad der gemeente Groningen 
bij besluit van 27 J anuari 1930 heeft afge
wezen het verzoek van de Vereeniging tot 
bevordering van Christelijk Lager en Meei 
Uitgebreid Lager Onderwijs om vergoeding 
over het jaar 1928 uit de gemeentekas, als be
doeld bij art. 100 der Lager Onderwijswet 
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1920, ten behoeve van de uitgebreid lager 
onderwij afdeeling harer school m de Fol
ki ngestraat; 

dat, nadat het schoolbestuur àaarvan bij 
Ged. Staten van Groningen in beroep was 
gekomen, deze bij hun besluit van 27 Novem
ber 1930, Letter V b, 5e Afd. , de vergoeding, 
bedoeld in art. 100 der Lager Onderwijswet 
1920 voor de onderwerpelijke school over het 
jaar 1928 hebben vastgest.eld op f 3200, uit 
overweging, dat het schoolbestuur, tegen de 
door den Raad genomen beslissing de navol 
gende twee bezwaren heeft: 1 °. dat de Raad 
bij de berekening van de vergoeding is uitge
gaan van: a. het gemiddelde aautal leerlin
gen der onderwerpelijke bijzondere lagere 
school over 1927, en b. het gemiddelde aan
tal leerlingen der overeenkomstige openbare 
scholen over 1928, terwijl naar de meening 
van het schoolbestuur met het gemiddelde 
aantal leerlingen over 1927, zoowel van de 
onderwerpelijke bijzondere lagere school, als 
van de overeenkomstige openbare scholen 
moet worden rekening gehouden; 2°. dat de 
Raad de vergoeding heeft berekend naar het 
gemiddelde aantal leerkrachten der gezamen
lijke overeenkomstige openbare scholen over 
1928 naar den toestand van 16 Maart, 16 
Juni , 16 September en 16 December, terwijl 
Het Schoolbestuur blijkbaar van gevoelen is, 
dat de vergoeding naar het in 1928 op eenig 
tijdstip aanwezige grootste getal leerkrachten 
dier scholen moet worden berekend; dat, wat 
het eerste bezwaar betreft, het recht op eene 
vergoeding, als bedoeld in art. 100 der Lager 
Onderwijswet 1920, naar de meening van hun 
college moet woi-den beoordeeld naar het ge
middelde aantal leerlingen der bijzondere 
lagere school en der gezamenlijke overeen
komstige scholen in de gemeente op 16 Maart, 
16 Juni , 16 September en 16 December van 
het jaar, voorafgaande aan dat, waarop de 
aanvrage om vergoeding betrekking heeft, in 
casu het jaar 1927 ; dat het gemiddelde aan
tal leerlingen der gezamenlijke overeenkom
stige openbare scholen over 1927 op evenbe• 
doelde vier data 729.5 heeft bedragen; dat 
dit gemiddelde over 1927 voor de onderwerpe
lijke bijzondere school 82.5 bedroeg; dat aan 
de overeenkomstige openbare scholen over het 
geheele jaar 1928 werkzaam waren 31 onder
wijzers, alsmede één onderwijzer over het tijd. 
vak 1 J anuari 1928 tot en met 31 Augustus 
1928 ; dat het gemiddelde aantal onderwijzers 
aan de gezamenlijke overeenkomstige open
bare scholen over 1928 mitsdien 312'3 heeft 
bedragen, of wel, berekend naar de aantallen 
onderwijzers op vorengenoemde vier data 31½, 
terwijl het grootste getal onderwijzers op eenig 
tijdstip van het jaar aanwezig 32 bedroeg; 
dat bij deeling van het vorenbedoelde leerlin
genaantal van 729.5 door 31½, 312 /a of 32 
steeds een zoodanig gemiddeld aantal leer• 
lingcn per onderwijzer wordt verkregen, dat 
bij deeling van dit gemiddelde aantal op 
vorenbedoeld gemiddeld aantal leerlingen der 
bijzondere school over 1927 een quotiënt wordt 
verkregen, hetwelk ligt tusschen ?-5 en 4; 
dat het sub 2° bedoelde bezwaar van het 
schoolbestuur mitsdien voor de bepaling van 
het in het onderwerpelijke geval te vergoeden 
aantal boventallige onderwijzers buiten be-

L. 1931 

schouwing kan blijven; dat, aangezien uit 
's Rijkskas de jaarwedden van 3 ondenvijzers 
zijn vergoed, en aan de school gedurende het 
geheele jaar 1928 5 onderwijzers waren ver
bonden, het schoolbestuur recht heeft op ver
goed ing uit de gemeentekas van de jaanvedde 
van 4 - 3 = 1 onderwijzer; dat mitsdien het 
verzoek van het adresseerende school bestuur 
om vergoeding uit de gemeentekas krachtens 
art. 100 der Lager Onderwijswet 1920 over 
1928 van de jaanvedde van den onderwijzer 
D. Wittermans , zijnde f 3200, welke jaarwed
de n iet uit 'sRijks kas is vergoed, door den 
gemeenteraad van Groningen ten onrechte is 
afgeweken en het beroep van het schoolbe
stuur derhalve gegrond is; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur van 
Groningen bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat ingevolge de bepalingen der wet 
het juiste bedrag der vergoeding moet worden 
bepaald uit eene vergelijking vau het gemid
delde aantal leerlingen per onderwijzer bij 
het openbaar en het bijzonder onderwijs; dat 
a ls grondslag voor de berekening van het 
gemiddelde aantal leerlingen per onde1·wijzer 
bij het openbaar onderwijs dient de toestand 
van dat onderwijs in het jaar, waarover de 
vergoeding aan de betrokken bijzondere scho
len loopt, in casu het jaar 1928 ; dat, werd 
daarbij, zooals het schoolbestuur en Gedepu
teerde Staten blijkbaar meenen, tot grond
slag genomen de bevolking der openbare 
scholen over 1927 en het aantal der aan die 
schol en verbonden leerkrachten over 1928, 
dan niet alleen de vergelijking onzuiver wu 
worden, maar ook geen sprake meer zou kun
nen zijn van een gemiddeld aantal leerlingen . 
per onderwijzer; dat immers een gemiddeld 
aantal eene vergelijking veronderstelt van 
twee aantallen op hetzelfde tijdstip of in het
zelfde jaar; dat bij de berekening v.an de 
onderhavige vergoeding door het gemeente
bestuur is uitgegaan van de gedachte, dat het 
gemiddelde aantal leerlingen der onderhavige 
bijzondere school over 1927, naar welk aan
tal de Rijksvergoeding over 1928 is vastge
steld, moet worden gedeeld door het getal, 
verkregen als gemiddelde, berekend in twee 
decimalen nauwkeurig, voor de bezetting van 
de klassen van de overeen\<omstige openbare 
lagere scholen in 1928 ; dat, alsdus berekend, 
het schoolbestuur op , vergoeding van geen 
enkele boventallige leerkracht aanspraak kan 
maken; · 

0. dat het stelsel der L ager OndQrwijswet 
1920 meebrengt, dat, nu bij het vaststell en 
van de Rijksvergoeding het leerlingenaantal 
in verband met het bepaalde bij art. 56 der 
wet moet worden berekend overeenkomstig 
art. 28, 6e en 7e I id, die wijze van bereke
n ing ook moet worden gevolgd bij de toepas
sing van den slotzin van het l e lid van art. 
100 ; 

dat dus bij de berekening van de vergoe
ding, bedoeld in art. 100 der wet, over 1928, 
in aanmerking moet worden genomen het ge
middelde aantal leerlingen van de gezamen
lijke overeenkomstige openbare scholen in de 
gemeente op de vier teldata van het jaar 
1927 ; 

dat daaraan niet a fdoet, dat deze bereke
ning niet uitgaat van de feitelijke bezetting 

6 
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van de klassen aan de openbare scholen in het 
jaar 1928, noch ook, dat het leerlingenaantal 
en het onderwijzersaantal dier scholen niet 
over hetzelfde jaar worden berekend; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

9 April 1931. KONIN"K.LIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 24.) 

Wat er moge zijn van de vraag, of appel
lant inderdaad zijne medewerking heeft 
verleend bij de aanschaffing van materiaal, 
be temd om aan de gemeente te worden 
geleverd, zoo kan toch in geen geval worden 
gezegd dat hij middellijk aan de levering 
zou hebben deelgenomen in den zin van 
art. 24, nu er geen voldoende grond is om 
aan te nemen, dat door de levering het 
financieel bela ng van den appellant is 
gediend. 

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

N . J. M. Willemse te Stompwijk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 17 November 1930, G. S. No. 87, 
waarbij h ij vervallen is verklaard van zijn 
lidmaatschap van den Raad der gemeente 
Stompwijk ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
Maart 1931, o. 139 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 2 April 1931, o. 3827, af
qeeling Binnenl andsch Bestuur; 

0. dat Ged . Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 17 November 1930, G. S. No. 
87, N. · J. M. Willemse vervallen hebben ver
klaard van zijn lidmaatschap van den Raad 
der gemeente Stompwijk, uit overweging, dat 
bij het door hun College ingestelde onderzoek 
is komen vast te staan, dat de Raad van 
Stompwijk weliswaar aan den zoon van den 
voornoemden N. J. M. Willemse, bij besluit 
van 31 Januari 1930 heeft opgedragen om 
voor rekening dier gemeente reparaties aan 
den gashouder aldaar te. verrichten, doch dat 
verschillende materialen, voor de bedoelde 
werkzaamheden benut, door het I id van den 
R aad N. J . M. Willemse op eigen naam en 
voor zijne rekening zijn gekocht; dat het 
laatstgenoemde feit vooreerst blijkt uit de 
overgelegde reken ingen, welke door den ver
kooper dier materialen ten name van den 
vooPnoemden N. J. M. Willemse zijn gesteld, 
waaraan uiteraard niet afdoet de omstandig
heid, dat in deze tenaamstelling later door een 
daartoe onbevoegde verandering is g!)bracht, 
en voorts uit het door N. J. M. Willemse aan 
den verkooper a fgegeven ontvangbewijs, ter
wijl ook blijkens een tweetal aan hun College 
overgelegde· politierapporten in gelijken zin is 
verklaard door den verkooper, bij wien N. J . 
M. Willemse de materialen heeft gekocht; 
dat derhalve moet worden aangenomen, dat 
het raadslid N. J. M . Will emse, voor zoover 
de door hem gekochte materialen met zijne in
stemming door zijn zoon gebez igd zij n voor 
de uitvoering van de vorenbedoelde werkzaam-

' heden ten behoeve en voo,· rekening der ge
meente Stompwijk, aan deze gemeente mid
dellijk heeft geleverd; dat het raadslid N . 
J. M . Wilemse zich mitsdien heeft schuldig 
gemaakt aan overtreding van artikel 24 der 
Gemeentewet; 

dat van dit besluit N. J. M. Willemse voor
noemd bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat weliswaar enkele kleinigheden 
door zijn zoon, omdat hij , pas beginnend, nog 
geen crediet had, op naam van hem, appel
lant, doch zonder zijn medeweten, bij den 
leverancier in D en Haag zijn gehaald, maar 
dat hij, appell ant, daarna aan dien leveran
cier heeft te kennen gegeven, dat a ll e mate
rialen, te halen of te bestellen door den zoon, 
voor rekening van dien zoon komen; dat 
daarna bij enkele volgende leveringen ver
warring is ontstaan door het geringe verschil 
in voornamen, welke mogel ijkheid van ver
g issing door den leverancier is toegegeven ; 
dat het door hem, appelant, afgegeven ont
vangbewijs betrof levering van gereedschap
pen, zoodat hierbij van eene levering aan 
de gemeente geen sprake kan zijn; dat voor 
de overige door den leverancier gedane le
veranties door hem, appei lant, geen order
briefje of eenig bewijs van ontvangst is af
gegeven; dat zijn zoon de geleverde mate
rial en voor zich zelf heeft besteld en de ont
vangbriefjes heeft geteekend; dat deze mate
rialen niet door hem, appellant, zijn gekocht; 
dat, om de vergissing, gemaakt bij de boe
king, te herstellen, door zijn zoon aan den 
leverancier facturen op eigen naam zijn ge
vraagd, welke door dezen zijn afgegeven; dat 
de leverancier daartoe volkomen bevoegd was; 
dat, het geringe bedrag van de levering in 
aanmerking genomen, het begrijpelijk is, dat 
hier van opzet geen sprake is geweest; 

0. dat uitsluitend moet worden onderzocht, 
of Ged. Staten terecht heoben aangenomen, 
dat de appellant, die medewerking zou heb
ben verleend bij het aanschaffen van mate
riaal , bestemd om aan de gemeente te wor
den geleverd, daardoor middeilijk aan die 
levering heeft deelgenomen en zoodoende in 
strijd met artikel 24 der Gemeentewet heeft 
gehandeld; 

0. te dien aanz ien, dat, wat er moge zijn 
van de vraag, of de appel lant inderdaad zijne 
medewerking bij die aanseh aff ing heeft ver
leend, in geen geval kan worden gezegd, dat 
hij middell ijk aan de levering zou hebben 
deelgenomen in den zin van artikel 24 dei· 
Gemeentewet; 

dat toch noch de stukken, noch het mede
gedeelde in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur , waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, voldoenden grond 
bieden om aan te nemen, dat door de bewuste 
levering het financieel belang van den ap
pelant is gediend; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten 
niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged . Staten van 
Zuid-Holland van 17 November 1930, G. S. 

To. 87, te verniet igen. 
Onze Minister van Binnenlaudsche Zaken 

en Landbouw is belast , enz. (A.B.) 
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9 April 1931. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen be
treffende briefwisseling met Duitsche amb
tenaren v/d . burgerlijken stand. 

Ik heb de eer Uw Collega hierbij te doen toe
komen een afschrift eener, tot den Minister van 
Buitenlandsche Zaken gerichte, nota van het 
Duitsche Gezantschap dd. 3 Maart, B. n°. 436, 
blijkens hetwelk de Duitsche ambtenaren van 
den burgerlijken stand niet mogen voldoen aan 
rechtstreeks tot hen gerichte verzoeken van 
buitenlandsche overheden inzake aangelegen
heden van den burgerlijken stand . Dergelijke 
verzoeken schijnen in den laatsten tijd veel
vuldig ook van Nederlandsche zijde te zijn 
voorgekomen en bovendien langs dien weg 
vertraging te ondervinden. 

Met verwijzing overigens naar den inhoud 
van genoemde nota moge ik Uw College ver
zoeken deze ter kennis te brengen van de 
ambtenaren van den burgerlijken stand Uwer 
gemeente, onder uitnoodiging ziuh naar de 
daarin aangegeven gedragslijn wel ie willen 
gedragen. Ook Uw College gelieve, vcor zooveel 
noodig, aandacht aan de nota van het Duitsche 
Gezantschap t e schenken. 

Deutsche Gesandschaft. 
B. 436. 

Nach Mitteilung des Preussischen Ministe
riums des Innern sind seitens niederländischer 
Behörden in letzter Zeit verschiedentlich 
Anträge in Personenstandssachen unmitt.elbar 
an preussische Standesämter gerichtet worden, 
wodurch die Erledigung rler betreffenden 
Angelegenheit eine gewisse Verzögerung erfuhr. 
Den preussischen Standesbeamten ist ein 
unmittelbarer Verkehr in Standesamtsange
legenheiten nur mit denjenigen ausländischen 
Konsularbehörden gestattet, die in Deutsch
land ihren Amtsitz haben und a usschliesslich 
soweit es sich hierbei urn Uebermittelung von 
Urkunden oder urn Anfragen handelt . die über 
die Erörterung von Einzelfällen nicht hinaus
gehen. Dagegen dürfen die preussischen Standes
beamten Anträge ausländi~cher Behörden, die 
unmittelbar bei ihnen eingehen. nicht im 
unmittelbaren Schriftverkehr oder über die 
ausländiscben Konsulate, sondern nur durch 
die erheblich mehr Zeit beanspruchende 
Zusendung der Urkunden auf dem diplo
mat ischen Wege erledigen. 

Die Deutsche Gesandschaft beehrt sich das 
Königliche Ministerium der Auswärtigen An
gelegenhciten auftragsgemäss auf diesen Sach
verhalt hinzuweisen und zu bitten, auch die 
zuständigen niederländischen Behörden hierauf 
aufmerksam zu machen. lm Interesse einer 
schnellen Erledigung fraglicher Anträge würde 
es seitens des Preussischen Ministeriums des 
Innern begrüsst werden wenn dieselben durch 
Vermittelung der in Deutschland amtierenden 
Königlich niederländischen Konsulate den 
preussischen Standesämtern vorgelegt würden. 

(B.) 

9 April 1931. ARREST van den Hoogen Raad. 
(B. W. Art. 1637z, tweede lid.) 

Deze bepaling is niet op te vatten in dien 
zin, dat, wanneer een publiekrechtelijk 

lichaam personen in dienst neemt krachtens 
overeenkomst naar burgerlijk recht, ten 
aanzien van zoodanige dienstbetrekking 
Titel VII AB. W. in zijn geheelen omvang 
van toepassing is, zoodat krachteloos 
zouden zijn de bedingen in de overeen
komst, welke niet in overeenstemming zijn 
met die bepalingen van Titel VII A, welke 
dwingend recht bevatten. 

De Burgemeester van Amsterdam, 

F. Hovinga c.s. 
tegen: 

De H ooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis, voorzoover 

thans van belang, blijkt : 
dat de verweerster in cassatie - Hovinga -

bij inleidend verzoekschrift, als bedoeld bij 
art. J25b Rv. in hoofdzaak heeft gesteld: 

dat zij van 1 Januari 1927, krachtens een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, 
voor onbepaalden tijd als schoonmaakster in 
dienst is geweest van de gemeente Amsterdam 
tegen loon, dat per 14 dagen werd uitbetaald; 

dat zonder haar toestemming de gemeente 
haar met ingang van 27 Mei 1928 heeft ontslagen 
zonder opzeggingstermijn, zonder dringende 
reden en zonder schadeloosstelling ; 

dat over het tijdvak van 1 Januari 1927 tot 
en met 26 Mei 1928 de gemeente acht ten hon
derd van haar loon heeftingehoudenterstorting 
in een fonds , dat niet voldoet aan rle voor
waarden bedoeld bij art. 1637s, lid 2 onder 1, 
B. W. ; 

dat op deze gronden Hovinga heeft gevor
derd een schadeloosstelling gelijk aan haar loon 
over 14 dagen ten bedrage van f 19.92 en uit
betaling alsnog van het als voormeld ingehouden 
loon ten bedrage van f 79.36 ; 

dat de gemeente het tot stand komen der 
gestelde overeenkomst naar burgerlijk recht 
erkennende, tegen deze vordering, naast andere 
weren, heeft aangevoerd, dat het ontslag en de 
kortingen hebben plaats geYonden op grond 
van regelingen die deel uitmaken van de over
eenkomst en afwijken van hetgeen ter zake is 
YOorgeschreven bij titel Vila van Boek III 
B . W., hoedanige afwijking naar het oordeel 
van de gemeente aan partijen ingevolge art. 
1637z, lid 2 B. W. vrijstond; 

dat de Kantonrechter te Amsterdam, op 
grond dat uit meergemelde overeenkomst niet 
volgt, dat ten aanzien van de dienstbetrekking 
van Hovinga 'de bepalingen van genoemden 
titel van toepassing zijn verklaard, haar bij 
vonnis van 17 December 1928 niet-ontvankelijk 
in haar vordering heeft verklaard ; 

dat op het door Hovinga tegen dit vonnis 
ingesteld hooger beroep de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam onder meer heeft overwogen : 

" dat de term ,,,.overeenkomst naar burgerlijk 
recht"" volkomen duidelijk is en aanduidt een 
OYereenkomst, waarop de bepalingen van het 
Burgerlijk recht, dus in het onderhavig geval, 
waar die overeenkomst het Yerrichten va.n 
arbeid tot onderwerp heeft, die Yan den zeven
den titel A van het derde Boek van het Burger
lijk Wetboek toepasselijk zijn; 

"dat elke uitlegging, die aan dien term een 
meer beperkte beteekenis zou willen geven, 
het begrip "overeenkomst naar burgerlijk recht" 
geweld zou aandoen ; 
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"dat zulks ook geldt voor de uitlegging door 

geïntimeerde bij pleidooi naar voren gebracht, 
volgens welke ook die arbeidsovereenkomst een 
"overeenkomst naar burgerlijk recht" in den 
zin van art. 3 van de P ensioenwet 1922 zijn zou, 
welke, hoewel afwijkend van de bepalingen 
van voormelden titel 7 A, onaangeroerd laat 
de essentialia van de burgerlijk-rechterlijke 
arbeidsovereenkomst ; 

"dat bovendien die uitlegging alle verschil 
tusschen een arbeidsovereenkomst naar burger
lijk recht en een publiekrechtelijke arbeids
,,overeenkomst" opheft, doordat, wat geïnti
meerde als de essentialia van eerstgemelde 
overeenkomst beschouwt, n.l. dienstverhou
ding, verplichting om arbeid te verrichten, loon, 
o:pzegbaarheid veelal ook wordt aangetroffen 
b,j de publiekrechtelijke verhouding tusschen 
de Overheid en personen in haar dienst, en zulks 
steeds in die gevallen, waarbij die verhouding 
voor regeling overeenkomstig het burgerlijk 
recht in aanmerking zou kunnen komen : 

,,dat trouwens in de parlementaire stukken, 
betreffende het wetsontwerp, dat tot de wijzi
ging van de Pensioenwet 1922 van 28 Mei 1925 
leidde, duidelijk uitkomt, dat de thans door de 
Rechtbank aanvaarde opvatting, ook die van 
den wetgever is ; 

"dat in dat opzicht bijzondere aandacht 
verdient een passage in de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer, waarin, naar 
aanleiding van een opmerking in het Voorloopig 
Verslag. dat de mogelijkheid zou bestaan, dat 
in een bepaald geval de rechter aan de hand 
van art. 1637 B. W., den werknemer de be
cherming van de wettelijke bepalingen betref-

fende de arbeidsovereenkomst zou onthouden, 
terwij l de Pen ioenraad, krachtens art. 3, eerste 
lid, sub a van de Pensioenwet, zou beslissen, 
dat ltij geen ambtenaar was, door de Regeering 
het navolgende wordt geantwoord : ,,dit laatste 
gaat naar het oordeel van de ondergeteekenden 
niet op. Wordt de uitzondering aldus geformu
leerd, dat er een arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht moet zijn - enz. :--, dan ligt 
in de woorden zelf opgesloten, dat, naar den 
eisch van art . 1637z B. W ., het in den zevenden 
titel AB. W. neergelegde burgerlijk recht van 
toepassing moet zijn verklaard" ; 

,, dat geïntimeerde ook in de wettelijke bepa
lingen op het arbeidscontract zelve wil lezen, 
dat als de Overheid een arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht aangaat, zij van de bepa
lingen van meergemelden tite1 VII A zou 
mogen afwijken ; 

,,dat echter ook die zienswijze foutief is, 
omdat, - ook dit blijkt weer duidelijk uit de bij 
de behandeling van dit artikel in de Eerste en 
Tweede Kamer gewisselde stukken en gevoerde 
debatten - art. 1637z B. W., tweede lid. niet 
meer wil zeggen, dan dat als algemeene regel 
en behoudens in het artikel vermelde uitzon
deringen, de bepalingen van meergemelden 
titel niet toepasselijk zijn op de publiek
rechtel\i ke dienstverhouding, bestaande tusschen 
Staat, Provincie, Gemeente, Waterschap enz., 
en hun ambtenaren en beambten; 

"dat dat artikel echter geen betrekking heeft 
op overeenkomsten naar burgerlijk recht, door 
publiekrechtelijke lichamen aangegaan in den 
zin van art. 3, eerste lid, sub a van de Pensioen
wet ; 

"dat al evenzeer onhoudbaar is geïntimeerde's 
betoog, dat, indien in de overeenkomst tusschen 
de gemeente en appellante, bedingen zouden 
zijn opgenomen, die naar de wettelijke bepa
lingen op het arbeidscontract niet toelaatbaar 
zijn, daarvan het gevolg zou zijn, dat geen 
overeenkom t naar burgerlijk recht in het leven 
zou zijn geroepen, maar tusschen de Gemeente 
en appellante een publiekrechtelijke verhouding 
zou be3taan, krachtens welke appellante 
,,ambtenaar" zou zijn gebleven eu a ls zoodanig, 
ingevolge art . 1 van de Pensioenwet pensioen
gerechtigd ; 

"dat eischer hierbij het oog heeft op die 
bedingen van de onderhavige overeenkomst, 
waarbij bepalingen van het Werkliedenregle
ment der gemeente toepasselijk worden ver
klaard (art. 2, tweede lid) en waarbij ten be
hoeve van het hieronder nader te vermelden 
fonds, een kort ing op het loon wordt bedongen 
(art. 3); 

"dat evenwel het burgerlijk recht, dat 
partijen toepa selijk hebben verklaard, juist 
ten opzichte van bedingen, welke die onder
werpen betreffen, besföt, dat zij, voor zoover 
zij met de wettelijke voorschriften strijden, wel 
zelf nietig zijn maar niettemin de arbeids
overeenkomst, waarin zij zijn opgenomen, voor 
het overige laten voortbestaan (artt. 1637s 
juncto 1637t, 1637i B. W.): 

,.dat derha lve de tusschen de gemeente en 
appellante bestaande rechtsverhouding uit
sluitend naar de bepalingen van meergemelden 
titel VII A van het Derde Boek B . W. moet 
worden beoordeeld ; " 

dat de Rechtbank voorts ook de overige 
verweren van de gemeente ongegrond heeft 
bevonden met uitzondering van het betoog, 
dat in ieder geval ingevolge art. 1637t, laatste lid 
B. W. nog slechts gevorderd kan worden het 
loon, dat is ingehouden over de laatste zes 
maanden, voorafgaande aan het instellen der 
vorderiilg, ten bedrage van f 24.23 ; 

dat de Rechtbank mitsdien, met vernietiging 
van het vonnis van den Kantonrechter, de 
gemeente heeft veroordeeld om aan Hovinga 
te betalen f 19.92 als schadeloosstelling wegens 
onrechtmatig ontslag en f 24.23 als restitutie 
van ten onrechte op het loon ingehouden 
bedragen benevens rente en kosten ; 

0. dat de gemeente tegen deze uitspraak 
het volgende middel van cassatie heeft aan
gevoerd: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 4 Rv., 144 der Grondwet, 14 der Wet 
van 15 Mei 1829 (Staatsblad n. 28), houdende 
Algemeene Bepalingen der Wetgeving van 
het Koningrijk, 135, 136 en 150 der Gemeente
wet, art. 3 der Pensioenwet 1922, art. 36 der 
Invaliditeitswet en het daarop steunende 
Koninklijk besluit van 24 Augustus 1926, 
nos. 7, 1373, 1374, 1637j, 1637k, 16371, 1637 , 
1637t, 1637z, 1638r, 1639g, 1639h, 1639i, 
1639'.), 1639p, 1639r, 1639s, 1639t B. W ., de 
artt. 1 tot en met 9 van het K. B. van 31 Maart 
1908 (Staatsblad n°. 94), sedert meermalen 
gewijzigd , de a rtt . 1, 2, 3, 4, 6 en 7 der Ver
ordening van de gemeente Amsterdam van 
9 Juli 1926, houdende regeling der arbeid -
voorwaarden en pensioenaanspraken van schoon
maaksters in dienst der gemeente met wie een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is 



85 13 APRIL 1931 

gesloten, de artt. 8, 10, 12, 14 en 15 van het 
Reglement voor de Werklieden in dienst der 
gemeente Amsterdam, vastgesteld bij Ver
ordening dier gemeente van 25 Januari 1923, 
doordien de Rechtbank, met vernietiging van 
het vonnis van den Kantonrechter, 

a. heeft beslist, dat het beding van art. 4 
van de onderhavige arbeidsovereenkomst, 
waarbij partij Pot-Hovinga verplicht werd tot 
het doen van stortingen als bijdrage in een fonds 
van schoonmaaksters in dienst der gemeente 
als bedoeld in art. 6 der bovenvermelde Ver
ordening van 9 Juli 1926 - waaruit de gemeente 
volgens de bepalingen van art. 3 van bedoelde . 
overeenkomst de daar genoemde uitkeeringen 1 

zou hebben te doen - ingevolge art. 1637s van 
het Burgerljjk Wetboek ongeoorloofd en nietig 
is, en partij Pot-Hovinga het recht heeft terug 
te vorderen hetgeen zij te dier zake heeft 
b taald: 

b. heeft beslist, dat de beëindiging der dienst
betrekking door de gemeente onrechtmatig was, 
ingevolge de desbetreffende bepalingen van 
dwingend recht, voorkomende in het Burgerlijk 
Wetboek, zulks hoewel B. en W. van Amster
dam, na onderzoek van de desbetreffende zaak 
door een scheidsgerecht, op partij Pot-Ho
vinga ontslag hebben toegepast als straf
maatregel, wegens door haar gepleegde over
treding van een verbodsbepaling, deel uit
makende van door dat College gegeven "Alge
meene Voorschriften", welk een en ander steunt 
op bepaalde artikelen van het Werklieden
reglement, dat volgens art. 2 van de door 
partijen ge loten overeenkomst een deel van 
die overeen.komst zou uitmaken : 

zulks op grond, dat part~jen een overeen
komst naar burgerlijk recht hebben gesloten, 
dat is een overeenkomst, waarop de bepalingen 
van burgerlijk recht, dus in het onderhavige 
geval, waar die overnenkomst het verrichten 
van arbeid tot onderwerp heeft, die van den 
zevenden Titel A van Boek III B. W. toe
passelijk zijn ; 

dat foutief is de zienswijze der gemeente dat 
als de Overheid een arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht aangaat, zij van de bepalingen 
van meergemelden Titel zou mogen afwijken, 
en art. 1637z geen betrekking heeft op over
eenkomsten naar burgerlijk recht, door publiek
rechtelijke lichamen aangegaan in den zin 
van art. 3, eerste lid, sub a, van de Pensioenwet ; 

dat mitsdien de rechtsverhouding tusschen 
partijen uitsluitend naar de bepalingen van 
meergemelden Titel moet worden beoordeeld 
en van bepalingen van dwingend recht bij deze 
overeenkomst niet kon worden afgeweken; 

ten onrechte, daar de bepalingen van voor
melden Titel ten aanzien van alle personen in 
dienst van een gemeente niet van toepassing 
zijn ten ware zij door partijeµ, hetzij bij wet 
of verordening, van toepassing zijn verkl aard, 
en het aan de gemeente vrijstaat bjj overeen
komst van partijen of bij verordening, hetzij 
voormelde bepalingen voor een deel toepasselijk 
te verklaren, hetzij onder algemeene toepasse-

1 ijkverklaring van het burgerlijk recht de toe
passelUkheid van rlie bepalingen voor een deel 
uit te sluiten, hetgeen hier is r eschied, althans 
door de Rechtbank niet is onderzocht; 

O. dat partij Hovinga ten onrechte bij con
clusie van antwoord in cassatie aanvoert . dat dit 

middel opkomt tegen een feitelijke beslissing; 
dat toch de bij het middel aangevallen be

slissing uitsluitend rust op de uitlegging van 
art. 1637z, Jid 2, B. W., in dien zin, dat, indien 
een publiekrechtelijk lichaam personen in dienst 
neemt krachtens overeenkomst naar burgerlijk 
recht, uit evenvermeld voorschrift volgt, dat 
dan ten aanzien van de dienstbetrekking 
titel VII A in zijn geheelen omvang van toe 
passing is, zoodat krachteloos zijn de bedingen 
in de overeenkomst, welke n iet in overeenstem
ming zijn met die bepalingen van titel VII A, 
welke dwingenrl recht bevatten ; 

dat deze opvatting echter geen steun vindt 
in de woorden van art. 1637z, lid 2, die partijen 
niet verbieden om, al brengen zij , haar rechts
verhouding onder de heerschappij van het 
burgerlijk recht, toch te dien aanzien de bepa
lingen van meergemelden titel slechts voor 
zoover haar goeddunkt, van toepassing te 
verklaren; 

dat de vrijheid om aldus voor wettelijk" 
voorschriften, die ander van dwingend recht 
zijn, een afwijkende regeling in de plaats te 
stell en, ook in overeenstemming is met de 
strekking die de uitzondering, vervat in a rt . 
1637z, lid 2, blijkens de geschiedenis heeft; 

dat toch deze uitzondering in de wet op het 
arbeidscontract is opgenomen uit overweging, 
dat niet steeds alle bepalingen daarvan ten 
aanzien van hen, die in dienst van publiek
rechtelijke lichamen zijn, kunnen worden toe
gepast, maar dan ook te hunnen aanzien aan 
de beschermin'!, die de wet aan de werknemers 
verschaft, in rnindere mate behoefte bestaat, 
daar zij van zelf meer dan anderen gevrijwaard 
zijn tegen willekeur en onbillijke behandeling, 
omdat de publieke contróle ten deze zoowel 
preventief als repressief grooten invloed uit
oefent; 

dat de Rechtbank voor een tegenover
gestelde opvatting tevergeefs beroep doet op 
de boven weergegeven uitlating van de Re
geering ter gelegenheid van het tot standkomen 
van de bepaling der Pensioenwet 1922, krach
tens welke met als ambtenaar worden be
schouwd personen, met wie door het publiek
rechtelijk lichaam een arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht is gesloten ; 

dat toch, indien aan deze uitlating waarde 
mocht toekomen voor de uitlegging van ge
melde bepaling der Pensioenwet, haar gezag 
zich in geen geval uitstrekt tot de verklaring 
van den zin van art. 1637z, lid 2, waarom het 
hier uitsluitend gaat; 

dat het middel derhalve gegrond is, waaruit 
volgt, dat de vordering van partij Hovinga, 
die gegrond is op wettelijke voorschrüten, 
waarvan in het onderhavig ge,•al op rechtmatige 
wijze is afgeweken, niet voor toewijzing vat
baar is: 

vernietigt de aangevallen uitspraak ; 
Bekrachtigt het in deze zaak door den 

Kantonrechter te Amsterdam gewezen vonnis. 
Veroordeelt enz.. . . (Gem. Stem.) 

13 April 1931. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Beperking van den eigendom bij gemeente
verordening.) 

Het plaatsen en houden van water
leidingbuizen doet de vrijheid van den 
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eigenaar om gebruik te maken van de 
deelen van zijn eigendom, waarin die 
buizen worden gelegd, volledig te !oor gaan. 

Artt. 1 en 4 van Verordening n°. 261 der 
gemeente Kerkrade zijn terecht onver
bindend verklaard als overschrijdende de 
grenzen door artt. 625 B. W. en 135 
Gemeentewet getrokken. 

De Officier van Justitie bij de Rechtb. te 
Maastricht is requirant van cassatie tegen een 
in hooger beroep gewezen vonnis van die Rechtb. 
van 19 Jan. 1931, voor zooverre bij dat vonnis, 
na vernietiging van een vonnis van het Kantong. 
te H eerlen van 24 Sept. 1930, Chr. D. echtge
noote J., en A. 11. G. D. (raadsman Mr. F. J. 
de Jong), zijn ontslagen van alle rechtsver
volging ter zake van het haar te laste gelegde. 

De Hooge Raad, enz . ; 
0. dat bij het bestreden vonnis van het 

aan de gerequireerden bij dagvaarding te laste 
gelegde, wettig en overtuigend bewezen is 
verklaard: ,,dat de beide gerequireerden op 
14 Mei 1930 te zamen en in vereeniging als 
eigenaressen van den openbaren weg Hertogen
raderweg, welke weg voor een ieder toegankelijk 
was en geen Rijks- of Provinciale weg was -
nadat door B. en W. van Kerkrade bij op 
11 April 1930 des n.m. 2 uur als aangeteekende 
brief verzonden schrijven dd. 11 April 1930, 
gericht tot Mejuffrouw A. M. G. D. en con
sorten, Kloosteramstel, Kerkrade, welke uit 
de ter gemeentesecretarie van Kerkrade 
berustende bescheiden aan B. en W. van Kerk
rade bekend waren als eigenaars van voor
melden weg, schriftelijk was kennis gegeven, 
dat in het tijdvak van 15 April 1930 tot en met 
15 Mei 1930 een waterleiding zou worden aan
gelegd van af den Rolducerweg dwars door den 
Groenenweg, kadastraal bekend Sectie B. 
n°. 6648, op den Staat van openbare wegen en 
voetpaden voorkomend onder n°. 48, en ver
volgens door den Hertogenraderweg naar de 
onderwij sinrichting Rolduc en dat deze werk
zaamheden zouden bestaan in het leggen van 
een waterleidingbuis, diameter 100 m.M., het 
graven van een sleuf ter diepte van 1.10 M. 
en het dichten dezer sleuf - niet hebben toe
ge laten en gedoogd dat in voormelden Hertogen
raderweg door in dienst van- en in opdracht van 
de gemeente Kerkrade werkzame werklieden, 
ten behoeve van den aanleg van een water
.leiding - zijnde een werk verricht ten behoeve 
van de openbare gezondheid - buizen voor die 
waterleiding in den grond onder den Hertogen
raderweg werden gelegd en een ingraving in dieq. 
weg gemaakt voor het leggen van gemelde 
waterleidingbuizen, hebbende zij toch alstoen, 
nadat door voormelde in dienst van- en in 
opdracht van de gemeente Kerkrade werkzame 
arbeiders ten behoeve van den aanleg van 
voormelde waterleiding in voormelde Hertogen
raderweg een sleuf was gemaakt voor het leggen 
van de voormelde waterleidingbuis, deze sleuf 
weder doen dichtwerpen door in haar dienst 
zijnde werklieden, aan wie ,;ij daartoe opdracht 
hadden gegeven". · 

dat de Rechtb. omtrent de bewezen verklaarde 
omstandigheid, dat de openbare weg, Hertogen
raderweg, voor een ieder toegankelijk was, nog 
heeft overwogen: dat de Rechtb. aannemelijk 

acht dat die weg is een openbare weg in den zin 
van art. 4 der Verordening n°. 261 der gemeente 
Kerkrade, omdat die weg, zij het ook door simpel 
gedoogen, in de latere jaren voor een ieder toe
gankeEjk is geweest, ook zonder tot openbaren 
weg bestemd te zijn geweest : 

dat de Rechtb. daarna omtrent de vraag, of 
de bewezen verklaarde feiten zijn een strafbaar 
feit, welke vraag haars inziens afhangt van het 
antwoord op deze andere vraag of aan de 
Verordening der gemeente Kerkrade n°. 261, 
althans aan de artt. 1 en 4 van die Verordening, 
welke in deze toepassing moeten vinden, a l dan 
niet verbindende kracht moet worden toe
gekend, heeft overwogen : 

"dat de bepaling van art. 1 dier Verordening 
inhoudt, dat de eigenaar van een openbaren weg 
verplicht is te gedoogen en toe te laten, dat 
daarin door de gemeente, mits met inacht
neming dezer verordening, werken of inrich
tingen worden gemaakt, geplaatst en gehouden 
ten behoeve van het openbaar verkAer of 
de openbare gezondheid en te dien einde de weg 
wordt opgebroken, ingravingen worden ge
maakt, tijdelijk materialen worden OJ?geslagen 
en opmetingen worden verricht, in éen woord 
alles wordt gedaan, wat voor het leggen en de 
instandhouding dier werken of inrichtingen 
wordt vereischt" ; 

"dat art . 625 B. W., in verband met art. 135 
der Gemeentewet wel toelaat, dat in het belang 
der openbare orde, zedelijkheid of gezondheid 
het eigendomsgebruik door een plaatselijke 
verordening kan worden beperkt, doch dat die 
beperking nooit zoover kan gaan, dat daardoor 
het vrij en uitsluitend gebruik van den eigen
dom voor den eigenaar geheel of ten deele 
ophoudt te bestaan, ook niet van wegen, welke, 
zooals in casu, slechts ingevolge een duiding der 
plaatselijke Verordening van Kerkrade open
bare wegen zouden zijn ; 

,,dat dit laatste wel het geval is met de Ver
ordening·no. 261 in kwestie, welker artt . 1 en 4 
in deze toepassing zouden moeten vinden ; 

,,dat toch de gebodsbepaling in art. l, daar
enboven nog uitgebreid in art. 4 voor wat het 
begrip openbare weg betreft, medebrengt, dat 
den eigenaar van den grond alle gebruik wordt 
ontnomen van die deelen van zijn eigendom, 
waar de ontworpen werken of inrichtingen, 
in casu de waterleidingbuizen door de gemeente 
,vorden aangebracht; 

"dat derhalve aan de Verordening n°. 261 der 
gemeente Kerkrade, in zooverre de artt. 1 en 4 
van die Verordening in deze toepassing zouden 
moeten vinden, • verbindende kracht moet 
worden ontzegd ; 

"dat, waar op het bij dagvaarding aan de 
verdachten sub 1 en 2 ten laste gelegde en hier
voren bewezen verklaard feit bij geen andere wet 
of wettelijke verordening straf is gesteld, de 
verdachten sub '1 en 2 dienen te worden ont
slagen van alle rechtsvervolging" ; 

op welke gronden de Rb. is gekomen tot hare 
boven aangegeven beslissing ; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat, blijkens de toelichting in de schriftuur, 

daarin niet wordt opgekomen tegen de vol
komen juiste beteekenis, die in het bestreden 
vonnis aan de bepaling van art. 625 B. W., in 
verband met d ie van art . 135 van de Gemeente
wet, is toegekend, maar enkel bezwaar wordt 
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gemaakt tegen de beslissing van de Rb., dat 

· de bepalingen van de artt. 1 en 4 van de be
doelde gemeenteverordening van Kerkrade 
medebrengen, dat den eigenaar van den slechts 
bij zijn gedoogen voor het publiek als weg 
dienenden grond, alle gebruik wordt ontnomen 
van die deelen van zijn eigendom, waar de ont
worpen werken of inrichtingen, in dit geval de 
waterleidingbuizen, door de gemeente worden 
aangebracht ; 

dat, waar echter het plaatsen en houden van 
de waterleidingbuizen des eigenaars vrijheid 
om gebruik te maken van de deelen van zijn 
eigendom, waarin die buizen worden gelegd, 
volledig te !oor doet gaan, de beslissing is juist 
en het middel ongegrond ; 

Verwerpt het ueroep. (Gem. Stem.) 

15 April 1931. CIRCULAIRE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan de gemeentebesturen betreffende het 
vaststellen van den uitslag van stem
mingen. 

Naar mij bekend is, pleegt voor het vaststellen 
van den uitslag eener gehouden st 0 mming door 
de stembureaux aan art. 86 der Kieswet aldus 
uitvoering te worden gegeven, dat nadat de 
voorzitter een biljet heeft geopend, en den 
naam van den candidaat, op wien een stem 
is uitgebracht, heeft medegedeeld, van de uit
gebrachte stem aanteekening wordt gehouden 
op een of meer lij sten, door middel van rechtop 
staande streepjes, waarvan elk viertal ver
bonden door een dwarsstreep (zgn. turven). 
Nadat ten anzien van elk geldig stembilj et 
aldus is gehandeld, pleegt het terzijde te worden 
gelegd en voor het vaststellen van den uitslag 
der stemming niet meer te worden gebezigd, 
behoudens ter opsporing van gebleken geschillen. 

Mijn aandacht is gevestigd op de groote 
· verschillen in den tijd, waarbinnen de onder
scheidene stembureanx, bij een ongeveer gelijk 
aantal kiezers en dezelfde werkzaamheden, met 
de vaststelling van den uitslag gereed zijn. 
Dit tijdsverschil, hetwelk soms eenige uren 
beloopt, kan uiteraard verband houden met de 
mindere of meerdere handigheid en ervaring 
van de leden, die het stembureau uitmaken, of 
wel met onvoorziene omstandigheden, welke een 
geregeld en vlot verloop der werkzaamheden 
ongunstig beïnvloeden. Van zekere zijde echter 
wordt bedoeld tijdsverschil en in het algemeen 
de lange tijd, noodig voór het vaststellen van 
den uitslag hoofdzakelijk toegeschreven aan 
bovenaangeduide wijze van vaststellen (uit
sluitend turven). Naar mijn oordeel bestaat 
er evenwel geen voldoende aanleiding die wijze 
van vaststellen (turven) te verlaten. Wel schijnt 
aanbeveling te verdienen een methode, waarbij 
alvorens tot turven wordt overgegaan de stem
biljetten worden uitgelegd op stapels van gelijk
soortige, d.w.z. voor eenzelfde partij uit
gebrachte stemmen, waarna het depouillement, 
stapel na stapel, plaats vindt. Als nu bij het 
turven de eindcijfers van de beide aanteekening 
houdende leden van het stembureau voor een 
bepaalde partij of candidaat niet kloppen, 
zoude niet alle biljetten opnieuw behoeven te 
worden nagegaan, doch zoude volstaan kunnen 
worden met een hertelling enkel en alleen van 
den betreffenden stapel. Bovendien zoude door 

het stapel na stapel depouilleeren, het veel
vnldi~ en tijdroovend omslaan van de vele 
bladzijden van de turflijsten, met het daaraan 
verbonden risico van vergissingen, worden 
vermeden. Om deze redenen schijnen reeds 
tegenwoordig vele stembureaux, alvorens een 
aanvang te maken met de in art. 86 der Kieswet 
omschreven verrichting, de biljetten uit te 
zoeken en op stapels te leggen, in even zoovele 
stapels als er partijen bij de verkiezing zijn 
betrokken. Soms ook beperken zij zich tot het 
uitzoeken alleen van de biljetten der partijen, 
die een groot aantal stemmen behaalden. 

Het komt mij voor dat deze handelwijze, 
hoewel in de wet niet voorgeschreven, niettemin 
geoorloofd is, als zijnde daarmede niet in strijd. 
Men kan nog verder gaan, door een bepaalden 
stapel op zijn beurt onder te verdeelen, in zoo
veel stapels als de lijst candidaten bevat. 

Ik heb gemeend het bovenstaande te Uwer 
kennis te moeten brengen, ten einde U in de 
gelegenheid te stellen een en ander te overwegen. 
Ik laat evenwel geheel aan het beleid der stem
bureaux over om te beslissen of en in hoeverre 
hunnerzijds aan het bovenstaande eenig gevolg 
ware te geven; zij blijven daarin geheel vrij en 
kunnen voorts rekening houden met alle bij
zonderheden, als: te verwachten aantal stem
men voor bepaalde partijen en de beschikbare 
ruimte voor het uitleggen van de stembiljetten. 

(Gem. Stem.) 

15 April 1931. ARRESTvandenHoogenRaad. 
(Baatbelasting der gemeenteHillegersberg.) 

De strekking van ar t . 242d der Ge
meentewet is, dat de in dat wetsartikel 
bedoelde belasting enkel geheven mag 
worden van eigendommen, die gebaat zijn 
door een of meer der daarin omschreven 
werken. Hieruit volgt, dat een belasting
verordening als die der gemeente Hillegers
berg, die van zekere enkel daarin met 
plaatsomschrijving aangeduide perceelen 
belasting heft zonder dat daarbij als voor
waarde wordt gesteld, dat deze perceelen 
door eenig daarin aangegeven werk z(in 
gebaat, geen steun kan v inden in gezegd 
art. 242d en dus onverbindend is. 

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

A. te X., tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen II, te 
Rotterdam, van 27 Nov. 1930, betreffende den 
hem opgelegden aanslag in de Baatbelasting 
der gemeente Hillegersberg over het belasting
jaar 1929 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proo.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat belanghebbende, die in gemelde be
lasting over het belastingjaar 1929 was aan
geslagen voor hem in eigendom toebehoorende 
perceelen, liggende langs de Molenlaan, naar 
een lengte van 23 M. tegen f 1.31 per strekken
den meter, tot een bedrag van f 26.20, daar
tegen een bezwaarschrift heeft ingediend bij 
den Raad der gemeente Hillegersberg, doch de 
Raad op 28 Mei 1930 besloten heeft den be
streden aanslag te handhaven; 
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0. dat belanghebbende vervolgens een 
beroepschrift heeft ingediend bij den Raad 
van Beroep, waarin hij verzocht vernietiging 
van den aanslag, op grond dat zijn eigendommen 
niet waren gebaat door eenig door of met 
medewerking der gemeente tot stand gebracht 
werk en hij mitsdien voor die eigendommen 
niet in de Baatbelasting kan worden betrokken ; 

0 . dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak heeft overwogen : 

"dat appellant ter vergadering, evenals bij 
beroepschrift, de onbillijkheid van den ouder
havigeu aanslag naar voren schoof, sterk den 
nadruk er op leggende, dat zijn eigendom niet is 
gebaat, ook niet door de in de beschikking van 
den gemeenteraad vermelde verbeteringen, 
doch niet weersprak, dat hij eigenaar is van de 
bij vertoogschrift omschreven kadastrale per
ceelen en dat dit zijn ongebouwde eigendommen 
en gelegen aan de Molenlaan en evenmin, dat 
die eigendommen niet op 1 Jan. 1929 bebouwd 
waren of aanhoorigheden waren van gebouwde 
eigendommen; 

"dat de onderhavige aanslag nu alleen te 
toetsen valt aan de Verordening, terwijl, zooals 
de Burgemeester ter vergadering terecht op
merkte, de doelmatigheid en de billijkheid dier 
verordening door den Raad niet in beschouwing 
mogen worden genomen ; 

,,dat de Raad van oordeel is, dat de onder
havige aanslag geheel conform de betreffende 
Verordening is opgelegd"; 

0. dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
in cassatie is gekomen met verzoek de ver
nietiging daarvan uit te spreken wegens schen
ding of verkeerde toepassing van art . 242d der 
Gemeentewet, daar niet is aangetoond, dat de 
eigendommen, welke hier in het geding zijn, 
door werken tot stand gebracht door de ge
meente zijn gebaat; 

O. hieromtrent: 
dat de eerste drie artikelen der betreffende 

verordening van 4 April 1929 luiden: 
Artikel 1. 

In deze gemeente wordt eene belasting onder 
den naam ,Baatbelasting" geheven wegens 
ongebouwde eigendommen, welke gelegen zijn 
aan de Molenlaan en niet op 1 Jan. 1929 
bebouwd waren of aanhoorigheden waren van 
gebouwde eigendommen. 

Artikel 2. 
Belastingplichtig is hij, die krachtens recht 

van bezit of eenig ander zakelijk recht het genot 
heeft van de eigendommen bedoeld in art. 1. 

Als genothebbende wordt aangemerkt hij, 
die op l Jan. van het dienstjaar als zoodanig . 
in de kadastrale leggers is aangewezen, tenzij 
kan worden aangetoond, dat een misstelling 
in de leggers heeft plaats gehad of dat vóór 
1 Jan. plaats gehad hebbende veranderingen 
daarin nog niet waren opgenomen, in welke 
gevallen met den gewijzigden toestand rekening 
wordt gehouden. 

Artikel 3. 
De belasting wordt berekend naar de breedte 

van de eigendommen langs de Molenlaan, 
gemeten langs de grens tusschen het eigendom 
en de Molenlaan . . De belasting kan in dertig 
achtereenvolgende jaren worden voldaan en 
bedraagt alsdan f 1.31 per M. per jaar. 

De belasting kan in eens en wel in het dienst
jaar 1929 worden voldaan en bedraagt alsdarr 
f 20.20 per M ..... 

dat bij de beantwoording van de vraag, of 
belanghebbende's eigendommen, welke gelegen 
zijn aan de Molenlaan, door deze verordeningen 
worden getroffen, de Raad van Beroep, terecht 
buiten beschouwing kon laten diens verweer, 
dat die eigendommen niet door eenig werk 
gebaat waren ; 

dat immers blijkens den tekst der Verorde
ning een belasting wordt geheven wegens alle 
ongebouwde eigendommen, welke gelegen zijn 
aan de Molenlaan, en daarbij niet als voor
waarde wordt gesteld, dat die eigendommen 
gebaat zijn, noch het werk vermeldt wordt, 
waardoor die eigendommen zouden gebaat zijn; 

0. ambtshalve: 
dat inderdaad, zooals· de Raad van Beroep 

overweegt, de billijkheid en doelmatigheid der 
Verordening niet taan ter beoordeeling van 
den Rechter, doch dit wèl het geval is met de 
vraag, of het gemeentebestuur bij het heffen 
eener belasting verder is gegaan dan de wet 
toelaat; 

dat art. 242d der Gemeentewet de bevoegd
heid toekent tot het heffen eener belasting 
wegens ongebouwde eigendommen, die gelegen 
zijn in bepaalde gedeelten der gemeente, naar 
grondslagen, volgens welke een billijke bijdrage 
gevorderd wordt in de kosten van door of met 
medewerking van het gemeentebestuur tot 
stand gebrachte werken, waardoor die eigen
dommen zijn gebaat; 

dat de strekking van dit artikel is, dat deze 
belasting geheven mag worden enkel van eigen
dommen, die gebaat zijn door een of meer der 
daarin omschreven .werken ; 

dat nu eene verordening als de onderhavige 
van Hillegersberg, waarbij van zekere enkel met 
plaatsomschrijving aangeduide perceelen zekere 
bedragen aan belasting wordt geheven, zonder· 
dat daarbij als voorwaarde wordt gesteld, dat 
deze perceelen door eenig daarin aangegeven 
werk zijn gebaat, geen steun kan vinden in 
voormeld wetsartikel en dus is onverbindend; 

dat hieruit volgt, dat de uit kracht dier niet 
verbindende verordening opgelegde aanslag 
niet kan worden gehandhaafd ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
En ten principale recht doende : 
Vernietigt de beslissing van den Raad der 

gemeente Hillegersberg van 28 Mei 1930 ; 
Verpietigt den opgelegden aanslag. (W.) 

18 April 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 ge lid.) 

De strekking van het K. B . van 28 Nov. 
1922, S. 638, betreffend het verhaal van 
pensioensbijdragen op ambtenaren is im
peratief wat betreft zoodanig verhaal op 
vakonderwijzers aan bijzondere lagere 
scholen bedoeld in art. 4, 1 • lid onder b 
der P. W. 1922. Derhave behoeft de ge
meente ingevolge art. 101 9• lid L . 0 .-wet 
1920 aan de schoolbesturen niet te ver
goeden, wat deze ingevolge de wettelijke 
regelen hadden behooren te verhalen op 
de vakonderwijzers. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
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a. het Bestuur van het "Christelijk Instituut 
Brandsma" gevestigd te Bussum, a ls bestuur 
van de bijwndere scholen voor gewoon en voor 
u itgebreid lager onderwijs, Graaf Wichman
l 11an 21, a ldaar; b. het Bestuur der Chri te
lijke School vereeniging " Juliana" te Bussum, 
a ls be tuur van de bijzondere school voor ge
woon lager onderwijs, Graaf vVichmanlaan 
21, a ldaar, tegen het besluit van Ged. Star.en 
van Noord-Holland van 12 November 1930, 
n°. 102, tot ongegrondverklaring van hun be
roep tegen het besluit van den Raa d der ge
meente Bu sum van 6 Mei 1930, voor zoover 
daarbij ten behoeve van deze scholen de ver
goed ing, bedoeld in art. 101, 9e lid, der La
ger Onàerwijswet 1920, over het jaar 1926 is 
vastgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Maart 1931, n°. 132; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 April 1931 , n°. 8196, afd. L. 0. F.; 

0. dat de R aad der gemeente Bussum bij 
besluit van 6 Mei 1930 o. m. ten behoeve van 
de bij zondere cholen voor gewoon en uitge
bre id lager onderwijs, Graaf Wichmanl aan 21, 
van het Ch riste! ijk ·Instituut Brandsma, en de 
bijzondere school voor gewoon lager. onderwijs, 
Graaf Wichmanlaan 21 van de Christelijke 
Schoolvereen iging " Juliana", heeft vastge
steld de vergoed ing, bedoeld in art. 101, 9e 
lid, der Lager Onderwijswet 1920 over het 
jaar 1926, da1,rbij buiten aanmerking latende 
bedragen van onderscheidenlijk f 72.16½, 
f 266.10½ en f 85.28½, wegens naar het oor
deel van den gemeenteraad verplicht verhaal 
van pensioensb ij dragen; 

dat, nadat de chool besturen bij Geel. Staten 
van Noord-Holl and in beroep waren gekomen, 
dit college bij besluit van 12 rovember 1930 
de beroepen ongegrond heeft verklaard, uit 
overweging, dat de aan de bijwndere lagere 
scholen verbonden vakonderwij zers, di e als 
ambtenaren in den zin der Pensioenwet 1922, 
S. 240, worden beschouwd, onder geene an
dere bepal ing clan die, voorkomende in art. 4, 
le lid, onder b, dier wet kunnen worden ge
bracht, zooclat ten opzichte van de bedoelde 
onderwijzers, wat de toepassing van de P en
sioenwet 1922, S . 240, betreft, dezelfde voor
schriften moeten worden in ach t genomen, 
als voor de in de laatstgemelde wetsbepaling 
bedoelde personen gelden; dat die per onen, 
op grond van het bepaalde in art. 35, 2e I id, 
der Pensioenwet 1922,. S. 240, voor de beta
lii1g van de pens ioensbijdragen aan het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds geacht moeten 
worden in di enst van het Rijk te zijn, terwijl 
ten aanzien van de door het Rijk aan dat 
fonds verschuldigde bijdragen in art. 36, 4e 
1 id, d ier wet is voorgeschreven, dat het in dat 
artikel bedoelcle verhaal op de betrokken amb
teqaren krachtens eene bij algemeenen maat
regel van bestuur vastgestelde regeling moet 
geschieden ; dat in deze regeling, vastgesteld 
bij algemeenen maatregel van bestuur van 28 
November 1922, S. 638, sedert gewijzigd, on
der art. 1, 2e lid, het imperatieve voorschrift 
is opgenomen, dat ten aanz ien van de amb
tenaren, voor wie het Rijk aan het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds de pens ioensbijd ra-

gen verschuldigd is, het verhaal, voor zoover 
die bij drage wederom cloor een ander lichaam 
- in casu het schoolbestuur - aan het Rijk 
worden vergoed, door dat I ichaam moet wor
den uitgeoefend; dat dus de Schoolbesturen 
verplicht zij n op de sa larissen van de in hun
nen d ienst zijnde pensioengerechtigde vakon
derwijzers verhaa l toe te passen op den voet 
van den bovengenoemden a lgemeenen maat
regel van bestuur, m . a.w. op die salarissen 
terzake van pensioensbijdragen het in dien 
maatregel bedoelde percentage in te houden, 
wodat, nu de appell a nten aan de bedoelde 
verplichting niet hebben voldaan, de R aad 
terecht de aan die gemeente in rekening ge
brachte sommen terzake van het in het jaar 
1926 gegeven vakonderwijs heeft verminderd 
met een bedrag gel ijkstaande met 8½ % van 
het totaal der pensioensgrondslagen van de 
bovenbedoelde vakondel'wij zers, beperkt op 
den voet van art. 98 der Pensioenwet 1922. 
S. 240; dat hieraan niet afdoet het bepaalde 
in art. 101 , 9e Jid, der Lager-Onderwijswet 
1920, wijl. het naar de meening van hun col
lege niet aan twijfel onderhevig is, dat de in 
deze bepaling bedoelde vergoed ing n iet kan 
worden toegekend voor die u itgaven, welke 
een schoolbestuur krachtens de wettel ij ke voor
schriften op de vakonderwijzers moet ver
halen; 

dat van dit besluit de Schoolbe turen bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
de aan bijzondere schol en in vasten dienst 
verbonden vakonderwijzers krachtens art. 4, l e 
lid, onder b der Pensioenwet 1922 zij n te be
schouwen a ls ambtenaren in den zin dier wet; 
dat volgens art. 35, lid 2, der wet deze vak
onderwijzers "voor de betal ing aan het ( pen
s ioen) fonds" van de in den vij fden Titel der 
Pensioenwet bedoelde pensioensbijdragen ge
ach t worden in dienst van het R ijk te zijn; 
dat volgens a rt. 39 der P ensioenwet het ge
heele bedrag, hetwelk het Rijk vo lgens art. 35 
voor de vakonderwijzers der bij zondern schol en 
aan liet Pensioenfonds verschuldi gd is, aan 
het Rijk wordt vergoed door hem, te wiens 
laste hunne wedde komt ; dat derhalve het 
Schoolbestuur de verschuldigde pens ioensbij
dragen voor zij ne vakonderwijzers jaarlijks 
geheel aan het Rij k vergoedt; dat dientenge
volge het uitoefenen van het verhaal , waartoe 
art. 36, 1 id 4, der wet aan het Rijk de be
voegdheid verleent, door het Rijk niet op de 
vakonderwijzers der bij zondere scholen kan 
worden toegepast, daar de P ensioenwet in 
art. 39, ten aanzien van de verschuldi gde pen
sioensbijdragen voor deze personen, eene bij
zondere regeling heeft geschapen, waardoor 
het Rijk ten deze reeds gehee l schadeloos 
wordt gesteld; dat eene andere opvatting 
hieromtrent volstrekt in strijd zou zij n met 
het begrip "verhaa l"; dat het in verband 
hiermede niet valt aan te nemen, .dat het Rijk 
de bevoegdheid zou hebben om te beslissen, 
of de schoolbesturen, d ie volgens a rt. 39 der 
Pensioenwet tot vergoeding van de pensioens
bijd ragen voor de vakonderwijzers verplicht 
zijn, het in art. 36, lid 4, genoemde verhaal 
op die vakonderwijzers àl dan niet zullen heb
ben toe te passen ; te meer, omdat blij kens 
de bewoord ingen van art. 35, lid 2, de bedoel
de vakonderwijzers u its luitend voor de beta-
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ling van de verschuldigde pensioensbijdragen 
aan het Pensioenfonds en niet voor het ver
haal, met de Rijksambtenaren worden gelijk
gesteld; dat in elk geva l de verplichting om 
pensioensverhaal op de vakonderwijzers toe te 
passen niet aan de schoolbesturen kan worden 
opgelegd bij den algemeenen maatregel vau 
bestuur strekkende tot uitvoering van art. 36, 
] id 4; dat op deze gronden h. i. art. 1, 1 id 2, 
van Ons be I uit van 28 November 1922, S. 
638, niet kan bedoelen om de verplichting tot 
het uitoéfenen van pens ioensverhaal aan de 
schoolbesturen op te leggen, doch ui ]uitend 
om vast te stellen, dat de bevoegdheid tot pen
s ioensverhaal, verleend in art. 36, 1 id 4, in 
deze gevallen aan de schoolbesturen toekomt; 
dat deze bevoegdheid der schoolbesturen trou
wens ook reeds valt af te leiden uit de alge
meene l.,ewoordingen, waarin art. 36, lid 4, is 
ge teld ; dat Ged. Staten in hunne bestreden 
beslissing derhalve ten omechte in a rt. 1, 2e 
lid, van het aangehaalde besluit lezen een 
imperatief voorschrift; dat aan deze opvat
ting geen afbreuk wordt gedaan door de bewe
ring, dat de vrijheid der schoolbesturen, om 
h et verhaal àl dan niet toe te passen, wordt 
beperkt door de strekking van art. 101, lid 9, 
der Lager Onderwijswet 1920, daar de bes! is
sing over de uitgaven ten behoeve van het 
vakonderwijs aan de bijzondere scholen staat. 
aan de besturen dier scholen, terwij I de ge
meentelijke vergoeding van die uitgaven uit
slu itend wordt beheer cht door de in art. 101 , 
lid 9, der Lager Onderwijswet 1920 uitdruk
kelijk genoemde ,·om-waarden ; 

0. dat het geschil loopt over de vraag, of 
de strekking van Ons besluit van 28 Novem
ber 1922, S. 638, is of kan zijn imperatief wat 
betreft het verhaal van pensioensbijdragen op 
vakonderwijzers aan bijzondere lagere scholen 
bedoeld in art. 4, eerste lid, onder b, der Pen
sioenwet 1922 ; 

0. dienaangaande, dat blijkens de toelich
ting, welke is publiek gemaakt bij het ge
melde besluit, de strekking van het besluit is, 
dat het verhaal o. m. op de vakonderwijzer 
van de vorenbedoelde bijzondere lagere scho
len moet worden uitgeoefend; 

dat deze strekking ook steun vindt in de 
bewoordingen van het besluit; 

dat deze strekking voorts in overeenstem
ming is met de bepaling van art. 36, lid 4, 
tweeden volzin , der Pensioenwet 1922, volgens 
welke bepaling ten aanzien van de door het 
R ijk aan het pensioenfonds verschuldigde bij
d1·agen, waaronder ingevolge het tweede lid 
van art. 35 mede behooren de bijdragen voor 
vorenbecloelcle vakonderwijzers, verhaal niet 
geschiedt dan krachtens eene bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vastgestelde regeling; 

dat blijkens de geschiedenis van het tot 
stand komen van deze bepaling zij juist is 
opgenomen ·om te verzekeren, dat bij alge
meenen maatregel van bestuur zou worden 
bes! ist, of het prem ievrij -pensioen zal worden 
beëindigd, en zoo ja, in hoeverre ; 

dat dus, zoowel naar de strekking van art. 
36, lid 4, der wet, a ls naar die van Ons be
slui t van 28 November 1922, S . 638, het bij 
h et laatstgenoemde besluit geregelde verhaal 
imperatief is, ook voor de vorenbedoelde vak
onderwijzers, die in art. 36, lid 4, der wet, 

wat betreft het verhaal, met Rijksambtenaren 
wordefl gelijkgesteld; 

dat hieraan niet afdoet, dat volgens art. 39 
der wet het Rijk v rgoeding ontvangt van de 
bijdragen welke het rijk voor de vakonderwij
zers in het fonds stort; 

dat immers het bij Ons bes! uit van 28 1 o
vember 1922, S. 638, voor de vakonderwijzers 
voorgeschreven verhaa l niet door het Rijk, 
maar door de schoolbesturen moet worden 
uitgeoefend, en niet aan het Rijk, maar aau 
het lichaam, dat aan het Rijk de bijdrage 
vergoedt, ten goede komt; 

dat uiteraard de gemeente niet ingevolge 
art. 101 , 1 id 9, der Lager Onclerwijs,yet 1920 
aan de school besturen behoeft te vergoeden, 
wat deze ingevolge de wettelijke regelen had
den behooren te verhalen op de vakonderwij
zers; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 

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

20 April 1931. KONINKLI.JK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 85.) 

Nu in het l • lid onder gemeentebestuur 
moeten worden verstaan B. en W ., moeten 
op grond van het onderling verband ook 
in het 3• lid onder l!emeentebe,tuur 
B. n,1 W. worden verstaan. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van het Zedelijk Lichaam "Gym
nasium Mater Dei" der Religieusen Ursulinen 
te -ijmegen, tegen het besluit van Geel . Sta
ten van Gelderland van 8 October 1930, n°. 
55, waarbij met vernietiging van de besli sing 
van de Commiss ie van Schatters, bedoeld in 
art. 85, l e I id , der L ager Onderwijswet 1920 
van 30 J ui i 1930, de waarde van het voor 
schoolbouw bestemde terrein, kadastraal be
kend al gemeente Hatert, sectie A n°. 6717, 
ter grootte van ± 3500 M2 nader is vastge
steld op f 4.25 per M2; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
25 Maart 1931, n°. 42; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 15 
April 1931 , n° . 8659, afd. L. 0. F.; 

0 . dat de Commi sie van ch atters, bedoeld 
in art. 85, le lid, der L ager Onderwijswet 
1920, op 30 Juli 1930 heeft be list, dat de 
waarde van het terrein kadastraal bekend .als 
gemeente Hatert, sectie A n°. 6717, ter grootte 
van ± 3500 M2, bestemd voor de school van 
het Zedelijk Lichaam "Gymnasium Mater 
Dei" der Religieusen Ursulinen te Nijmegen, 
eene waarde had van f 6. 75 per M2; 

dat, nadat Burgemeester en Wethouders van 
Nijmegen bij Geel. Staten van Gelderland in 
beroep waren gekomen, dit coll ege bij besluit 
van 8 October 1930, na zijnerzijds nieuwe des
kundigen te hebben gehoord, de waarde heeft 
bepaald op f 4.25 per M2; 

dat van dit bes luit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
dit bedrag a ls te laag moet worden beschouwd 
in vergelijking met den prijs van de in de on-
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middellijke omgeving van het bedoelde ter
rein verkochte gelijksoortige gronden, mede in 
verband met de li gging van het terrein op den 
hoek van twee straten, Lepstraat en Ubberg
schen veldweg, waardoor het onderhavige per
ceel als bouwterrein uitermate geschikt moet 
worden geacht, daar het over grootere diepte 
bebouwbaar is; dat het mi tsdien eene nieuwe 
schatting verzoekt; 

0 . dat de gemachtigde van het Sehoolbe
stuur ter openbare vergadering van de Afdee, 
1 ing van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin ~ver deze zaak 
verslag is uitgebrncht, heeft betoogd, dat 
Ged. Staten Burgemeester en Wethouders in 
hun beroep niet-ontvankelij k hadden behooren 
te verklaren, omdat in het 3e I id van art. 85 
der Lager Onderwijswet 1920 onder gemeente
bestuur de gemeenteraad moet worden ver
staan, aangezien daarbij eene facultatieve be
voegdheid tot het komen in beroep wordt toe
gekend, welke bevoegdheid den gemeenteraad 
toekomt, in tegemtelling met het l e lid van 
dit artikel, waarin het gemeentebestuur wordt 
verplicht tot uitvoering van de wet, in welk 
laatste geval onder gemeentebestuur Burge
meester en Wethouders moeten worden ver
staan· 

0. <lienaangaande, dat, nu in het l e lid van 
art. 85, naar ook van de zijde van het School
bestuur wordt toegegeven, onder gemeente
bestuur moeten worden verstaan Burgemeester 
e n Wethouders, op grond van het onderlinge 
verband ook in het 3e lid van dit artikel on
der gemeentebestuur moeten worden verstaa,, 
Burgemeester en Wethouders; 

dat mitsd ien Ged. Staten terecht Burge
meester en Wethouders in hun beroep ontvan
kelijk hebben verklaard· 

0. voorts, wat de h~ofdzaak betreft dat 
bi ijkens een nader op verzoek van de Áfdee-
1 ing van den Raad van State voor de Ge
schill en _van Bestuur, ingesteld; schatting van 
deskundi gen, de waarde van het voor school 
bouw bestemde terrein, kadastraal bekend als 
gemeente Hatert, sectie A n°. 6717, op f 4.80 
per M2 behoort te worden gesteld, terwij l de 
g rootte van het terrein ± 4280 M2 bedraagt· 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; ' 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging in zooverre van het bestreden 
besluit van Ged. Staten van Gelderland de 
waarde van het terrein, kadastraal bekend als 
gemeente Hatert, sectie A n° . 6717, ter 
grootte van ± 4280 M2 te bepalen op f 4.80 
per M2. 

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

20Aprill931. ARRESTvandenHoogen Raad. 
(Twee onverbindendverklaringen.) 

Art. 126 A. P. V. Vinkeveen en Waver
veen heeft betrekking op vaartuigen roei
booten hieronder niet begrepen. Te' laste 
gelegd had dus moeten worden dat het 
vaartuig geen roeiboot was. 

(A.-G. Van Lier conform, en voorts nog : 
Bovendien blijkt niet, dat het vaartuig 
in de Wetering lan7s den kant lag" .) 

Art. 24, 7°, dezer verordening mist 

bindende kracht, omdat het het bergen 
of nederleggen van materialen verb iedt 
ook in bebouwde eigendommen, dus de 
grenzen van art. 135 Gem.wet overschr ijdt. 

(A.-G. Van Lier, met verwijzing naar 
H.R. 10 Febr. 1913 (W. 9466, N. J. 1913, 
blz. 659), conform: ,,Ik zie niet in, hoe een 
dergelijk voorschrift de openbare orde, 
zedelijkheid of gezondheid kan betreffen 
of wel de huishouding der gemeente. 
Bovendien wordt het recht van den 
eigenaar door het voorschrift verder be
perkt clan de openbare zorg medebrengt 
en met art. 625 B. W. in overeenstemming 
is".) 

J. F_. D., schipper en slooper, is requirant van 
cassatie tegen een mondel ing vonnis van het 
Kantong. te Breukelen-Nij enrode van 30 Dec. 
1930, waarbij requirant is veroordeeld tot 
2 geldboeten van f 10. 

. De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

bero~p, noch naderhand door of van wege den 
reqmrant eenige gronden voor zijn beroep zijn 
aangevoerd ; 

0 . echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis is bewezen 

verklaard het aan r equirant te laste gelegde, 
luidende : dat hij op 18 Oot. 1930 des v.m. 
omstreeks te 10 uur te Vinkeveen en ·waver
veen: 1°. zonder-vergunning van B . en W. dier 
gemeente een vaartuig in de wetering langs den 
H eerenweg heeft laten liggen, anders clan tijdens 
het laden en lossen van dat vaartuig ; 2°. 
zonder vergunning van B. en W. dier gemeente 
materialen (namelijk eenige deuren) binnen een 
afstand van 5 meter van den openbaren weg, 
den Heerenweg, heeft geborgen of nedergelegd; 

dat r eq uirant te dier zake is veroordeeld tot 
de straffen en met qualificatie van het bewezen 
verklaarde, als hiervoor is vermeld ; · 

O. wat nu het eerste feit betreft : 
dat klaarblijkelijk bedoeld is daarmede te 

laste te leggen de overtreding van het verbod 
van art. 126 der A. P . V. voor de gemeente 
Vinkeveen en Waverveen, luidende: 

"Het is verboden zonder vergunning van 
B. en W. schepen en andere vaartuigen, roei. 
booten hieronder niet begrepen, in de wetering 
langs den kant te leggen of te laten liggen, 
anders dan tijdens het laden en lossen van het 
vaartuig", op welke overtreding bij art. 127 
dier Verordening straf gesteld is ; 

dat gezegd art . 126 niet verbiedt het in de 
wetering langs den kant laten liggen van vaar
tuigen, - zooals zonder meer te laste gelegd 
en bewezen verklaard is, - maar van vaartuigen, 
roeibooten hieronder niet begrepen ; 

dat het te laste gelegde, nu daarin niet 
vermeld is, dat het vaartuig geen roeiboot is, 
derhalve niet oplevert eene over treding van 
het verbod van art. 126 voormeld, zooclat 
reqnirant ten onrechte bij het bestreden vonnis 
daarvoor veroordeeld is ; 

0. wat het tweede feit betreft: 
dat dit oplevert overtreding van het verbod 

van art. 2'4, 70, strafbaar gesteld bij art. 41 
van meergemelde Verordening, welke verbods
bepaling luidt: ,,Het is verboden: 7°. zonder 
vergunning van B. en W. materialen, van 
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welken aard ook, binnen een afstand van 
5 meter van wegen te bergen of neder te leggen" ; 

dat dit verbod zoo ruim gesteld is, dat het 
bergen of nederleggen van materialen binnen 
een afstand van 5 meter van een weg ook 
strafbaar is, indien dit geschiedt in gebouwde 
eigendommen ; 

dat een bepa1ing van zoo ver strekkenden 
aard de grenzen, door art. 135 der Gemeentewet 
aan de Verordeningsbevoegdheid van den Raad 
der gemeente gesteld, overschrijdt en dien
tengevolge bindende kracht mist; 

dat het in de tweede plaats te laste gelegde 
derhalve aan bedoelde bepalingen van gezegde 
A. P. V. niet het karakter van een strafbaar 
feit kan ontleenen, zoodat bij het bestreden 
vonnis ook te dier zake ten onrechte eene ver
oordeeling is uitgesproken ; 

0. dat het bestreden vonnis derhalve niet 
kan blijven gehandhaafd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voor zooverre daarbij het bewezene strafbaar 
is geoordeeld en is gequalificeerd, en requirant 
te dier zake is veroordeeld ; 

en Recht doende krachten art. 105 R . O. : 
O. dat de beide te laste gelegde en bewezen 

verklaarde feiten noch bij de artt. 126, 127, 
24, 7° en 41 van voormelde verordening noch 
bij eenige andere wetsbepaling strafbaar gesteld 
zijn; 

Verklaart de bewezen verklaarde feiten 
niet strafbaar ; 

Ontslaat req uirant van alle r echtsvervolging 
te dier zake. (W.) 

21 April 1931. KONINKLIJK BESL IT. 
(Armenwet Art. 40.) 

De enkele omstandigheid dat B. en W. 
van G. aan een armlastige ondersteuning 
hebben geweigerd, kan niet worden be
schouwd als eenige invloed, welke tot de 
komst van den arml astige in A. heeft mede
gewerkt in den zin van art. 40. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van verpleging van Th. S. A. Ries
tenberg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, gehoord, a dvies van 8 
April 1931, n°. 170; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister vau Binnenl andsche Zaken en 
Landbouw van 17 April 1931, n° . 1780, afd. 
Armwezen· 

0. dat Th. S. A. Riestenberg op 1 Juni 
1926 in het St. Vincentius-Gasthuis te Groenlo 
werd opgenomen, waar hij op 30 Juni 1927 
in het bevolkingsregister werd ingeschreven ; 

dat de verplegingskosten tot ongeveer Sep
tember 1928 door de moeder van den patiënt 
werden gedragen; 

dat de moeder zich toen tot het gemeente
be tuur ván Groenlo wendde met verzoek de 
kosten ten laste van de gemeente te nemen ; 
dat Burgemeester en Wethouders dit weiger
den bij besluit van 7 September 1928, uit 
overweging dat Riestenberg niet van plan is 
geweest zich in hunne gemeen te ,netterwoon 
te vestigen, doch in het gasthuis tijdelijk werd 
opgenomen, omdat hij daar het goedkoopst 
verpleegd werd; dat hij weliswaar zij n ver-

huisbiljet te Groenlo gebracht heeft doch vol
gens zij n eigen verklaring zulks alleen deed, 
omdat hij door de politie daarnaar werd ge
vraagd; dat de politie, hem zulks vragende, 
niet op de hoogte van den toestand bleek te 
zijn; dat Riestenberg reeds armlastig was op 
het oogenblik dat hij in het t . Vincentius
Gasthuis ter verpleging werd opgenomen, daar 
toen reeds door derden, niet-onderhoudsplichti
gen, de verpleegkosten werden betaald, daar hij 
zelf daartoe niet in staat was; dat volgens zijn 
verklaring er reeds meei·dere malen pogingen 
zijn aangewend om ondersteuning te krijgen van 
het gemeentebestuur van Almelo, alwaar hij 
woonachtig was, voordat hij ter verpleging in 
het Gasthuis te Groenlo werd opgenomen; dat 
het alleszins onredelijk zoude zijn om de ge
meente Groenlo voor de verplegingskosten van 
dezen patiënt aansprakelijk te stel len en dat 
deze gemeente daartoe ook geenszins ver
plicht is; 

dat, nadat ook het gemeentebestuur van Al
melo, waar de moeder woonde geweigerd had 
de verplegingskosten te betalen, op grond dat 
de zoon, toen hij zijn woonplaats van Almelo 
overbracht naar Groenlo niet armlastig was, 
de moeder de tusschenkomst van Ged. Staten 
van Gelderland inriep; 

dat Burgemeeste·r en Wethouders van Groen
lo op 5 April 1929 besloten aan Ged. Staten 
te berichten dat zij niet bereid waren de ko -
ten te dragen omdat h. i. de gemeente Groenlo 
niet aansprakelijk kon worden gesteld voor 
betaling van de verplegingskosten van een van 
elders komenden zieke; 

dat, nadat Rieslenberg op ó April 1929 zich 
voor ondersteuning had aangemeld en de bur
gemeester hem had gezegd dat deze moest 
worden geweigerd, omdat hij geen woonplaats 
had in de gemeente Groenlo in den zin der 
Armenwet, Burgemeester en Wethouders van 
Groenlo op 11 April 1929 hebben besloten 
hangende het geschil over de betaling van de 
verplegingskosten tusschen Almelo en Groenlo, 
deze kosten voorloopig voor rekening van 
hunne gemeente te nemen; 
· dat inmiddels Riestenberg op 11 April 1929 

daar het bestuur van het ge ticht de verp le
ging niet wen chte voort te zetten, nu geen 
familielid zich voor de betaling van de ver
pleeggeiden aansprakel ijk wilde stellen, door 
een familielid naar Almelo werd gebracht, 
waar hij voorloopig voor rekening van het 
gemeentebestuur van Almelo ter verpleging is 
opgenomen in het Roomsch-Katholieke Zie
kenhuis St. Elisabeth; 

dat Burgemeester en Wethouders van Al
melo meenen dat zich hier een geval voordoet 
als bedoeld in art. 40, lid 1 der Armenwet; 

0. dat de enkele omstandigheid dat Burge
meester en Wethouders van Groenlo aan Th. 
S. Riestenberg ondersteuning hebben gewei
gerd, niet kan worden beschouwd als eenige 
invloed, welke tot de komst van Riestenberg 
in Almelo heeft medegewerkt in den zin van 
art. 40 der Armenwet; 

dat ook overigens van invloed van of van
wege den Burgemeester, Burgemeester en Wet
houders van Groenlo, of het bestuur van eene 
burgerlijke instelling in Groenlo tot die komst 
niet is gebleken; 
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Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te verkl aren dat er geen termen bestaan om 
de kosten van ondersteun ing van Th. S. A. 
Riestenberg door het gemeentebestuur van Al
melo geheel of ten deele ten laste van het ge
meentebestuur van Groenlo te doen komen. 

Onze Mini ster van Binnenla ndsche Zaken 
en L a ndbouw is be last, enz. (A. B . ) 

21 April 1931. KONINK LIJK BESLUIT. 
(L ager Onderwij swet 1920 Ar t . 101 2e lid 
jo. 4e lid. ) 

I n geval de vergoeding, bedoeld in het 
1 e lid, moet worden bepaald niet volgens 
h et 2°, maar volgens het 4• lid, derhalve , 
op het gemiddeld bedrag p er leerling van 
de kosten over hetzelfde dienstjaar der 
overeenkomstige openbare lagere scholen in 
eene gelijksoor t ige gemeente, kunnen a ls 
gelij ksoort ig worden beschouwd de ge
m eenten, die gera ngschikt zijn in dezelfde 
klasse van de t abel, destij ds behoorend bij 
d e wet tot r egeling der personeele belasting , 
en die gelijke verbetering hebben aan
gebracht. 

Alsdan moeten a ls maatstaf worden 
genomen, t er bepaling der vergoeding over 
1925, de kost en p er leerling van die ge
meente, waa rin de klassedeeler van de 
openbare school of scholen voor gewoon 
1. o., berekend naar het gemiddeld aantal 
leerlingen over 1924 en het hoogste get a l 
onderwij zers over 1925, het dichtst nadert 
den k lassedeeler van de school van h et 
appelleer end schoolbestuur, berekend naar 
het gemiddeld aantal leerlingen over 1924 
en het getal onderwij zers in 1925. 

Zie in verband hiermede K. B. 26 J uli 1929, 
A. B. 1929 , blz. 328. 

Wij WILHELMINA, enz.; , 
Besch ikkende op het beroep, ingestel d door 

het Bestuur der Vereeni g ing der Chr istelijke 
School van Zegwaart en Zoetermeer , gevesti gd 
te Zegwaart, tegen het beslu it van Ged. Staten 
van Zuid-H oll a nd van 1 Apri l 1930, G.S. N°. 
26/1, waarbij deze, ter uitvoering van Ons be
sluit van 26 Jul i 1929, N °. 25, de vergoeding, 
bedoeld in a r t . 101 , l e lid , der L ager Onder
wijswet 1920, over het jaar 1925, ten behoeve 
van de - bijzondere school te Zegwa art, Dorps
straa t 160, a ldaar, opnieuw hebben vastgesteld 
o p f 729.34 ; 

I!en R aad van State, Afdeel ing voor de 
Gesch ill en van B estuur, gehoord , advies van 
24 M aart 1931 , N° . 582(1930); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen va n 15 
Apr il 1931, N °. 8631, a fdeeling Lager Onder
wijs Fina ncieel; 

0 . da t de Gemeenteraad van Zegwaart bij 
beslui t van 3 M ei 1928 heeft vastgesteld de 
vergoeding, bedoeld in a r t. 101, lid 1, der 
Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1925 
ten behoeve van de bij zondere school van den 
a ppella nt, Dorpsstraat 160, a ldaar ; 

dat, nada t het Schoolbestuur bij Ged. S ta ten 
van Zu id-H oll and in beroep was gekomen , dit 
College bij beslui t van 11 December 1928, 

G.S. N°. 35/1, met wijzig ing van het raadsbe
sluit, het bedrag der vergoeding gewijzigd 
heeft vastgesteld ; 

da t, nadat het S0hoolbestuur bij Ons in be
roep was gekomen, bij Ons beslui t van 26 J uli 
1929 , N °. 25, met vernietig ing van het bestre
den beslui t van Ged. Staten, is bepaald, dat 
deze opnieuw op het beroep u itspraak moeten 
doen in acht nemende Onze besli ssing, waarbij 
is o;erwogen, dat art. 101, lid 2, der L ager 
Onderwijswet 1920 bepaalt, dat de vergoeding, 
bedoeld in lid 1 van di t a r t ikel , in gemeenten, 
d ie eene of meer overeenkomstige scholen in 
stand houden of eene gelijke verbetering der 
bestaande overeen komstige scholen hebben in
gevoerd, per leerling bedraagt het gemiddelde 
bedrag per leerling van de kosten over het
zelfde dienstjaar der overeenkomstige open
bare lagere scholen in de gemeente; dat, nu 
art. 101 , lid 2, in het al gemeen spreekt van 
eene gelijke verbeter ing van de in eene ge
meente bestaande overeenkomstige openbare 
scholen, onder " verbetering" ook moet worden 
verstaan het aanstell en va n een boventall igen 
onderwijzer , waarmede gepaard gaat vermin
der ing van het aantal leerl ingen per klasse; 
dat de strekk ing van de bepaling van lid 3 
van a r t. 101 , dat art. 75 van toepass ing is 
voor gemeenten, waar eene gelijke verbetering 
der bestaande overeenkomstige scholen niet 
werd ingevoerd, woals door het Schoolbestuu r 
op juiste gron den is betoogd, geene andere is, 
dan dat de Gemeenteraad, indien aa n eene 
bijzondere school eene "verbetering" is inge
voerd zal moeten overwegen, of ook aan de 
overe~nkomstige openbare school "eene gelijke 
verbetering" zal worden ingevoerd; da t der
ha lve in het onderhavige geval , nu aan de 
bij zondere school voor gewoon lager onderwij s 
van den appell ant eene verbeteri ng was inge
voerd , welke aan de overeenkomstige open
bare school der gemeente Zegwaart n iet was 
ingevoerd , de vergoeding niet volgens de be
paling van art. 101 , lid 2, der wet, m aar vol
gens lid 4 ha d moeten pl aats vinden, waarbij 
a ls " overeenkomstige openbare lagere school " 
in eene gelij ksoortige gemeente is te beschou
wen eene overeenkomstige school , waarop eene 
gelijke verbetering is ingevoerd; 

da t Ged. Staten van Zuid-H oll and bij be
slui t van 1 Apri l 1930 het bedrag der ver
goeding opnieuw op hetzelfde bedrag hebben 
vastgesteld , uit overweging, dat naar aanle i
ding van Onze besl iss ing hun Coll ege, in ach t 
nemende de bepalingen, neergelegd in a r t . 15, 
2e en 3e lid, ,van Ons beslu it va n 4 Septem
ber 1923, S . 432, zich heeft gewend tot de 
besturen der gemeenten, behoorende tot de 7e 
klasse van de tabel , bedoeld in art. 5 der Wet 
op de P ersoneele Belast ing, in welke tabel 
ook de gem eente Zegwaart is ondergebrach t, 
met verzoek te willen mededeelen, of door de 
R aden die1· gemeenten een besluit is genomen 
tot verlaging van het max imum-aantal leer
lingen per kl asse bij het openbaar lager on
derwijs in verband met een e in of vóór het 
jaar 1925 plaats gehad hebbende aanstell ing 
van een boventa ll igen onderwijzer , a ls bedoeld 
in a rt. 100 der Lager Onderwij swet 1920, b ij 
het openbaar onderwijs in die gemeenten ; 
dat uit de ontvangen antwoorden der gehoorde 
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gemeentebesturen gebleken is, dat in geen 
dier gemeenten een besluit in den hierbedoel
den zin is genomen; dat weliswaar in versch il 
lende der gehoorde gemeenten in of vóór 1925 
boventall ig onderwijzend personeel, a ls bedoeld 
in art. 100 der Lager Onderwij swet 1920, bij 
openbaar onderwijs is werkzaam geweest, doch 
dat de aanstelling van dit personeel geen ver
band hield met de verlaging van het maxi
mum-aantal leerlingen per klasse aan de open
bare lagere scholen in di e gemeenten; dat 
naar aanleiding hierva n en rekening houdende 
met eene door het betrokken School bestuur 
onder dagteekening van 16 April 1927 aan 
hun College gedane mededeeling, dat in ver
band met de aanstelling op 11 September 1924 
van een boventa lligen onderwijzer aan de bij
zondere school dier Vereenig ing een geta l van 
40 leerlingen per onderwij zer a ls maximum 
voor die school is vastgesteld, waardoor naar 
het oordeel van het School bestuur eene ver
betering zou zij n ingevoerd a ls bedoeld in art. 
101, 2e lid, der wet, hun College aan Bur
gemeester en Wethouders van Loonopzand, 
Koedij k, Lonneker, ijmegen, Schagen en 
Veendam - welke gemeenten boventa lli g per
soneel in hun dienst hebben en die evena ls 
Zegwaart geheel of gedeeltelijk behooren tot 
de 7e klasse der hiervorengenoemde tabe l -
heeft verzocht a lsnog te willen mededeelen, of 
door de R aden dier gemeenten in of vóór 
1925 een besluit is genomen, waarbij in ver
band met de aanstelling van bovental lig per
soneel als bedoeld in art. 100 der wet een 
getal van 40 lee rlingen per onderwijzer a ls 
maximum aan de openbare lagere scholen in 
die gemeenten is vastgesteld; dat blij kens de 
ontvangen antwoorden der zes nader gehoorde 
gemeentebesturen door de R aden van geen 
dier gemeenten besluiten in den hiervoren be
doelden zin zijn genomen; dat mitsdien de 
onmogelij kheid is gebleken om met inachtne
ming van Onze beslissing van 26 Juli 1929, 

0
• 25, een ander bedrag voor de vergoeding, 

bedoeld in art. 101, l e lid, der L ager Onder
wijswet 1920, over het jaar 1925 ten behoeve 
van de school te Zegwaart van bovenvermelde 
Vereeniging vast te stellen dan in hunne ver
nietigde beschikking van 11 December 1928 , 
G.S. 0

• 35/1, was vastgesteld ; 
dat van dit besluit het Schoolbestuur bij 

Ons in be roep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat, a l moge door geen der in het 
bes! uit van Geel. Staten bedoelde gemeente
besturen een uitdrukkelijk besluit zijn geno
men tot vermindering van het maximum.aan
tal leerlingen per klasse aan de openbare 
scholen, nog niet behoeft te worden aange
nomerl, dat in di e gemeenten in verband met 
de aanstell ing van een boventall igen onder
wijzer aan de openbare scholen geen werke
lijke vermindering van het aantal lee rlingen 
per klasse heeft plaats gehad; dat a ltha ns 
cene zoodanige gevolgtrekking niet wordt ge
motiveerd door de overwegingen van het be
streden besluit van Geel. Staten; dat uit de 
overwegingen van Ons beslu it van 26 Jul i 
1926, N °. 25, ten duide lij kste bl ij kt, dat onder 
eene verbetering, a ls bedoeld in art. 101 , lid 
2, der Lager Onderwijswet 1920 "ook moet 
worden verstaan het aanstell en van een boven-

ta ll igen onderwijzer , waarmede gepaard gaat 
vermindering van het aantal leerli ngen per 
k lasse"; dat het Schoolbestuur voo r het jaar 
1925 eene zoodanige verbeter ing aan zijne 
school heeft ingevoerd; dat naar zij ne mee
ning, u it het door Ged. Staten ingestelde on
derwek niet i gebleken , dat geen der ge
meenten, behoorende tot de 7e k lasse van de 
tabel , bedoeld in art. 5 van de Wet op de 
P ersoneele Belasting, eene ve rbetering a ls 
dezEl aan hare openbare cholen vóór of in 
het jaar 1925 heeft ingevoerd; dat reeds om 
die reden het besluit van Geel . Staten be rust 
op onjuiste gronden; 

0. dat de verbetering, welke aan de bijzon
de re school voor gewoon I ager onderwijs van 
het Bestuur der Vereeni g ing der Chri stelijke 
School van Zegwaart en Zoetermeer in 1925 
was aangebracht, bestond in de aanwezigheid 
van een boventalligen onderwijzer, waa rmede 
uiteraard gepaard gaat verm inder ing van het 
gemiddelde getal leerli ngen per onderwijzer ; 

dat eene gelijke verbetering niet werd inge
voerd op de gemeenschappelijke openbare 
chool voor gewoon lager onderwijs der ge

meenten Zoete rmeer en Zegwaart ; 
dat mitsdien de vergoeding, bedoeld in art. 

101 , eerste I id, moet worden bepaald, niet 
vo lgens het tweede I iel van art. 101 , maar 
volgens het vierde lid, en mitsdien bepaal d 
op het gemiddelde bedrag per leerling van de 
kosten over hetzelfde di enstjaar der overeen
komstige openbare lagere schol en in eene ge
lijksoortige gemeente; 

dat in aans luiting bij de rege li ng, welke 
art. 15, lid 3, van Ons besluit van 4 September 
1923, S . 432, geeft voor het geva l de gemeente 
niet eene of meer overeenkomstige openbare 
lagere schol en in stand houdt, als ge lij ksoor
tige gemeenten kunnen worden beschouwd de 
gemeenten . die gerangschikt zijn in dezelfde 
k lasse van de tabel , destijds behoorencle bij 
de Wet tot regeling van de Personeele Belas
ting. en die ge lijke verbetering hebb0 n aan
gebrach t; 

dat blijkens een op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State. voor de Gesch illen 
van Bestuur, ingesteld onderzoek in een zes
tiental gemeenten, behoorende tot deze] fde ta
bel, in 1925 boventallig pe rsoneel aan een of 
meer openbare scholen voor gewoon lager on
derwij s werkzaam was; 

dat de vergoeding het mees t overeenkomstig 
de strekking van de wet plaats vindt, wan
nee r a ls maatstaf worden genomen de kosten 
per lee rli ng van die gemeente, waarin de 
klassedeeler van de openbare school of scho
len voor gewoon lager onderwij s, berekend 
naar het gem iddelde getal leer lingen over 1924 
en het f\oogste getal onderwijzers over 1925, 
het dichtst nadert den klassedeeler van de 
school van het appell eerende School bestuur 
berekend naar het ge1r1iddelde getal leerli nge~ 
o,·er 1924 en het getal onderwijzers in 1925 ; 

dat de kl assedeeler van de school van den 
a ppellant in 1925 3411/12 bedroeg, terwijl de 
k lassedeeler der gemeente Lonneker in 1925 
namelij k 36 ,3529, di en het meest nab ij komt;' 

dat mitsd ien de vergoeding over 1925 moet 
worden bepaald op het gemiddelde bedrag 
per leerling van de kosten over 1925 der open-
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bare scholen voor gewoon lager onderwijs in 
de gemeente Lonneker, welk bedrag bl ij kens 
nader op verwek van de meergenoemde Af
deeling ingewonnen inlichtingen f 17.04 was; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en ve rstaa n : 

met ve rnietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland, het bedrag 
de r vergoeding, bedoeld in art. 101, eerste lid , 
der Lager Onderwijswet 1920 voor de school 
voo r gewoon lager onderwijs van den appe l
lant vast te stell en op 207¾, X f 17.04 = 
f 3540.06, verminderd met het bedrag der ver
schuldigde school gelden ad f 1331.54, dus op 
f 2208.52. 

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

21 Apri l 1931. KONI IB:LIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 75. ) 

Van eene beoordeeling van de behoefte 
aan de beoogde schoolstichting kan geen 
sprake zijn dan aan de hand van het in 
art. 73 omschreven vereischte van eene 
verklaring, waaruit blijkt, dat de school 
door een zeker aanta l leerlingen zal worden 
bezocht . 

Weliswaar kon ten aanzien van een 
aantal kinderen, die vóór den da tum, 
waarop de school vermoedelijk zou worden 
geopend, leerplichtvrij zouden zijn, de 
vraag rijzen, of het schoolbestuur wel 
redelijkerwijze kon aannemen, dat zij de op 
te r ichten school zouden bezoeken, doch nu 
gebleken is, dat in de laatste jaren geregeld 
een aantal kinderen , hoewel van leerplicht 
vrij, de school bleven bezoeken, mocht het 
schoolbestuur met deze waarschijnlijkheid 
ook thans rekening houden. 

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

het Roomsch-Katholieke K erkbestuur der Pa
rochie van het Allerheili gste H art van J ezus, 
gevestigd te Da lmshol te, gemeente D alfsen, 
tegen het bes] uit van Ged. Staten van Overijs
sel van 4 Novem ber 1930, 2e afd ., n°. 10760/ 
7363 , tot ongegrondverklaring van zijn beroep 
tegen het besluit van den Raad der gemeente 
Dalfsen van 30 December 1929, n° . 1569, hou
dende afwijzende beschikking op het overeen
komsti g art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
ingediende verzoek om medewerking voor de 
stichting en eerste inrichting van eene 
Roomsch-Katholieke school voor gewoon lager 
onderwij , a ldaar, met drie lokalen; 

Den R aad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Maart 1931, n°. 104; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·w etenschappen van 15 
Apri l 1931 , n°. 8660, a fd. L . 0. F. ; 

0 . dat de R aad der gemeente D a lfsen bij 
besluit van 30 December 1929, n°. 1569 , a f
wijzend heeft beschikt op het verzoek van het 
Roomsch Katholiek K erkbestuur der P arochie 
van het Allerheili gste H a rt van J ezus, geves
tigd te Dalmsholte, gemeente Dalfsen, om me
dewerking voor de sticht ing en eerste inrich
ting van eene Roomsch-K11tholieke school voor 
gewoon lager onderwijs, a ldaar, met drie loka
len, daarbij overwegende, dat het genoemde 

K erkbestuur te Dalmsholte reeds eene Roomsch 
Kathol ieke school voor gewoon lager onderwij s 
exploiteert; dat deze be taande school thans 
wordt bezocht door 200 leer lingen en plaats 
biedt voor 192 leerlingen ; dat voor de nieuw 
te stichten school is geteekend door 40 ouders 
of verwrgers, vertegenwoordigende 51 leer-
1 ingen ; dat zich thans onder deze 51 lee rlin
gen 6 kinderen bevinden, di e plaats vinden 
op de reeds bestaande school en dat er zich 8 
onde r bev inde n

1 
di e eene schoo l voor gewoon 

lager onderwijs nog niet mogen bezoeken, zoo
dat er slechts 37 overblijven; dat dit getal 
mi nder is dan genoemd in a r t . 73 der Lager
Onderwij wet 1920, waar in dit geval ten 
minste 40 leerl ingen worden vereischt; dat in 
de bestaande behoefte vol doende kan worden 
voorz ien door bij de bestaande school, tellende 
4 loka len, een lokaa l bij te bouwen, zoodat 
elk der leerkrachten dan één lokaa l te r be
schikking heeft en er a lsdan plaats is voor 
5 X 48 leerlingen is 240 leerlingen ; dat deze 
school van Augustus 1924 tot nu toe slechts 
met 43 leerlingen is toegenomen, du per jaa ,· 
met ongeveer 8, zoodat van groote toename 
van de bevolking geen sprake is; dat de stich
ting van eene nieuwe school voor het Rijk 
eene extra ui tgaYe aan salar issen zou vergen 
van ongeveer f 5000 per jaar; dat ook de ge
meente fina nciën onnoodig zouden worden aan
gesproken a ls in plaats van bijbouw van één 
lokaa l gelden zouden worden beschikbaar ge
steld voor het bouwen van eene nieuwe drie
klass ige school op eenige meters a fstand van 
de bestaande school ; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Geel. S taten 
van Overijssel in beroep was gekomen, dit 
coll ege bij beslui t van 4 November 1930 het 
beroep ongegrond heeft verklaard, uit over
weging, dat ingevolge art. 75, 2e lid , der 
Lager-Onderwijswet 1920 de gevraagde mede
werking slechts mag worden geweigerd, wan
neer niet aan de in a rt. 73 de r wet omschre
ven vere ischten is voldaa n, terwijl volgens do 
op <lat punt bestaande jur isprudentie de mede
werking bovendien ka n worden geweigerd , in
dien de normale eischen, aan het geven van 
1 ager onderwijs te ste l 1 en, worden oversch re
den; dat volgens de meening van hun college 
bij de beoordeel i ng van de vraag, of eene ver
ki ar i ng ingevolge a rt. 73, l e lid, onder a, der 
Lager Onderwijswet 1920, aan de wet voldoet, 
rekening moet worden gehouden met die leer-
1 ingen, ten .aanzien waarvan het Schoolbe
stuur ten tijde van het indienen der verkl a
r ing redelijkerwijze kan aannemen, da t zij de 
chool, tot oprichting waarva n medewerking 

is gevraagd, bij de opening zull en beweken; 
dat blijkens een ambtsber icht van den Hoofd
inspecteur van het Lager Onderwijs van de 51 
leerlingen, voorkomende op de meergenoemde 
verklaring, 32 kinderen destijds nog niet school 
g ingen, 2 op 3 December 1929 van de 
Roomsch-Katholieke school te H eeten over-

' g ingen op de bestaande Roomsch-K atholieke 
school te Dalmsholte en 17, die eveneens de 
laatstgenoemde school bezochten, maar waa r
van één deze school reeds ha d verlaten, 2 op 
1 Mei 1930 nog leerplichtig waren en de 
overige 14 op dien datum leerplichtvrij wu
den wezen; -dat bij de beoordeel ing van deze 

, verkla ring, het gemeentebestuur redel ij ker-
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wijze kon aannemen, dat het kind, dat de be
staande Roomsch-Katholieke school te Dalms
holte reeds had verlaten en de 14 op 1 Mei 
1930 leerpl ichtvrij e k inderen de te stich ten 
school niet zouden bezoeken; dat deze ver
k laring derhalve niet voldeed aan art. 73, le 
lid, onder a, der wet; dat blij kens een ambts
bericht van den Hoofdin pecteur van het La
ger Onderwijs de bestaande Roomsch-Katho
lieke school te Dalmsholte op 15 October 1930 
werd bezocht door 217 leerlingen, waaronder 
begrepen de 32 hiervoren genoemde kinderen, 
d ie ten tij de der aanvrage nog geen school 
bezochten, en de 2 kinderen, overgeplaatst 
van de Roomsch-Kathol ieke school te Heeten; 
dat, daar de bestaande Roomsch Katholieke 
school te Dalmsholte ruimte biedt voor 192 
leerlingen en blijkens het ingewonnen ambts
bericht van het gemeentebestuur van Dalfsen 
dd. 29 October 1930, n° . 2872, bijbouw van 
2 lokalen aan de Zuidzijde van het choolge
bouw zeer wel mogelij k is, in voldoende school
ru imte ten behoeve van het Roomsch-K atho
lieke onderwijs te Dalmsholte kan worden 
voorzien door bijbouw van een 5e lokaal aan 
die school ; dat hieruit volgt, dat bij inw ill i
ging van het verzoek, de normale ei chen aan 
h et geven van I ager onderwijs te stel I en, wor
den overschreden ; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat Ged. 
Staten zich daarbij ten onrechte op het stand
punt hebben gesteld, dat ten tij de van het 
indienen van de verklaring, bedoeld in art. 
73, l e lid, onder a, der Lager Onderwijswet 
1920 redelij kerwijze kon worden aangenomen, 
,,dat het kind, dat de bestaande Room ch
K athol ieke school te Dalmsholte reeds had 
ve rl aten en de 14 op 1 Mei 1930 leerplicht
vrije k inderen de te stichten school n iet zou
den bezoeken"; dat z. i. a ll een dàn redelij ker
wijze kan worden aangenomen, dat het kind, 
"dat de bestaande Roomsch-Katholieke school 
te Dalmsho lte reeds had verlaten" de te stich
ten school niet zou bezoeken, wanneer vast
staat, dat dit kind niet meer als leerling van 
de school te Dalmsholte kon worden aange
merkt ten tijde van het indienen van de bo
venbedoelde verklaring; dat, Ged. Staten in 
geb reke zij n geb leven aan te geven , welk kind 
zij bedoelen, het Bestuur moet vol taan met 
te ontkennen, dat één der in de overgelegde 
verkla ring vermelde kinderen de Roomsch
K atholieke school te Dalmsholte reeds vóór 
30 November 1929 had verlaten; dat het 
vooL·ts ontkent, dat ten tij de van het indi enen 
van de aanvrage (30 ovember 1929) rede
lij kerwijze kon worden aangenomen, ,,dat de 
14 op 1 Mei 1930 leerpl ichtvrije ki nderen de 
te stichten school niet zouden bezoeken"; dat 
z. i. bij de beoordeeli ng van de verklar ing 
bui ten beschouwing behoort te blij ven de 
vraag, of de daarin vermelde kinderen op den 
vermoedelijken datum van opening van de 
school à l dan niet leerplich tvrij zu ll en zij n; 
dat immers uit de omstand ighe id, dat be
paalde kinderen op den laatstbedoelden da
tum niet meer leerplichtig zij n, geenszins 
volgt, dat die kinderen de school in werke lij k
heid niet zullen bezoeken, wanneer zij , zooals 
in casu, in verband met het bepaalde in art. 

2 van Ons besluit van 13 December 1920, n°. 
37, nog tot de school kunnen worden toegela
ten; dat trouwens de door het schoolbestuur 
bij de ingediende aanvrage overgelegde ver
klaringen der ouders, dat zij de bedoelde k in
deren de te stichten school zullen doen bezoe
ken, een a ll eszins redelijken grond opleveren 
voor de veronderstel I i ng, dat deze k inderen 
de te stichten school wèl zouden bezoeken; 
dat Ged. Staten ten onrechte hebben overwo-

! gen, dat in gevallen als het ond~rhavige "vo_l
gens de op dat punt bestaande Jurisprudentie 
de medewerking bovendien kan worden ge
weigerd indien de normale e ischen, aan het 
geven .Jan lager onderwij s te stellen worden 
overschreden" ; dat integendeel bij Ons be
sluit van 19 Augustus 1929, n°. 44, in 
een geval, evenals het onderhavige betrek
king hebbende op de stichting van eene nieu
we bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs, door Ons o. a. is overwogen : dat art. 75, 
2e lid der Lager Onderwijswet 1920 bepaalt, 
dat d~ medewerking slechts wordt geweigerd, 
wanneer niet aan de in art. 73 omschreven 
vereischten is voldaan; dat, nu door het 
schoolbestuur, blijkens de stukken, aan deze 
vereischten is voldaan, Ged. Staten terecht 
hebben bes! ist, dat de gevraagde medewer
king behoort te worden verleend; dat de om
standigheid, dat aan eene nieuwe bijzondere 
school tot de oprichting waarvan de medewer
king hier wordt gevraagd, naar het oordeel 
van den Raad geen behoefte zou bestaan, 
krachtens de wet geen grond opleveren kan, 
op de aanvrage afwijzend te beschi kken; dat 
het Bestuur ten overvloede de juistheid van 
de door het gemeentebestuur aan Ged. Staten 
gedane mededeel ing, dat "bij bouw van twee 
lokalen · aan de Zuidzijde van het schoolge
bouw zeer wel mogelij k is" ontkent en ten 
aanzien van dit punt moge opmerken, dat -
daar het Bestuur aan de Zuidzij de slech ts de 
beschikking heeft over een terrein ter breedte 
van 4.90 M . aan de vóórzij de, toeloopend tot 
4.40 ,C_ aan de achterzijde, terwijl dan boven
dien van het toch al niet te ruime speelterrein 
nog een gedeel te zou moeten worden p rij s ge
geven, niettegenstaande het aantal leerlingen 
toeneemt - practisch de bijbouw van een 
lokaa l niet moge lij k is; 

0. dat de medewerking aan eene aanvrage 
tot stichting van eene bijzondere lagere school 
all een mag worden geweigerd, wanneer niet 
aan de in art. 73 der Lager Onderwijswet 
1920 omschreven verei chten is voldaan; 

dat van eene beoordeeli ng van de behoefte 
aan de beoogde schoolstichting geen sprake 
kan zijn dan aan de hand van het in art. 73 
omschreven vere ischte van eene verkla ri ng, 
waaruit blij kt, dat de school door een zeker 
aantal leerlingen zal worden bezocht; 

0. dat in het onderhavige geval uit de over
gelegde verklaring moest bl ij ken, dat de 
school door ten minste 40 leerl ingen zal wor
den bezocht; 

0. dienaangaande, dat blijkens het overge
legde rapport van den Hoofdinspecteur van 
het Lager Onderwijs van de 51 kinderen, wier 
ouders, voogden of verzorgers hebben ver
klaard de kinderen naar de te stichten school 
te zullen zenden, 32 op 30 rovember 1929. 
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up wel ken datum de aanvrage werd ingediend, 
nog niet ter school gingen,_ maar op den ver
moedelijken dag der opening van de school 
den leerplichtigen leeftijd bereikt zouden heb
ben· 

d~t ten aanzien van deze kinderen het 
schoolbestuur redelijkerwijze mocht aannemen, 
dat zij de op te richten school zouden bezoe-
ken; .. d . 

dat voorts 19 kinderen ten bJde van e in

diening van de aanvrage eene gelijksoortige 
bijzondere school bezochten; 

dat te hunnen aanzien behoort te worden 
nagegaan, of de bepaling van h~t le lid van 
§ 11 van de wet van 16 Februari 1923, S. 38, 
zooals deze paragraaf luidde op 30 November 
1929 een beletsel vormt om ze mede te re
kene~; 

dat 2 van deze kinderen welke op 30 No
vember 1929 eene school in eene andere ge
meente dan Dalfsen bezochten, ingevolge het 
2e lid van voornoemde § 11 mogen worden 
medegerekend; .. . 

dat de overige 17 kinderen de gehi ksoortige 
bijwndere lagere school te Dalmsholte be
zochten; 

dat deze school ech ter bewcht werd door 200 
leerlingen, terwijl zij slechts plaats bood voor 
192 · 

d~t mitsdien in elk geval 8 van deze kin
deren voor medetelling in aanmerking komen 
zonder strijd met het l e lid van voornoemde 
§ 11 aangezien voor deze kinderen geen ge le
genheid tot plaatsing in de voor hem be
stemde klasse zoude blijven; 

dat weliswaar 14 van deze kinderen op 1 
Mei 1930, vóór wel ken datum de school ver
moedelij k wel niet zou worden geopend, leer
plichtvrij zouden zijn, zoodat de vra_ag kon 
rijzen, of het Schoolbes~~mr te_n aanzien van 
deze kinderen wel redehJkerw1Jze kon aanne
men, dat zij de op te richten school zouden 
bezoeken; 

dat er echter geen voldoende grond aanwezig 
is, om deze vraag ontkennend te beantwoorden 
en mitsdien aan te nemen, dat het schoolbe
stuur redelijkerwijze had behooren te begrij
pen, dat de ouders in strijd met hunne ver
klaring hunne kinderen niet zouden zenden, 
aangezien bl ijkens nader op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, ingewonnen inlich
tingen behalve op 1 Mei 1929 in de jaren 
1925 tot 1929 geregeld 5 tot 6 kinderen, hoe
wel van leerplicht vrij , de school bleven be
zoeken; 

dat onder deze omstandigheden het school
bestuur ten aanzien van ten minste 40 kinde
ren mocht aannemen, dat zij de op te r ichten 
school zouden bezoeken; 

dat, nu de aanvrage ook overigens ~an de 
in art. 73 der wet omschreven vere1schten 
voldeed Geel. Staten ten onrechte het beroep 
tegen het raadsbesluit, waarbij de medewer
king is geweigerd, ongegrond hebben ver
klaard · 

Gezi~n de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Geel. Staten van Overijssel en van het 
raadsbesluit van 30 December 1929, te be-

L. 1931 

palen, dat de gevraagde medewerking alsnog 
moet worden verleend. 

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

22 April 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
Vernietiging van vijf besluiten van 

Geel. Staten van Overijssel, houdende 
goedkeuring van besluiten van het water
schap Herfte. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Mr. Dr. J . A. Baron de Vos van Steenwijk te 
Dalfsen tegen de besluiten :'an Ged. Staten 
van Overijssel van 21 Januari 1930, n°. 9/301, 
3• afdeeling, en van 26 Maart 1929, n°. 2366/ 
1829 3• afdeeling, betreffende ten aanzien van 
het {vaterschap H erfte onderscheidenlijk vast -
telling van de rekening over 1928 en goed

keuring van de begrooting voor 1929, alsmede 
tegen de besluiten van dat College van 17 Juli 
1928, 3• afd eeling, n°. 7121/4910, van 31 J a 
nuari 1928, 3• afdeeling, n°. 845/669, en van 
8 Februari 1928, 3• afdeeling, n°. 1552/1230, 
onderscheidenlijk tot goedkeuring van eene 
overeenkomst door gemeld waterschap met de 
N aamlooze Vennootschap Electriciteitsfabriek 
IJsselcentrale" te Zwolle in zake stroom

i~vering, en tot goedkeuring van het aangaan 
van eene kasgeldleening door dat waterschap tot 
een bedrag van f 75.000.-: 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 Fe
bruari 1931, n°. 58; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18 April 193), n°. 434, afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel hij besluit 
van 21 Januari 1930 hebben vastgesteld de 
rekening van het waterschap Herfte over het 
jaar 1928, daarbij overwegende, dat tegen de 
door het voorloopig bestuur van het water chap 
voorloopig vastgestelde rekening bij dat bestuur 
een bezwaarschrift is ingekomen van Mr. Dr. 
J. A. Baron de Vos van teenw:ijk te Dalfsen ; 
dat dit niet is gericht tegen den inhond van de 
ter goedkeuring ingezonden rekening; dat 
de betrekkelijke rekening is tot stand gekomen 
met inachtneming van de bepalingen van het 
betrekkelijke reglement; 

dat van dit besluit de appellant bij Ons in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
dat zijn bezwaar daarin bestond, dat eene 
begrooting voor 1928 nog niet op wettige wijze 
kon zijn vastgesteld, daar eene begrooting over 
dat jaar niet op de voorgeschreven wijze heeft 
ter inzage gelegen, terwijl eventueele w:ijzigings
besluiten en de daarvoor vereischte ~oedkeu
ringsbesluiten nog niet onherroepel\Jk vast
staan,zelfs nognimmerzijngepubliceerd,zoodat, 
daar de r ekening over eenig jaar haar grondslag 
behoort te vinden in de begrooting van dat jaar 
en van eene rekening geen sprake kan zijn, 
zoolang de begrooting en hare wijzigingen niet 
op wettige wijze onherroepelijk tot stand zijn 
gekomen, de thans ter inzage gelegde rekening 
noch voorloopig noch definitief kan worden 
vastgesteld; dat dit bezwaar zonder eenigen 
twijfel moet worden beschouwd als te zijn 
ger. icht tegen de rekening zelf ; dat immers eene 
rekening onder meer beoordeeld behoort te 

7 
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worden naar deze criteria, of de rekening 
in overeenstemming is met en haren grond 
vindt in de begrooting over hetzelfde dienstjaar 
en de eventueele wijzigingen, in die begrooting 
aangebracht ; dat toch alleen door vergelijking 
van begrooting (en eventueele wijzigings
besluiten) met rekening beoordeeld kan worden 
of het bestuur van het waterschap gebleven is 
binnen de grenzen, welke de begrooting vast
stelt en of derhalve de op de rekening voorko
mende uitgaven, als bij de begrooting toe
gestaan, ten laste van het waterschap mogen 
komen (behoudens bijzondere bepalingen voor 
speciale onderwerpen) ; dat voor de beoordee
ling van eene rekening (hetgeen niet anders is 
dan de beoordeeling van den inhoud eener 
rekening) van een publiekrechtel(jk lichaam als 
een waterschap, een over hetzelfde jaar cor
respondeerende begrooting onontbeerlijk is; 

dat Ged. Staten bij besluit van 26 Maart 1929 
de begrooting van het waterschap H erfte voor 
het jaar 1929 hebben goedgekeurd; 

dat van dit besluit de appellant bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij bij het 
voorloopig bestuur van het waterschap bezwaren 
heeft ingebracht tegen de ter visie gelegde 
begrooting, doch geen bericht van beschikking 
op deze bezwaren heeft ontvangen, terwijl 
evenmin eenig besluit van Ged. Staten bet-ref
fende hunne beslissing omtrent de begrooting 
werd gepubliceerd; dat hij ingevolge art. 96 
van het reglement van het waterschap, dat 
allen belanghebbenden beroep geeft van elke 
beschikking of beslissing, door Ged. Staten 
krachtens dit reglement of het Grondreglement 
genomen, beroep heeft op Ons ; dat het besluit 
van Ged. Staten tot goedkeuring van de be
grooting ondanks het zeer uitdrukkelijk voor
schrift van art. 21 der Waterstaatswet 1900 
niet is gepubliceerd of t er visie gelegd; dat de 
begrooting ten onrechte is goedgekeurd ; dat 
toch aan eene begrooting de eisch gesteld mag 
worden, dat daaruit blijkt, welke bedragen aan 
den technischen adviseur en eventueel andere 
adviseurs van eeu waterschap worden uit
betaald; dat toch de begrooting en de daarbij 
behoorende toelichting een voornaam middel 
vormen, waardoor ingelanden op de hoogte 
kunnen komen van de aangelegenheden van 
het waterschap; dat, aangezien zij de lasten 
van het waterschap hebben te dragen, zij zonder ' 
twijfel recht hebben te weten, op welke wijze 
een voorloopig bestuur zich voorstelt die 
belastingpenningen te besteden ; dat het 
daarom in hooge mate onaangenaam aandoet, 
dat een voorloopig bestuur zelfs weigert de 
belooning van den technischen adviseur bekend 
te maken en eene dergelijke handelwijze al 
uitermate geschikt is om het vertrouwen in een 
aldus handelend voorloopig bestuur te ver
liezen ; dat de, eerst bij navraag hem door 
Ged. Staten medegedeelde gronden, aan hem, 
appellant, niet steekhoudend voorkomen ; 
dat de vraag, of een adviseur in dienstbetrekking 
is , en of er een dienstverband bestaat, van niet 
den minsten invloed is ; dat toch de technische 
adviseur van het waterschap wellicht de tech
nische plannen ontwerpt of goedkeurt en bij 
uitvoering controleert, eene functi e, die stellig 
veel belangrijker is, clan die van eenig in dienst
verband tot het waterschap staand persoon ; 
dat de vraag, of de belooning, die een dergelijk 

persoon geniet, àl of niet salaris genoemd wordt, 
ook voor de zaak zelve van niet het minste 
belang is ; dat bovendien personen, ook al staan 
ze niet in dienstverband, wel degelijk salaris 
kunnen genieten (bijvoorbeeld de belooning 

· van den advocaat, die toch stellig niet in eenig 
dienstverband staat, welke belooning volgens 
de wet salaris wordt genoemd) ; dat het voor
loopig bestuur de belooning honorarium noemt ; 
doch deze betiteling voor de zaak zelve volmaakt 
onverschillig is; dat het niet de vraag is, uit 
welk artikel het honorarium bestreden wordt, 
maar wel hoeveel dit bedraagt ; dat de mede
deeling, dat het ten hoogste 2 % van de ge
raamde sommen der begrootingen bedraagt, 
onvoldoende is, vermits uit de begrootingen 
niet blijkt, van welke uit te voeren werken de 
technische adviseur begrootingen heeft ge
maakt en hoe groot deze begrootingen zijn; 
dat evenmin is aangegeven, wanneer het 
maximum van 2 % en wanneer minder betaald 
wordt ; dat het een eisch van gezond beheer is, 
dat dergelijke posten uit de begrooting en hare 
toelichting zijn te zien, en daarin worden vast
gelegd, hebbende anders het voorloopig bestuur 
de vrije hand om naar eigen goeddunken in 
dergelijke zaken te beschikken ; dat ten deze 
ook niets blijkt van de belooning van andere 
adviseurs; dat art. 76 van het Reglement van 
H erfte bepaalt: ,,Op de begrooting' worden 
uitgetrokken alle inkomsten uit bezittingen 
voortvloeiende, het bedrag van den te heffen 
omslag, de opbrengst van geldleeningen en toe
vallige baten, voorts alle kosten van bestuur, 
van het onderhoud, de exploitatie en de be
diening van de werken van het waterschap 
en van de uit te voeren werken, de renten en 
aflossingen van opgenomen gelden, zoomede 
alle verdere uitgaven ten laste van het water
schap en een post voor onvoorziene uitgaven" ; 
dat aan dit artikel kwalijk een argument door 
het voorloopig bestuur kan worden ontleend ; 
dat het voorloopig bestuur van oordeel schijnt 
te zijn, dat "de kosten van uit te voeren werken" 
in één artikel zonder eenig onderdeel, en zonder 
eenige toelichting in de begrooting mogen 
worden opgenomen ; dat hij van oordeel is, 
dat eene dergelijke opvatting strijdt met ieder 
juist begrip omtrent het karakter van eene 
begrooting ; dat eindelijk de overweging van 
het voorloopig bestuur : ,,dat verder de inge
landen na afloop van een dienstjaar uit de reke
ning kunnen nagaan, welk bedrag aan hono
rarium aan den technischen adviseur is uit
betaald", wel kenmerkend is voor de wijze, 
waarop ingelanden door dit voorloopig bestuur 
beschouwd worden ; dat eene dergelijke laat
dunkende opmerking wel allerminst een motief 
is om goed te praten, dat uit de begrooting 
ten deze niets blijkt; çlat dit alles van nog te 
meer belang is, omdat geen enkel besluit van 
Geel. Staten, krachtens het Grondreglement of 
het Reglement van Herfte genomen, gepubli 
ceerd en ter visie gelegd is, ondanks het zeer 
duidelijke voorschrift van art. 21 der Water
staatswet 1900 en art. 96 van het Reglement van 
Herfte; dat hij tl in ook zijne bezwaren volkomen 
handhaaft; dat uit een ontvangen schrijven 
van Geel. Staten blijkt, dat deze de begrooting 
hebben goedgekeurd, gelijk deze ter inzage heeft 
gelegen "behoudens eene wijziging van art. 1 
der uitgaven" ; dat deze wijziging aan hem, 
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appellant, wordt onthou en; dat, hadde het 
voorloopig bestuur de verplichting, opgelegd 
in art. 21 van de Waterstaatswet 1900, na~eleefd, 
t hans bekend zoude zijn, waarin deze WJjziging 
bestaat ; dat hij zich te dien opzichte alle 
rechten voorbehoudt; dat Ged. Staten echter 
niet bevoegd zijn zelve wijziging in de begrooting 
aan te brengen; dat derhalve hun besluit ook 
om deze reden vernietigd behoort te worden ; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 17 Juli 1928, 3° afdeeling, n°. 7121 /4910, 
een door het voorloopig bestuur met de Naam
looze Vennootschap Electriciteitsfabriek "IJssel
centrale" te Zwolle aan te gane overeenkomst 
inzake stroomlevering aan het door het water
schap te stichten electrisch gemaal aan de 
Nieuwe Wetering hebben goedgekeurd; 

dat van dit besluit de appellant bij Ons in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
dat art. 13 van het Reglement van Herfte 
bepaalt, dat het bestuur bevoegd is om werken 
en leveringen, waarvan de kosten op minder 
dan f 300.- zijn geraamd, onder hands aan te 
besteden, of die werken in daghuur te doen 
uitvoeren en dat bij werken en leveringen van 
meer belang daartoe de goedkeuring van Ged. 
Staten is vereischt; dat ingevolge art. 96 van 
het Reglement juncto art. 19 onder B der 
Waterstaatswet 1900 van het goedkeurings
besluit van Ged. Staten heroep op Ons open
staat, zoodat ook het onderhavige goedkeurings
besluit ten onrechte niet is ter visie gelegd ; 
dat hij tegen dit besluit bezwaar heeft ; dat bij 
besluit van de Provinciale Staten van Overijssel 
van 16 December· 1925 het waterschap Herfte 
is opgericht en het Reglement er voor is vast
gesteld, terwijl in 1927 het water chap zeer 
belangrijk is vergroot, namelijk van 850 H.A. 
tot 3042 H.A. ; dat kort na de oprichting door 
Ged. Staten een voorloopig bestuur i benoemd; 
dat de vervanging door een definitief bestuur 
wachten moet op de classificatie, welke uiterst 
langzaam plaats vindt ; dat het voorloopig 
bestuur blijkbaar boven eene onverwij lde tot
standkoming der classificatie de voorkeur er 
aan geeft zeer kostbare werken voor het water
schap aan te leggen, waardoor de geheele 
organisatie met daaraan verbonden schulden
last van het waterschap dreigt te komen vast 
te staan, zonder dat een ingeland zelfs maar iets 
van de plannen weet en gelegenheid heeft 
daarvan kennis te nemen en eventueele be
zwaren in te brengen; dat hij de bevoegdheid 
van het voorloopig bestuur tot het doen uit
voeren van dergelijke werken en het nemen van 
de daarmede verband houdende maatregelen 
ontkent en hij zich te dien opzichte . dan ook 
alle rechten voorbehoudt: dat hij zijne bezwaren 
tegen dezen gang van zaken, welke niet alleen 
onwettig is, maar ook blijk geeft van een vol
komen minachting van de rechten en belangen 
van ingelanden bij het voorloopig bestuur, 
aan Ged. Staten heeft kenbaar gemaakt, 
echter zonder eenig succes ; dat ook dit College 
het blijkbaar oirbaar en wettig acht, dat o. a. 
tot den aanleg van zeer kostbare werken, het 
aangaan van geldleeningen, het aangaan van 
een contract betreffende electriciteit levering 
gedurende 10 jaren, besloten wordt door een 
voorloopig bestuur van 3 leden, buiten eenige 
voorkennis of zeggenschap van de ingelanden; 
dat bij een schrijven van Ged. Staten van 7 Au-

gustus 1928 was gevoegd eene opgave van de tot 
dien datum genomen besluiten van dit College, 
houdende goedkeuring van besluiten van het 
voorloopig bestuur; dat de inhoud van één 
dezer besluiten aldus is omschreven : ,, tot het 
aangaan van een overeenkomst betreffende 
electrische stroomlevering met de aamlooze 
Vennootschap Electriciteitscentrale" ; dat uit 
een nader verkregen inlichting het hem bekend 
is geworden, dat dit besluit betreft een voor 
10 jaren afgesloten overeenkomst; dat hij, 

1 den inbond van het goedgekeurde besluit 
betreffende electriciteit levering niet kennende, 
zich voorloopig beperken moet tot de onder
staande bezwaren, terwij l hij zich het recht 
voorbehoudt, zoodra de inhoud van het besluit 
van het voorloopig bestuur en het goedkeurings
besluit bekend zijn, daarop terug te k omen; 
dat er geen enkele reden bestaat om, zoolang 
nog geen definitief bestuur, waarin ook inge
landen van het later ingelijfde gebied vertegen
woordigd zijn, gekozen is, een contract betref
fende electriciteitslevering voor 10 jaren te 
sluiten; dat door eene dergelijke wijze van 
handelen een definitief bestuur gedurend e een 
groot aantal jaren gebonden is zoowel wat 
betreft wijze van bemaling als wat aangaat de 
prijzen enz., terwij l het geheel onzeker is, dat 
een definitief ingelanden vertegenwoordigend 
bestuur ten deze van gelijke meening zal zijn 
a ls het voorloopig be tuur; dat dit te meer 
klemt, omdat het uit drie leden bestaande 
voorloopige bestuur niet bestaat uit ingelanden 
van het nieuwe toegevoegde gebied, behoudens 
dat één hunner sedert eenigen tjjd naar dat 
gebied verhuisd is ; dat het in hooge mate 
onaewenscht is, dat een voorloopig bestuur, 
zonder dat hiervoor dringende redenen bestaan, 
welke in casu niet aanwezig zijn, besluiten 
neemt, waardoor de gestie van het waterschap 
voor vele jaren dreigt vastgelegd te worden ; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 31 Januari 1928, 3• afdeeling, n°. 845/669, 
hebben goedgekeurd het aangaan door het 
waterschap H erfte van eene kasgeldleening 
van ten hoogste f 75.000.- en bij besluit van 
28 Februari 1928, 3• afdeeling, n°. 1552/1230, 
het besluit van het voorloopig bestuur van het 
waterschap H erfte om met de Coöperatieve 
Landbouwersbank en Handelsvereeniging te 
Meppel eene kasgeldleening aan te gaan, 
groot f 75,000.- , tegen eene rente van 5 % 
en af te lossen uiterlijk 1 Maart 1930 ; 

dat van deze be luiten de appellant bij Ons 
in beroep is gekomen in hoofdzaak dezelfde 
bezwaren aanvoerende, als tegen het voor
noemde besluit van 17 Juli 1928 en bovendien 
meer in het bijzonder, dat hij, den inhoud van 
de goedgekeurde besluiten tot het aangaan 
van eene kasgeldleening niet kennende, zich 
voorloopig beperken moet tot de onderstaande 
bezwaren, terwijl ruj zich het recht voorbe
houdt, zoodra de inhoud van de besluiten van 
het voorloopige bestuur en de goedkeurings
besluiten bekend zijn, daarop terug te komen ; 
dat het in hooge mate ongewenscht is aan een 
voorloopig bestuur de beschikking te geven 
over een bedrag van f 75,000.-, zonder dat 
ook maar iets van de plannen, waarvoor dit 
geld besteed zal worden, bekend is gemaakt 
en ingelanden gelegenheid hebben gehad daar
over bezwaren of opmerkingen in te dienen ; 
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dat Ged. Staten derhalve ten onrechte hunne 
goedkeuring hebben verleend: 

O. ten aanzien van de ontvankelijkheid, dat 
de bestreden besluiten van Ged. Staten zijn 
genomen hetzij krachtens het reglement voor 
het waterschap Herfte, hetzij krachtens het 
Grondreglement voor de waterschappen in 
Overijssel, hetzij krachtens beide reglementen; 

dat art. 96 van het reglement voor het 
waterschap Herfte van elke beschikking of 
beslissing, door Ged. Staten krachtens het 
Grondreglement of dit reglement genomen, 
beroep op Ons openstelt voor a lle belang
hebbenden en Onzen Commissaris; 

dat de beroepen mitsdien betreffen krachtens 
reglementen van waterschappen door Ged. 
Staten genomen besluiten, welke bij reglement 
van een waterschap voor beroep op Ons vatbaar 
zijn verklaard; 

dat in zoodanig beroep de appellant, die als 
ingeland van het waterschap belanghebbende 
is, ingevolge art. 19 onder B der Waterstaats
wet 1900 ontvankelijk is; 

dat weliswaar Ged. Staten betoogd hebben, 
dat voornoemd art. 96 in strijd is met art. 19 
onder B der Waterstaatswet 1900, omdat het 
ook van krachtens het Grondreglement voor 
de waterschappen door Ged. Staten genomen 
besluiten beroep op Ons openstelt, maar dat 
deze opvatting niet kan worden gedeeld, aan
gezien de bewoordingen van art. 19 onder B 
der wet zich tegen zoodanige bepaling niet 
verzetten, terwijl tegen een ruime interpretatie 
van art. 19 onder B te minder bezwaar bestaat, 
nu eene redelijke uitlegging van art. 96 mede
brengt, dat zij alleen slaat op krachtens het 
Grondreglement door Ged. Staten genomen 
besluiten betreffende het waterschap Herfte, 
zoodat zij zich niet uitstrekt buiten de grenzen 
van het waterschap ; 

dat, wat inzonderheid betreft het besluit tot 
vaststelling van de rekening van het water
schap, ook krachtens art. 19A onder VII beroep 
op Ons openstaat; 

0. voorts, wat de hoofdzaak betreft, ten aan
zien van het beroep betreffende het besluit 
van Ged. Staten tot vaststelling van de rekening 
over het jaar 1928, dat ingevolge art. 75 van 
het waterschapsreglement en art. 38 van het 
Grondreglement de begrooting gedurende 14 
dagen ter inzage van de ingelanden wordt 
gelegd, waarvan openbare bekendmaking ge
schiedt; 

dat weliswaar Ged. Staten met een beroep 
op art. 101 van het waterschapsreglement 
betoogen, dat deze bepalingen voor de begroo
ting voor het dienstjaar 1928 niet van toepassing 
waren, maar dat dit betoog onjuist is; dat 
art. 101, lid 1, bepaalt, dat de begrooting 
voor het eerste dienstjaar wordt opgemaakt 
binnen zes maanden na de invoering van het 
reglement; dat het eerste dienstjaar echter niet 
1928, maar het jaar 1927 was; dat, al ware dit 
anders, de bepaling van art. 101, lid 1, ook ten 
aanz ien van het eerste dienstjaar in volle 
kracht laat de bepaling van art. 75 van het 
waterschapsreglement en althans de bepaling 
van art. 38 van het Grondreglement ; 

dat o. m. ten aanzien van art. 3 van het 
Grondreglement in art. 52 van dit Grond
reglement wordt bepaald, dat van de bepalingen 
daarvan bij het bijzonder reglement geheele 

of gedeeltelijke afwijking wordt toegelaten , 
mits daarvan uitdrukkelijk in laatstgenoemd 
reglement blijkt ; 

dat in het onderhavige geval noch uit
drukkelijk, noch uit het verband van zulke 
afwijking blijkt; 

dat de begrooting voor 1928, welke blijkens 
de stukken niet ter openbare kennisneming 
voor de ingelanden heeft gelegen, derhalve, 
zonder de bepalingen van art. 75 van het 
waterschapsreglement en art. 38 van het 
Grondreglement in acht te nemen, door het 
voorloopig bestuur is vastgesteld, terwijl het 
besluit van Ged. Staten om de begrooting goed 
te keuren in strijd met art. 21 der Waterstaats
wet 1900 niet ter openbare kennis is gebracht 
en voor belanghebbenden ter inzage is gelegd; 

dat dit besluit dus nog steeds vatbaar is 
voor beroep en de begrooting voor 1928 nog niet 
onherroepelijk is vastgested ; 

dat, zoolang dit niet is geschied, Ged. Staten 
ook niet kunnen vaststellen de rekening over 
datzelfde jaar, waarvoor immers de begrooting 
den grondslag vormt, daar buiten de begrooting 
ingevolge art. 81 van het waterschapsreglement 
geen uitgaven mogen worden gedaan dan na 
machtiging van Ged. Staten, behoudens eene 
speciale regeling voor buitengewone gevallen 
van dringenden aard ; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten tot 
vaststelling van de rekening over 1928 niet kan 
blijven gehandhaafd; 

O. ten aanzien van het beroep betreffende het 
besluit van Ged. taten tot goedkeuring van de 
begrooting voor 1929, dat de begrooting met 
hare toelichting onvoldoende gegevens biedt 
omtrent de bezoldiging van de technische en 
andere adviseurs; 

dat het niet noodig is, dat die bezoldiging 
wordt aangegeven in een speoialen begrootings
post, doch dat de begrooting en hare toelichting 
voldoende licht omtrent die bezoldiging moeten 
verschaffen, hetgeen hier niet het geval is, 
zoodat het bezwaar van den appellant te dezer 
zake gegrond is ; 

dat er openbare zitting van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, door den gemachtigde van den appel
lant tegen de goedkeuring van de begrooting 
voor 1929 nader is ontwikkeld het bezwaar, 
dat op de begrooting gelden worden uitge
trokken voor belangrijke waterstaatswerken, 
zonder dat Ged. Staten daartoe opdracht 
hadden gegeven ; 

0. dienaangaande, dat ingevolge art . 5 van 
het Grondreglement, wanneer Ged. Staten 
meenen, dat aan een verzoek tot oprichting 
van een waterschap gevolg moet worden ge
geven, zij uit de betrokken grondeigenaren eene 
voorloopige commissie van ten minste drie 
leden benoemen tot het ontwerpen van een 
reglement en het verder voorberriden van het
geen tot de oprichting van een waterschap 
wordt gevorderd : 

dat ingevolge art. 7 deze commissie, is 
tot de oprichting van het waterschap besloten, 
blijft bestaan en als voorloopig bestuur werkt, 
totdat het bestuur overeenkomstig de bepa
lingen van het bijzonder reglement zal zijn 
.benoemd en zijne werkzaamheden zal hebben 
aanvaard, terwijl de ko ten, door die commissie 
aangewend, hare reis- en verblijfkosten daar-
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onder begrepen, op de eerste begrooting van 
het waterschap onder de uitgaven worden 
opgenomen; 

dat het reeds op zichzelf in de rede ligt, dat 
een zoodanig voorloopig bestuur zich beperkt 
tot de strikt noodzakelijke zaken ; 

dat deze opvatting van het onderhavige 
~eval steun vindt in de artt. 98, 99 en 100 van 
net waterschapsreglement ; 

dat art. 98 bepaalt, dat Ged. Staten aan de 
commissie, bedoeld in ai·t. 7 van het Grondregle
ment, kunnen opdragen de werken te doen 
uitvoeren, die voor de voorbereiding en een 
goede functionneering van het waterschap 
noodig worden geacht, en hiervoor leeningen 1 

te sluiten : . 
dat art. 99 bepaalt, dQ,t, zoodra de verkiezing 

van de leden van het bestuur overeenkomstig 
de voorschriften van dit reglement heeft plaats 
gehad, de nieuw benoemde leden in functie 
treden terstond na hunne beëediging ; 

dat art. 100 bepaalt, dat, zoodra het bestuur 
van het waterschap zijne functii\n heeft aan
vaard, het alle maatregelen neemt, die noodig 
zijn voor de uitvoering van de in art. 98 bedoelde 
werken; 

dat uit een en ander in onderling verband 
volgt, dat het be tuur eigener beweging alle 
maatregelen moet nemen, noodig voor de voor
bereiding en eene goede functionneering van 
het waterschap en hiervoor leeningen moet 
sluiten, terwijl de commissie, bedoeld in art . 7 
van het Grondreglement, een en ander slechts 
mag verrichten na opdracht van Ged. taten; 

dat mitsdien ook het bezwaar, dat op de 
begrooting voor 1929 gelden zijn uitgetrokken 
voor in art. 98 van het waterschapsreglement 
bedoelde werken, zonder dat Ged. Staten 
daartoe opdracht hadden gegeven, gegrond is; 

O. voorts, ten aanzien van de be luiten van 
Ged. Staten tot goedkeuring van eene overeen
komst van het waterschap met de Naamlooze 
Vennootschap Electriciteitsfabriek "IJ sselcen
trale" te Zwolle inzake stroomlevering en tot 
goedkeuring van eene kasgeldleening, dat deze 
besluiten niet kunnen worden gehandhaafd, 
aangezien zij betreffen werken, als bedoeld in 
a rt. 98 van het waterschapsreglement, en 
leeningen tot uitvoering daarvan, zonder dat 
Ged. Staten daartoe opdracht hadden gegeven; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. het besluit van Ged. Staten van Over

ijssel van 21 Januari 1930, n°. 9/301, 3c afdee
ling, tot vaststelling van de rekening van het 
waterschap Herfte over 1928 te vernietigen; 

20. met vernietiging van het be luit van 
Ged. Staten van 26 Maart 1929, n°. 2366/1829, 
3• afdeeling, goedkeuring te onthouden aan de 
begrooting voor het waterschap Herfte voor 
1929; 

30_ met vernietiging van h et besluit van 
Ged. Staten van 17 Juli 1928, n°. 7121/4910, 
3• afdeeling, goedkeuring te onthouden aan de 
overeenkomst met de Naamlooze Vennootschap 
Electriciteitsfabr.iek "IJsselcentrale" te Zwolle 
inzake stroomlevering aan het door het water
schap te stichten electrisch gemaal aan de 
Nieuwe Wetering: 

40_ het besluit van Ged. Staten van 31 Ja. 
nuari 1928, n°. 845/669, 3• afdeeling, om goed 
te keuren het aangaan van eene kasgeld-

leening van ten hoogste f 75,000.- ter be
strijding van de kosten van de uitvoering van 
die werken. noodig voor eene goede verbetering 
van ·den waterafvoer in het waterschap en 
bestaande in het graven van een tweetal hoofd. 
waterleidingen, te vernietigen ; 

5°. met vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten van28 Februari 1928, n°. 1552/1230, 
3• afdeeling, goedkeuring te ontbonden aan het 
besluit van het voorloopig bestuur om met de 
Coöperatieve Landbouwersbank en Handels
vereeniging te Meppel eene kasgeldleening aan 
te gaan van f 75,000.- tegen eene rente van 
5 % en af te lossen uiterlijk 1 Maart 1930. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
em. (W.v.Q) 

22 April 1931. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan de gemeentebesturen betreffende inter
communale samenwerking. 

Den 15den dezer is in werking getreden de 
wet van 31 Januari van dit jaar (Staatsblad 
n°. 41) tot herziening van de Gemeentewet. 
Krachtens haar art. CXV is bij Koninklijk 
besluit van 16 Maart 1931 (Staatsblad n°. 89) 
de tekst van de in den loop der jaren herhaal
delijk gewijzigde Gemeentewet opnieuw alge
meen bekend gemaakt in een doorloopend 
genummerde reeks van artikelen met wijziging 
dienovereenkomstig van de aanhaling daarin 
van artikelen. 

De meeste der wijzigingen, bij de wet van 
31 Januari 1931 in de Gemeentewet aange
bracht, zijn van technischen aard; deels zijn 
het veranderingen, waarvan de ervaring de 
noodzakelijkheid of wenschelijkheid heeft aan 
het licht gebracht, deels zijn zij van zuiver 
redactioneelen aard. Daarnaast echter heeft de 
Herzieningswet twee reeds bestaande instituten 
grondig hervormd, de intercommunale samen
werking en de vereeniging, splitsing en andere 
wijziging van de grenzen van gemeenten. In 
het bijzonder ten aanzien van de samenwerking 
van gemeenten deed de drang tot herziening 
der bestaande regeling zich sedert jaren wel 
zeer sterk gevoelen. 

De intercommunale samenwerking was tot 
dusver geregeld in de artt. 121 en 122 der 
Gemeentewet. Deze artikelen hebben niet 
beantwoord aan de verwachtingen, welke de 
wetgever van 1851 koesterde. De reden was 
gelegen in de bezwaren, die art. 121 of de ver
keerde toepassing van dit artikel aan de prak
tijk in den weg legde. In de eerste plaats konden 
volgens de administratieve jurisprudentie geen 
intercommunale organen met zelfstandige be
stuursbevoegdheden worden ingesteld; daar
naast rees twijfel over de vraag of een gemeen
schappelijke regeling tegen den wil van een der 
samenwerkende partijen kon worden ont
bonden. 

In het bijzonder om deze redenen werd de 
publiekrechtelijke vorm van samenwerking als 
te stroef gevoeld ; men achtte het practisch 
niet wel mogelijk, dat op publiekrechtelijken 
grondslag samenwerking van gemeenten, althans 
ten aanz ien van eenigszins belangrijke objecten, 
was te bouwen. 

Om de bezwaren, verbonden aan samen
werking up publiekrechtelijken grondslag te 



1931 23 APRIL 102 

omzeilen, zijn in den loop van den tijd privaat
rechtelijke vormen van samenwerking op
gekomen, de naamlooze vennootschap, de 
stichting en andere burgerrechtelijke ver
bintenis. In dezen gang van zaken school naar 
vrijwel algemeen gevoelen een onmiskenbaar 
gevaar. Werd de privaatrechtelijke associatie
vorm toegepast tot gemeenschappelijke regeling 
van andere dan private vermogensbelangen 
dan beteekende dit onzuiverheid in de toe
passing der rechtsbeginselen. Worden publieke 
belangen geregeld in een privaatrechtelijken 
vorm van samenwerking, dan worden op zich
zelf goede rechtsbeginselen toegepast op 
onderwerpen, die naar hun aard buiten het 
kader dier rechtsbeginselen vallen. Daarnaast 
doen zich andere meer i?ractische bezwaren 
gelden. iet alleen wordt biJ regeling op privaat
rechtelijke leest regeerbevoegdheid gemist, 
ernstiger nog is, dat openbare controle op de 
bestuursdaden ontbreekt. 

Eenerzijds a ls gevolg van de moeilijkheden, 
waarop samenwerking op den voet van de 
artt. 121 en 122 dèr Gemeentewet stuitte, 
anderzijds door de bezwaren, klevende aan de 
privaatrechtelijke associatievormen, is op zoo
vele terreinen van behartiging van publieke 
belangen intercommunale samenwerking, ook 
waar deze als het ware opdrong, achterwe(l;e ge
bleven. J n de eerste plaats denk ik daarbij aan 
de politie en de brandweer, daarnaast aan 
havens, kanalen, wegen, armenzorg en zoo vele 
andere onderwerpen. 

Bij de nieuwe regeling van de intercommunale 
samenwerking (artt. 129- 147) heeft de wet
gever van 1931 zich voor oogen gesteld, dat 
tusschen de beide vormen, de publiekrechtfiijke 
en de privaatrechtelijke, de grens behoorde te 
worden getrokken, zooals uit de natuur der 
beide rechten voortvloeit. Om een gezonde ont
wikkeling van het openbare leven te verzekeren 
wordt de samenwerking op publiekrechtelijken 
grondslag op den voorgrond gesteld ; de privaat
rechtelijke vormen zijn slechts toegelaten, 
indien zij, in verband met den aard van het te 
regelen belang daarvoor in het bijzonder aan
gewezen moeten worden geacht. De wet heeft 
een groote mate van soepellieid; bij de publiek
rechtelijke vormen van samenwerking zal de 
door de gemeentebesturen te treffen regeling 
naar gelang van den aard en het gewicht van 
het onderwerp meer of minder eenvoudig 
kunnen zijn. De wet zelve houdt slechts richt
lijnen in; aan de gemeentebesturen is over
gelaten, om, onder hoogere goedkeuring, datgene 
in de regeling op te nemen, wat zij voor het 
bepaalde geval dienstig oordeelen. Ik moge de 
bepalingen in uwe ernstige overweging aan
bevelen. 

Ik heb gemeend uwe bijzondere aanda,cht 
voor deze nieuwe wettelijke regeling te moeten 
vragen. Zij opent een ruim veld voor ontplooing 
van gemeentelijke kracht. Met den vinger 
zijn de gevallen aan te wijzen, waarin door 
intercommunale samenwerking belangen beter 
zouden zijn behartigd dan feitelijk geschiedde, 
nu, door de stroefheid der tot dusver geldende 
wettelijke regeling, de gemeentelijke regelingen 
naast elkaar stonden. Ik noemde reeds ver
schillende van zoodanige onderwerpen ; in 
meer dan één streek van ons land laat zich de 
juistheid van mijn zienswijze in het bijzonder 
aan deze onderwerpen toetsen. 

Op den voorgrond staat - ik vestigde daarop 
reeds uwe aandacht in mijne circulaire van 
3 Januari 1930, afd. B.B. n°. 3 - het brand
weerwezen. De branden, die in den laatsten 
tijd zoo groote offers heb ben gevergd niet alleen 
- wat natuurlijk in de eerste plaats treft -
in leven van mensch en dier, maar ook op gebied 
van geschiedenis en kunst, afgezien nog van de 
geldelijke verliezen, hebben getoond hoe ernstig 
de plicht der . gemeentebesturen is te waken, 
dat hun brandweerwezen in zoo goed mo1:selijken 
staat zij. H et brandweerwezen is uit ziJn aard 
een gemeentelijke aangelegenheid. Voorzoover 
nu de draagkracht eener gemeente te kort 
schiet om een behoorlijke verzorging van haar 
brandweer te verzekeren, moet. in samenwerking 
met haar nabuurgemeenten uitkomst worden 
gezocht. ·Een ruime toepassing van de artikelen 
betreffende de intercommunale samenwerking 
blijf ik op dit gebied van algemeen belang 
achten. 

Het is in de overtuiging van de zegenrijke 
werking, die voor de gemeenten van gemeente
lijke samenwerking kan uitgaan, dat ik heb 
gemeend uw bestuur te moeten opwekken van 
dit institunt een ruim gebruik te maken. De 
gemeentelijke kracht zal hierdoor worden 
versterkt. (W. v. G.) 

23 April 1931. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Gemeentewet art. 179.) 

H of : Het ging hier niet om onderhoud 
van een brug, maar om vernieuwing. 
Daarom konden B. en W. niet, zonder 
Raadsbesluit, de kosten tot verlegging der 
kabels ten laste der Gemeente brengen. 
Dat er op de begrooting voor die vernieu
wing een post was uitgetrokken, doet 
daaraan niet af, daar er nog een afzonderlijk 
Raadsbesluit noodig was, waarbij de Raad 
besloot tot die vernieuwing over te gaan. 
Echter, al zou zulk een Raadsbesluit 
wel zijn genomen, dan zou dit de Provincie 
nog niet baten, daar de bedoelde verle!!
gingskosten niet uitteraard onder de ver
nieuwing van de brug vallen, zoodat, nu 
de Gemeente niet den weg van art. 3 der 
wet van 26 April 1918, S. 276 heeft gevolgd, 
ook daarom een afzonderlijk Raadsbesluit 
noodig was om bedoelde kosten ten laste 
der Gemeente te brengen. 

Hooge Raad: Het cassatieberoep moet 
worden verworpen, daar 's Hofs beslissing 
op twee zelfstandige gronden steunt, 
terwijl slechts één dier gronden bij het 
cassatiemiddel wordt bestreden. 

Jhr. Mr. Dr. A. Röell, wonende te Haar
lem, ten deze handelende in zijn hoedanig
heid van Commissaris der Koningin in de 
Provincie Noord-Holland, als zoodanig na
mens Gedeputeerde Staten die provincie in 
rechten vertegenwoordigende, e ischer tot cas
satie van een tusschen partijen gewezen arrest 
van het Gerechtshof te Amsterdam van 12 
Juni 1930, advocaat Mr. J. van Kuyk, 

tegen : 
den Burgemeester der Gemeente Wormerveer, 
als zoodanig die gemeente in rechten verte
genwoordigende, wonende te Wormerveer, 
verweerder in cassatie, advocaat Mr. F. M. 
Westerouen van 1eeteren. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 
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H et Provinciaal Electriciteitsbedrijf van 
Noord-Holland, hetwelk een tak van dienst 
dier Provincie uitmaakt, had voedingkabels 
lig:gen in eene brug onder Wormerveer en 
ontving bericht van den architect dier ge
meente, dat die brug zou worden vernieuwd, 
met verzoek de verplaatsing der bedoelde ka
bels te doen gesch ieden. Na voortgezette on
derhandeling werd ten slotte overeengekomen, 
dat de P. E. N. de verlegging zou verwrgen 
voor Wormerveer's rekening. De verlegging 
gebeurde, doch de betaling deswege bleef ach
terwege, waarom de eischer in rechte van da 
gedaagde gemeente een bedrag vorderde van 
f 600, met nevenvorderingen. 

De Arr.-Rechtbank te H aarlem verklaarde 
hem daa1:in niet-ontvankelijk, doch het Ge
rechtshof te Amsterdam vernietigde haar von
n is en volgde bij den opbouw zijner beslissing 
den navolgenden weg. H et begint in zijn arrest 
van 12 Juni 1930, te vinden W. N°. 12183, 
met de weergave van appellants eerste grief 
tegen de uitspraak a quo, hierin bestaande, 
dat een afzonderlijk besluit tot vernieuwing 
van de brug, indien maar daarvoor een post 
op de begrooting is gebracht, onnoodig is, 
waarom Burgemeester en Wethouders reeds 
daarom over het uitgetrokken bedrag krach
tens art. 179h der Gemeentewet mochten be
schikken en vervolgt dan: ,,dat de grief niet 
opgaat;" 

"dat toch, nu appellant heeft geste ld, dat 
die verleggingswerkzaamheden vormden een 
onderdeel van het vernieuwen van de brug 
en ook blijkt uit den inhoud van den brief 
van den Gemeente-Architect aan B. en W. , 
d.d. 9 April 1923, waarop appellant zich bij 
zijn pleidooi voor het Hof heeft beroepen, en 
uit het beslui t van den Raad van meerge
melde Gemeente dd. 16 April 1923, tot het 
aangaan van een geldleening o. a. voor ver
nieuwing van die brug ad f 30,000, dat het 
ten deze niet g in_g om het onderhoud van een 
bestaande brug, maar om de a lgeheele ver
nieuwing daarvan, a lleen de R aad krachtens 
art. 141 der Gemeentewet bevoegd was daar
toe te besluiten en appellant de bevoegdheid 
van B. en \N. om de gestelde opdracht te 
geven tevergeefs doet steunen op art. 179h 
dier wet;,, 

,,dat hij zich wel beroept op het Raadsbe
slui t, waarbij op de begrooting voor 1923 dier 
Gemeente f 30,000, later verhoogd tot 
f 33,734.48, is uitgetrokken voor die vernieu
wing, doch dat B. en W. niet, zooals appel
! ant betoogt, konden overgaan tot het be
schikken over de gelden dier Gemeente ten 
behoeve dier vernieuwing alleen krachtens dat 
Raadsbesluit, daar bij dat besluit slechts een 
begrooti ngspost a ls raming wa vastgeste ld 
en een afzonderlijk Raadsbesluit noodig was, 
waarbij de Raad be loot over te gaan tot die 
vernieuwing, eerst waarna B. en W. krach
tens laatstgemeld besluit zouden kunnen be
schikken over de bij dat besluit daartoe vast
gestelde gelden; 

"dat appellant zich echter niet op een 
Raadsbesluit, als zooeven bedoeld , beroept". 

Wie nu zou meonen, dat zich hieraan on
m iddel lijk het gegeven dictum aansluit, waar
bij den eischer zijne vordering werd ontzegd, 
vergist zich deerlijk, want na het zooeven ge-

citeerde zegt nog het H of: .,dat a l zou moe
t en worden aangenomen, dat een dergelijk 
R aadsbesluit wel is genomen, dit hem niet 
zou baten, daar de kosten der verlegging van 
de kabels niet uiteraard vallen onder die der 
vernieuwing van de brug, zoodat, nu de Ge
meente niet den bij art. 3 der Wet van 26 
April 1918, S. 276, aangewezen weg heeft 
gevolgd, onzekerheid bestaat of de Gemeente 
de kosten dier verlegging moet dragen en B. 
en W . dus niet bevoegd waren deze voor re
kening der Gemeente te doen nemen, zonder 
dat ze bij Raadsbesluit bijzonderlijk onder de 
kosten der vernieuwing waren begrepen ge
worden, dan wel afwnderlijk voor rekening 
der Gemeente waren gebracht;" 

,,dat niet gebleken is, dat de Raad een be
slu it in dezen of genen zin heeft genomen, 
zoodat appellant niet heeft bewezen, dat B. 
en \,V. bevoegd waren tot het geven der ge
stelde opdracht; 

"dat de Rechtbank dus aan appellant zij ne 
vordering als onbewezen had moeten ontzeg
gen." 

's Hofs arrest ontmoet thans het dus I ui
dende middel van cassatie : .,Schending of 
verkeerde toepassing van artt. 134, 141, 150, 
179, 206 en 207 Gemeentewet en ~an art. 48 
Rv., door te ontzeggen de vordering tot be
taling van het verschuld igde voor de uitvoe
ring van de in deze procedure bedoelde ver
leggingswerkzaamheden, als onderdeel van het 
vernieuwen van de brug, omdat het ten deze 
niet g ing om het onderhoud van een be
staande brug, maar om de algeheele vernieu
wing daarvan, waarom het H of a ll een den 
Raad bevoegd oordeelt daartoe te besluiten 
en afwijst het beroep van de eischende partij 
op het Raadsbesluit, waarbij op de begroot ing 
der Gemeente het in het arrest omschreven 
bedrag voor de vernieuwing is uitgetrokken, 
achtende het Hof een afzonderlijk Raadsbe
sluit noodig, waarbij de R aad besloot over 
te gaan tot die vernieuwing, op hoedanig 
Raadsbesluit een beroep niet wordt gedaan, 
zulks ten onrechte en in strijd met de aange
haalde wetsartikelen, omdat niet (gelijk het 
Hof oordeelt) a lleen de Raad krachtens art. 
141 Gemeentewet bevoegd was daartoe te be
. lui ten, doch integendeel de bevoegdheid van 
B. en W. om de gestelde opdracht te geven 
volgt uit art. 179 der Gemeentewet en B. en 
W. konden overgaan tot het beschikken ove,· 
de ge lden ten behoeve der vernieuwing krach
tens het Raadsbesluit, waarop de eischende 
partij een beroep had gedaan." 

Omtrent de draagwijdte der overwegingen 
van de bestreden beslissing zijn tot dusverre 
twee lezingen in omloop. De eene is die van 
den geëerden pleiter voor eischer, die van 
meening is, dat de achtste rechtsoverweging 
haar niet draagt en de andere die van zijn 
niet minder geachten confrère, die het tegen
deel volhoudt. 

Ik kies de zijde van dezen. Leest men toch 
de uitspraak, zooals zij daar li gt, goed, dan 
zegt het Hof, naar ik meen, in de zesde rechts
overweging, dat voor toewijzing van den eisch 
noodig is, dat hij steunt op een besluit van 
den Raad van \'Vormerveer, waarbij is goed
gevonden de brug over de Noordersluis in den 
Zaanweg onder d ie gemeente te vern ieuwen, 
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wijl dat door art. 141 der Gemeentewet wordt 
verordend, terwijl het in de achtste overwe
g ing uitmaakt dat, a l zou zulk een Raadsbe
sluit tot vernieuwing der brug be taan, waar
op - zooals het in de zevende overweging 
zegt - geen beroep is gedaan, dit toch der 
Provincie niet zou baten, daar, behalve d,t 
bes lui t, bovendien nog had moeten blij_ken, of 
Wormerveer wel de kosten der verleggmg van 
de kabels dragen moet en of die kosten onder 
het begrip "vernieuwing" vallen, dan wel 
als afzonderlijke en zelfstandige post aan ge
noemde gemeente moeten worden berekend. 

Waar nu het middel zich slechts richt tegen 
den inhoud der zesde rechtsoverweging en de 
achtste onaangetast laat, kan het 1;immer tot 
0assatie leiden. 

Doch al zou het systeem van den pleiter 
voor eischer juist zijn in dien zin, dat de 
zesde overweging uitsluitend de ui tspraak be
heerscht, dan nog W\1 ik hem in zijne juri
dieke beschouwingen niet kunnen volgen . 

Zij komen in het kort hierop neer, waarbij 
hij a ls eene soort vergelijkingsmateriaal een 
beroep deed op Uw arrest van 13 Februari 
1914, N. J. 1914, blz. 553, W. 9772, dat 
,,vernieuwen" valt onder "instandhouding" 
van art. 179 aanhef en h der Gemeentewet 
en niet onder art. 141 dier wet. 

Uw Raad weet natuurlijk, dat beide wets
voorschr iften I ui den en ik herhaal hier den 
text woordelijk ter wille van de duidelijkheid: 
,,Hij" - d.i . de Raad - .,beveelt het aan
leggen of verbeteren van gemeentewegen, wa
terleidingen, straten, pleinen, grachten, ge
bouwen, werken en inrigtingen" (art. 141). 

'l'ot het dagel ij ksch bestuur der gemeente, 
aan Burgemeester en \ Vethouders opgedra
gen, behoort: 

h . de zorg, zoover van hen afhangt voor de 
instandhouding, bruikbaarheid, vrijheid en 
veili gheid der publ ieke wegen, bruggen, ve
ren, wateren, vaarten, straten, plantsoenen, 
pleinen en andere plaatsen, tot gemeene 
dienst van alle bestemd" ( art. 179 aanhef 
en h). 

Nu is het voor mij enkel maar van belang, 
of de bedoelde vernieuwing, waaronder de 
fe itelijke rechter verstaat de algeheele ver-
nieuwing der brug, onder het laatstelijk aan
gehaald wetsvoorschrift valt en niet, of het 
tot den kring van art. 141 moet worden ge
rekend. Ik zeg dit daarom, omdat, als alge
heele vernieuwing geen instandhouding is, 
Burgemeester en Wethouders van Wormerveer 
onbevoegd waren eenige opdracht te geven, 
wijl naar art. 134 der Gemeentewet alles des 
Raads is, wat niet aan den Burgemeester of 
aan Burgemeester en Wethouders is opgedrn
gen. Art. 179 i dus a ls exceptie op art. 134 
strictae interpretationis. 

Nu zou ik voor mij vernieuwing eener brug 
geen rnstandhouding durven noemen. Ik 
grond mij daarbij op het opschrift boven 
Hoofdstuk III "Van het dagelijksch bestuur 
der gemeente" en op dat van ~ 1 daarvan 
,,Van het dagelijksch bestuur 111 het a lge
meen" en ik leid daaruit af, dat èn blijkens 
de woordkeuze èn blijkens de strekking van 
art. 179h de wetgever de dagelijk che zorgen 
tot instandhouding der daarin genoemde ob-

jecten, dus de gewone zorgen daarvoor, heeft 
willen toevertrouwen aan Burgemeester en 
Wethouders en over de buitengewone den 
Raad heeft willen laten beslissen. Elk geval 
zal dus op zich zelf moeten worden beschouwd, 
maar zeker zal toch niemand kunnen tegen
spreken, dat het vervangen eener oude of on
deugdelij ke brug door eene nieuwe geen zaak 
van dagelijkse-hen aard is en dat daarover 
Burgemeester en Wethouders zeggingsrecht 
moeten hebben. 

I k wijs nog ten voordeele mijner uiteenzet
t ing op de andere voorwerpen van zorg, a ls 
de bruikbaarheid vrijheid en veiligheid, die 
in aansluiting aa~ instandhouding mee,· wijzer. 
op kleine zorgjes van dagelijkschen aard en 
n iet op groote verrichtingen. 

Ik moge dus concludeeren tot verwerp ing 
van het beroep met veroordeeling van den 
eischer in de k~sten op de behandeling zijner 
zaak in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zoover 

thans van belang, blijkt, dat door eischer b_ij 
dagvaarding is gesteld, dat de provmme 
Noord-Holland h andelende door haren tak 
van dienst, het Provinciaal Electriciteitsbe
drijf van Noord-Holland (hierna te noemen 
het P. E. .), ten behoeve van de geleiding 
van electriciteit kabels had en heeft liggen 
in de brug over de Noordersluis in den Zaan
weg onder de gemeente Wormerveer ; 

dat de gemeente-architect te Wormerveer 
in 1923 aan het P. E. N. heeft medegedeel d, 
dat d ie brug zou worden vernieuwd, a ls ge
volg waarvan de kabels wellicht zouden moe
ten worden verlegd en heeft verzocht maat
regelen te nemen die verlegging in gemeen 
overleg te doen gesch ieden; 

dat het P . E. N . dien a rchitect er op heeft 
gewezen, dat de verlegging voor de gemeente 
niet on belangrijke kosten zou meebrengen en 
hem in overweging heeft gegeven zich te ver
staan met den ingenieur van het P. E. ., 
waarna tu schen dezen ingenieur en den waar
nemenden gemeente-architect een onderhoud 
heeft plaats gehad, met het resultaat, dat aan 
het P. E. N. werd opgedragen de kabels voor 
rekening der gemeente te verleggen ; 

dat het P. E. . die opdracht bij een brief 
van 3 Augustus 1923 aan Burgemeester en 
Wethouders van Wormerveer heeft bevestigd; 

dat het P. E. N. daarop de verleggings
werkzaamheden heeft u itgevoerd en aan de 
gemeente betaling heeft gevraagd van het 
daarvoor verschuldigd bedrag ad f 600, maar 
d ie betaling niet heeft kunnen verkrijgen, -
weshalve de provincie tegen de gemeente een 
rechtsvordering heeft ingesteld; 

dat verweerder de vorder ing heeft. bestreden 
en onder meer heeft aangevoerd, dat de ver
leggingskosten uitteraard waren voor reke
ning van het P. E . N. en dat bedrijf niet aan 
de gemeente mocht berichten, dat die kosten 
voor hare rekening wuden zijn, en dat, ook 
indi en Burgemeester en W ethouders de op
dracht van den gemeente-architect hadden 
goedgekeurd, zij dit niet hadden mogen doen 
zonder een besluit van den Raad, waarbij de 
kosten voor rekening van de gemeente waren 
genomen, welk bes! uit echter niet genomen is. 
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dat de Arr.-Rechtbank te Haarlem (4 Dec. 
1928 N. J. 1929, 780, Red.) de gemeente in 
het gelijk heeft gesteld en eischer niet-ont
vankelijk heeft verklaard in zijn vordering; 

dat ei cher in hooger beroep als grief tegen 
het vonnis heeft ingebracht: ,,dat de Recht- , 
bank daarbij heeft beslist, dat B. en W., niet
tegenstaande het bestaan van den desbetref
fenden begrootingspost, niet bevoegd waren 
zonder een afzonderlijk Raadsbesluit met de 
Provincie overeen te komen, dat de kosten 
van de verlegging der kabels zouden zijn voor 
rekening der Gemeente. ten onrechte, daar, 
nu de zorg voor de brug niet op een andere 
publiekrechtelijkA corporatie rust, B . en W. 
krachtens art. 179h Gemeentewet de door den 
Raad bij de begrooting toegestane gelden kon
den aanwenden te hunnen rade zonder zich 
daarover opnieuw met den Raad te moeten 
verstaan;" 

en voorts heeft aangevoerd: 
,,dat geïntimeerde wel beweert, dat de ver

plichting om de kosten van die verlegging u, 
dragen op het P. E. N. rust en dat daaruit 
wu volgen dat B. en W ., die kosten voor 
reken ing der Gemeente nemend, onnoodige uit
gaven voor de Gemeente zouden hebben ver
oorzaakt, welke B . en W . dus niet voor reke
ning der Gemeente mochten doen komen; 

,,dat de Minister echter, wanneer de Ge
meente den weg van art. 3 der wet van 26 
April 1918, S. 276, had bewandeld, de kosten 
dier verlegging ongetwij feld ten laste der 
Gemeente zou hebben gebracht, daar het P. 
E. N . die verlegging onnoodig had geoordeeld 
en de Gemeente deze om haar moveerende 
1'0denen toch wenschel ijk achtte; 

"dat B. en W. dus bevoegd waren zelf aan 
het P. E. N . op te dragen de verleggings
werkzaamheden voor rekening der Gemeente 
uit te voeren en geacht moeten worden te 
hebben goedgevonden, dat dit a ldus gesch ied
de doordien bedoeld col lege appellant's brief 
van 3 Augustus 1923 niet heeft beantwoord;" 

dat het Hof heeft geoordeeld dat deze grief 
niet opgaat en daarbij heeft overwogen: 

,,dat nu appellant, enz. zie Concl. Proc.
Gen.; 

0. dat als middel van cassatie is gesteld: 
zie alsvoren; 

0. hieromtrent: 
dat het middel niet tot cassatie kan leiden, 

omdat, zooals uit het bovenstaande bl ij kt, 
's Hofs beslissing steunt op twee zelfstandige 
gronden, terwijl in het middel slechts tegen 
éón dier gronden wordt opgekomen; 

dat immers ook al ware juist, wat in het 
middel wordt gesteld , dat Burgemeester en 
Wethouders bevoegd waren om ten behoeve 
van de vernieuwing der brug te beschikken 
over gelden, die daarvoor door den Gemeente
raad op de begrooting der gemeente waren 
uitgetrokken. dit eischer niet zoude baten; 

dat immers dan nog onaangetast zoude bl ij
ven 's Hofs beslissing, dat de kosten der ver
legging van de kabels niet uitteraard vallen 
onder die der V<ïrn ieuwing van de brug, zoo
dat, nu er wegens den bijzonderen aard der 
uitgave onzekerheid bestaat of de gemeente 
die kosten van verlegging moet dragen, in 
elk geval hier een afzonderlijk raadsbesluit 

noodig was om Burgemeester en Wethouders 
bevoegd te maken; 

dat de cassatie mitsdien moet worden ver
worpen; 

Vorwerpt het beroep. 
(N. J .) 

27 April 1931. ARREST van denHoogen Raad. 
(Verordening straatpolitie voor Amers
foort, art. 33.) 

[Art. 33 der Amersfoortsche verorde
ning op de straatpolitie verbiedt sinds 1903 
o. a. zonder vergunnmg van B. en Vi/. op 
of ter zijde van de straat wagens, karren, 
kruiwagens, planken, tenten, tafels, vaten 
of andere voorwerpen te plaatsen, te doen 
plaatsen of te laten staan.] 

Onder "andere voorwerpen" is hier te 
verstaan ieder voorwerp, waarvan het 
plaatsen enz. het veilig verkeer kan be
lemmeren. Derhalve kan het bestreden 
vonnis door onder andere voorwerpen te 
begrijpen motorrijtuigen gezegde bepaling 
niet hebben ge chonden of verkeerd toe
gepast. De doelmatigheid der bepaling, 
welke bij het middel in twijfel is getrokken, 
is aan het oordeel van den rechter ont
trokken. 

Op het beroep van J. S., requ irant van cas
satie tegen een vonnis van het Kantongerecht 
te Amersfoort van 18 Februari 1931, waarbij 
requirant ter zake van "te Amersfoort op de 
straat een voorwerp pi aatsen zonder schri fte
lijke vergunning van Burgemeester en Wet
houders" met toepassing van de artt. 33 aan
hef en d en 86 van de Verordening betref
fende de straatpolitie der gemeente Amersfoort 
en 23 Sr. is veroordeeld tot één gulden boete, 
met vervangende hechtenis van één dag. 

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

Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
Schend ing, althans verkeerde toepassing var: 

art. 33 pr. en sub d der Verordening betref
fende de straat politie, vastgesteld door den 
Raad der Gemeente Amersfoort in zijn ver
gadering van 27 Juni 1903, door te besli ssen, 
àat een vierwielig motorrij tuig valt onder de 
meer algemeene omschrijving "of andere voor
werpen" voorkomende in genoemd art. 33 pr_. 
en sub d; 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard het aan requirant telaste gelegde, 
luidende: ,,dat hij op 26 Januari 1931 des 
namiddags te ± 11.10 uur te Amersfoort heeft 
geplaatst een voertuig (vierwielig motorrij
tuig) zonder schriftelijke vergunning van Bur
gemeester en Wethouders"; 

dat verder bij dit vonnis is overwogen: .,wat 
betrnft verdachte's verweer, dat wel is waar in 
art. 33d van de Verordening, betreffende de 
straatpol it ie der gemeente Amersfoort, die 
van het jaar 1903 dateert, onder de daar op
gesomde voorwerpen motorrij tu igen niet met 
zooveel woorden worden genoemd, doch dat 
de Kantonrechter desalniettemin van oordeel 
is, dat deze rij tuigen wel degelijk vallen on-
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der de algemeene omschrijving "of andere 
voorwerpen" in dit artikel; dat voorts welis
waar niet van eiken be tuurder van een mo
torrijtuig, die zijn rijtuig een oogenblik op 
straat laat stilstaan, geëischt kan worden, dat 
h ij zich van eene schriftelijke vergunning van 
Burgemeester en Wethouders voorziet, doch 
dat dit zeer stellig geëischt kan worden van 
iemand, die, zooals verdachte in het onder
havige geval, een motorrijtuig gedurende de 
geheel e nacht op straat Iaat staan" ; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat blijkens de toelichting requirant uit de 

omstandigheid, dat in voormelde Verordening 
meermalen naast de algemeene term "rij- en 
voertuigen" wagens, karren, kruiwagens en 
motorrijtuigen afzonderlijk worden genoemd. 
afleidt, dat de bepaling var. art. 33d, welke 
enkel noemt wagens, karren en kruiwagens, 
niet van toepassing is op andere rij - en voer
tuigen, dus ook niet op motorrijtuigen, ter
wij I hij verder oordeelt, dat toepas ing van 
art. 33d op motorrijtuigen hclt hedendaagsch 
verkeer onmogelijk zou maken; 

dat het middel zich dus blijkbaar richt tegen 
de in het bestreden vonnis bij voormelde over
weging neergelegde opvatting van de bepal ing 
va n art. 33 aanhef en d; 

dat deze bepaling luidt: ,,Het is verboden, 
zonder schriftelijke vergunning van Burge
meester en Wethouders: d. op of ter zijde van 
de straat wagens, karren, kruiwagens, plan
ken, tenten, ta fels, vaten of andere voorwer
pen te plaatsen," te doen plaatsen of te laten 
staan"; 

dat met deze bepaling klaarblijkelijk wordt 
beoogd belemmering van het ve ili g verkeer 
tengevolge van het plaatsen enz. van voor
werpen tegen te gaan; 

dat uit de bewoording dier bepaling blij kt, 
dat daarbij niet is gegeven eene beperkende 
opsomming van voorwerpen maar voorbeelden 
gestel cl zij n, zoodat onder "andere voorwer
pen" is te verstaan ieder voorwerp, waarvan 
het plaatsen enz. het veilig verkeer op straat 
kan bel emmeren; 

dat het bestreden vonnis, - daargelaten de 
a l of niet juisthe id der daarin aangevoerde 
gronden, - door onder andere voorwerpen te 
begrijpen motorrijtuigen, - welke ongetwijfeld 
het vei l ig verkeer kunnen belemmeren, - der
halve gezegde bepaling nièt kan hebben ge
schonden of verkeerd toegepast, terwij l de 
doelmatigheid dier bepaling, - welke mede 
bij de toelichting op het middel in twijfel 
wordt getrokken, - aan het oordeel van den 
rechter is onttrokken· 

dat het midnel derhalve ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den P rocureur-Generaal.] 

(N. J.) 

30 April 1931. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Wet 20 Juli 1895, S. 139, art. 1, Wet 9 Mei 
1902, S. 54, artt. 3-4, art. 94 Alg. Regl. 
Polders Prov. Zuid-H olland.) 

Volgens art. 12 i.v. m. art. 9 der Keur 
komen ook ophoo~ingen, welke noodzake
lijk zijn om den iliJk op de voorgeschreven 

afmetingen te brengen, ten laste van de 
dijkeigenaren. Art. 12 verwijst wel mede 
naar de overeenkomst van 1721, waarin 
volgens 's Hofs vaststelling alleen van 
onderhoud en niet van ophooging wordt 
ge proken, doch dit rechtvaardigt niet 
's Hofs beslissing, nu art. 12 uitdrukkelijk 
gewaagt van het op de voorgeschreven 
afmetingen brengen van den ilijk. 

De in art. 94 van het Alg. Reg!. Polders 
Prov. Zuid-Holland aan de polderbesturen 
toegekende bevoegdheid bij Keur te be
palen, dat een waterkeering moet worden 
onderhouden door de eigenaren daarvan, 
omvat de bevoegdheid voor te schrijven, 
dat een dijk door de ilijkeigenaren op de 
door de Keur voorgeschreven afmetingen 
moet worden gebracht. 

het .Jestuur van het Waterschap "Storm
polder", welk bestuur zitting houdt te Krim
pen aan ûen IJssel, c.s., e ischers tot cassatie 
van een tu schen partijen gewezen arrest van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 26 Jun i 
1930, (N. J. 1930, 1071, R ed. ), advocaat J hr. 
Mr. H. de R a nitz, gepleit door Mr. G. J. C. 
Schil thuis. 

tegen: 
de . V . J an Mijnlieff Fopzoon's Steen- en 
Rietmattenfabrieken, gevestigd te Krimpen 
aan den IJssel , verweerster in cassatie, advo
caat Mr. F. J. de Jong, gepleit door Mr. P. 
Groeneboom. 

Conclusi van den Adv.-.Gen. Berger. 

Bij het bestreden arrest wordt, met vernieti
g ing van het in anderen zin gewezen vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam, gegrond 
geoordeeld het door verweerster gedaan ver
zet tegen e,m dwa ngbevel , u itgevaardigd door 
den penningmeester van den eischenden pol
der , uitvoerbaar verklaard door den vertegen
woordiger van het waterschap "Stormpol der", 
als zoodanig uitoefenende de bevoegdheden, 
door de Wet aan den Voorzitter toegekend, en 
strekkende tot invordering van een bedrag 
van f 1810.60 wegens kosten van ophooging 
van een, aan verweerster in eigendom toebe
hoorend, dijksgedeelte, tot welke ophooging 
het polderbestuur verweerster verplicht achtte 
en welke bij weigerachtigheid van deze, inge
volge art. 14 der Wet van 20 J uli 1895, S. 139, 
door het bestuur werd ondernomen. De be
doelde verplichting van verweerster meende 
het polderbestuur te kunnen afle iden uit art. 
12 der thans geldende K eur voor den Storm
polder in verba nd met art. 9, houdend<> de 
voorgeschreven afmetingen van het dij ks
l ichaam. H et Hof is ech ter van meening, dat 
art. 12 voormeld, luidende: ,,De dij keigena
ren zijn ver pi icht, volgens de overeenkomst 
van 1721 hunne dijken te onderhouden, te 
hers teil en en zelfs bij doorbraak weder te 
maken, en op de voorge chreven afmetingen 
te brengen, kunnende zulks niet ten algemee
nen laste van den Polder worden gebracht", 
aan de dijkeigenaren geene andere verplich
ting oplegt, dan die om den dijk te onder
houden en te herstell en, ook bij doorbraak, en 
niet omvat den aanleg van nieuwe werken 
als hoedanig het Hof aanmerkt ophooging'. 
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welke niet zoude zijn te beschouwen als on
derhoud of herstel , terwijl voorts werd geoor
deeld, dat, zoo voormeld artikel der Keur 
wel de strekking mocht hebben, om ook eene 
verpl ichting t,ot ophooging van den dijk op de 
eigenaren te leggen, dit voorschrift bindende 
kracht wude missen als in strijd met het Al
gemeen Reglement voor de Polders in de Pro
vincie Zuid-Holland. 

Tegen deze beslissingen wordt opgekomen 
met twee middelen van cassatie, luidende als 
volgt: 

1. Schending of verkeerde t.oepassing van 
artt. 9 en 12 van de K eur voor den St.orm
polder van 19 Mei 1924, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 3 
Juni 1924, omdat het Hof heeft beslist, dat 
bij laatstgenoemd artikel aan de dijkeigenaren 
dezelfde verplichtingen zijn opgelegd, die in 
de overeenkomst van 1721 zijn nedergelegd, 
n.l. geene andere dan die tot onderhoud en 
herstel, ook bij doorbraak, zulks in de betee
kenis, die het Hof blijkens de 9e rechtsover
weging van het arrest aan die woorden hecht; 
ten onrechte, omdat volgens bedoeld artikel 
de clijkeigenaren ook verplicht zijn, evenals zij 
vroeger waren, om hunne dijken op de voor
geschreven a fm etingen te bi:engen ; 

2. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 12 van de K eur voor den Stormpolde1· 
van 19 Mei 1924, goedgekeurd door Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holla nd op 3 Juni 
1924, en a rt. 94 van het Algemeen Reglement 
.voor de Polders in de Pxovincie Zuid-Holl and, 
omdat het Hof heeft bes] ist, dat, voorzoover 
bedoeld art. 12 de strekking mocht hebben 
om ook een verpl ichting tot ophooging van 
den dij k tot de bij de keur vastgestelde afme
tingen aan da dij keigenaren op te leggen, di t 
voorschrift bindende kracht wu missen; ten 
onrechte, omdat in de bevoegdheid van het 
bestuur om bij keur te bepalen, dat eene wa
terkeering moet worden onderhouden door de 
e igena ren daarvan, begrepen is de bevoegd
heid om te be palen, dat de e igenaren van 
eene waterkeeri ng verp licht zijn deze op de 
bij di ezelfde keur voorgeschreven afmetingen 
te brengen. 

H et eerste middel komt mij gegl"Ond voor . 
Art. 12 der Keur toch legt, gelijk uit zijn 
hierboven vermelden inhoud blij kt, aan de 
e igenaren naast de verplichtingen om hunne 
dijken te onderhouden, te hers teil en en zelfs 
bij doorbraak weder te ma ken, ui tdrukkelijk 
op den last om die dijken op de voorgeschre
ven afmetingen te brengen. Al kwam laatst
bedoelde verplichting, zooals het Hof vast
stelt, niet voor in de overeenkomst van 1721, 
waarnaar de bedoelde bepaling verwijst, dan 
lijdt het dus m. i. toch geen twijfel , dat de 
thans geldende K eur, evenal s de daaraan 
voorafgaande van 1911, die verplichting wel 
degelijk aan de dijkeigenaren oplegt en dat 
derhalve ' s Hofs uitlegging van gemelde be
paling, als wuden de daarin voorkomende 
woorden "volgens de overeenkomst van 1721" 
geene andere beteekenis hebben, dan dat bij 
art. 12 der Keur aan de dijkei genaren-dezelfde 
verplichtingen worden opgelegd, die in be
doelde overeenkomst zijn neergelegd, opgevat 
in den kennelijk bedoelden zin,. dat de K eur 
in het opleggen van verplichtingen aan de 

eigenaren niet verder gaat, dan de overeen
komst in de daaraan door het Hof gegeven 
uitlegging, niet juist ka n zijn. 

Het middel zal echter n iet tot cassatie kun
nen leiden, indi en terecht mocht zijn be list, 
dat art. 94 van het Al gemeen Reglement op 
de Polders in de Provincie Zuid-Holland aan 
de polderbesturen geene bevoegdheid geeft tot 
het opleggen van eene verplichting a ls be
doeld. Daar immers de overeenkomst van 
1721, naar de fe itelijke en in ca satie onaan
tastbare uitlegging daaraan door het Hof ge
geven, zoodanige ver pi ichting niet mede
brengt, zal deze! ve, volgens 's Hoogen Raads 
arrest van 10 Februari 1911 W. 9139, alleen 
dan bevoegdelij k door het polderbestuur bij 
keur kunnen worden opgelegd, wanneer Pro
vinciale Staten onder goedkeuring der Kroon 
die bevoegdheid bepaaldelijk (d . w.z. boven 
en behalve de algemeene bevoegdheid tot het 
maken van keuren) hebben toegekend. Dat 
zulks ten dezen niet het geval zoude zijn, ge
lijk het arrest meent, wordt, naar het mij 
toeschijnt, terecht bij het tweede middel be
streden. Art. 94 van het Al gemeen Polder
reglement voormeld toch luidt : ,,Het (be
stuur) is bevoegd bij keur f;e bepal en, dat eene 
waterkeering moet worden onderhouden door 
de e igenaren daarvan en dat een watergang 
of eene sloot moet worden onderhouden door 
de eigenaren van de daaraan grenzende lan
den, in beide gevall en voorzooverre ieders 
eigendom strekt en op de wijze bij de keur te 
omschrijven, behouden enz." H et wil mij 
voorkomen, dat, waar in dit artikel geenerlei 
beperking van het begrip · ,,onderhoud" i te 
vinden, er geen grond bestaat om daaronder 
niet te begrijpen het onderhoud in vollen 
omvang, dus ook hetgeen, blijkens het des
betreffende voor. chrift der K eur (art. 9) door 
het bestuur, hetwelk volgens het aangehaalde 
reglement de wijze van onderhoud heeft te 
omschrijven, noodig geoordeeld wordt om de 
afmetingen van het clijkslichaam aan de nor
male behoeften van het doel , waarvoor het 
moet d ienen, de afwering van het water, te 
doen beantwoorden (vg. - ongeveer in dezen 
zin, naar het mij voorkomt, - H. R . 28 Nov. 
1892 W . 6276 en 18 Mei 1896 W. 6814). Tot 
steun van deze opvatting omtrent de beteeke
nis van art. 94 van het Al gemeen Polder
reglement moge nog worden gewezen op het 
voorstel van Gedeputeerde Staten tot vast
stelling van het ontwerp van bedoeld regle
ment , waarin (blz. 12) naar aan leiding van 
het voorgestelde art. 167bis, luidende: ,,Bij 
Keur kan het onderhoud van de looten, die 
dienen om het water van de landerijen naar 
de hoofdwaterkeer ingen van den polder te 
brengen, op de bij de keur aan te geven af
metingen worden opgelegd aan de e igenaren, 
erfpachters of vruchtgebruikers van de aan 
die slooten gelegen landerijen", onder meer 
het volgende wordt opgemerkt: ,.In ons wa
terschapsrecht is het regel geweest, dat de 
slooten, welke het water naar de hoofdwater
gangen voeren, door de e igenaars gegraven 
en onderhouden worden volgens de afmetin
gen in de keur gesteld. Hoewel hierbij niet 
a fgeweken word t van het beginsel, dat het
geeu in het belang der gemeenschap bestaat 
door de gemeenschap onderhouden moet wor-
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den, geldt het hier een verplichting tot onder
houd niet voortspruitende uit het gebruik, 
dat van een eigendom gemaakt wordt, en is 
het dus raadzaam de bevoegdheid bij keur 
zoodanig onderhoud op te leggen, uitdrukke
lijk in het R eglement neer te leggen." M. i. 
mag ook hieruit worden afge leid , dat de pro
vinciale wetgever onder onderhoud in het 
voorgestelde artikel wenschte te begrijpen het 
brengen der bedoel de slooten op de door de 
keur voorgeschreven afmetingen, terwijl dit 
artikel vervolgens, zonder dat op dit punt van 
a nder gevoelen blijkt, op voorstel der Com
missie, bij besluit der Staten benoemd, (zie 
haar Rapport, blz. 33), u itgebreid tot de wa
tergangen en tot de waterkeeringen, in 
eenigszins gewijzigde redactie als art. 94 in 
het vastgestelde Reglement is overgegaan. 

Aangezien ik mij mitsdien met beide voor
gedragen middelen zoude willen vereenigen, 
concludeer ik tot vernietiging van het bestre
den arrest en tot bekrachtiging van het in 
eersten aanleg gewezen vonnis, met veroor
deel ing van verweerster in de kosten op de 
behandel ing dezer zaak in hooger beroep en 
in cassatie gevallen . 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat namens het Waterschap "Storm

polder" tegen de verweersters in cassatie een 
dwangbevel is uitgevaardigd tot betaling van 
f 1810.60, wegens kosten van ophooging door 
het Waterschap van een aan verweerster in 
,,igendom toebehoorend dijksgedeelte in ge
noemd W aterschap; 

dat verweerster tegen dit dwangbevel in 
verzet is gekomen, voor zoover thans nog van 
belang, op grond dat zij niet tot de ophooging 
verp licht was en het Waterschap dus ook niet 
gerechtigd is om, na zelf het werk te hebben 
doen uitvoeren, de kosten op haar te ver
halen; 

dat de R echtbank te Rotterdam bij vonnis 
van 8 Februari 1929 ( . J. 1929, 396, Red.) 
het verzet tegen het dwangbevel ongegrond 
heeft verkl aard en daarbij heeft beslist, dat 
de verweerster ingevolge art. 12 van de thans 
geldende Keur voor den Stormpolder tot ge
melde ophooging gehouden was, 

0. dat verweerster in hooger beroep is ge
komen en het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
bij het bestreden arre t het vonnis der Recht
bank heeft vernietigd, en het dwangbevel 
bui ten gevolg heeft gesteld, daarbij onder 
meer overwegende: 

.,dat art. 12 der Keur aldus luidt: 
,,.,De dijkeigenaren zijn verplicht, vo lgens 

de overeenkomst van het jaar 1721, hunne 
dijken te onderhouden, te herstellen en zelfs 
bij doorbraak weder te maken, en op de voor
geschreven afmetingen te brengen, kunnende 
zulks niet ten algemeenen laste van den Pol
der worden gebracht""; 

"dat appell ante ten onrechte uit dit artikel 
afle idt, dat de overeenkomst van 1721 de 
gronds! ag is van den onderhoudsplicht der 
dijkeigenaren; 

"dat toch art. 12 zelf de daarbij omschreven 
verplichtingen aan de dijkeigenaren oplegt 
en deze verplichtingen dus zijn wettelijke, 
rechtstreeks op de Keur steunende verpl ich
t.ingen; 

"dat de woorden "volgens de overeenkomst 
van het jaar 1721" geen andere beteekenis 
hebben dan deze, dat aan de dijkeigenaren 
dezelfde verp lichtingen worden opgelegd, die 
in die overeenkomst zijn neergelegd; 

"dat, waar echter, zooals appell ante ook 
aanvoert, in het in het geding overgelegde 
contract van 1721 met geen enkel woord van 
ophooging wordt gesproken, en die overeen
komst aan de contractanten geen andere ver
plichting oplegt, dan die om den dijk te on
derhouden, art. 12 der K eur aan de dijk
e igenaren geen meerdere verplich t ingen op
legt dan die tot onderhoud en herstel , ook 
bij doorbraak; 

,,dat onder onderhoud en herstel niets an
ders is te verstaan dan het zorg dragen, dat 
de dijk in goeden toestand blijft en bij be
schadiging in den vroegeren toestand wordt 
teruggebracht, maar die onderhoudsplich t ze
ker niet omvat den aanleg van nieuwe wer
ken, waartoe ophooging van den dijk moet 
worden gerekend, en ophooging, zoo die a l 
niet als een nieuw werk moet worden aange
merkt, in geen geval is te beschouwen als 
onderhoud of herstel; 

.,dat hieruit reeds volgt, dat, waar geïnt i
meerde de verplichting tot ophooging, waarop 
de bij het dwangbevel gedane vordering is ge
grond, uitsluitend doet steunen op genoemd 
art. 12 der Keur, en voor die vordering ove
r igens geen andere wettel ijke grondslag is te 
vinden, deze vorder ing is ongegrond en het 
verzet tegen het dwangbevel gegrond moet· 
worden verklaard; 

"dat, voorzoover art. 12 de strekking mocht 
hebben om ook een verplichting tot ophooging 
van den dijk tot de bij de K eur vastgestelde 
afmetingen aan de dijkeigenaren· op te leggen, 
dit voorschrift bindende kracht zou missen, 
zoodat de desbetreffende vijfde grief van ap
pellante zou zijn gegrond; 

,,dat toch in Hoofdstuk VII van het Alge
meen Reglement voor de polders in de Pro
vincie Zuid-Holland de rechten en verp lich
t ingen van de besturen der Waterschappen 
zij n omschreven en art. 94 aan het Bestuur 
wel de bevoegdheid toekent om bij Keur te 
bepalen, dat een waterkeering moet worden 
onderhouden rloor de eigenaren daarvan, doch 
van een bevoegdheid tot het opleggen vaG 
andere verplichtingen aan de e igenaren van 
waterkeeringen daarin geen sprake is en zoo
dani ge bevoegdhe id ook niet uit a ndere wette
lij ke bepalingen is af te leiden;" 

0. dat als middelen van cassatie worden 
aangevoerd: zie Concl. Adv.-Gen.; 

0 . aangaande het eerste middel: 
dat in art. 9 van de ten deze toe passe lijke 

Keur voor den Stormpolder de afmetingen 
worden voorgeschreven, welke het dijkslichaam 
zal moeten hebben; 

dat art. 12 van de Keur, bepalende onder 
meer dat do dijkeigenaren verplicht zijn 
hunne dijken "op de voorgeschreven a fmetin
gen te brengen, kunnende zulks niet ten alge
meenen .Jaste van den Polder worden ge
bracht", daarbij kennelijk het oog heeft 
op de bij art. 9 voorgeschreven afmetingen 
van den dijk, zoodat ook de ophoogingen, 
welke noodzakelijk zij n om den dijk op de 
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voorgeschreven afmetingen te qrengen, ten 
laste van de dijkeigenaren komen; 

dat art. 12 wel mede inhoudt, dat de dijk
eigenaren tot de daar omschreven verplich
t ingen gehouden zijn "volgens de overeen
komst van het jaar 1721", terwijl volgens 
's Hofs vaststelling in dit contract met geen 
enkel woord van ophooging wordt gesproken 
en aan de contractanten geen andere verplich
tingen wordt opgelegd dan die om den dijk te 
onderhouden, maar dat een en ander niet de 
bes! issi ng van het Hof rechtvaard igt; 

dat immers, zooals ook het Hof aanneemt, 
de bij art. 12 omschreven verplichtingen zijn 
rnchtstreeks op de Keur steunende verpl ich
tingen van de dijkeigenaren, wodat, nu art. 
12 daarbij uitdrukkelijk gewaagt van het op 
de voorgeschreven afmetingen brengen van 
<len djjk, de dijkeigenaren daartoe krachtens 
de keurbepaling gehouden zijn, ook a l zou 
deze bepaling - naar de meening van het 
Hof - uitgaan van een onjuiste opvatting 
van de draagwijdte van de overeenkomst van 
1721; 

dat derhalve het eerste middel van cassatie · 
is gegrond; 

0. omtrent het tweede middel van cassatie: 
dat art. 94 lid 1 van het Algemeen Regle

ment voor de Polders in de Provincie Zuid
Holland inhoudt, dat het Bestuur van een 
polder bevoegd is bij keur te bepalen, dat 
eene waterkeering moet worden onderhouden 
door de eigenaren daarvan en dat een water
gang of eene sloot moet worden onderhouden 
door de eigenaren van de daaraan grenzende 
landen, in beide gevall en voor zoover ieders 
eigendom strekt en op de wijze bij de Keur 
te omschrij ven, behoudens dat daardoor nie 
mand, en dus ook niet de polder, mag worder, 
ontheven van eene verplichting tot onderhoud, 
en dat daardoor de pol der niet mag worden 
ontlast van een onderhoud, hetwelk hij onver
plicht heeft aanvaard; 

dat in deze bepaling onder onderhoud van 
een waterkeering ook is te begrij pen het bren
gen van een dijk op de bij Keur bepaalde 
afmetingen, waardoor de dijk aan zijne be
stemming tot waterkeering kan blijven vol
doen; 

dat dit blijkt uit de gesch iedenis van de 
totstantlkoming van gemeld art. 94; 

dat toch in een aanvankelijk ontworpen 
art. 167bis werd voorgesteld te bepalen, dat 
bij Keur het onderhoud van de slooten, die 
dienen om het water van de landerijen naar 
de hoofdwaterkeeringen van den polder te 
brengen, op de bij de Keur aan te geven af
metingen kan worden opgelegd aan de eige
naars, erfpachters of vruchtgebruikers van de 
aan die slooten gelegen landerijen; 

dat in de toelichting op deze bepaling er 
onder meer op werd gewezen, dat het in ons 
waterschapsrecht regel is geweest, dat de sloo
ten, welke het water naar de hoofdwatergan
gen voeren, door de eigenaars gegraven en 
onderhouden worden volgens de afmetingen 
in de Keur gesteld, maar dat het raadzaam 
is de bevoegdheid om bij Keur zoodanig 
onderhoud op te leggen uitdrukkelij k in het 
Reglement neer te leggen; 

dat vervolgens op voorstel van eene door 
de Staten Yan Zuid-Holland benoemde Com-

missie bet in art. 167bis behandelde onder
werp is ondergebracht in het tegenwoordig 
art. 94, waarbij de bevoegdheid om gemelden 
last bij Keur op te leggen werd uitgebreid 
tot alle watergangen en waterkeeringen, ter
wijl a ls toelichting werd gegeven, dat, na het 
arrest van den Hoogen Raad van 10 Februari 
1911 (W. 9139), het noodzakelijk was om bij 
het Reglement het bestaan van de bevoegdheid 
om bij Keur de verplichting op te leggen tot 
onderhoud van een waterkeering, uitdrukke
lijk te vermelden; 

dat op grond van een en ander aannemelijk 
is, dat de in art. 94 aan de po l der besturen 
toegekende bevoegdheid omvat de bevoegd
heid om bij Keur te bepalen, dat een dijk 
door de dij keigenaren op de door de Keur 
voorgeschreven afmetingen moet worden ge
bracht· 

dat 'derhalve ook het tweede middel van 
cassatie is gegrond; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
En rechtdoende ten principale: 
Bekrachtigt het vonnis van de Arr.-Recht

bank te Rotterdam den achtsten Februari 
1929 tusschen partijen gewezen. 

(N. J.) 

2 Mei 1931. KONINKLIJ K BESLUIT. 
(Wet op het begraven Art. 16.) 

Nu de begraafplaats na de voorgenomen 
uitbreiding zich zou bevinden binnen de11 
afstand van 50 Meter van de aan appel
lant behoorende werkplaats en loods, en 
mede vaststaat, dat het woonhuis van 
appellant behoort tot de bebouwde kom 
en de werkplaats en loods slech ts enkele 
meters van dat woonhuis af staan, moet 
worden aangenomen, dat ook deze werk
plaats en loods deel van de bebouwde kom 
u itmaken. Derhalve is de voorgenomen 
uitbreiding der begraafplaats in strijd met 
de wet. 

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

H. Pluij gers te de Bilt tegen het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht van 25 November 
1930, 2e afd. 11°. 2763/1650, waarbij met hand
hav ing van het bestreden bes! uit van Burge
meester en Wethouders van de Bilt van 8 
Maart 1930, waarbij aan het Roomsch-Katho-
1 ieke Kerkbestuur " Sint Michael" aldaar ver
lof is verleend tot uitbreiding van de bestaan
de Room oh-Katholieke begraafplaats aan de 
Kerklaan, het door den adressant daartegen 
gerichte bezwaar ongegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 15 
Apri l 1931, 11°. 230; 

Op de voordracht van Onze Minist.er van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Za ken 
en Landbouw, van 28 April 1931 , n°. 2002 , 
afd . Armwezen; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van de 
Bilt bij besluit van 8 Maart 1930 aan het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur "Sint Mi 
chael" te de Bilt verlof hebben verleend tot 
uitbreiding van de bestaande begraafplaats 
aan de Kerklaan o. a . onder de voorwaarde. 
dat, behalve de na te melden loods, geen en
kel gebouw noch gedeelte daarvan mag zijn 
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gelegen binnen 50 M. van de uit te breiden 
begraafplaat.'l, uit overweging, dat bin11en 50 
M. van de uit te breiden begraafplaats gele
gen is een loods, staande op het kadastrale 
perceel Sectie D n°. 2293, welke loods even
wel niet kan worden aangemerkt als te be
hooren tot de bebouwde kom der gemeente; 
dat overigens de plaats, voor de uitbreiding 
aangewezen, vol doet aan de voorschriften der 
Begraaf wet; 

dat, nadat tegen dit besluit door H. Pluij
gers te de Bilt bij Ged. Staten van Utrecht 
bezwaren waren ingediend, deze bij hun be
sluit van 26 November 1930, 2e afd., n°. 
2763/1650, met handhaving van het bestredeD 
besluit, het daartegen door den reclamant ge
richte bezwaar ongegrond hebben verklaard; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de adressant zijn verzoek grondt op de 
omstandigheid, dat z. i. het onderhavige be
sluit van Burgemeester en Wethouders in 
strijd is met art. 16 der wet van 10 April 
1896, S. 65; dat toch door de daarbij toege
stane uitbreiding de vergroote begraafplaats 
slecht ongeveer 30 meters, althans ver binnen 
de bij de genoemde wet vereischte minimum
grens van 50 M. van de bebouwde kom ver
wijderd zou zijn, terwijl zij anderzijds bij aan
leg van de geprojecteerde Verlengde Kerk
dwarslaan zóó na aan de nieuw te bouwen 
huizen zou komen te liggen, dat de tuinen 
van deze huizen direct aan de begraafplaats 
zouden grenzen; dat ingevolge art. 14, tweede 
1 id, van de Begraafwet verlof tot het aan
leggen van eene bijzondere begraafplaats ten 
behoeve van de leden van eene kerkelijke ge
meente aan het bestuur dier gemeente niet 
wordt geweigerd, dan wanneer de aa11gewe
zen plaats niet aan de voorschriften der wet 
voldoet: dat de wet ten aanzien van het aan
leggen · van eene begraafplaats (waaronder 
ook het vergrooten van een reeds aanwezige is 
begrepen) geen ander voorschrift geeft, clan 
dat, vervat in art. 16, eerste lid, ingevolge 
welke bepaling geen begraafplaat.'l wordt aan
gelegd clan op den afstand van ten minste 50 
M. van e lke bebouwde kom eener gemeente; 
dat hier niet anders kan zijn bedoeld dan een 
bestaande bebouwde kom, zoodat met de ver
wachtingen van uitbreiding in de toekomst 
geen rekening kan worden gehouden; dat de 
eerste voorwaarde van het door Burgemeester 
en \Vethouders verleende verlof bepaalt, dat 
met uitzondering van een loods, staande op 
het perceel, kadastraal bekend gemeente de 
Bilt Sectie D n°. 2493, geen enkel gebouw, 
noch gedeelte daarvan mag gelegen zijn bin
nen 50 M . der uit te breiden begraafplaat.'l; 
dat deze voorwaarde naar het oordeel van hun 
col lege niet anders kan worden gelezen dan in 
dien zin , dat de uitbreiding der begraafplaat.'l 
aldus moet worden uitgevoerd, dat zij op een 
afstand van ten minste 50 meters uit eenig 
be taand gebouw blijft, ongerekend de hier
hoven bedoelde loods, welke naar het gevoelen 
van Burgemeester en W ethouders niet kan 
worden aangemerkt als te behooren tot de 
bebouwde kom der gemeente; dat hun College 
zich met dit gevoelen vereenigt; dat het aan
gevallen besluit naar hunne meening niet in 
strijd is met art. 16 , le lid , van de meerge
noemde wet en er voor hun college geen aan-

leiding bestaat het daarbij vedeende verlof 
vervallen te ·verklaren; 

dat van dit besluit van Geel. Staten H. Pluij
gers bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat een groot gedeelte van zijn huis 
binnen de 50 M. valt en zijne werkplaats, welke 
geheel van steen is opgetrokken, geheel binnen 
die grens valt; dat deze vergunning verleend 
is met achterstel! ing van art. 16 der Begraaf
wet; dat z.i. de begraa[plaat.'l zeer goed en 
tot hinder van niemand in de richting van. de 
Roomsch-Katholieke Kerk had uitgebreid kun
nen worden; dat door Burgemeester en Wet
houders van de Bilt hem geen kennis is gege
ven, dat de genoemde uitbreid ing zou plaats 
hebben; dat hij nog bouwterrein heeft, het
welk gelegen is aan de Kerkdwarslaan, be
kend onder sectie D n°. 2376; dat voor be
bouwing dezer terreinen nu ontheffing ge
vraagd moet worden , hetgeen voordien niet 
noodig was ; dat deze terreinen bebouwd mo
gen worden eu het Departement van Defensie 
hiertegen geene bezwaren heeft; 

0. dat blijkens de stukken en het meege
deelde ter openbare vergadering van de Af
deeling van den Raad van State, voor de Ge
whill en van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, de begraafplaats na 
de voorgenomen uitbreiding zich zou bevinden 
binnen den afstand van 50 meter van de aan 
Pluijgers toebehoorende werkplaat.'l en loods; 

dat, nu mede is komen vast te staan, dat 
het woonhuis van Pluijgers behoort tot de be
bouwde kom en de werkplaats en loods slechts 
enkele meters van dat woonhuis af staan, 
moet worden aangenomen, dat ook deze deel 
van de bebouwde kom uitmaken; 

dat dus de voorgenomen uitbreiding van de 
begraafplaats in strijd zou zijn met art. 16, 
l e lid, der wet van 10 April 1869, S. 65; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Geel. 
Staten van Utrecht van 25 November 1930, 
2e Afd. n°. 2763/1650, en het daarbij gehand
haafde besluit van Burge_meester en Wethou
ders van de Bilt van 8 Maart 1930 te bepalen, 
dat het voorschrift van art. 16, le lid, der 
wet van 10 April 1869, S. 65, zich verzet tegen 
de voorgenomen uitbreiding van de Roomsch
Katholieke begraafplaats aan de Kerklaan in 
de gemeente de Bilt. 

Onze Ministe r van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw i belast enz. (A. B.) 

2 Mei 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Grondwet Art. 70; Armenwet Art. 32.) 

Waar het tot de Kroon gericht verzoek 
strekt om een uitspraak uit te lokken om
trent ondersteuningsverplichting van een 
bepaalde gemeente, en wel omtrent een 
geschil tusschen twee gemeenten, waarbij 
de eene van de andere een betaalde onder
steuning terugvordert en met de andere 
in gesch il I igt over nog niet betaalde, 
doch eventueel te verstrekken, ondersteu
ning, is hier aanwezig een geschil over 
eene schuldvordering, dat behoort tot de 
kennisnem ing van de rechterlijke macht. 

Wel kan de Kroon krachtens art. 32 
Armenwet onder teuningsplicht opleggen, 
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doch de vraag of Zij van deze bevoegd
heid zal gebn1ik maken betreft niet een 
geschil, waaromtrent de Raad van State, 
Afd. voor de Geschillen van Bestuur, aan 
Haar de uit.spraak zoude hebben voor te 
leggen. 

Wij 'WILHELMINA, enz.; 
Bes] issende het geschil tusschen de gemeenten 

Ruiri'en en Staphorst omtrent de betaling van 
de kosten van ondersteuning van den armlas
tige Willem Slagter; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 April 1931, n°. 114 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, M inister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 28 April 1931, n° . 1995, afd. 
Arinwezen; 

0. dat Willem Slagter, geboren te Ruinen 
op 3 December 1913, na het overl ijden van 
zijne ouders, gedurenàe zijne school jaren van 
wege de gemeente Ruinen werd uitbesteed en 
in Mei 1928 in dienstbetrekking kwam bij een 
landbouwer te Lankhorst (gemeente Stap
horst), welke dienstbetrekking voortduurde tot 
Mei 1929, waarna hij, niet meer in staat was 
eene betrekking te vinden, zij n intrek nam bij 
een familielid in de gemeente Zuidwolde, aan
gezien zijn voogd, wonende in de gemeente 
Ruinen, hem niet kon huisvesten; 

dat de gemeente Ruinen onder deze omstan
digheden van 1 Mei 1929 tot en met 30 April 
1930 f 4 per week ko tgeld voor hem betaalde; 

dat Burgemeester en W ethouders van Rui
nen aan Burgemeester en W ethouders van 
Staphorst hebben verzocht om teruggave van 
de bovengenoemde uitgave en overneming van 
de verdere zorg voor dezen armlastige, op 
grond, dat bl ijkens Onze jurisprudentie de in 
art. 30 der Armenwet vermelde ondersteuning 
- als hoedanig het uitbetaalde kostgeld is aan 
te merken - komt ten laste van de gemeente , 
waar de arme zich bevond ten tijde, dat in 
zijne ondersteun ing moest worden voorzien, en 
dat Willem Slagter armlastig werd te Stap
horst, toen zijne dienstbetrekking in die ge
meente eindigde; 

dat Burgemeester en Wethouders van Stap
horst hebben geweigerd aan het verzoek van 
hunne ambtsgenooten van Ruinen te voldoen, 
daar h. i . art. 30 der Armenwet b paalt, dat 
de ondersteuning plaat.s vindt door het Be
stuur van de Burgerlijke Instelling van Wel
dadigheid, en bij gebreke daarvan, door Bur
gemeesrer en vVethouders van de gemeente, 
waar de arme zich bevindt en dat de onder
steuning blijkens art. 38 ten laste komt van 
de instelling of de gemeente door welks be
stuur zij wordt .verstrekt, zoodat de ondersteu
ning van W. Slagter niet ten laste der ge
meente Staphorst kan worden genomen; 

dat Burgemeester en Wethouders van Rui
nen daarop het geschil aan Ons ter beslissing 
overeenkomstig art. 70 der Grondwet hebben 
voorgelegd ; 

0 . dat het tot Ons gericht adres strekt om 
ingevolge art. 70 der Grondwet eene uitspraak 
uit te lokken omtrent ondersteuningsverplich
t ing van eene bepaalde gemeente en wel in de 
eer te plaats omtrent het geschil tusschen de 
gemeenten Ruinen en Staphorst, welke eerste 
gemeente van de gemeente Staphorst terug-

eischt het kostgeld, ·dat Ruinen van 1 Mei 
1929 tot en met 30 April 1930 ad f 4 per week 
voor den armlastigen Willem Slagter, heeft 
betaald en dat Staphorst weigert aan Ruinen 
terug te betalen; 

0. dat hier aanwezig is een ge chi] over 
eene schuldvordering, dat krachtens art. 154 
der Grondwet en art. 2 der wet op de Rech
terlijke Organisatie behoort tot de kennisne
ming van de rechterlijke macht; 

0. dat hetzelfde in de tweede plaat,s het ge
val is met het geschi l tusschen de be ide ge
noemde gemeenten over nog niet betaalde, 
doch eventueel te verstreken, ondersteuning 
aan genoemden Slagter; 

0. voor zoover het adres strekt om in het 
algemeen ondersteuningsplicht op te leggen, 
dat in de Armenwet weliswaar voor Ons de 
mogelij kheid, om buiten de gevall en van de 
artt. 39 en 40, hier niet aanwezig, eene be
paalde gemeente met ondersteuningskosten te 
belasten, is opengesteld, te weten in art. 32, 
maar dat - daargelaten of hier het geval 
van art. 32 kan geacht worden aanwezig te 
zijn - de vraag, of door Ons zal worden ge
bruik gemaakt van Onze bevoegdheid, in dat 
arti kel omschreven, niet betreft een geschi l, 
waaromtrent de Raad van State, Afdeel ing 
voor de Geschillen van Bestuur, Ons de uit
spraak zoude hebben voor te dragen; 

Gezien de genoemde wetten; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat zich hier niet voordoet een 
geschil , waaromtrent door Ons, den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, gehoord, eene bsel issing kan worden 
genomen. 

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

6 M ei 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Geel. Staten hebben terecht hun goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot toekenning van een subsidie aan de 
plaat.selijke afdeeling van het "Instituut 
voor Arbeidersontwikkeling", nu d it in
stituut weliswaar blijkens zijn statuten de 
bevordering van de cultureele vorming en 
de geestelijke ontwikkeling der a rbe iders
klasse beoogt, doch moet worden aange
nomen, dat bij deze vorming en deze ont
wikkeling het politieke en economische in
zicht van een bepaalde politieke partij 
dermate op den voorgrond treedt en het 
propagandistische e lement daarin een zoo
danige rol speelt, dat het verleen n van 
steun aan deze instelling door het ge
meentebestuur, aan wien het behartigen 
van algemeene gemeentebelangen is op
gedragen, niet gerechtvaardigd is te ach
ten. 

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

den Raad der gemeente Arnhem tegen het be
s! uit van Ged. Staten van Gelderland van 2 
Juli 1930, n°. 303, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit van 10 J uni 
1930, strekkende tot wijziging der gemeente
begrooting voor het dienstjaar 1930; 
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D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
29 October 1930, n°. 680 en 1 April 1931, n° . 
680/56; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenl andsche Za ken en 
Landbouw, van 1 Mei 1931 , n°. 4987, afd. 
B. B. ; 

0. dat de Raad van Arnhem in zijne ver
gadering van 10 Juni 1930 de · begrooting 
zijner gemeente ·voor het dienstjaar 1930 heeft 
gewijzigd in dier voege, dat onder volgnum
mer 461 wordt geraamd een subsidie aan de 
afdeeling Arnhem van het In tituut voor Ar
beidersontwikkeling ad f 600; 

dat Geel. Staten aan deze begrootingswijzi
g ing hunne goedkeuring hebben onthouden. 
uit overweging, dat dit Inst ituut niet beoogt 
de algemeene volk ontwikkeling, maar de 
principieele vorming van partijleden, hetgeen 
ten duidelijkste uitkomt in een redactioneel 
artikel , opgenomen in het Maandblad van 
genoemd In tituut van 15 Februari 1929, 
waarin wordt geconstateerd, dat het Instituut 
is "een afzonderl ijk georgani eerd 1 ichaam 
voor so iali st isch opvoedings- en ontwikkelings
werk ten dienste van de P artij- en V akbewe
ging"; dat derhalve het subsid ieeren van een 
dergelijk Instituut in wezen n iet a nders i dan 
het steunen van eene politieke partij , hetgeen 
niet kan worden toegelaten; dat, in verband 
hiermede, het onderwerpelijke Raadsbe lui t 
niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat van het besluit van Geel. Staten de 
R aad van Arnhem bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat zijns inziens niet de 
vraag, of een subs idie uit de gemeentekas 
mede zal strekken tot het vedeenen van steun 
aan de beginselen van eene politieke partij 
een motief kan zijn om goedkeur ing aan het 
onderh av ige R aadsbesluit te onthouden, m aar 
all een de vraag, of de betrokken uitgave ge
acht kan worden een gemeentebelang te be
treffen en of de toestand van de gemeente
lijke geldmiddelen die uitgave gedoogt, te d ien 
aanzien besli ssend moet zijn; dat over dit 
laatste punt geen verschil van gevoelen mo
gelijk kan zijn, daar het hier om eene uitgave 
van geringe beteekenis gaat; dat, wat het 
eerste punt aangaat, namelijk of eene bepaalde 
zaak de huishouding der gemeente betreft, dit 
in de all ereerste plaats den R aad ter beoor
deeling staat; dat daarom, a ls uit een oogpunt 
van fi nancieel beleid tegen de begrootings
wijzig ing geen bezwaar bestaat, de vereischte 
goedkeuring niet mag worden onthouden, ten 
ware kon worden aangetoond, dat de ontwik
kelingsarbeid ten behoeve van volwassenen 
niet i een gemeentebelang, hetgeen, gezien al 
wat door de gemeente op dit terre in reeds 
wordt gedaan en gesteund, niet kan worden 
volgehouden; dat de R aad zich bij het ver
leenen van deze subsidie er rekenschap van 
heeft gegeven, dat de vereeniging volled ige 
neutraliteit op politiek terrein mist, doch dat 
hij overwoog, dat bij haar op den voorgrond 
staat de bevordering van de volksontwikkeling 
en dat dit in artikel 2 der Statuten omschre
ven doel op breeden grond lag wordt nage
streefd ; dat een zoodanige ontwikkelingsar
beid veelal het beste kan worden bevorderd 

onder de leiding van eigen geestverwanten, 
doch dat het dan onvennijdelijk is, dat het 
werk daarvan den stempel draagt; dat even
wel , naar moet worden aangenomen, bij d ze 
vereeniging het brengen aan de toehoorders 
van de ontwikkeling, welke zij nog missen , 
voorop staat, en dit vooral aan hen, wier op
leiding of wier finanoieele omstandigheden 
hen niet in staat stellen om de volksuniversi
teiten te bezoeken; dat de vereeniging voorts 
zorgt voor de keuze van de lectuur der arbei
ders, en van haar de organisatie uitgaat van 
tal van excurs ies en feestelijkheden, terwijl zij 
door het nemen van abonnementen de leden 
in de gelegenheid stelt om eenige malen 
's jaars den schouwburg te bezoeken; dat de 
R aad derhalve heeft gemeend, dat in de kos
ten van dit werk eene bijdrage van de 
gemeente op haar plaat zou zijn; dat ver
scheidene andere gemeenten A rnhem da arin 
voorgingen en het den R aad niet bekend is, 
dat Ged. Staten van Gelderland - b.v. wat 
betreft de door ijmcgen gegeven bijdrage -
ooit van bezwaren hebben doen blijken; dat 
het de aandacht trekt, dat in het beslui t van 
Ged. Staten niet wordt vermeld op welken 
grond de ontoelaatbaarheid van deze subsidie 
werd aangenomen; dat de mogelijkheid der
halve be taat, dat wenschelijkhe idsoverwegin
gen van dit college daartoe hebben geleid, 
zoodat wellicht reeds op dezen grond het be
slui t in het stelsel van Onze rechtspraak niet 
past, aangezien daarbij slechts wordt toege
staan, dat wegens het ontbreken van eeni g 
gemeentebelang of van financieele bezwaren, 
goedkeuring wordt onthouden; dat het voorts 
opmerking verdient, dat de Raad een verwijt 
van bevoorrechting niet kan treffen, daar in 
hetzelfde beslui t de mogelijkheid is geopend, 
dat aan soortgelijke vereenigingen op princi
pieel anderen grondslag op gelijken voet sub
sidiën worden verleend , zoo zij zich daartoe 
aanmelden ; 

0. dat het bovengenoemde Instituut wel is
waar blijken zijne statuten de bevordering 
van de cultureele vorming en de geestel ijke 
ontwikkeling der arbe idersklasse beoogt, doch 
dat op grond van de overgelegde stukken en 
het medegedeelde in de openbare vergadering
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is u itgebracht, moet worden 
aangenomen, dat bij deze vorming en deze 
ontwikkel ing het politieke en econom ische in
zicht van eene bepaalde partij dermate op den 
voorgrond treedt en het propagandistische ele
ment daarin een zoodanige rol speelt, dat het 
verleenen van steun aan deze instelling door 
het gemeentebestuur, aan wien ·het behartigen 
van algemeene gemeentebelangen is opgedra
gen, niet gerechtvaardigd is te achten; 

dat Ged. taten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben out
houden; 

'Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en vel'staan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast enz. 
(A. B . ) 
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6 Mei 1931. BESCHIKKI G van den Hoo

g-en Raad. - (Vergunningsrecht in de 
gemeente Heerlen.) 

De Raad van Beroep voor de directe 
belastingen is bevoegd om kennis te nemen 
van bezwaren tegen een aanslag in het 
vergunningsrecht. Dat de artt. 258-
262(oud) der gemeentewet ingevolge de 
artt. 20, lid 1, en 21, lid 4, der drankwet 
niet van toepassing zijn, staat het beroep 
op den rechter in belastingzaken geenszins 
in den weg. · 

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

te Heerlen, tegen de uitspraak van den R aad 
rnn B~roep voor de directe belastingen te 
Maastncht dd . 31 Oct. 1930, betreffende ziju 
aans lag in het vergunningsrecht der gemeente 
Heerlen over het heffingsjaar 1929/1930 · 

Gezien de stukken; ' 
Gelet op de schriftelijke• conclusie van den 

Adv.-Gen. Wijnveldt, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot vernietiging der bestreden uit
spraak en verwijzing van het geding naar den 
Raad van Beroep voor de directe belastingen 
te Maastricht ter verdere behandeling van de 
zaak 111 voltallige vergadering, met inachtne
ming van het arrest van den Hoogen Raad; 

0. dat belanghebbende, die vruchteloos bij 
d_~n gemeenteraad bezwaar had gemaakt tegen 
z1Jn . aanslag krachtens de verordening op de 
heffmg van een vergunningsrecht in de ge
meente Heerlen, zich gewend heeft tot den 
Raad van Beroep, die zich echter onbevoegd 
heeft verklaard van het beroep kennis te ne
men op grond dat het vergunningsrncht niet 
te beschouwen is als een plaatselijke belasting, 
zoodat art. 265b, derde lid der Gemeentewet 
in ve1·band met art. 265c t~epa sing mist; ' 

0. dat belanghebbende als middel van cas
satie heeft aangevoerd: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
artt. 20, lid 4, en 21 der drankwet, j0

• de 
artt. 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 262, 
263, 264, 265a, 265b, 265c der gemeentewet 
j 0

• art. 18 der wet op de R aden van beroe~ 
der directe belastingen, j 0

• art. 147 der grond
wet, tot toelichting aanvoerende, dat de Raad 
van Beroep zICh ten onrechte onbevoegd heeft 
verklaard· 

0. dat dit middel gegrond is; 
dat toch art. 20, liçl 4 der drankwet, be

palende, dat de regeling van het vergunnings
recht geschiedt met inachtneming van de artt. 
232 tot 236 der gemeentewet, de strekking 
hee_ft dat recht met een plaatselijke belasting· 
geiIJk te stellen, hetgeen medebren"'t, dat ook 
de bepalingen der gemeentewet betreffende 
het beroep van beslissingen van den gemeente
raad op bezwaren, welke tegen den aanslag in 
zoodanigo belasting gemaakt worden van toe-
passing zijn; ' 

dat nu wel is aangevoerd, dat op de invor
dering van het vergunningsrecht niet toepas
selijk kunnen zijn de artt. 258 tot 262 der 
gemeentewet betreffende invordering van 
plaatselijke belastingen, omdat de artt. 20, 
lid 1, en 21, lid 4, der drankwet de gevolgen 
van het. niet betalen van den aanslag in het 
vergunnmgsrecht of van de verhooging daar
van op andere wijze regelen, doch dat de niet 
toepasselijkheid van evenbedoelde artikelen der 

L . 1931. 

1 geme~ntewet, w~!ke een gevolg zoude zijn van 
de b1izonclere w1Jze van betaling van het ver
gunnmgsrecht, aan de toepasselijkheid der 
voorschn ften betreffende het beroep op den 
,·echter geensz ins ' in den weg staat; 

Vernietigt de bestreden uitspraak· 
Verwijst de zaak naar den Raad v~n Beroep 

voornoemd, ten einde met inachtneming van 
dat arrest in voltallige vergadering verder te 
worden behandeld en beslist. 

(Gem.-Stem) 

8 Mei 1931. ARREST van den Hoogen Raad. 
(B. W. art. 1401; Wet fok.bel. 1914 art. 
109; Gemeentewet art. 265 i.) 

Vordering tot schadevergoeding van een 
gemeente tegen den Staat wegens onr. 
daad, op grond dat de Directeur der Dir. 
Bel. eenige aanslagen heeft vernietigd, 
omdat de aangeslagenen ten onrechte als 
werkforensen waren beschouwd. 

Hof: De Directeur der Dir. Bel. heeft 
door de gestelde vernietigingen geenszins 
in strijd gehandeld met art. 109 Wet 
Ink.bel. 1914 (zooals dit artikel luidde 
vóór de wet van 28 April 1927 S. 98) 
doch van een hem bij de wet verleend~ 
bevoegdheid gebruik gemaakt, zoodat van 
een onr. daad geen sp rake kan zijn. 

De vraag, of de formeel rechtmatige 
overhe1dsdaden ten deze misbruik van 
macht opleveren in den zin van "détour
nement de pouvoir'' is een vraag, welke 
betreft het administratief beleid, zoodat de 
rechter zwh van een onderzoek daarnaar 
heeft te onthouden. 

Ook al zou art. 109 voonneld door den 
Directeur verkeerdelijk zijn gehanteerd, 
clan zou er nog geen sprake zijn van onr. 
da_ad , welke tot schadevergoeding ver
plwht, daar aan den Staat bij de uitvoe
ring van zijn Overheidstaak niet is ten 
laste gelegd kwade trouw, noch handelen 
tegen beter weten in, zoodat zijne bestuurs
daden enkel en alleen uitvloeisel zijn van 
een onjuist inzicht bij de uitlegging van 
een wetsvoorschrift. 

Hooge Raad: De stelling van het cas
satiemiddel, dat de gestelde vernietigingen 
der aanslagen in strijd met de wet zijn 
gescnied, is onjuist. Zoowel art. 109 Wet 
Ink.bel. a ls art. 265 g Gemeentewet luidt 
geheel algemeen, zonder eenige beperking 
ten aanz ien van de gronden, waarop de 
a~!1slagen onjuist worden geoordeeld, ter
w11l ook op artt. 205 i en 245 d Gemeente
wet door eischer tot cassatie te vergeefs 
een beroep wordt gedaan. Een onderzoek 
naar den tweeden zelfstandigen grond van 
's Hofs arrest (kwade trouw, enz.) kan 
derhalve buiten onderzoek blijven. 

P. Kooiman, wonende te WOI'mer in zijne 
hoedanigheid van Burgemeester van genoemde 
gemeente, eischer tot cassatie van een tusschen 
partijen gewezen arrest van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage van 26 Juni 1930 advocaat 
Mr. M. Üppenheimer, ' 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, gevestigd te 
's-Gravenhage, verweerder in cassatie advo-
caat Jhr. Mr. W. M. de Brauw. ' 

8 
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Conclusie va11 den Adv. -Gen. Besier. 

De Directeur der Directe Belastingen te 
Amsterdam heeft met gebruikmaking van art. 
109 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 , 
zooals dit artikel luidde vóór de Wet van 28 
April 1927, S. 98, en dat hier toepasselijk is 
verklaard bij art. 265g, lid 1, der Gemeente
wet, een aantal aanslagen in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der Gemeente Wormer of 
in de aldaar geheven opcenten op de rijksin
komstenbelasting, welke aanvankelijk waren 
opgelegd aan personen, die als z.g.n. werk
forensen (art. 244a onder 3° der Gemeent.e
wet) waren beschouwd, vernietigd (met het 
volle bedrag verminderd) en wel op grond, 
dat naar zijne opvatting - eigenlijk die van 
den Minister van Financiën, die tot de ver
nietiging in algemeene bewoordingen last had 
gegeven - de aangeslagenen ten onrechte als 
krachtens dit wetsvoorschrift aldaar belasting
plichtig waren beschouwd. Tegen so=ige van 
die aanslagen waren krachtens art. 265i der 
Gemeentewet ingebracht.e bezwaren aanhan
gig; de andere waren reeds bij gebreke van 
daartegen ingesteld beroep onherroepelijk. 

De gemeente Wormer acht deze handelwijze 
yan genoemd staatsorgaan onwettig, oordee
lende, dat art. 265i den eenigen weg aangeeft 
om te komen tot vernietiging van dergelijke 
aanslagen op grond van onjuiste toepassing 
van art. 244a en sprak nu den Staat aan tot 
de vergoeding der aan haar door het missen 
der vernietigde aanslagen opgekomen schade. 

Bij het bestreden arrest heeft het Hof door 
bekrachtiging van het reeds in dien zin door 
de Rechtbank gewezen vonnis de Gemeente in 
hare vordering niet-ontvankelijk verklaard, 
doch op andere gronden, te weten, voor zoover 
thans nog van belang: 

1 °. dat de Directeur der Directe Bel asti ngen 
geenszins in strijd had gehandeld met art. 109 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, doch 
slechts van een hem bij de wet verleende be
voegdheid had gebruik gemaakt, zoodat, van 
een onrechtmatige daad als bedoeld bij art. 
1401 B . W. geen sprake was; 

2°. dat, al ware dit anders, er toch geen 
sprake kon zijn van tot schadevergoeding ver
plichtende onrechtmatige daden, omdat aan 
den Staat niet was te laste gelegd kwade 
trouw noch handelen tegen beter weten in, zoo
dat zijn bestuursdaden enkel en alleen uit
vloeisel zouden zijn van een onjuist inzicht bij 
de uitlegging van een wetsvoorschrift en geen 
andere strekking hadden dan onjuiste toepas
singen der wet t.e herstellen. 

De Gemeente voert thans onderscheidenlijk 
ter bestrij ding van deze beide gronden de vol 
gende twee middelen tot cassatie aan: ,, I. 
Schending of verkeerde toepassing van art. 
157 Grondwet, artt. 240 sub d en e, 243g, 
245d, 265g ( dit artikel in zijne lezing vóór de 
wet van 28 April 1927, S. 98). 265i, alle der 
Gemeentewet, de artt. 1, 2 en 109 der wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 (laatstgemeld arti
kel in zijne lezing vóór de wet van 28 April 
1927, S. 98), de artt. 1401 , 1402 en 1403 B . 
W., 48 Rv., door te beslissen dat de Directeur 
der Di recte belastingen door de vernietigingen 
als ter dagvaarding gesteld, n iet heeft ge
handeld in strijd met de wet, doch van een 

hem bij de wet verleende bevoegdheid heef~ 
gebruik gemaakt en dus appel lant (e ischer i,, 
cassatie) niet-ontvankelijk is in zijne bij dag
vaarding ingeste lde vordering; ten onrechte, 
vermits de vernietiging van aans lagen met 
toepassing van art. 109 van de Wet op de In
komstenbelasting 1914, als zij gesch iedt om 
te beslissen over vragen als ten deze bedoeld, 
die de toepassing van art. 244a sub 3° der 
Gemeentewet betreffen, met de aangehaalde 
wetsbepalingen in strijd is; 

" II. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 122 der Grondwet, art. 2 R. 0., artt. 2 
en 11 A. B. , artt. 1401, 1402 en 1403 B. W. , 
art. 48 Rv., door, zij het ten overvloede, te 
beslissen, dat "al zou art. 109 der Wet op de 
Inkom tenbelasting 1914 door bovenbedoelden 
Directeur verkeerdelijk zijn gehanteerd ten 
opzichte van de ter dagvaarding omschreven 
aansl agen, ten deze toch geen sprake zou zij n 
van onrechtmatige · daden welke tot schade
vergoeding verplichten; dat toch aan geïn
t-imeerde (venveerder in cassatie) bij de uit
voering van zijn Overheidstaak niet is ten 
laste gelegd kwade trouw noch handelen tegen 
beter weten in, zoodat zijne bestuursdade11 
enkel en alleen uitvloeisel zouden zijn van 
een onjuist inzicht bij de uitlegging van een 
Wetsvoorschrift en geen andere strekking had
den dan onjuist.e toepassingen der Wet te 
herstellen"; ten onrechte, omdat voor de on
rechtmatigheid eener daad - van wien ook -
de aanwijsbaarheid van kwade trouw of va11 
een handelen tegen beter weten in niet is ver-

ischt en integendeel, voorzoover hier van 
belang, de handeling reeds onrechtmatig is 
door de enkele overtreding van een wettelijk 
voorschrift (dit op te vatten naar zijn door 
den rechter vast te stellen inhoud) en daarin 
all één de verplichting tot vergoeding van het 
door de gedraging veroorzaakt vermogensna
deel is gegrond". 

Met het eerste middel kan ik niet medegaan. 
Toegegeven kan worden, dat een toepassing

van art. 109 der Wet op de Inkomstenbelas
ting 1914 in de hier bedoelde geval len niet, 
als in andere, alleen den aangeslagene ten 
goede komt, doch tevens aan de betrokken 
forensaal-gemeente of Gemeente van hoofd
verblijf nadeel kan berokkenen, maar dit is 
nu eenmaal het gern lg van het ste lsel der 
wet, di e de toepassing van het wetsvoorschrift 
overlaat aan een buiten de Gemeente staande 
autoriteit, dezelfde aan wie zij ook het opleg
gen van den aanslag heeft opgedragen en 
welke autoriteit dezen dus ook - eveneens ten 
nadeele der Gemeente - van den beginne 
achterwege had kunnen laten, indien zij des
tij ds hetzelfde inzicht had gehad a ls bij de 
latere toepassing van art. 109. 

Dit artikel houdt dan ook geen enkele be
perking in , met name niet ten aanzien van 
de gevallen, waarin de rechtsgang van art. 
265i d r Gemeentewet kan worden gevolgd of 
wellicht reeds gevolgd wordt. 

Art. 109 is derhalve niet geschonden of ver
keerd toegepast, evenmin art. 265i, dat im
mers niet is toegepast en ook niet kan worden 
gezegd te zijn geschonden door de aan den 
Directeur der Directe Belastingen gelaten vrij . 
heid om het volgen van den daarin beschreven 
rechtsgang overbodig te maken door vernieti-
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ging van den aanslag, die rechtsgang toch is 
alleen noodig indien en zoolang een aanslag 
bestaat. 

Van schending of verkeerde toepassing der 
overige in het middel aangehaalde a rtikelen 
kan geen sprake zijn. 

Het tweede middel, dat slechts is gericht 
tegen een beweegreden door het Hof aan zijn 
beslissing ten grondslag gelegd voor het geval, 
dat de Directeur art. 109 verkeerd had toege
past, kan, nu dit geval zich niet blij kt voor te 
doen, onbesproken blijven. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep en tot veroordeeling van de eischende 
partij in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden arrest de ge

meente Wormer een vordering tot schadever
goeding heeft ingesteld tegen den Staat der 
Nederlanden, daartoe in hoofdzaak stel lende: 

dat de in de dagvaarding genoemde personen 
over de achter hunne namen vermelde belas
tingjaren tot de mede daar genoemde bedra
gen a ls forensen zij n aangeslagen in de plaat
sel ijke Inkomstenbelasting der gemeente Wor
mer, en ten behoeve dier gemeente zijn belast 
met de opcenten op de hoofdsom van hun aan
slag in de Rijksinkomstenbelasting; 

dat deze aanslagen in beide belast ingen in 
den loop der jaren 1924, 1925 of 1926 door 
den Directeur der Directe Belastingen te Am
sterdam, krachtens art. 109 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, ambtshalve zijn ver
nietigd op grond, dat de aangeslagenen ten 
onrechte waren beschouwd als behoorende tot 
de categorie van art. 244a sub 3° der Ge
meentewet. een en ander in verband met 
eenige circulaires van den Minister van Fi
nanciën uit het jaar 1924 aan Rijksambtenaren 
onder diens Departement ressorteerende; 

dat het den Directeur volgens de wet nieL 
vrijstond krachtens gemeld art. 109 te beslis
sen over vragen betreffende art. 244a sub 3° 
der Gemeentewet noch wanneer door de aan
geslagenen of belanghebbende gemeenten over
eenkomstig art. 265i der Gemeentewet bezwa
ren bij de aangeduide organen zijn ingediend, 
noch wanneer van de bevoegdheid van dit 
a1·tikel door de belanghebbenden geen gebru ik 
is gemaakt en de aanslag onherroepelijk vast
,taat, welk een en ander met de ter dagvaar
ding vermelde aanslagen het geval is; 

dat bovendien, zelfs al zou aan voormelden 
Directeur formeel de bevoegdheid tot vernie
tiging der aanslagen toekomen, de gebruik
making dam-van zou opleveren een " détour
nement de pouvoir", welke evenzeer met de 
wet in strijd zou zijn; 

0. dat de Rechtbank te 's-Gravenhage bij 
haar vonn is van 26 Februari 1929 de eischen
de partij niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
haren e isuh, welke uitspraak bij het bestreden 
arrest, zij het op andere gronden, is bekrach
tigd; 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij dat 
arrest heeft geoordeeld, dat de Directeur der 
Directe Belastingen door de bij de dagvaar
ding· gestelde vernietigingen geenszins in strijd 
heeft gehandeld met art. 109 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, doch van een hem 
bij de Wet verleende bevoegdheid heeft ge-

bruik gemaakt, zoodat van een onrechtmatige 
daad geen sprake kan zijn; 

dat voorts de vraag of bovenbedoelde 0ver
heidsdaden, welke formeel binnen de bij de 
Wet toegekende bevoegdheid zijn gelegen, ten 
deze misbruik van macht opleveren in den 
zin van "détournement de pouvoir" eene vraag 
is, welke betreft het administratief beleid, 
wodat de rechter van een onderzoek daarnaar 
zich heeft te onthouden; 

dat het Hof op voormelde gronden de 
eischende partij niet-ontvankelijk heeft geacht 
in hare vordering, doch daaraan ten over
vloede nog de beslissing heeft toegevoegd, 
welke bij het hierna te vermelden tweede mid
del van cassatie wordt bestreden; 

0 . dat tegen het arrest van het Hof a ls mid
delen van cassatie worden opgeworpen: zie 
Concl . Aclv.-Gen.; 

0. aangaande het eerste middel: 
dat art. 109 der Wet op de Inkomstenbelas

t ing 1914, zooals dit luidde vóór de wijz iging 
door de Wet van 28 April 1927, S. 98, aan 
den Directeur der Directe Belastingen de be
voegdheid geeft onjuiste aanslagen, op voor
ste l van de Commissie of den ambtenaar, die 
den aanslag beeft vastgesteld, te verminderen; 

dat dit voorschrift van toepassing is zoowel 
ten aanzien van de gemeentel ijke opcenten op 
de aans lagen in de Rijksinkomstenbelasting 
als op de aanslagen in de plaatselijke Inkom
stenbelasting, zulks voor wat laatstvermelde 
aanslagen betreft krachtens de uitdrukkelijke 
bepaling van art. 265g der Gemeentewet; 

dat het middel nu bernst op de stelling, dat 
art. 109 geen toepassing mag vinden, indien 
bij het opleggen van den aanslag is uitgegaan 
van eene, naar het oordeel der R ij ksadmi
nistratie, onjuiste toepassing van art. 244a 
sub 3 der Gemeentewet; 

dat echter noch art. 109 der Wet op de In
komstenbelasting 1914 noch art. 265g der Ge
meentewet steun geeft aan deze stelling, daar 
beide wetsbepalingen geheel a lgemeen spreken 
van onjuiste aanslagen, zonder eenige beper
king ten aanzien van de gronden, waarop de 
aanslagen onjuist worden geoordeeld; 

dat eene beperking, als bij het middel voor
gestaan, ook. n iet kan worden afgele id uit cl ,• 
overige bij het middel aangehaa lde wetsbepa
lingen; 

dat voor het tegendeel tevergeefs een be
roep wordt gedaan op art. 265i der Gemeen
tewet; 

dat toch de daar geregelde rechtsgang, waar
bij bezwaren betreffende de toepassing onder 
meer van art. 244a, door den aangeslagene en 
door de belanghebbende gemeenten kunneu 
worden ingebracht, staat naast de aan de 
Rijksadministratie gegeven bevoegdheid oni 
door haar opgelegde onjuiste aanslagen te ver
lagen of teniet te doen, evenals laatstgenoemde 
bevoegdheid ook onverlet wordt gelaten dool' 
den rechtsgang, ingesteld voor het doen gel
den van andere bezwaren tegen den aanslag 
dan die in art. 265i vermeld, bij welke be
zwaren eveneens bijzondere belangen van de 
gemeenten, n iet samenvallende met het be
lang van den Staat, betrokken kunnen zijn ; 

dat evenmin voor de bij het middel voorge
stane opvatting met vrucht een beroep kan 
worden gedaan op art. 245d der Gemeentewet: 
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dat krachtens dit voorschrift de Gemeente
besturen wel aan de Rijksadministratie de ge
gevens verschaffen, noodig voor de toepassing 
van art. 244a., maar daaruit niet kan worden 
afgeleid de verplichting van die administratie 
om de forensenaanslagen op te leggen, te 
handhaven of te wijzigen overeenkomstig de 
inzichten van de betrokken gemeenten; 

dat om bovenstaande redenen het eerste mid
del van cassatie moet worden verworpen; 

0. dat hieruit tevens volgt, dat het tweede 
middel van cassatie, dat opkomt tegen een 
tweeden zelf tandigen grond voor de door het 
Hof gegeven beslissing, buiten onderzoek kan 
blijven; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

9 il.lei 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Bijbouw aan een bestaande school met 
drie Ie lokalen van een kamer voor het 
personeel zou de redelijke eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, over
sch ,·ij den. 

W ij WILHELMI NA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Wehl tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 2 
December 1930, 0

• 131, waarbij, met ver
nietiging van het besluit van dien Raad van 
24 J uli 1930, is bepaald, dat de door het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand te 
Wehl overeenkomstig art. 72 der Lager On
derwijswet 1920 gevraagde medewerking voor 
den bijbouw van eene kamer voor het perso
neel , tevens d ienende tot berging van leer
middelen, aan de Roomsch-Katholieke bijzon
dere school, wijk Achterwehl E 16a, aldaar, 
a lsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 A pri l 1931, N°. 164; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Mei 1931 , N°. 9424, afdee ling Lager On
derwijs F inancieel ; 

0. dat de Raad der gemeente Wehl bij be
sl ui t van 24 Juli 1930 afwijzend heeft be
schikt op eene aanvrage van het Roomsch 
Kathol ieke Kerkbestuur van Onze L ieve 
Vrouw van Altij ddurenden Bijstand om mede
werkfng voor den bijbouw van eene kamer 
voor het personeel, tevens dienende tot ber
g ing van leermiddelen aan de Roomsch Ka
tholieke bijwndere school te Wehl, wij k Ach
terwehl E 16a; 

dat ingevolge een door het schoolbestuur 
ingesteld beroep Ged. Staten van Gelderland 
bij besluit van 2 December 1930, 0

• 131, met 
vernietiging van het bestreden raadsbesluit, 
hebben beslist, dat door den Raad van W ehl 
de in art. 7ö der Lager Onderwijswet 1920 
bedoelde medewerking wordt verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat door het Kerkbestuur aan de in art. 73 
der Lager Onderwijswet 1920 omschreven ver
eischten werd voldaan, de bij den Raad inge
d iende aanvraag steun vindt in art. 72 dier 
wet en deze derhalve aanstonds de gevraagde 
medewerking had dienen te ve rl eenen; 

dat van het besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hem een kamer voor het 
personeel aan een school als de onderhavige 
- met 3 lokalen - geheel overbod ig voor
komt, en ook de aanvrage daarvan geen steun 
vindt in het bepaalde bij art. 72 der Lager 
Onderwij wet 1920, daar een zoodanige bij 
bouw niet kan worden beschouwd als veran 
dering van inrichting; dat de Raad echter 
geén bezwaar heeft de gelden toe te staaH 
voor het bouwen van een bergplaats voor 
materiaal, indien deze bouw geschiedt, gelijk 
met den bijbouw van het 4de lokaal, waarvoor 
reeds de gelden zijn beschikbaar gesteld bij 
zijn besluit van 10 Mei 1929 en met welken 
bouw nog niet werd begonnen; dat, wanneer 
nu de bedoelde bijbouw zou ge cheiden, zulks 
zeker duurder zou uitkomen, doch het ook zou 
ku,nnen gebeuren, dat bij den bouw van een 
4de of 5de lokaal die bijbouw weder zou moe
te~ worden opgeruimd; dat de zeer ongun
stige financieele toestand der gemeente niet 
gedoogt om uitgaven te doen, welke niet 
strikt noodig zij n en met den bijbouw van de 
bergplaats zeer goed kan worden gewach t tot 
den voorgenomen bouw van een 4de lokaal , 
daar toch door bijplaatsing van een kast zeer 
goed de noodige ruimte wu kunnen worden 
verkregen; 

0. dat, blijkens inlichtingen, ingewonnen 
naar aanleiding van een schrij ven van den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschi l
len van Bestuur, het gebouw der bovenge
melde school drie gewone leslokalen telt, ter
wijl bovendien, in verband met de omstan
digheid, dat de school bezocht wordt door 170 
leerlingen, als leslokaal ook een in de nabij
heid der school gelegen noodlokaal wordt ge
bezigd; 

dat voorts de medewerking van den ge
meenteraad is aangevraagd en verleend voor 
de stichting van eene bijzondere meisjesschool 
te Achter-Wehl; 

da:t, bijaldien de laatstbedoelde school tot 
stand komt, een aantal meisjes, welke de on
derhavige school bezoeken, deze school zoude 
verlaten, in welk geval in de leslokalen alles
zips voldoende ruimte beschikbaar zou komen 
om kasten tot berging van leer- en hulpmid
delen te plaat.sen en bijbouw van eene kamer 
voor het personeel, tevens dienende tot berging 

1 van leermiddelen, de redelij ke eischen a·an 
het geven van lager onderwijs te stellen, 
zoude overschrijden; 

dat, bijaldien de stichting van eene bijzon
dere meisjesschool binnen afzienbaren tijd 
achterwege blijft, met den t.:,r zake geraad
vleegden Inspecteur moet wo;rden aangeno
men, dat het gebouw der onderhavige school 
in verband met het aantal der leerlingen met 
ten minste twee leslokalen moet worden ver
groot, met welke vergrooting de voorgenomen 
bij bouw van eene kamer voor het personeel, 
tevens dienende tot berging van leermiddelen, 
verband zoude houden, zoodat het geene aan
beveling verdient om, reeds voordat deze -
noodzakelijke - vergrooting tot stand komt, 
eene besliss ing te nemen omtrent den v.oo r
genomen bij bouw als zooeven bedoeld; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
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met vernietiging van het bestreden beslu it 
van Ged. Staten van Gelderland van 2 De
cember 1930, N° . 131, het besluit van den 
Raad der gemeente Wehl van 24 Juli 1930, 
houdende afwij zende beschikking op eene aan
vrage van het Roomsch K atholieke Kerkbe
stuur van Onze Lieve Vrouw van Altijddu
renden Bijstand om medewerking voor den 
bijbouw van eene kamer voor het personeel, 
tevens dienende tot berging van leerm iddelen 
aan de Roomsch Katholieke bijzondere school 
te Wehl, wijk Achterwehl E 16a, te handha
ven. 

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

11 Mei 1931. RONDSCHRIJVE van den 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan de 
Gedeputeerde Staten der provinciën, be
treffende Wet financieele verhoudingen 
( gemeente! ij ke inkomsten belasting). 

Ik heb de eer Uw College hiernevens ter 
kennisneming te doen toekomen afschrift van 
het schrijven van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant d.d. 22 April 1931 G. no. 390 
IJle afd., betreffende nevensvermelde aange
legenheid en afschrift van mijn, mede namens 
mijn ambtgenoot van Financiën, daarop ge
geven antwoord van heden, onder nummer en 
afdeel ing dezes. 

De Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

Voor den Minister, 

Af s c hr i [ t. 

De Secretaris-Generaal, 
Frederiks. 

Provillcie Noordbrabant. 

G. Nr. 290 Ille afd. 
Onderwerp: 

Financieele verhoudingswet. 

's-Hertogenbosch, 22 April 1931. 

Krachtens de artt. 27 en 39 der wet van 
15 Juli 1929, S. 388, komt met ingang van 
1 Mei 1931 te vervallen art. 265i der Ge
meentewet. 

Naar onze aanvankelijke meening zullen wij 
derhalve de bevoegdheid missen, na dien da
tum te besli sen omtrent bezwaren, als in ge
noemd artikel omschreven, terwijl de aange
slagenen en de belanghebbende gemeenten niet 
langer het recht zullen hebben, dergelijke be
zwaren ter besli sing aan ons voor te leggen. 
Onze onbevoegdheid bestaat dan zoowel ten 
aanzien van hangende zaken als van nog in 
te dienen bezwaar chriften. 

Aangeteekcnd zij , dat naar onze meening na 
1 Mei 1931 geen enkele aanslag als omschre
ven in artikel 244a der Gemeentewet zal kun
nen worden opgelegd over aan dien datum 
voorafgegane belastingjaren, wijl ook deze 
wetsbepaling door de art,t . 23 en 39 der aan
gehaalde wet dan is vervallen. 

In elk geval zouden bij de bekendmaking 
van den tekst der gemeentewet bij Konink
lijk Besluit van 16 Maart 1931 nr. 89 ten 
onrechte zijn weggelatEln de artikelen, die 

eerst met ingang van 1 Mei 1931 komen te 
vervallen. 

\,Vij zullen gaarne voor 1 Mei a.s. van Uwe 
Excellentie vernemen, of Zij in onze meening 
kan deelen, en zoo ja, welke maatregelen 
zullen worden genomen om de gemeenten voor 
geldelijk nadeel te vrijwaren en om ons de 
bevoegdheid, in artikel 265i der Gemeentewet 
omschreven, ook na 1 Mei 1931 toe te kennen, 
wat in het belang eener goede rechtsbedeeling 
der belastingplichtigen en der belanghebbende 
gemeenten noodzakelijk voorkomt. 

De Ged. Staten v. Noord-Brabant, 
v. Rijckevorsel, Voorzitter. 
Vincent Cleerdin, Griffier. 

Aan 
den H eer Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche 
Zaken en Landbouw. 

Afschrift. 

MINISTERIE VA 
ZAKE E 

l::lINNENLANDSCHE 
LANDBOUW. 

Bericht op schrijven van ro. 5201, Afd. B.B. 
22 April 1931 G. No. 290 

Ille Afd. 
Betreffende financieele 
verhoudingswet (gemeen

telijke ink.belasting). 

's-Gravenhage, 11 Mei 1931. 

aar aanle iding van Uw nevenvermeld 
schrijven heb ik de eer Uw College mede na
mens mijn ambtgenoot van Financiën het vol
gende te berichten: 

Indien eenige wettelijke bepaling, regelende 
een onderwerp van fo1meel belastingrecht, 
door een andere wordt vervangen, is inder
daad het tijdstip waarop de bepaling moet 
worden toegepast, bes! issend voor het ant
woord op de vraag, of de oude bepaling dan 
wel de nieuwe van kracht is. Wenscht de 
wetgever het anders, dan zal hij het uitdruk
kelijk in de wet moeten uitspreken. 

Anders is het echter naar mijn oordeel, in
dien eenige bepaling van fotmeel belasting
recht wordt afgeschaft omdat haar de mate
r ieel-rechterlijke grondslag komt te ontvallen; 
indien dus in verband hie1mede de bepaling 
van formeel recht wordt ingetrokken. Alsdan 
bes] ist het tijdvak, waarop de materieele ver
plichting betrekking heeft, omtrent de wer
king van het formeele recht. Hieruit volgt, 
dat, ook na 1 Mei 1931, alle bepalingen in
zake aanslag, reclame, beroep, enz. van kracht 
blijven, voor zoover het belasting betreft die 
betrekking heeft op een belastingjaar dat vóór 
1 Mei 1931 is geëindigd. 

Uit art. 39, eerste lid, in verband met art. 
27, laatste lid , der wet van 15 Juli 1929, 
S. 388, mag niet worden afgeleid, dat de wet
gever het .anders heeft gewild. Wel moet uit 
die bepalingen w01·den afgeleid dat, indien 
eens over het belastingjaar 1931/1932 een (uit 
den aard der zaak onwettige) aanslag in de 
gemeentel ijke inkomstenbelasting mocht wor
den opgelegd, de Colleges van Gedeputeerde 
Staten n iet meer bevoegd zullen zijn, van 
ecn ig bezwaar betreffende zulk een aanslag 
kennis te 11en1en 
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Aan Gedeputeerde Staten van de overige 
provinciën doe ik afschrift van onze brief
wisseling toekomen. 

De Minister van taat, Minister van 
Binnenl~ndsche Zaken en Landbouw, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

Frederiks. 

Aan 
l-l n •1·,n Gcdeputee1·de Staten 

van N oordbrabant, 

l1 Mei 1931. RO ffiSCHRIJVEN van den 
Minister van Waterstaat aan Gedeputeerde 
Staten van de verschillende pro1·incièn be
treffende: bebouwing langs Rijkswegen. 

Ik doe U hierbij ter kennisneming toekomen 
en afdruk van de door mij iu overleg met 

mijn Ambtgenoot van Arbeid, Handel en ij
verheid gedrukte circulaire No. 6 van 1931 
betreffende bebouwing langs Rijkswegen met 
bijlagen. 

Zooals U daarnit zal blijken, is het de be
doeling doo,· samenwerking van den Rijks
waterstaat met den Dienst van de Volkshuis
vesting tot bepe,·king van bebouwing langs 
Rijkswegen te geraken of althan deze be
bouwing zoodanig te regelen, dat het door- 1 

i;aande verkeer daarvan zoo weinig mogelijk 
·hinder zal ondervinden. 

Daarbij zal in de meeste gevall en de mede
werking van de gemeentebesturen niet kunnen 
worden ontbeerd. 

Zal het beoogde doel worden bereikt, da11 
is het noodig, dat de Rijkswaterstaat steeds 
zoo spoedig mogelijk op de hoogte wordt ge
bracht van de gemeentelijke uitbreidingsplan
nen voor zoover deze met de Rijkswegen mid
dellijk of onmiddellijk verband houden en van 
bij do gemeentebesturen ingediende verzoeken 
of bij die besturnn overigens bekende voor
nemens om langs een Rijksweg in de gemeente 
te bouden. 

Indien bedoelde mededeelingen van de ge
meentebesturen tijdig en rechtstreeks aan de 
betrokken Hoofdingenieurs-Directeuren van 
den Rijkswaterstaat geschieden, bestaat gele
genheid om vóór de vaststelling van de uit
breidingsplannen, vóór het verleenen van een 
bouwvergunning en in vele gevallen vóór het 
opmaken van bouwplannen of het aankoopen 
van gronden met de bedoeling daarop te 
gaan bouwen, zoo volledig mogelijk met de 
bez,, aren en de eischen van het doorgaand 
snel verkee ,· op den Rijksweg rekening te hou
den en te doen houden. 

Ik verzoek Uw Coll ege in dezen zijn m de
werking te willen verleenen en er bij de ge
meentebe turen in Uw gewest op aan te drin
gen, dat zij steeds van de in het vorige lid 
bedoelde plannen aan den betro kken Hoofd
ingenieur-Directeur van den Rijk~waterstaat 
mededeeling doen en dat zij op de voormelde 
,-erzoekon , niet beslissen, voordat zij hiernvet· 
dezen hoofdambtenaar hebben geraadpleegd. 1 

Ik teeken hierbij aan, dat afdoende regeling 
van het vraagstuk van de bebouwing langs 1 
Rijk wegen en wat daarmede samenhangt wet
te lijke voorziening noorlig maakt, en dat daar-

toe bereids voorbereidende arbeid ter hand 
is genomen. 

De Minister van \Vaterstaat, 
P. J . Reyrner. 

Ministerie , an ,vaterstaar. 
No. 361. 

Directie van den ,vaterstaat. 
Betreffende: 

bebouwing langs Rijkswegen. 

's-Gravenhage, 23 April 193J 

Circulaire o. 6/1931. 

Betreffende de regeling van de bebouwing 
langs Rijkswegen berei kten mij een rapport 
van de Staatscomm i ie voor het Vervoer
naagstuk en beschouwing n van de Rijkscom
missies voor de Wegen en van Overleg voor 
de Wegenverbetering, welke laatste aan eerst
rnrrneld rapport aansluiten. 

Beide stukken zijn als bijlagen hierbij ge
voegd. 1 

Op g1-ond daarvan zijn na gehouden overleg 
met mijn ambtgenoot van Arbeid, Handel en 
Nijverheid hierna enkele beginselen aangege
ven, waarnaar zal zijn te handelen om ge
wenschte bebouwing langs Rijkswegen zooveel 
mogelijk te voorkomen. 

·amver samenwerking tusschen de Rijks
diensten tot regeling van de bebouwing langs 
Rijkswegen is noodig zoowel in het door den 
Rijkswaterstaat te behartigen verkeersbelang 
als in het belang van de volkshuisvesting. 

Die samenwerking moet strekken: 
1 °. om bij nieuw aan te leggen Rijkswegen 

een harmoni ch verband te verkrijgen van ge
meentelijke uitbreidingsplannen en van Rijks
wegen, welke die plannen doorsnijden of daar_ 
mede in aanraking komen, om bij bebouwde 
kommen tot een sluitend geheel van weg en 
bebouwing te komen, waarbij het doorgaand 
verkeer zoo weinig mogelijk hinder onder
, indt van de bebouwing l a ngs den weg en om 
buiten de · bebouwde kommen aan de langs 
den weg gelegen gronden eene bestemming 
te kunnen geveu, waardoor eventueele bebou
wing dier gronden op voor het wegverkeer zoo 
min mogelijk hinderlijke wijze wordt geregeld ; 

2°. tot toepas ing van het op de Woning
wet gegronde gemeentelijk bouwverbod ten be
hoeve van Rijkswegen, welke niet in een uit
breid ingsplan zijn opgenomen, ten einde voor 
de toekomst het weggebied, voorzoover daarop 
niet aanstond door het Rijk op andere wijze 
de hand kan worden gelegd, vrij te houden 
van bebouwing; 

3°. tot het vaststellen van gemeentelijke 
rooilijnen langs Rijkswegen, wanneer niet aan
stonds met meer vrucht aankoop of onteige
ning kan worden toegepast om den ten be
hoeve van den weg benoodigden grond in be
zit te verkrijgen. 

Om tot deze samenwerking te komen is noo
dig, dat de inspecteurs voor de Volkshuisve -
ting - die geacht mogen worden geheel op de 
hoogte te zijn van de gemeente lijke uitbrei 
dingsplannen en van de toepasse lijkheid in be
bepaalde gevallen van de ·woningwet op het 
leggen va n een bouwverbod of het vaststellen 

1 Hot rapport is hieronder niet opgenomen. 
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van rooilijnen - en de Rijkswaterstaatsdien
sten, die met den aanleg en verbetering van 
de Rijkswegen zijn belast, elkander zoo vol
ledig mogelijk op de hoogte brengen en hou
den van gemeentel ijke uitbreidings- en be
touwiugsplannen en wat daarmede samen
haBgt eenerzijds en van plannen tot wegaan
leg en -ve;·betering anderzijds. Ook al moch
ten omtrent di e plannen nog geene beslissin
gen zijn genomen of nog geene vaste denkbeel
den bestaan, zoo wordt het beter geacht ge. 
dachtenwisseling daarover te openen en gaan
de te houden dan daarmede te wachten tot het 
voorbereidend onderzoek omtrent die plannen 
geheel is afgeloopen. Daarbij zal evenwel be
dacht moeten worden, dat ontijdig bekend war. 
den van die plannen aan p laatse lijke belang
hebbenden aanleiding kan geven tot onge
wenschte inmenging in de voorbereiding van 
die plallnen. en daardoor tot het eenzijdig aan
dacht wijden aan locale belaugen ten koste 
van het algemeen belang, nog daargelaten het 
feit, dat grondspeculatie door het ontijdig be
kend raken van de plannen in de hand zou 
wunlen gewerkt. 

Een a lgemeen voorschrift omtrent het tijd
stip, waarop aangaande plannen als boven
bedoeld mededeelingen aan gemeentebesturen 
zouden behooren te worden gedaan, kan niet 
worden gegeven, terwijl ook van te voren niet 
kan worden vastgelegd door welken Rijks
dienst dit zou dienen te gesch ieden. U it het 
hierover door de genoemde Rijksdiensten te 
voeren overleg zal moeten blijken, op welke 
wijze het contract met een gemeentebestuur 
moet worden gezocht om de beste uitkomst te 
mogen verwachten. Of dat contact wordt ver
kregen door t usschenkomst van den Rijkswa
tcrstaatsdienst, doo r den dienst der Volksge-
2.ondheid of door beide diensten gezamenlijk, 
is bijzaak, mits te voren volledige overeen
Rtemm ing tusschen die diensten bestaat om
trent hetgeen in het a lgemeen belang moet 
worden bereikt. 

Indien op de vorengedachte wijze door 
r:auwer en veelvuldiger overleg tusschen de be. 
trokken diensten, beter dan thans kan geschie
den, duideiijk is geworden op welke punten 
u itbreid ings- of wegverbeteringsplannen on. 
middellijke herziening of aanvulling behoeven, 
kan zonder nadere machtiging door die dien
sten de voorbereidende arbeid worden ter hand 
genomen om zoo spoedig mogelijk tot een 
voorstel te komen. Uit dit voorste l moet blij
ken in hoeverre tusschen de diensten overeen
stemming is verkregen. 

Indien bij de toepassing van de bepalingen 
betreffende uitbreidingsplannen en betreffende 
bouwverboden en rooilijnen met de belangen 
van het verkeer langs de Rijkswegen in ruime 
mate wordt rekening gehouden, zal zich dik
"ijls de moeilijkheid voordoen, dat de ge
meentebesturen a lleen tot medewerking bereid 
worden bevonden, indien het Rijk zich tegen
over de gemeente verbindt om de schade, 
welke voor de betrokken eigenaren het gevolg 
zal zijn van die bepalingen, voor zoover deze 
betrekking op de. verkeersbelangen hebben, ge- 1 

heel of gedee)telijk te vergoeden. In het a l
gemeen mag worden aanvaard, dat de ge
meente het belang van den Rijksweg in hare 
regeling kan betrekken zonder tot schadever-

goeding verplicht te zijn. Evenwel moet wor
den toegegeven, dat er op billijkheidsgronden 
aanleiding kan gevonden worden tot het ver
leene.n van tegemoetkoming aan belangheb
benden. Intusschen kan niet worden aangeno
m en, dat di e tegemoetkoming steeds Uitslui
tend ten laste van het Rijk zou moeten worden 
gebracht. Immers heeft toch in vele, zoo niet 
alle gevallen naast het Rijk met het oog op 
het doorgaand verkeer ook de gemeente met 
het oog op het plaatselijk verkeer en op de 
bewoning er belang bij, dat met de verkeers
belangen rekening wordt gehouden, terwijl het 
juist een plaatselijk belang - de bebouwing -
is, hetwelk de moeilijkheid voor den Rijksweg 
schept. 

Het is niet wel mogelijk vaste regelen te 
stellen ten aanzien van de mate, waarin te
gemoetkoming behoort te worden gegeven en 
evenmin ten aanzien van de verhouding, waar. 
in gemeente en Rijk daarin hebben bij te dra
gen. Elk geval zal op zichzelf en in zijne ge
volgen moeten worden beoorcleeld en in de 
voorstellen zal dan ook een deugdelijke moti
veering niet mogen worden gemist, waarbij de 
wederzijdsche belangen zoo nauw mogelijk moe. 
ten worden geschat om tot een goede verdee
l ing te geraken. 

Van de inspecteurs voor de Volkshuisvesting 
mag worden verwacht, dat zij alles zullen 
doen wat in hun vermogen is, om gemeente
besturen van onredelijke eischen terug te hou
den. 

Indien in dezen medewerking van prnvin
ciale besturen noodig is, dan is het gewenscht 
de tussehenkomst van genoemde inspecteurs 
in te roepen, opdat deze tegenover de ge
meentebesturen - voor zooveel de R ijksbe
ruoei ing betreft - in hau<len houden alles, wat 
verband houdt met of voortvloeit uit de toe
passing van de bepalingen van de ·woningwet. 

De Minister van Waterstaat, 
P. J. Reymer. 

Rijkscornmissies voor de 
wegen en van overleg 

voor de wegenverbetering. 
Brief 16 December 1929. 

No. 306/7 en 2/781. 

B e s c h o u w i n g e n omtrer,t hetgeen ,net 
de be:;taande ,nid.delen on7iliddellijk is te 
bereiken, inzake het bouwen langs R;jks-
wegen. 

Alge,neen. 
Een duidelijk overzicht van het vraagstuk 

is gegeven in het rapport vair de Staatscom
missie voor het Vervoerv~f'.f'.gstuk betreffende 
de regeling van de bebouwing langs Rijks
wegen. 

Het rapport is aan de beide Commissies be
kend. Dit rapport leent zich zeer goed om als 
grondslag voor verdere beschouwingen te die
nen, zoodat naar den inhoud kan worden ver
wf-'zen. 

Bezwaren van bebouwing langs den weg . 
De bezwa1·en, verbonden aan het bestaan en 

ontstaan van een bebouwing langs den weg 
zijn opgesomd en uitgebreid behandeld op 
blz. 1 tot 3 van evengeBoerud rapport. 

De ste rke toeuame van de bevolking werkt 
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een intens ief gebrnik van den bodem voor 
allerlei doeleinden in de hand. Daarmede gaat 
gepaard uitbre iding en verbetering van, h_et 
wegennet om aan verhoogde verkeerseischen 
te voldoen. Uit een oogpunt van individueel 
eigenbelang zal getracht worden de bebouwing 
zoo dich t mogelijk om het wegennet te groe
peeren, waartoe de ontwikkeling eener streek 
als vanzelf leidt, maar hetgeen in strijd is met 
goede stedebouwkundige opvattingen en de be. 
langen van het verkeer. 

Eene dergelijke ongebreidelde, onsystemati
sche bebouwing brengt het gevaar mede, dat 
het doorgaand verkeer en in het bijzonder het 
snelverkeer op den weg in hooge mate wordt 
belemmerd, waardoor in dit opzicht de wegen 
niet aan hunne bestemm ing ten voll e ku nnen 
voldoen. Om dit gevaar te keeren moet de be
bouwi ng geregeld worden. 

Daartoe staan onder de geldende wettelijke 
bepalingen de volgende middelen ten d ienste: 

a. Uitbre idingsp lannen. 
b. Bouwverbod . 
c. Roo ilij nen. 
d. Bepali ngen omtrent uitwegen. 
e. Aankoop en onteigen ing. 

Vit b,·eidingsplan. 

Volgens de heerschende opvatting mag aan
genomen worden, dat de gemeentelijke uit
bre id ingsplannen volgens artt. 31 en 32 van 
de Won ingwet zij n best,emmingsplannen, welke 
het mogelijk maken om de wijze van bebou
wiug voor bewoningsdoeleinden over het ge
heele geb ied van een gemeente in de naaste 
toekomst te regelen . 

Er zal naar gestreeft moeten worden de uit
bre iding van de bebouwde kommen der ge
meenten zooveel moge! ij k concentrisch te doen 
pl aats hebben en de hoofdaderen van het 
doorgaand verkeer, rekening houdend met de 
bestemming van de tusschengelegen terreinen, 
zooveel mogel ij k vrij van bebouwing te houden. 

H et Rijk moet bij het traceeren van de 
hoofdverkeerswegen in nauw overleg met ge
meentehestnren (c . q. provinciale besturen ) 
handelen, teneinde eene goede aansluiting tus
schen deze wegen en het uitbreidingsplan te 
verkr ijgen. Onder de geldende bepali ngen zal 
men hierbij in hooge mate afhankefijk zijn 
van de medewerking der gemeentebesturen . 
Bovend ien reiken de uitbreidingsplannen tha ns 
veel a l n iet ver buiten de bebouwde kommen. 

Bouwverbod. 

Bo uwverbod kan worden gelegd krach tens 
de wet van 22 Dec. 1922, S. 698, ten behoeve 
van bestaande R ij kswegen, krachtens provin
ciale verordening ten behoeve van provinciale 
wegen en andere wegen, niet in beheer en on
derhoud van het Rijk en krachtens art. 30 van 
de Woningwet. 

De wet van 22 Dec. 1922 is nimmer toege
past vanwege de wijze, waarop schadevergoe
d ing volgens die wet moet worden toegekend. 
Ze wordt hier voor het oogenblik buiten be
schouwing gelaten. 

De provinciale verordeningen kunnen niet 
van kracht zijn voor R ijkswegen. 

Er blijft derhalve over toepass ing van het 
verbod om te bouwen volgens de artikelen 5 
en 30 van de Won ingwet. 

Art. 5 schr ijft voor vergunning van Burge
meester en ,vethouders tot het oprichten, en 
geheel of gedeeltel ij k vern ieuwen van gebou
wen met dien verstande, dat geen vergunuing 
mag verleend worden in afwijking van een 
goedgekeurd u itbreid ingspl (!n, terwijl art. 30, 
le I id, meer het eigenl ijke bouwverbod bet reft, 
voor gronden in de naaste toekomst vo lgens 
een voorafgaand raadsbesluit voor aanleg van 
oen straat, eene gracht, of een p le in bestemd . 
Het geldt hier derhalve speciale maatregelen 
voor concrete gevallen, welke zich ook kunnen 
voordoen bij n ieuw aan t,e leggen Rijkswegen, 
die in een uitbreidingsplan zijn opgenomen. 

I n samenwerking met de gemeentebesturen 
kan alzoo bereikt worden, dat gronden, die iu 
de naaste toekomst voor R ijkswegen noodig 
zijn, onbebouwd bl ijven. Ook h ier is men -
als bij het vaststellen van u itbre idingsplannen 
- afhankelij k van de medewerking der ge
meentebestur.en en zal daar waar men het ui t
breidingsplan m inder ru im opvat bui ten de 
grens van bebouwde kommen nog niet veel 
bereikt kunnen worden. 

Rooilijnen. 

Onder ·rooilijn wordt verstaan de lijn, di e bij 
het bouwen, het geheel vern ieuwen of ver
anderen of het uitbreiden van womngen en 
andere gebouwen, behoudens toe te la ten af
wij kingen, aan de wegzijde niet mag worden 
overschreden. 

Voor het weggebied wordt in wezen met eene 
. rooi lij nbepaling hetzelfde berei kt a ls met een 
· bouwverbod of met een uitbre idingsplan ter

wijl een rooil ij nbesluit gemakkelij ker tot stand 
komt dan een bouwverbod. 

Rooilijnen kunnen door provinciale besturen 
worden vastgesteld op grond eener provinc ia le 
Yerorden ing, en door gemeentebesturen op 
grond eener gemeenteverordening en van art. 
3, Ja van de Won ingwet. 

Gemeentelijke rooil ij nverordeningen kunnen 
ook voor R ij k wegen worden vastgesteld, ook 
buiten de bebouwde kommen. 

De mogel ij khe id bestaat derhal ve om in 
samenwerking met gemeentebesturen rooi lijnen 
voor Rijkswegen vast te stellen. 

Het R ij k is daarbij evenwel a fh ankelij k va n 
de gezindheid tot medewerking dier besturen. 

Betwij feld wordt of provinciale roo il ij nve r
ordeningen voor R ij kswegen kunnen worden 
vastgesteld. 

B epalingen 01ntr,nt ititwegen. 

De rijbaan voor doorgaand verkeer moet zoo 
vrij mogelijk worden gehouden. Op die baan 
mogen slechts enke le punten (ui twegen) zoo 
gering mogelij k in aantal, voorkomen, waarop 
het verkeer naar de baan kan worden toege
voerd of daarvan worden afgele id. Voor de 
voornaamste hoofdverbindingen voor doorgaand 
verkeer voorzooveel daarlangs bebouwing word t 
toegelaten dienen parallelwegen te worden 
aangelegd, waarlangs het verkeer op de vo
renbedoelde overgangspunten op de baan voor 
doorgaand verkeer kan overgaan en omge
keerd. Ook het aantal uitwegen tot de paral
lelwegen, voorzoover dez,:, n iet a ls '~?onstrnten 
zij n ontworpen moet zooveel mogehJ k worden 
beperkt. 

H et een ige mi dde l, dat ten d ienste staat, om 
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het- aantal uitwegen te bepe rken is voor dr ' 
Rijkswegen art. 5 van het Rijkswegenregle
ment betreffende de vergunning tot het maken 
van werken ten behoeve van uitwegen en voor 
de provinciale wegen eene bepaling als o.a. 
in de ter zake geldende Noordhollandsche ver
ordening is opgenomen, waarin ook het heb
ben van een uitweg is verbonden aan een ver
gunning van het provinciale bestuur, 

Voor Rijkswegen is noodig, voorzoover niet 
bij privaatrechtelijke overeenkomst uitwegen 
zijn bedongen, het weggebied door slooten of 
afrasteringen enz., af te scheiden van de om
geving, waardoor voor het maken van nieuwe 
uitwegen het maken van werken vereischt 
wordt, waartoe vergunning krachtens art. 5 
van het Rijkswegenreglement moet worden ver
leend. In het belang van het verkeer op den 
weg kan vergunning worden geweigerd. 

Aankoop en onteigening. 

De volkomen beschikking over den grond in 
en aan het weggebied gelegen, kan worden 
verkregen door aankoop of onteigening, waar
door de al of n iet bebouwing op den grond 
gehee l in de hand kan worden gehouden. 

Vee lal zal het te kostbaar zijn, om alleen 
voor dit doel grond buiten het weggebied aan 
te koopen of te onteigenen, zoodat zulks als 
algemeen middel hiertoe niet kan worden aan
bevolen. Wel zal aankoop of onteigening van 
den grond, tot het weggebied behoorende, ten
slotte moeten plaats hebben, en van omstan
digheden zal afhangen of daaraan vooraf moet 
gaau toepassing van een der hiervoren ver
me lde middelen (uitbreidingsplan, bouwver
bod, rooi ! ijnen) , om dien grond zoo vroeg
tijdig mogelijk vrij van bebouwing te houden. 

Schadeloosstelling. 

Bij de vraag of een van de hiervoren aan
gegeven middelen behoort te worden toegepast, 
komt a l dadelijk deze andere vraag op den 
voorgrond of en hoeveel schadeloosstelling 
moet worden gegeven. 

ln de Woningwet is geen verplichting tot 
het geven van schadeloosstelling opgenomen. 
Echter is uit de bepal ing zelve van art. 30, 
2e lid, de gevolgtrekking gemaakt, dat de wet
gever voor bepaalde gevallen schadeloosstel
] i ng bedoelt. 

In de laatste jaren hebben en kele gemeente
besturen verordeningen vastgesteld, regelrmde 
het verleenen van schadevergoeding biJ het 
vaststel len van rooilijnen, bouwverboden en 
uitbreidingsplannen. In enkele dier verorde
ningen wordt bij de bepaling der schade in 
mindering gebracht de meerwaarde van het 
overblijvende dee l van het terre in. Men heeft 
hier dus eene toepassing van de verschuivings
theorie, die door den Hoogen Raad bij uitl eg
g ing van de Onteigeningswet is verworpen. 

Ook zijn bepalingen opgenomen om zooveel 
mogelijk te waarborgen, dat slechts dan scha de 
zal worden vergoed, wanneer door de rooilijn 
of door het bouwverbod daadwerkelijke bouw
plam,en zouden worden onmogelijk gemaakt 
of belemmerd. Tenslotte is de beslissing over 
de schadevergoeding aan den gemeenteraad 
opgedragen en de beoordeeling daarvan aan 
de rechterlijke macht onttrokken, somtij ds is 
beroep op Gedeputeerde Staten toegelaten . 

In sommige provinciën (Groningen, Drenthe. 
Noor d-Brabant, Limburg, Utrecht en Zeeland) 
is bepaald, dat op een zekeren afstand van de 
provinciale wegen, soms ook van andere wegen 
niet mag worden gebouwd. Die afstand is over 
het a lgemeen klein. Aanspraak op schadever
goeding wordt niet gegeven. Van verdere strek
king is de verordening van Noord-Holland, 
waarbij verboden wordt te bouwen binnen een 
afstand van 16 M. van de wegbaan. * Van dit 
Yerbod kan ontheffing worden gegeven. Bij 
weigering van d ie ontheffing kan schadever
goeding worden verleend; de beslissing hier
omtrent is aan de rechterlij ke macht onttrok
ken, beroep op Prov. Staten is hierbij toege-
laten. · 

De schadeloosstelling volgens de wet van 22 
December 1922, S. 698, is zoodanig geregeld, 
dat toepassing van die wet tot nu toe niet 
heeft plaats gehad. 

Bij toepassing van de Onteigeningswet wordt 
niet alleen de volle waarde van.het onte igende 
vergoed, maar volgens art. 41 wordt ook scha
deloosstelling gegeven voor de m indere waarde 
van het n iet onteigende tengevolge van de 
onteigening. De jur isprudentie heeft deze be
pal ing uitgebreid en kent ook schadeloosstel 
ling toe voor de mindere waarde, welke voor 
het niet onteigende voortvloe it uit de onte ige
ning als gevolg van den aanleg van het werk. 
Bij de waardebepaling van het onteigende goed 
wordt volgens den Hooge Raad niet gelet op 
de meerdere waarde van het overblijvende. 

Voorzoover de schadeloo stelling betreft zou 
voor Rijkswegen met vrucht kunnen worden 
gebruik gemaakt van de verordeningen van 
gemeentebesturen op rooilijnen, bouwverboden 
en uitbre idingsp lannen . 

(B.) 

11 M ei 1931. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Wet Openbare Vervoermiddelen artikel 
15; K. B. van 31 Juli 1880, S. 67, art. 1. \ 

Op juiste gronden heeft de Rb. het ver
voeren der personen in een vrachtauto, die 
plaats bood voor meer dan 8 personen en 
ten aanzien waarvan de vereischte goed
keuring (veiligheidsvoorschrift) niet van 
kracht was, strafbaar geacht. Voorzeker 
pleegt de uitdrukking "uitoefenen van 
den dienst" volgens het spraakgebmik 
niet gebezigd te worden, wanneer slechts 
sprake is van het maken van één op 
zich zelf staande toer of rit met genoo
digden, doch de Rechtbank heeft met 
juistheid aangetoond, dat, door opneming 
van het tweede lid van art. 15 der Wet 
Openbare Vervoermiddel en bij de W et van 
30 J·uli 1926, S. ~50, de begrippen "on
dernemer" van eerl openbaar middel t.ot 
vervoer van personen en "uitoefenen van 
den dienst" in de artt. 1 en 2 van het 
K. B. van 31 J ui i 1880, S. 121, een wij
ziging hebben ondergaan in den zin als 

* Utrecht heeft bij besluit van 10 December 
1929 , goedgekeurd bij K. B. van 12 Februari 
1930, N°. 86, voor het bouwen langs de pro
vinciale wegen voorgeschreven, dat het ver
boden is te bouwen binnen 16 M. uit de as van 
den weg. 
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door de Rb. aangegeven. (De Rb. oordeel
de, dat degene, die zijn auto inricht tot 
het vervoer van personen, de ondernemer 
is, en het uitoefenen van den dienst de 
beteekenis heeft van het vervoeren van 
personen zonder dat de eisch is gesteld 
van een ige regelmaat in het Yervoer, van 
openbaarheid van het vervoer of van be
taling voor het vervoer.) 

Op het beroep van den Officier van Justi
tie bij de Arr.-Rechtbank te Alkmaar, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van die 
Rechtbank van 3 Februari 1931, waarbij in 
hooger beroep en bij verstek, na vernietiging 
van een door het K antongerecht te Alkmaar 
op 21 November 1930 op tegenspraak gedane 
uitspraak, de gerequireerde P. P., ter zake 
van "het als ondernemer van een openbaar 
111 iddel tot vervoer van personen als bedoeld 
bij artikel 16 der Wet van 23 April 1880, 
S. 67, den dienst uitoefenen met eon rijtuig, 
zonder dat teil aanzien daarvan eene goed
keuring van kracht is, met het oog op de vei
ligheid der reizigers verleend door of van
wege het Gemeentebestuur dei' plaats, waar 
het hoofdkantoor der onderneming is geves
tigd", met aanhaling van de artikelen 23 en 
91 Sr., 10, 12, 15 der Wet op de Openbare 
Vervoermiddelen, 1, 2 van het K. B. van 31 
Juli 1880, S. 121, is veroordeeld tot een 
geldboete van één gulden en een dag vervan
gende hechtenis. 

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

Taverne ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: Schen
ding, althans verkeerde toepassing van arti
kel 2 van het Koninklijk Besluit van 31 Juli 
1880, S. 121, daar hier niet kan worden ge
sproken van het uitoefenen van eenen dienst; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de dagvaarding ten laste van den ge
requireerde is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegg ing als voormeld, dat hij 
don 29sten Mei 1930, des namiddags circa 
3.10 uur te Alkmaar als ondernemer met een 
vrachtmotorrijtuig - niet bestemd om gere
geld langs een bepaalden weg de personen die 
zich daartoe aanmelden te vervoeren - waar
in 20, althans eenige, personen hadden plaats 
genomen en welk motorrijtuig plaats bood 
voor ten minste acht personen buiten den be
stuurder, den dienst heeft uitgeoefend, door 
met dat motorrijtuig bovengenoemd aantal 
personen te vervoeren langs den openbaren 
weg Bergerweg, zulks van Bergen naar Aven
horn of omgekeerd, zonder dat ten aanz ien 
van dat motorrijtuig de vereischte goedkeu
ring van kracht was: 

0. dat de Rechtbank ten aanzien van de 
strafbaarheid van het bewezenverklaarde het 
navolgende heeft overwogen: 

"Door de toevoeging bij de wet van 30 Juli 
1926, S. 250 , van het tegenwoordige lid 2 
van artikel 15 der Wet van 23 April 1880, 
S. 67, heeft ook de algemeene maatregel ter 
uitvoering van het tegenwoordige artikel 10 
der Wet een ruimere toepassing verkregen. 
'l'evoren toch werd voor de toepassing der Wet 

en dus ook van het Koninklijk Besluit onder 
de woorden "openbare middelen tot vervoer 
van personen?' verstaan de rij tuigen met uit
zoudering van die der spoorwegdiensten en 
de vaartuigen bestemd om geregeld langs een 
bepaalden weg de personen, die zich daartoe 
aanmelden, te vervoeren. H et is begrijpelijk, 
dat bij een dergelijke beteekenis in de arti
kelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit ge
sproken werd van de "uitoefening van den 
dienst". Echter is bij voormelde wet in 1926 
aan artikel 15 toegevoegd: ,,Motorrijtuigen 
met andere bestemming, welke voor vervoer 
van personen worden gebezigd, worden voor 
de toepassing van den bij artikel 10 bedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur mede ale 
openbare middelen tot vervoer van personen 
beschouwd, indien zij ruimte bieden voor ten 
minste acht personen buiten den bestuurder." 

De Memorie van Toelichting wijst er op, dat 
het kenmerk voor de toepasselijkheid der' vei
ligheidsvoorschriften volgens het voorstel I der 
Staatscommissie Patijn is de aanwezigheid 
van ten minste acht reizigersplaatsen. En in 
het antwoord van den Minister op het Voor. 
loopig Verslag wordt nog eens gestipuleerd. 
dat blijkens den tekst het feit, dat petaonen 
worden vervoerd, beslissend is, zoo zullen 
thans ook de artikelen 1 en 2 van het Ko
ninklijk Besluit moeten worden opgevat, , De
gene, die zijn auto inricht tot het vervoer van 
personen, is de ondernemer. Dienst uitoefenen 
kan nu geen andere beteekenis hebben dan het 
vervoeren van personen. Thans nog als eisch 
voor "het uitoefenen van den dienst" te stel
len eenige regelmaat in het vervoer wu in 
strijd zijn met de duidelijke woorden van het 
tweede lid van artikel 15 der wet, alsmede 
met de gebleken bedoeling van den wetgever. 
Het stellen van den eisch van betaling is in 
strijd met de aan lid 1 van artikel 15 der 
vVet van 1926 toegevoegde woorden: ,,Onver
schillig of het vervoer al dan niet van eenige 
voorwaarde of van de inachtneming van eeni
gen vorm afhankelijk is gesteld". Ook de 
openbaarheid van het vervoer kan sinds de 
wijziging van 1926 niet meer als noodzakelijke 
voorwaarde gesteld worden, .zoodat het on
verschillig is, wie vervoerd worden. 

Waar bovendien de bedoeling van den al
gemeenen maatregel is de veiligheid der rei
zigers te verzekeren - hetgeen blijkt uit ar
tikel 10 lid 1 der wet - oordeelt de Recht
bank, dat de artikelen 1 en 2 van het Ko
ninklijk Besluit in den ruimsten zin moeten 
worden opgevat"; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie: 
dat de Hooge Raad zich geheel vereenigt 

met de hiervorenaangehaalde gronden , waar
op de Rechtbank hare beslissing heeft doen 
steunen en daaruit volgt dat het middel on
gegrond is; dat voorzeker de uitdrukking 
"uitoefenen van den dienst", volgens het 
spraakgebruik, niet pleegt gebezigd te wor
den , wanneer slechts sprake is van het maken 
van één op zichzelf staande toer of rit met 
genoodigden, doch de Rechtbank met juist
heid heeft aangetoond, dat, door opneming 
van het tweede lid van artikel 15 der Wet op 
de Openbare Vervoermiddel en hij de Wet van 
30 Juli 1926, S. 250, de begrippen "onder
nemer" van een openbaar middel tot vervoer 
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van personen en "uitoefenen van den dienst" 
in de artikelen 1 en 2 van het Koninklijk 
Besluit van 31 Juli 1880, S. 121, een wijzi
ging hebben ondergaan in den zin als door 
de Rechtbank is aangegeven; 

Verwerpt het beroep. 

r Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv.-Gen. Van Lier.] 

J . ) 

11 M ei 1931. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Wet Openbare Vervoermiddelen artt. 1 en 
15; K. B. 31 Juli 1880, S. 121, art. 5 A; 
Rustdag bes! uit voor transportarbeiders te 
land 1929, S . 306, art. 3.) 

Onder een autobus, waarop de Wet 
Openb. Vervoermidelen van toepassing is , 
is enkel te verstaan eon motorrijtuig, dat 
duurzame verkeersbelangen dient doordien 
het bestemd is om geregeld langs een be
paalden weg de personen, die zich daartoe 
-aanmelden, te vervoeren. In art. 15, le 
lid, ,der genoemde wet wordt van de "open
bare middelen van vervoer" een zoodan ige 
omschl"ijving gegeven, dat de autobussen 
dááronder vallen en zij niet kurmen zijn 
begrepen onder de motorrij tuigen met an
dere bestemming, gebezigd voor vervoer 
va11 pe rsonen, als bedoeld in het tweede 
1 id van art. 15. 

Hieruit vloeit voort, dat de voorschriften 
vau den bij a rt. 10 der genoemde wet be
doelden algemeenen maatregel van be
stuur, voor zooven·e deze voorschr iften 
verplichtingen enkel omtrent autobussen 
inhouden, zooals dit met de artt. 5 A tot 
en met 5 F het geval is, op de in art. 15 , 
2e lid, bedoelde motorrijtuigen niet van 
t.oepass ing zijn. Waar de verp lichtingen in 
gemelde artt. 5 A e. v. neergelegd, onge
veer hetzefde onderwerp betreffen, dat ook 
in art. 3, le lid, van het "Rustdagbesluit 
voor transportarbe iders 1929" regeling 
heeft gevonden, is in dit later tot stand 
gekomen besluit de uitzonderingsbepaling 
van art. 3, 2e I id, tot vervoer van per
sonen met autobussen bepe;-kt, zoodat thans 
voo,· autobussen de eerste en voor de in 
art. 1~, 2e lid, bedoelde motorrijtuigen de · 
regeli ng van het Rustdagbesluit geldt. 

Op het beroep van den Officier van Justiti& 
bij de Arr.-Rechtbank te Utrecht, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van die Recht
bank van 13 J anuari 1931, waarbij, in hooger 
beroep, met bevestiging van een vonnis van 
het Kantongerecht te Amersfoort van 12 No
vember 1930, voorzoover daarbij het telaste 
gelegde bewezen is verklaard, en vernietiging 
van dit vonnis voor het overige, P. H. L., ter 
zake van: ,,als hoofd of bestuurder van eene 
onderneming niet zorgen dat in zijne onder
neming geen arbeid wordt verricht in strijd 
met het krachtens de Arbeidswet 1919 bepaal
de", met toepassing van de artikelen 8, 14, 
74, 83 der Arbeidswet 1919, 3, 6 van het 
K. B. van 6 Juni 1929, S. 308 {Rustdagbe
sluit voor Transportarbeiders te land) , 15 der 
Wet Openbare Vervoermiddel en, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 

vijftig cents en vervangende hechtenis van 
één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Van Lier. 

Ingevolge art. 3 van het Rustdagbesluit voor 
transportarbeiders te land (K. B. 6 Juni 1929, 
S. 306), mag op Zondag op den openbaren 
weg arbe id bestaande in het vervoeren van 
personen met door dieren of krachtwerktuigen 
bewogen wagens, slechts verricht worden, in
dien o. a. de arbe ider een hem betreffende 
rustdagkaart bij zich draagt. 

Te laste van gerequireerde werd ook in hoo
ger beroep door de rechtbank te Utrecht be
wezen verklaard: dat hij op Zondag 10 Augus. 
tus jongstleden des namiddags omstreeks te 
3 uur te Baarn, als hoofd of bestuurder van 
een transportbedrijf, in welke onderneming 
alstoen aldaar op den openbaren weg den 
Amsterdamschestraatweg, door Matheus Jo
hannes Kamerling, oud 41 jaren, althans 
ouder dan 18 jaren, arbeid werd verricht, be
slaande in het vervoeren van personen met 
een dçior een krachtwerktuig bewogen wagen 
(automobiel) , terwijl genoemde Kamerling tij
dens dien arbeid niet eene hem betreffende 
rustdagkaart bij zich droeg als bedoeld in ar
tikel 3 alinea 1 sub c van het Rustdagbesluit 
Yoor 'rransportarbeiders te land 1929, niet 
heeft gezorgd dat alstoen aldaar in die on
derneming die arbeiá door dien arbeider niet 
werd verricht. Met toepassing van de artike
len 8, 14, 74 en 83 der Arbeidswet 1919, 3 en 
6 van het Rustdagbesluit voor transportarbei
ders te land en art. 15 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen volgde veroordeeling tot een 
geldboete ter zake van: a ls hoofd of best4ur
der van eene onderneming niet zorgen dat in 
zijne onderneming geen arbeid wordt ver
richt in strijd met het krachtens de Arbeids
wet 1919 bepaalde. 

Gerequireerde had zich er op beroepen, dat 
volgens lid 2 van art. 3 van het Rustdagbe
slu it het artikel niet geldt voor vervoer van 
personen met autobussen, waarop van toe
passing is de Wet Openbare Vervoermiddelen 
en dat daarom het feit niet strafbaar was. 

Hieromtrent overwoog de Rechtbank dat 
op een bedrijf als door verdachte uitgeoefend 
in beginsel het K. B. van 6 Juni 1929, S. 306, 
toepasselijk is ; dat evenwel art. 3 lid 2 van 
dat K. B. bepaalt dat het in art. 3 lid 1, be
paalde niet geldt voor vervoer van personen 
met autobussen, waarop van toepassing is de 
Wet Openbare Vervoermiddelen; 

dat fe itelijk vaststaat dat in het onderha
vige geval in een z.g. n. touring-car een aan
tal personen vervoerd zijn, dat het hier gold 
een tocht of rondrit en niet een vasten auto
busdienst, rijdende op dienstregeling langs een 
vastgestelde route; 

dat, wat er .zij van de vraag of een touring
car waarmede een dergelijke tocht wordt ge
maakt is aan te merken als een autobus in 
den zin der wet en van voormeld K. B., een 
dergelijk openbaar vervoerm iddel nooit kan 
zijn een autobus waarop van toepassing is de 
,vet Openbare Vervoermiddelen; 

daar toch uit art. 15 lid 1 dier wet ten dui
delijkste blijkt dat onder openbare middel en 
van ve1·voer verstaan worden rijtuigen (en 
vaartui gen), bestemd om geregeld langs een 
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bepaalden weg de personen die zich daartoe den , de Wet Openbare Vervoermiddelen niet 
aanmelden, te vervoeren, zoodat die wet ook van toepassing is; 
alleen op zulke rijtuigen van toepassing is en " dat nu weliswaar de uitzonderingsbepaling 
niet op z.g.n. ,,wilde" autobussen; van artikel 3 al. 2 van het Rustdagbesluit 

dat nu wel in art. 15 lid 2 dier wet motor- niet spreekt van het vervoer van personen 
rijtuigen met andere bestemming, welke voor met motorrijtuigen waarop de Wet Openbare 
personenvervoer worden gebezigd, onder ze- Vervoermiddelen van toepassing is, doch van 
kere voorwaarden in een enkel opzicht met het vervoer van personen met autobussen 
openbare vervoermiddelen in den zin der wet waarop die vVet van toepassing is; 
worden gelijkgesteld, maar dat deze bepaling "dat evenwel moet worden aangenomen, nu 
geenszins strekt om die motorrijtuigen aan het de vVet Openbare Vervoermiddelen op ver-
gezag van bedoelde wet te onderwerpen, zijnde schillende plaatsen het woord "autobus" ge-
alleen beoogd daarop toepasselijk te verkla- bruikt, zonder daarvan eene definitie te ge-
ren het K. B. van 31 Juli 1880, S . 121, hou- ven, dat de wetgever bedoeld heeft in aan-
dende l;iepalingen ter verzekering van de sluiting met het gewone spraakgebruik - alle 
veiligheid der reizigers met openbare midde- openbare middelen tot vervoer van personen 
len van vervoer; voorzoover deze motorrijtuigen zijn met d"n 

dat mitsdien op vervoer met een motorrij- naam "autobus" aan te duiden; 
tuig als hetgene waarmede in het onderhavige " dat uit het vorenstaande dan volgt, dat 
geval is gereden de Wet Openbare Middelen bij het onderhavige geval het vervoelj , van 
van Vervoer niet toepasselijk is, zoodat de personen heeft plaats gehad met een a1.1f;obus 
uitzonderingsbepaling van art. 3 lid 2 K. B. waarop de W et Openbare Vervoermiddelen van 
6 Juni 1929, S. 306, hier ook niet geldt; ioepassing is ; · , .. 

Ten einde een principieele beslissing van "dat mitsdien artikel 3 alinea 1 van het 
den Hoogen Raad uit te lokken, teekende de Transportbesluit hier toepassing moet missen, 
Heer requirant cassatie aan en stelt als mid- zooàat gerequireerde wegens het telastege-
delen voor: 1 °. Schending door niet toepas- legde en bewezen feit niet strafbaar is en had 
sing van art. 352 al. 2 Sv. en door verkeerde behooren te worden ontslagen van alle rechts-
toepassing van art. 351 van dat Wetboek, vervolging." , 
door den verdachte te veroordeelen in plaats Twee vragen doen zich derhalve vooi: ,pl. of 
van dezen te ontslaan van alle rechtsvervol- het motorrijtuig, voorzoover in dit geding 
ging; sprake is, als een "autobus" is aan te merken, 

2°. Schending door niet of verkeerde toe- en zoo ja, of dan het vervoer plaats had met 
passing van art. 3 al. 2 van het "Rustdag- een autobus, waarop de Wet Openbare Ver-
besluit voor transportarbeiders te land 1929 voermiddelen van toepassing is. Feitelijk staat 
en van artikel 15 alinea 2 van de Wet Open- vast, dat er gereden werd met een motor-
bare Vervoermiddelen, door te beslissen, dat rijtuig van gerequireerde's autobusonderneming 
de uitzonderingsbepaling van art. 3 al. 2 van te Wateringen, en wel met een touring-car, 
het Rustdagbesluit in casu niet geldt; waarmede een aantal personen een tocht of 

In de toelichtende schriftuur wordt aange- rondrit maakte. Blijkens het, ten aanzien van 
voerd: ,,dat in casu feitelijk vaststaat, dat het bewezen verklaarde bevestigde, vonnis van 
de in de dagvaarding omschreven arbeid be. den Kantonr. werden er een 28-tal personen 
stond in het vervoeren van personen met een vervoerd van 's-Gravenhage naar de omstre-
motorrijtuig, welk motorrijtuig eene andere ken van het Gooi en terug. Uit een en ander 
bestemming had dan om geregeld langs een volgt, dat er gereden werd met een motor-
bepaalden weg de personen die zich daartoe •rijtuig, dat in het gewone spraakgebruik met 
aanmelden, te vervoeren, doch op het in de de naam "autobus" wordt aangeduid. 
dagvaarding genoemde tijdstip werd gebezigd Is nu op deze autobus de Wet Openbare 
voor vervoer van personen en ruimte bood Vervoermiddelen van toepassing? Volgens art. 
voor tenminste acht personen buiten den be- 15 lid 1 geldt deze wet voor rijtuigen, bestemd 
stuurder; om geregeld langs een bepaalden · weg per-

"dat het vervoer van personen alzoo plaats sonen te vervoeren. Over een dergelijk rijtuig 
nad met een motorrijtuig als bedoeld in het gaat het in dit geding niet. Toch zou volgens 
tweede lid van artikel 15 van de Wet Open- de schriftuur van den Heer requirant op de 
bare Vervoermiddel en; bedoelde autobus de Wet Openbare Vervoer-

,,dat zoodanig motorrijtuig volgens gemeld middelen van toepassing zijn omdat krach-
artikel van de Wet Openbare Vervoermidde- tens lid 2 van art. 15 dier wet de autobus wat 
len voor de toepassing van een op art. 10 van betreft den bij art. 10 der wet bedoelden al-
die Wet steunenden en ter uitvoering van die gemeenen maatregel van bestuur als openbaar 
"\Vet vastgestelden algemeenen maatregel van I middel van vervoer beschouwd dient. te wor
bestuur mede als openbare middelen tot ver- . den. De wetgever heeft bedoeld, dat ook voor 
voer van personen worden beschouwd; dat I personenvervoer met rijtuigen, waarmede geen 
derhalve artikel 10 van de Wet Openbare geregelde dienst wordt uitgeoefend, de z.g.n. 
Vervoermiddelen ook op bedoelde motorrij- wilde diensten, de voorschriften ter bescher-
tuigen van toepassing is , daar - ware dit niet ming van de veiligheid van de reizigers zou-
het geval - de bedoelde algemeene maat- den gel den. Bij het arrest van den Hoogen 
regel van bestuur ten aanzien van deze soort Raad van 19 December 1927 N. J . 1928, 177, 
motorrijtuigen verbindende kracht zou mis- W. 11789 is beslist, dat art. 15 sub 2 in dien 
sen; 1 zin is te verstaan, dat de artt. 2 en 1 van 

,,dat de Rechtbank d'ls ten onrechte heeft het K. B. van 31 Juli 1880, S. 121, ook toe. 
beslist, dat op een motorrijtuig als hetgene passing moeten vinden ten aanzien van de 
waarmede in het onderhavige geval is gere- motorrijtuigen in art. 15 sub 2 der wet om-
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schreven en niet in dien zin, dat krachtens 
art. 10 ook voor zoodanige motorrijtuigen voor
schriften zouden mogen worden vastgesteld. 
Juist uit het bepaalde bij art. 15 sub 2, waar
bij de wetgever, bij de wijzigingswet van 30 
Juli 1926, S. 250, het noodig heeft gevon
den enkele bepalingen te geven voor andere 
motorrijtuigen dan de eigenlijke openbare 
middelen van vervoer, blijkt, dat de wet Open
bare Vervoermiddelen niet bedoeld is voor die 
motorrijtuigen, welke geen eigenlijke open
bare middel en van vervoer zijn in den zin van 
art. 15 lid 1. En wanneer nu in art. 3 sub 2 
van het meergenoemde Rustdagbesluit ge
sproken wordt over autobussen, waarop van 
toepassing is de Wet Openbare Vervoermid
delen, zijn daarmede blijkbaar bedoeld de 
a utobussen, waarmede geregeld langs een be
paalden weg personenvervoer plaats heeft, 
openbare middelen van vervoer volgens art. 
15 lid 1 der Wet. 

Over de diensttijden van den bestuurder van 
een motorrijtuig vallende onder art. 16 lid 1, 
zijn• (iooals art. 10 der wet eischt) voorschrif
ten gegeven in de artt. 5c volg. van het 
K. B. van 31 Juli 1880, S . 121, gewijzigd 19 
Maart' 1928, S. 72. Volgens het reeds genoem
de arrest gelden deze voorschriften niet voor 
de motorrijtuigen omschreven in art. 15 lid 2 
der ,vet. 't Is hiermede in overeenstemming, 
dat de regeling van den diensttijd voor die 
motorrijtuigen is geschied in het Rustdagbo
sluit voor transportarbeiders te land. 

Ik kan derhalve niet meegaan met de c!oor 
den H-ee1· requirant verdedigde opvatting en 
vereenig mij met de uitspraak der rechtbank. 

Mijn conclusie strekt dus tot verwerping 
van het beroep. 

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

Schepel ; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

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

0. dat bij het in zooverre bevestigde ~on
nis van den Kantonrechter wettig en o-rer
tuigend bewezen is verklaard, dat, enz. (Zie 
Concl. Adv.-Gen.); 

dat uit dit vonn is verder blijkt, dat de 
Kantonrechter als vaststaande heeft aange
nomen, dat de in de bewezenverklar.ing be
doelde, door een krachtwerktuig bewogen wa
gen (automobiel) was een motorrijtuig, ge
bezigd voor vervoer van personen, ruimte 
biedend voor ten minste acht personen buiten 
den bestuurder, met andere bestemming dan 
om geregeld langs een bepaalden weg de per
sonen, die zich daartoe aanmelden, te vervoe
ren, en in dit geval gebezigd voor ander ver
voer ,·an personen dan dat binnen een ge
m eente; 

dat uit het bestreden vonnis blijkt, dat ook 
de Rechtbank bij hare beslissing dit alles als 
vaststaande heeft aangenomen; dat de R echt
bank onder meer heeft overwogen, dat feite
lijk vaststaat, dat in het onderhavige geval in 
een zoogenaamde touring-car een aantal per
sonen vervoerd zijn ; dat het hier gold een 
tocht of rondrit en niet een vasten dienst, rij 
dende op dienstregeling langs een vasti,;eotel
de route ; 

dat bij het bestreden vonnis het bewezen 
verklaarde is gequalificeerd en te dier zake 
Rtraf is opgelegd als boven is gezegd; 

0. ten aanzien van de voorgestelde midde
len: 

dat bij de toel ichting daarvan bij schriftuur 
a ls feitelijk vaststaande wordt aangenomen 
datgene, waarvan inderdaad Kantonrechter en 
Rechtbank bij hunne beslissingen zijn uitge
gaan en dat zij dus a ls vaststaande hebben 
aangemerkt ; 

dat verder in de schriftuur ter verdediging 
van de middelen wordt aangevoerd: dat vol 
gens het tweede lid van artikel 3 van ge-
noemd Rustdagbesluit het bepaalde in het 
eerste lid van dat artikel (waarbij arbeid 
door een man of vrouw op Zondag op den 
openbaren weg, bestaande in onder andere 
het vervoeren van personen met door kracht
werktuigen bewogen wagens, onder meer wordt 
verboden, wanneer de a rbeider of arbeidster 
niet t ijdens eiken arbeid in het transportbe
drijf in het loopende kalenderjaar eene hem 
of haar betreffende rustdagkaart bij zich 
draagt) niet geldt voor vervoer van personen 
met autobussen, waarop van toepassing is de 
Wet Openbare Vervoermiddelen; 

dat het vervoer van personen plaats had 
met een motorrijtuig als bedoeld in het twe<;,
de lid va n artikel 15 van de Wet Openbare 
Vervoermiddel en; 

dat, enz. (Zie voor de verdere verdediging 
der middelen de Concl. Adv.-Gen.); 

dat dit betoog slechts dan juist ' kan zijn, 
wanneer inderdaad de in de bewezenverkla
ring bedoelde, door een krachtwerktuig be
wogen wagen (automobiel) is een autobus, 
waarop van toepassing is de Wet Openbare 
Vervoermiddelen, aangezien immers slechts 
voor het vervoer van personen met zoodanige 
autobussen volgens het tweede lid van artikel 
3 van het "Rustdagbesluit voor transport
arbeiders te l and 1929" het in het eerste lid 
bepaalde niet geldt en dus slechts dan de 
onder c. aldaar omschreven verplichtingen 
omtrent het bij zich hebben en vertoonen van 
een rustdag kaart niet bestonden; 

dat nu artikel 1 van de Wet Openbare Ver
voermiddelen a ls eene van de soorten van 
openbare middelen tot vervoer van personen 
noemt de autobussen, terwijl uit den daar ge
stelden en in de artikelen 2 en volgende ver
der uitgewerkten eisch, dat voor het in wer
king brengen van een autobusdienst vooraf
gaande overheidsvergunning moet zijn ge
vraagd en verkregen, moet worden opgemaakt, 
dat onder autobus hier enkel is te verstaan 
een motorrijtuig, dat duurzame verkeersbe
langen dient doordien het bestemd is om ge
regeld ktngs een bepaalden weg de personen, 
die zich daartoe aanmelden, te vervoeren; 

dat deze opvatting van het begrip "autobus" 
ook geheel overeenstemt met de uit de schrif
telijke stukken blijkende bedoeling, waar
mede bij de wet van 30 Juli 1926, S. 250, de 
e isch van de voorafgaande overheidsvergun
ning in de Wet Openbare Vervoerm iddelen 
is opgenomen; 

dat verder in artikel 15, l e lid, van de 
woorden " openbare middelen tot vervoer van 
personen" eene zoodanige omschrijving wordt 
gegeven, dat de autobussen dááronder vall en 
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en zij niet kunnen zijn begrepen onder de 
motorrij tuigen met andere bestemming, gebe
zigd voor vervoer van personen, als bedoeld 
in het tweede lid van genoemd artîkel; 

dat hieruit voortvloeit, dat de voorschriften 
van den bij artikel 10 der wet bedoelden al
gemeenen maatregel van bestuur, voor zoo
verre deze voorschriften verplichtingen enkel 
omtrent autobussen inhouden, zooals dit met 
de artikelen 5 A tot en met 6 F het geval is, 

op de in artikel 15, 2e lid, bedoelde motor
rijtuigen niet van toepassing zijn; 

dat, waar de verplichtingen, in bovenbe
doelde arti'kelen 5 A en volgende neergelegd, 
ongeveer hetzelfde onderwerp betreffen, dat 
ook in artikel 3, l e lid, van het "Rustdagbe
sluit voor transportarbeiders 1929" regeling 
heeft gevonden, in dit later tot stand gekomen 
besluit de uitzonderingsbepaling van artikel 
3, 2e I id, tot vervoer van personen met auto
bussen is beperkt, zoodat thans voor autobus· 
sen de eerste en voor de in artikel 15, 2e lid, 
bedoelde motorrijtuigen de regeling van het 
Rustàagbesluit geldt; 

dat, waar nu feitelijk vaststaat, dat het in 
de bewezenverklaring bedoelde motorrijtuig 
was er een, dat valt onder artikel 16, 2e lid, 
de Rechtbank terecht, zij het dan op andere 
gronden, het bewezen verklaarde strafbaar 
heeft geoordeeld, zoodat de voorgestelde mià 
delen zijn ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

12 Mei 1931. KONINKLIJK BESLUIT.(La
ger Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De aanvrage om medewerking voor den 
bouw van een bergplaats voor het gym
nastiekmateriaal behoort te worden inge• 
willigd, nu de bouw de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stel
len, niet to boven gaat, aangez ien in het 
schoolgebouw -geen gelegenheid is om een 
bergruimte voor het gymnastiekmateriaal 
te maken. 

Wij WILHELMI A, enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Wehl tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 18 
" ovember 1930, n°. 133, waarbij, met vernie• 
t ig ing rnn het besluit van dien Raad van 25 
Augustus 1930, is bepaald, dat de door het 
Bestuur der "Vereeniging tot stichting en in• 
standhouding van eene school met den Bijbel 
in de gemeente Wehl en on1geving", geves
tigd te Wehl, overeenkom t ig art. 72 der La
ger Onderwijswet 1920 gevraagde medewer
k ing voor het aanbouwen aan de bij zondere 
school dier vereeniging aldaar, van etme be
hoorlijke bergplaats voor het gymnastiekma
teriaal alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies va11 
22 April 1931, n°. 124 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en vVeten chappen van 7 
Mei 1931, n°. 9423, afd . L.O.F.; 

0. dat de Raad der gemeente Wehl bij be
sluit van 25 Augustus 1930 afwijzend heeft 
beschikL op het verzoek van het Bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 

van eene school met den Bijbel in de gemeente 
1 Wehl en omgeving, om medewerking t€ ver

leenen tot het tot stand komen van een be
hoorlijke bergplaats voor het gymnastiekma
teriaal, uit overweging dat is gebleken, dat 
het de bedoeling is om aan de achterzijde der 
school een aanbouwing te maken van steen, 
voor het opbergen van palen, manden en an
der spelmateriaal; dat het hem onnoodig voor
komt den gevraagden aanbouw te doen, a lleen 
voor het verkrijgen van bergruimte voor spel
materiaal, wijl de kosten daarvan vrij belang
rijk zullen zijn en met eonig overleg en mede
werking, zeer zeker een geschikte ruimte kan 
worden verkregen in de bestaande school of 
wel schoolgang; dat de zeer ongunstige finan
cieele toestand der gemeente niet gedoogt, om 
eenige uitgaven te doen, welke niet dringend 
noodig zijn of door eenige samenwerking kun
nen -worden voorkomen; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Ged. Sta
ten van Gelderland in beroep was gekomen. 
dit college bij besluit van 18 Novembe-r '1930 
met vernietiging van het bestreden raadsbe
sluit heeft bepaald, dat de gevraagde mede
werking alsnog moet worden verleend, daarbij 
overwegende, dat de onderwerpelijke aanvrage 
om medewerking steun vindt in het bepaalde 
bij art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 ;' dat, 
dalfr werd voldaan aan de in art. 73 del"\vet 
omschreven vereischten, voorzoover te dezen 
van toepassing de Raad die medewerking niet 
had mogen weigeren; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, ditt het 
hem onnoodig voorkomt, den gevraagden aan
bouw te doen, wijl de kosten daarvan vrij be-
1 angrij k zullen zijn en met eenig overleg en 
medewerking wel een geschikte ruimte kan 
worden gekregen in de bestaande school of 
wel schoolgang; dat de zeer ongunstige finan
cieele toestand der gemeente niet gedoogt, om 
eenige uitgave te doen welke z. i. kunnen wor
den vermeden; dat het geven van gymnastiek
onderwijs voor de leerlingen eener landbou
wende bevolking hem ook geheel overbodig 
voorkomt, te meer nog wanneer de leerlingen 
meest meer dan ½ uur moeten loopen om de 
school te bezoeken; dat de tijd aan dat onder
wij s be teed z. i. veel nuttiger kan worden 
aangewend voor het geven van onderwijs in 
vakken, · die voor de leerlingen in hun verder 
leven meer noodzakelijk zijn; 

0. dat de aanvrage om medewerk ing voor 
den bouw van een bergplaats voor het gym
nastiekmateriaal voldoet aan de in art. 73 der 
Lager Onderwijswet 1920 omschreven vereisch
ten, voorzoover te dezen van toepassing; 

dat mitsdien ingevolge art. 75 dezer wet de 
medewerking behoort te worden verleend ten
zij de bouw de normale eischen, aan h~t ge
ven van lager onderwijs te stellen, te bover 
zou gaan; 

dat dit laatste in het onderhavige geval niet 
het geval is, aangezien blijkens een op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur inge
wonnen adv ies van den bouwkundig inspec
teur van het lager onderwijs in het schoolge
bouw geen gelegenheid is om een bergruimte 
voor het gymnastiekmateriaal te maken ter
wijl niet kan worden gezegd, dat het o;,der-
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wijs in het vak lichamelijke oefening de nor
male eischen aan het geven van I ager onder
wijs te stellen, te boven gaat; 

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

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

w·etenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

13 Mei 1931. KONINKLIJK BESLUIT.(La
ger Onderwijswet 1920 Art. 101 4e lid.) 

Nu de wet nergens voorschrijft, dat het 
schoolbestuur aan den gemeenteraad me
dedeeling moet doen van het aanbrengen 
van eene verbetering, kan de omstandig
heid,' dat dit niet is geschied, geen grond 
zijn om de vergoeding niet overeenkomstig 
het 4e hd vast te stel Jen. 
-., De vergoeding vindt het meest overeen° 
komstig de strekking der wet plaats, wan-

. -neer deze, ingeval de bizondere school een 
lager maximumgetal leerlingen per klasse 
heeft dan de overeenkomstige openbare 
scpplen in de gemeente, wordt bepaald 
n'aar de gem iddelde bedragen van de 
kosten per leerling van het openbaar lager 
onderwijs in een "gelijksoortige" gemeente, 
die het laagste maximum per klasse heeft 
van allen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op 1 °. de beroepen van het 

Bestuu1· der Schoolvereeniging "Agathe Snel
len" te Utrecht tegen de besluiten van Ged. 
Staten van Utrecht van 9 Sept. 1930, 3e afd., 
onderscheidenlijk n°. 2809/2117 en n°. 2809/ 
2118, waarbij ongegrond zijn verklaard zijne be
roepen tegen het besluit van den Raad der ge
meente Utrecht van 13 Maart 1930, houdende 
vaststelling o.m. van de vergoeding, bedoeld 
in art. 101 der Lager Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1927 ten behoeve van de bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, Zuilen
straat 7, aldaar, en van de bijzondere school 
\"OOr uitgebreid lager onderwijs, Zuilenstraat 
7, aldaar; 2°. de beroepen van het boven
genoemde Bestuur tegen de besluiten van Ged. 
Staten van Utrecht van 9 September 1930, 3e 
Afd., onderscheidenlijk n°. 2809/2119 en n°. 
2809/2120, waarbij ongegrond zijn verklaard 
zijne beroepen tegen het besluit van den Raad 
der gemeente Utrecht van 27 Maart 1930, hou
dende vaststelling o.m. van de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 der Lager Onderwijswet 
1920, over het jaar 1928, ten behoeve van de 
bovengenoemde bijzondere scholen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 April 1931, n°. 45; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,vetenschapen van 9 
Mei 1931, n°. 9422, afd. L. 0.. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Utrecht bij 
besluiten van 13 en 27 Maart 1930 o. m. heeft 
,·astgesteld de vergoeding, bedoeld bij art. 101 
der Lager Onderwijswet 1920 over de jaren 
onderscheidenlijk 1927 en 1928 ten behoeve 
van de bijzondere school voor gewoon- en die 
voox uitgebreid lager onderwijs van de School
vereéniging "Agatha Snell en", Zuilenstraat 7, 
te Utrecht ; 

dat· van deze besluiten het Schoolbestuur bij 
Ged. Staten van Utrecht in beroep is geko
men, aanvoerende, dat in deze raadsbesluiten 
als gronds] ag ten onrechte is genomen het ge
middelde bedrag per leerling van de over
eenkomstige openbare lagere scholen in die 
gemeente, hoewel het Schoolbestuur een la!\~r 
maximum-getal leerlingen per klasse, namehJk 
24, heeft gesteld dan het maximum-getal van 
de evenbedoelde openbare lagere scholen en 
de gemeente dus niet eene gel ijke verbetering 
heeft ingevoerd, wodat de vergoeding volgens 
het vierde lid en niet - zooals verkeerdelijk 
is geschied - volgens het tweede lid van het 
aangehaalde art. 101 had moeten zijn bere
kend; weshalve het Schoolbestuur verzoekt 
om, met vernietiging van het bestreden raads
besluit, de vergoeding opnieuw te willen vast
stellen; 

dat Geel . Staten bij besluiten van 9 Septem
ber 1930, 3e Afd. nummers 2809/2117 tot en 
met 2120 de beroepen ongegrond hebben ver
k i aard· 

dat Geel. Staten daarbij ten aanzien van de 
scholen voor gewoon lager onderwijs hebben 
overwogen, dat naar luid van art. 101, derde 
lid, der Lager Ondery,;ijswet 1920, voor ge
meenten, waar o. a. eene gel ijke verbetering 
van de bestaande overeenkomstige openbare 
scholen niet werd ingevoerd, art. 75 van de 
genoemde wet van toepassing is; dat de toe
passelijkverklaring van art. 75 in art. 101 
naar het oordeel van hun college aldus moet 
worden verstaan, dat, evenals in de gevallen 
van stichting en verbouwing van schoolgebou
wen, genoemd in art. 75, bij de uitvoering van 
art. 101 zelfstandig - dus los van hetgeen 
ingevolge art. 75 mocht zijn besloten - moet 
worden beslist, of de gemeente àl dan niet 
tot de stichting van eene openbare school voor 
uitgebreid lager onderwijs zal overgaan -
welke vraag hier niet aan de orde is - of het 
maximum-getal leerlingen, dat per klasse 
wordt toegelaten, voor de overeenkomstige 
openbare lagere scholen àl dan niet zal ver-
1 agen tot het daar beneden gelegen maximum
getal van eene bij zondere lagere school; dat 
deze uitlegging hun college ook hierom juist 
voorkomt, omdat een schoolgebouw niet nood
zakelijk met toepassing van art. 72 der wet 
behoeft te zijn of te worden gesticht of ver
bouwd en omdat een schoolbestuur ook buiten 
de gevallen van stichting of verbouwing be
voegd is zonder voorkennis of medewerking 
van den gemeenteraad het maximum-getal 
leerlingen dat per klasse wordt toegelaten , 
beneden het voor de overeenkomstige open
bare scholen geldende maximum te verlagen; 
dat derhalve bu iten beschouwing dient te blij
ven, of de gemeenteraad à] dan niet naar aan
leiding van aanvragen ingevolge art. 72 eene 
beslissing heeft genomen, als bedoeld in het 
derde lid - waarvan hier de rede niet is -
of het v ie1·de lid van art. 75; dat ook niet 
behoeft te worden gerekend met het bes lui t 
van 21 April 1922 van den Raad der gemeente 
Utrecht, waarbij , naar aanleiding van een 
toenmal ig verzoek van het in beroep gekomen 
schoolbestuur, om medewerking tot stichting 
van een schoolgebouw voor gewoon en uitge
breid lager onderwijs, onder vermelding, dat 
het maximum-getal leer! ingen per klasse 20 
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z?u zijn, was beslist om voorloopig ten · aan
zien van het maximum-aantal leerlingen, dat 
op de openbare lagere scholen mag worden 
toegelaten, de bestaande regeling te hand
haven· dat hier kan worden daargelaten, of 
dit ra;dsbesluit terecht werd ingetrokken bij 
raadsbesluit van 22 Maart 1923, op grond, 
dat de machtiging tot stichting van die scho
len, welke toenmaals ingevolge de wet van 
21 April 1922, S. 195, was vereischt, niet werd_ 
verleend, evenals de vraag of die intrekking 
nood ig en/of rechtsgeldig was, vermits met 
Ons besluit van 2 Juni 1930, n°. 26, moet 
worden aangenomen, dat . rechten, uit eene 
eerder ingewi lligde aanvrage voortvloeiende, 
geacht moeten worden door een later verzoek 
te zijn verwerkt, en dus rechten, welke moge
lijk nog konden voortvloeien uit het raadsbe
slui t van 21 April 1922, in elk geval geacht 
moeten worden te zijn verwerkt door de aan
vrage van 5 October 1923 en het daarop na 
de evengenoemde raadsbesluiten gevolgde 
raadsbesluit van 29 November 1923, om mede
werking te verleenen tot inwendige verbou
wing van het schoolgebouw Zuil enstraat 7, 
welke verbouwing is uitgevoerd; dat bij aan
vragen om vergoeding ingevolge art. 101 den 
Raad der gemeente Utrecht noch door het in 
beroep gekomen schoolbestuur noch door een 
ander schoolbestuur ooit is medegedeeld, dat 
het maximum-getal leerlingen dat per klasse 
wordt toe ge l aten, tot beneden het voor de 
overeenkomstige openbare scholen geldende 
maximum is verlaagd, zoodat de Gemeente
raad niet ingevolge art. 101, derde lid, een 
antwoord . heeft behoeven te geven op de 
vraag, of à! dan niet eene gelijke verbetering 
op de laatstbedoelde scholen moet worden in
gevoerd; dat het in beroep gekomen school
bestuur alzoo ten onrechte toepass ing van het 
vierde l id van voormeld art. 101 verzoekt; 

dat Ged. Staten ten aanzien van de scholen 
voor uitgebre id lager onderwijs, behalve de 
voormelde overwegingen, nog hebben overwo
gen, dat, omdat de bes] issing van art. 101 
zelfstandig - dus los van hetgeen ingevolge 
art. 75 mocht zijn besloten - moet worden 
genomen, het ten deze niet ter zake doet, dat 
de R aad der gemeente Utrecht bij besluit van 
12 Mei 1921 ingevolge art. 75, derde lid, 
naar aanleiding van de stichting van een 
schoolgebouw voor uitgebreid lager onderwijs 
aan de Maliebaa n door de vereeniging voor 
Christelijk Lager en Uitgebreid Lager Onder
wijs te Utrecht, waarbij een maximum-aantal 
leerlingen per klasse van 20 was opgegeven, 
heeft beslist om voorloopig ten aanz ien van 
het maximum-aantal leerlingen, dat op de 
openbare lagere schol en kan worden toegela
ten, de bestaande regeling te handhaven; 

dat van deze besluiten het Schoolbestuur bij 
Ons in bernep is gekomen, aanvoerende, dat 
Ged. Staten ten onrechte schijnen te meenen, 
dat de betreffende school besturen eene even
t.ueele verlaging van het max imum-getal leer
lingen per klasse zouden moeten melden bij 
de aanvrage van de gemeentelijke vergoeding. 
we lke meen ing in de Lager Onderwijswet 1920 
geen steun vindt, voor welke mededeeling dan 
ook geen plaats is ingeruimd op het te ge
bru iken formuli er voor die aanvrage, en, wat 
bet zwaarst weegt, welke wijze van doen ten 

zeerste onbillijk zou zijn ten opzichte van het 
gemeentebestuur, daar immers de vergoedings
aanvrage, model K , wordt ingediend in Janu
ari en gaat over het afgeloopen jaar, zoodat 
de bedoelde mededeeling den Raad pas zou 
bereiken ten minste een jaar, nadat op de bij
zondere school de verbetering was ingevoerd 
en den R aad dus geen ge legenheid gegeven 
zou zijn om tijdig te bes! issen, of de verbete
ring ook zou worden ingevoerd op de open
bare scholen gedurende het tijdvak, waarnver 
de aanvrnge loopt; dat de Lager Onderwijswet 
1920 echter nergens voorschrijft, hoe dan wèl 
de mededeel ing moot geschieden; dat dus mag 
worden aangenomen, dat elke manier goed is, 
waarbij de gemeenteraad gelegenheid krijgt, 
tijdig zijne beslissing te nemen; dat in d•J 
onderhavige kwestie tusschen den Raad der 
gemeente Utrecht en de Schoolvereeniging 
,,Agatha Snellen", het gemeentebestuur daar
toe voldoende gelegenheid gehad heeft; dat 
immers reeds bij eene aanvrage om medewer
king tot stichting van een schoolgebouw door 
het Schoolbestuur een maximum-getal is ge
noemd, waarbij de Raad besloot niet tot der
gelij ke verbetering over te gaan van het open
baar onderwijs; dat wel is waar nadien he 
raadsbesluit omtrent den bouw is ingetrokken, 
maar eeni ge maanden later gelden voor de 
verbouw ing van het bestaande gebouw werden 
toege taan; dat Burgemeester en Wethouders 
de bestekken en plannen toen hebben gezien 
en goedgekeurd, uit welke plannen onomstoo
telijk bleek, dat het Schoolbestuur vasthield 
aan zijn maximum-aantal, daar de ruimte in 
de lokalen zoo is, dat er ten hoogste 24 leer
lingen geplaatst kunnen worden en da n nog 
a lleen, indi en er ontheffing verkregen wordt 
van de bepaling in het Bouwbesluit, betre f
fende de ruimte tusschen banken en achter
muur (art. 17, 6e lid}; dat dergelij ke plannen 
toch niet, zonder goed nagegaa n te zijn, wor
den goedgekeurd; dat dus op die wijze het 
Gemeentebestuur kennis kreeg uit officieele 
stukken van de verbetering, d ie werd inge 
voerd; dat dus Burgemeester en Wethouders 
den Raad hadden kunnen inlichten en een 
besluit uitlokken overeenkomstig art. 101 , 3e 
1 id, van de L ager Onderwijswet 1920 ; dat het 
verweer, dat het gemeentebestuur onkundig 
werd gelaten, mi tsdien niet opgaat; 

0 . dat art. 101, 1 id 2, der Lager Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat de vergoeding, bedoeld 
in lid 1 van dit artikel , in gemeenten, die 
eene of meer overeenkomstige scholen in stand 
houden of eene gelijke verbetering der be
staande overeenkomstige schol en hebben inge 
voerd, per leerling bedraagt het gemiddelde 
bedrag per leerling van de kosten over het
zelfde dienstjaar der overeenkomstige open
bare lagere scholen in de gemeente ; 

dat de strekking van de bepaling van lid 3 
van a r t. 101, waarbij art. 75 van toepassing 
is_ verklaard voor gemeenten, waar eene ge
hJke verbeter ing der bestaande overeenkom
~tige chol en niet werd ingevoerd, geene an
dere is dan dat do gemeenternad, indien aa11 
eene bijzondel'e school eene "verbetering" is 
ingevoerd, za l moeten overwegen, of ook aan 
de overeenkomstige openbare school "eene ge
lij ke verbetering" zal worden ingevoerd; 

dat, indi en aan de bij zondere school eene 
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verbetering is ingevoerd, welke op de open- , 
bare ni t is ingevoerd, de vergoeding niet vol
gens de bepaling van art. 101, lid 2, der wet, 
maai· volgens lid 4 moet plaats vinden, waar
bij als overeenkom tige openbare lagere school 
in eene ge lij ksoortige gemeente is te beschou
wen eene overeenkomstige school, waarop eene 
gelij ke verbeter ing is ingevoerd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

dat, nu de wet nergens voorschrijft, dat het 
school bestuu r aan den gemeenteraad mede
dee l ing moet doen van het aanbrengen van 
eene verbeten ng, de omstancl igheid1 dat dit 
niet is geschied, geen grond kan z11n om de 
vergoeding niet overeenkomstig het vierde lid 
van art. 101 vast te stellen; 

0. wat betreft de onderhavige verbetering, 
hierin bestaande, dat het maximum-getal leer
! i ngen dat per ki asse op de school voor ge
woon lager onderwijs en die voor uitgebreid 
lager 01,derwijs wordt toegelaten, i gesteld 
op 24, dat zoodanige verbetering op de over
eenkomstige openbare scholen in Utrecht niet 

met vernietiging van de bestreden besluiten 
van Ged. Staten van Utrecht en van de be
sluiten van den Gemeenteraad van Utrecht 
van 13 en 27 Maart 1930, voor zoover daarbij 
de vergoeding, bedoeld in art. 101, eerste lid , 
der Lager Onderwijswet 1920 over de jaren 
1927 en 1928 ten behoeve van de school voor 
gewoon lager onderwijs en de school voor uit
gebre id lager onderwijs

1 
Z uilenstraat 7, zijn 

vastgesteld, deze vergoectingen te bepalen voor 
gewoon lager onderwijs voor het jaar 1927 op 
f 1442.88 en voor het jaar 1928 op f 1467.34, 
voor de school voor uitgebreid lager onderwij s 
voor het jaar 1927 op f 1526 en voor het jaar 

1 1928 op f 1677.98. 

is ingevoerd; 
d_át op verzoek van de Afdeel ing van den 

Raad van State, voor de Geschi llen van Be
stuu r, nader is onderzocht, of zooclamge ver-

' betering is ingevoerd op de overeenkom t ,ge 
openbare lagere school in eene gel ij ksoortige 
'l"emeente, waarbij in aansluiting bij de rege
ling, welke art. 15, lid 3, van Ons bes luit 
van 4 September 1923, S . 432, geeft voor het 
geva I dat de gemeente niet eene of meer over
eenkomstige openbare lagere scholen in stand 
houdt, al gelij ksoortige gemeenten zijn be
schouwd de gemeenten, die gerangschikt zijn 
in deze! fcle klasse van de tabel , destijds be
hoorende bij de wet tot regeling van de Per
soneele belasting; 

dat bij d it onderzoek is gebleken, dat geen 
enkele dezer gemeenten het maximum-getal 
leerl ingen, dat per klasse wordt toege laten, 
tot 24 heeft ver] aagd; 

dat ge n enkele d ier gemeenten voor het 
openbaar uitgebreid lager onderwijs een lager 
max imum heeft dan 30, het maximum, dat 
geldt voor het openbaar uitgebreid lager on
derwij in Utrecht; 

dat onder deze omstandigheden ten aanzien 
van de uitgebreid lager onderwijsschool van 
het appelleerende school bestuur de vergoecli ng 
niet op een ander clan door den gemeenteraad 
vastgesteld bedrag kan worden bepaald; 

dat voorts bij het voornoemde onderzoek is 
gebleken, dat in de gemeente Hilversum de 
regel ge ldt, dat niet meer dan gemiddeld 34 
leerlingen in de klassen van de scholen voor 
gewoon Jager onderwijs zitten, terwijl voor 
de gemeente Utrecht d it getal hooger is; 

dat in geen ander ge lij ksoortige gemeente 
een lager maximum per klasse geldt; 

dat de vergoeding het meest overeenkomstig 
de strekking van de wet plaats vindt, wanneer 
voor de school voor gewoon lager onderwijs 
van het appelleerende schoolbestuur de ver
goeding wordt bepaald naar de gemiddelde 
bedrairen van de kosten per leerling van het 
openbaar gewoon lager onderwijs in de ge
meente Hilversum over de jaren 1927 en 1928, 
welke blijkens het vorengemelde onderzoek 
onderscheidenlij k f 15.03 en f 15.61 zij n ge
"'eest; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
L. 1931. 

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

(A.B.) 

18 lifei 1931. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Sr. art. 461 ; Gemeentewet art. 150.) 

De omstandigheid, dat de gemeentelij ke 
verordening wu zij n getreden in hetgeen 
van a lgemeen R ij k be lang is, zo u er nim
mer toe kunnen leiden de verordening niet 
verbindend te verk laren, daar de vraag. 
of die omstandigheid zich voordoet, niet 
ter beslissing van den rechter staat, doch 
aan de administratieve macht ter beoor
deel ing is gelaten. 

De opvatting der Rb., dat door de artt. 
469 en 461 Sr. zou zijn tot uiting gekomen 
een wil van den Rijk wetgever om de stof 
in die artikelen vervat uitputtend te rege
len, in dien zin, dat lagere wetgevende 
organen, zich het daarbij geregelde belang 
n iet zouden mogen aantrekken, kan niet 
worden aanvaard. 111 het algemeen is de 
gemeentewetgever bevoegd t . a . v. een re
geling der Rijkswet aanvu ll end op te tl'e
den. Nu van strijd met de R ijkswet geen 
sprake is, heeft de Rb. ten onrechte aan 
de bepaling van de verordening van de 
gemeente Deurne, betreffende het betreden 
van hooi- of weiland verbindende kracht 
ontzegd. 

Op het beroep van den Officier van J ustitie 
bij de Arr. -Rechtbank te Roermond, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van genoemde 
Rechtbank van 24 Februari 1931, waarbij, in 
hooger beroep bij verstek, na vernietiging van 
een door het K antongerecht te Helmond op 27 
November 1930 mondeling gewezen vonnis, 
de gerequireerde A. P. van den B. van alle 
rechtsvervolg ing is ontslagen. 

Conclus ie van den Procureur-Generaal Tak. 

De Verordening van Deurne, betreffende het 
betreden van hooi- of weiland, verb iedt in ar
tikel 1 aan anderen clan de daartoe gerech
tigden zonder schriftelij ke vergunning van den 
gebruiker te loopen of zich te bevinden op 
eenig hooi - of weiland gedurende de maanden 

ovember tot en met April, terwij l haar arti
kel 2 tegen overtreding hiervan hechtenis of 
geldboete als straf bedreigt. 

De Arr.-R echtbank te Roermond verklaarde 
nu ten aanzien van gerequireerde bewezen: 
,,dat hij den tweeden N ovember 1930 des voor-

9 
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middags circa tien uur te Vlierden gemeente 
Deurne, ter plaatse genaamd de Weilanden, 
zonder daartoe gerechtigd te zijn en zonder 
schriftelijke vergunning van den gebrniker 
van den grond heeft geloopen over meerdere 
perceelen weiland, in e igendom en in .gebrnik 
bij A. Raaimakers te Vlierden." 

Zij ontsloeg hem deswege echter van a lle 
rechtsvervolging, omdat de Rijkswetgever de 
materie aan zich zou getrokken hebben bl ij 
kens de arti kei en 460 en 461 Sr. 

Tegen deze zienswijze komt haar Officier 
van Justitie zich verzetten, als middel bij 
schriftuur aanvoerende ter ondersteuning van 
zijn cassatieberoep : ,,Schending door niet. 
a lthans verkeerde toepassing van de artikelen 
23, 460 en 461 Sr., 348, 350, 351, 352, 358, 
369 Sv., 160, 161 der Gemeentewet, 1 en 2 
der Verordening van de gemeente Deurne van 
3 Januari 1929." 

Ik steun zijn beroep. In het algemeen -
zoo verklaarde Uw Raad o. m. in zijn arrest 
van 30 Juni 1913, . J. 1913, blz. 1186, W. 
9524, - is de gemeentewetgever bevoegd om 
- mits blijvende binnen de grenzen aan zijne 
wetgevende macht gesteld - ten aanzien eene,· 
regeling van de Rijkswet aanvullend op te 
treden. Nu bestaat er, dunkt mij , geen enkele 
reden aan te nemen, dat hij in die bevoegd
he id beperkt zou zijn met betrekking tot de 
veldpolitie. Ook van de algemeene regeling 
daarvan kan aanvulling wenschelijk zijn in 
den vorm eener verbodsbepaling, zooals de 
Raad van Deurne die onderwerpelijk gegeven 
heeft, terwijl de beoordeeling dier wenschelijk. 
heid voor diens verantwoording blijft. D at 
voorts zijn voorschrift geen hui houdelijk ge
meentebelang zou raken, wordt terecht niet 
ontkend , waar ontegenzeggel ijk voor eene 
plattelandsgemeente als Deurne met zijn land
bouwende bevolking een verbod als het onder
havige van vitalen aard zijn kan. 

Ik concludeer dus tot vernietiging van het 
bestreden vonnis enkel voorzooveel het bewe
zene niet is benoemd en deswege geen straf 
is opgelegd, tot qualificatie ervan als: ,,In de 
gemeente Deurne zonder de daartoe gerech
tigde te zijn zonder schriftelijke vergunning 
van den gebruiker loopen op eenig we il and 
gedurende de maanden 1 ovember tot en met 
April", en tot veroordeeling van den ver
dachte deswege, lettende op den aard van hei 
gepleegde feit en gezien de artikelen 1 en 2 
der Verordening betreffende het betreden van 
hooi - of weiland in de gemeente Deurne, 23 
en 91 Sr. , in eene geldboete van drie gulden 
bij gebreke van betaling of verhaal te ver
vangen door eene hechtennisstraf van dri e 
dagen. 

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

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (Zie 
Concl . Proc.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonn is is bewezen 
verklaard, dat, enz. (Zie Concl. Proc.-Gen.); 

dat artikel 1 van de Verordening betreffen
de het betreden van hooi- of weiland in de 
gemeente Deurne van 3 Januari 1929 luidt: 
Het is aan anderen dan de daartoe gerechtig-

den verboden zonder schriftelijke vergunning 
van den gebruiker te loopen of zich te bevin
den op eenig hooi- of weiland gedurende de 
maanden November tot en met April; 

dat op overtreding van dit voorschrift bij ar
tikel 2 dier Verordening een straf is gesteld 
van hechtenis van ten hoogste zes dagen of 
geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden ; 

0. dat de R echtbank het bewezene niet 
strafbaar heeft geoordeeld, daartoe overwe
gende: 

,,dat de Rijkswetgever, waar hij, na bij ar
tikel 460 Sr. a lreeds in het algemeen straf
baar te hebben gesteld het zonder daartoe ge
rechtigd te zijn loopen op eenig wei- of hooi
land gedurende de maanden Mei tot en met 
October, vervolgens bij artikel 461 voor een 
ieder strafbaar stelde het onder gelijke om
standigheid loopen over eens anders grond, 
waarvan de toegang op eene voor hem blijk
bare wijze door den rechthebbende is ve1·bo
den, in zich geacht moet worden een verbod 
om te loopen over andermans grond in het 
algemeen - wei- en hooiland gedurende de 
maanden November tot en met April daar
onder begrepen - bijzonderlijk afhankelijk te 
hebben willen stellen van den uitdrnkkelijken 
en voor een ieder zichtbaar kennel ijk gemaak
ten wil van den individueelen rechthebbende, 
het aan dezen geheel willekeurig eigendun
kelijk ter besl issing wenschende over te laten 
of het al dan niet aan een ieder verboden zou 
zijn zijnen grond, met name gedurende het 
winterseizoen inclusief zijn wei- of hooiland, te 
betreden en zich toegang daartoe te verschaf
fen· 

"dat mitsdien het bestuur van Deurne, door 
het loopen over en het ~;ch bevinden op an
dermans wei- of hooiland gedurende het tijd
vak van ovember tot en met April zonder 
uitdrukkelijke vergunning van den rechtheb
bende in het a lgemeen te verbieden en straf
baar te stellen voor het territoir zijner ge
meente, naar oordeel der Rechtbank notoirlijk 
aan het bepaalde bij artikel 461 Sr. eene door 
den Rijkswetgever immers niet gewilde uit
breiding gaf; 

"dat, al moge eene verbodsbepaling, als 
vervat in de vorenbedoelde Verordening, mis
schien geacht kunnen worden te betreffen een 
a lgemeen belang der ingezeten eigenaren of 
gebruikers van wei. of hooiland onder de 
gemeente Deurne en dezelve aldus het huis
houdelijk belang dier gemeente zelf, alsook 
de openbare orde aldaar zeer wel kunnen 
dienen, een en ander als in het a lgemeen be
oogd bij artikel 135 der Gemeentewet, eene 
zoodanige Verordening naa r oordeel der Recht
ban.k niettemin op grond' als voorschreven niet 
voor bindend kan doorgaan wegens het be
paalde bij artikel 150 der genoemde wet; 

,,dat mitsdien de verdachte, thans geappel-
1 leerde, handelende als hiervoren bewezen ver

klaard, zoolang niet tevens is bewezen en bij 
dagvaarding ook gesteld, dat Raaimakers als 
rechthebbende op den door den verdachte be
treden grond den toegang daartoe op een 
blijkbare wijze had verboden, niet beging een 
strafbaar feit en hij a lzoo behoort te worden 
ontslagen van rechtsvervolging;" 

0. dat tot toelichting van het cassatiemiddel 
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in hoofdzaak is aangevoerd, dat de vraag, of 
de bedoelde Verordening "een door den R ijks
wetgever niet gewilde uitbreiding" zou bevat
ten, niet beslissend kan zijn voor de vraag, of 
de Verordening bindende kracht heeft; dat 
dit alleen dan niet het geval zou zijn, indien 
er bepaald "strijd" zou zijn tusschen de Ver
ordening en een reeds bestaande regeling, 
waarvan h ier echter geen sprake is; 

0 . aangaande een en ander : 
dat, voorzoover de Rechtbank, door de ver

wijzing naar artikel 150 der Gemeentewet, 
mocht bedoelen, dat de onderhavige Verorde
ning van Deurne zou zijn getreden in hetgeen 
van algemeen Rijksbelang is, deze omstandig
heid er toch nimmer toe zou kunnen leiden 
de Verordening niet verbindend te verklaren, i 
daar de vraag, of die omstandigheid zich voor
doet, n iet ter beslissing van den rechter staat, 
doch aan de administratieve macht ter beoor
deeling is overgelaten; 

dat voorts de opvatting der Rechtbank, dat 
door de artikelen 460 en 461 Sr. zou zijn tot 
uiting gekomen een wil van den Rijkswetgever 
om de stof in die artikelen vervat uitputtend 
te regelen, in dien zin, dat lagere wetgevende 
organen zich het daarbij geregelde belang 
niet zouden mogen aantrekken, niet kan wor
den aanvaard, terwijl in het algemeen de 
gemeentewetgever bevoegd is ten aanzien 
eener regeling der Rijkswet aanvullend op te 
treden· 

dat, 'nu van strijd met evengenoemde arti
kelen van het Wb. v. Sr. of met eenig ander 
artikel der Rijkswet geen sprake is, de Recht 
bank ten onrechte aan genoemde bepaling 
van de Verordening van de gemeente Deurne 
bindende kracht heeft ontzegd; 

0. dat het middel derhalve gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch a l

leen voorzoover het bewezene niet strafbaar is 
geoordeeld en de gerequireerde van alle 
rechtsvervolging is ontslagen; en 

Rechtdoende krachtens artikel 105 R. 0. : 
0. dat het bewezenverklaarde valt in de be

pal ing van artikel 1 der Verordening betref
fende het betreden van hooi- of weiland in de 
gemeente Deurne, en moet worden gequalifi
ceerd als : 

,,In de gemeente Deurne, daartoe niet ge
rechtigd zijnde, zonder schriftelijke vergun
ning van den gebruiker loopen op een we i
land gedurende de maanden November tot en 
met April": 

0. dat de verdachte strafbaar is, zijnde van 
eenigen grond, welke de strafbaarheid zoude 
uitsluiten, niet gebleken; 

21 Mei 1931. KONINKLIJ K BESLUIT. (La-
ger Onderwijswet 1920 Art. 72.) . 

Het art. opent voor schoolbesturen den 
weg, om medewerking van den gemeente
raad te vragen voor de aanschaffing van 
leermiddelen, ook al heeft deze aanschaf
fing reeds vóór de indiening plaats gehad. 
Deze weg wordt niet afgesneden door de 
omstandigheid, dat het schoolbestuur aan
vankelij k de kosten van aanschaff ing heeft 
wi l len kwij ten uit de vergoeding, bedoeld 
in art. 101, nu blijkens de overgelegde 
stukken deze vergoeding daarvoor niet toe
reikend was en deze kosten daaruit dan 
ook niet zij n bestreden. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging voor Gerefor
meerd Schoolonderwijs te Coevorden, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
16 December 1930, n°. 86, tot ongegrondver
klaring van zijn beroep tegen het bes! uit van 
den Raad der gemeente Coevorden van 25 
Augustus 1930, houdende afwijzende besch ik
king op het overeenkomstig art. 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 ingediende verzoek om me
dewerking voor de aanschaffing van leennid
delen ten behoeve van de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, van Heutszsin
gel 11, aldaar; 

Den Raad va'Il State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 April 1931, n° . 176; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Mei 1931, n°. 9664, Afd. L .O.F.; 

0. dat de Raad der gemeente Coevorden biJ 
besluit van 25 Augustus 1930 afwijzend heeft 
beschikt op eene aanvrage van het Bestuur 
der Vereeniging voor Gereformeerd School
onderwijs te Coevorden om medewerking voor 
de aanschaffing van leermiddelen , ten be
hoeve van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs, van Heutszsingel 11 aldriar, 
uit overweging, dat deze u itgaven ook waren 
opgenomen in de 3-jaarlij ksche afrekening, 
bedoeld in art. 101, lid 8, der Lager Onder
wijswet 1920, over de jaren 1925 tot en met 
1927; dat het totaal bedrag van de in reke
ning gebrachte uitgaven het maximmn-bedrag 
der vergoedingen te boven ging; dat het 
Schoolbestuur de niet-vergoede uitgaven nu 
langs . den weg van art. 72 aan de gemeente 
in rekening brengt; dat echter naar 's Raads 
oordeel deze u itgaven n iet opnieuw aan de 
gemeente in rekening kunnen worden ge
bracht, omdat de bewijsstukken, deze uitgaven 
betreffende, reeds hebben ged iend tot staving 0 . dat na te noemen straf moet geacht 

worden in overeenstemming tA zij n met den 
aard van het gepleegde feit; 

Gezien de artikelen 1 en 2 van genoemde 
Verordening, 23 Sr.; 

' van de uitgaven ex art. 101 over meergemel d 
driejaarl ij ksch t ijdvak; zoodanige handeling 
tot al lerlei administratieve verw ikkel ingen 
aanle id ing kan geven en omdat hierdoor de 
bepalingen van art. 77 der L ager Onderwijs
wet 1920, alsmede van het 2e li d van art. 19 

Veroordeelt den verdachte tot een geld-
1 

boete van drie gul den, bij gebreke van beta-
1 ing en verhaal te vervangen door drie dagen 
hechtenis . 

(N. J.) 

van Ons besluit van 4 September 1923, S. 432, 
illusoir zouden worden gemaakt; 

dat, nadat het School bestuur bij Ged. Sta
r ten van Drenthe in beroep was gekomen, dit 

college, bij besluit van 16 December 1930 het 
, beroep ongegrond heeft verklaard, daarbij 

overwegende, dat bij de driejaarl ij ksche afre
kening · volger.3 art. 101 , lid 8, der wet over 
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de jaren 1925, 1926 en 1927 het Schoolbe
stuur de bewijsstukken van de betaling der 
hier bedoelde leermiddelen heeft gebruikt als 
bescheiden tot staving van het feit, dat de 
werkelij ke kosten van instandhouding der 
school niet bleven beneden de door de ge
meente terzake verschul digde vergoeding en 
dat de financieele verpl ichtingen der ge
meente aan het eind van de driejarige per iode 
mede aan de hand van die bewijsstukken zijn 
vastgesteld; dat het Schoolbestuur weliswaar 
ingevolge art. 72 der wet vergoeding voor al 
de aangeschafte leermiddelen had kunnen 
vragen, maar dat dit buitengewone recht moet 
worden geacht te zijn vervallen met de vast
stell ing van de gemeentelijke vergoeding van 
de kosten van instandhouding volgens art. 
101, 1 id 8 der wet, omdat het geheel in strijd 
zou zij n met het aan dat artikel ten grondslag 
liggende begjnsel van gelijkstelling van het 
openbaar en het bijzonder gewoon lager on
derwijs, indien voor de schoolbesturen de ge
legenheid werd opengesteld en ook zelfs na 
verloop van den driejarigen termijn nog kos
ten, die a ls kosten van instandhouding zij n in 
reken ing gebracht en erkend, maar d ie a1< 
zoodan ig niet in aanmerking kunnen komen 
voor vergoed ing door de gemeente, omdat zij 
boven het gemiddelde van de kosten van in
standhouding der overeenkomstige gemeente-
1 ij ke scholen u itgaan, langs den weg van art. 
72 op de gemeente te verhalen; 

dat van dit bes! uit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende dat het School bestuur bevoegd is de 
gelden, tot dekking van uitgaven wegens het 
aanschaffen van leermiddelen overeenkomstig 
art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 bij den 
Raad aan te vragen, ook al heeft die aan
schaffing reeds plaats gehad vóór de indie
ning van de aanvrage; dat hierdoor ook geens
zins, zooals de Raad aanvoert, de toepass ing 
van art. 19 van Ons besluit van 4 September 
1923, S. 432, onmogelijk wordt gemaakt; dat 
nu weliswaar de bescheiden, betrekking heb
bende op de aanschaffing van de bedoelde 
leermiddelen, bij het Gemeentebestuur zijn 
ingediend in verband met de afrekening, be
doeld in art. 101, li d 8, der wet, over de 
jaren 1925 tot en met 1927, doch dat het be
drag der vergoedingen over genoemd t ijdvak 
ten minste met een bedrag, gelijk aan het 
thans aangevraagde bedrag werd overschre
den, zoodat de genoemde leermiddelen moeten 
worden geacht niet te zijn vergoed; dat im
mers de indiening van de bescheiden volgens 
art. 103, lid 2, der Lager Onderwijswet 1920 
u itsluitend dient tot staving van de over het 
drie jarig tijdvak gedane uitgaven; dat deze 
staving evenwel blij kens de strekking der 
desbetreffende wetsarti-kelen niet verder be
hoeft te gaan dan tot de som der gemeente
lij ke vergoedingen over de bedoelde drie ja
ren; dat, indien het bestuur bewijsstukken in
d ient over een hooger bedrag clan de som der 
vergoedingen, daaruit geenszins voortvloeit, 
dat nu ook alle uitgaven, waarop de inge
diende besche iden betrekki ng hebben, geacht 
moeten worden door de gemeente te zijn ver
goed; dat eene der gel ij ke gevolgtrekking niet 
alleen in strijd is met de werkelij kheid, doch 
bovendien in geen enkele wetsbepaling steun 

vindt; dat dan ook van eene aanvrage a ls de 
onderhav ige geenszins · eene dubbele ve rgoe
d ing van eenige uitgave het gevolg zou zij n; 
dat naar de meening van het Schoolbestuur 
tegen deze aanvrage evenm in steekhoudende 
administratieve bezwaren zijn aan te voeren, 
aangezien uit het raadsbesluit betreffende de 
afrekening en u it het door het Schoolbestuu r 
ingediende model K, hetwelk op deze afreke
ning betrekking heeft, onmiddellij k kan wor
den afgele id, in hoeverre de aanvrage zou 
leiden tot eene dubbele vergoeding; dat voorts 
de door Ged. Staten aangevoerde gronden 
n iet juist zijn, aangez ien deze geen rekening 
houden met het in art. 72 aan de school bestu
ren toegekende buitengewone recht; dat im
mers, zooals het Bestuu r hierboven meen t te 
heben aangetoond, deze aanvrage geensz ins 
bedoelt en ook niet leidt tot eene dubbele ver
goeding van eenige door het Bestuur gedane 
uitgave, zoodat hier in geen enkel opzicht 
eenig verband bestaat of ontstaat tusschen de 
toepass ing van art. 72 en van art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat het Bestuur 
dan ook niet kan inzien, op welken grond 
ten deze het buitengewone rech t va n art. 72 
moet geacht worden te zijn vervallen , door de 
toepassing van art. 101 der wet; dat naar de 
meening van het Bestuur ook het beginsel der 
gelijkstelling tusschen het bij zonder en het 
openbaar onderwijs, zooals d it in de wet is 
bel ichaamd, hier niet wordt aangetast, aan
gezien de wet zei f aan het School bestuur in 
art. 72 een buitengewoon rècht verleent om 
boven en buiten de gewone exploitatievergoe
ding gelden aan te vragen voor de aanschaf
fing van leermiddelen, terwij l de wet nergens 
aanleiding geeft om aan te nemen, dat d it 
buitengewone recht door de eenvoudige na
leving van art. 103, l id 2, hetgeen overigem 
Aen zuiver formeel voorschrift is, vervalt; dat 
het schoolbestuur uit zuinigheidsoverwegingen, 
mede in het belang der gemeente-financiën, 
ten aanzien van de in het geding zijnde uit
gaven geen toepassing van art. 72 heeft ge
vraagd vóórdat. vaststond, dat deze uitgaven 
n iet door de explo itatie-vergoeding volgens 
art. 101 konden worden goedgemaakt; dat 
het Schoolbestuur dit laatste echter ten ge
volge van het stelsel der wet eerst kon weten, 
narlat de vergoeding ex art. 101 over het jaar 
1927 met de daarbij behoorende afrekening 
over het verloopen driejar ig tij dvak, was vast
gesteld; dat het Bestuur derhalve ook .u it een 
oogpunt van billijkheid zich met de afwijzende 
besli ssing van den Raad en van Geel . Staten 
niet kan vereenigen; 

0 . dat art. 72 der Lager Onderwij swet 1920 
voor schoolbesturen den weg opent, om mede
werking van den gemeenteraad te vragen 
voor de aanschaffing van leermiddelen, ook al 
heeft de aanschaffing reeds vóór de indiening 
plaats gehad; 

dat deze weg niet wordt afgesneden door de 
omstandigheid, dat het schoolbestuur aanvan
kelijk de kosten van aanschaffing heeft w ill en 
kwij ten uit de vergoeding, bedoeld in art. 
101 der wet, nu bl ij kens de overgelegde stuk
ken deze vergoeding daarvoor niet toerei kend 
was en deze kosten daaruit dan ook niet zij n 
bestreden; 

dat bl ij kens nader op verzoek van de AfdeA-
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ling van den R aad van State voor de Geschil
len van Bestuur advies van den Inspecteur 
van het Lager OnderwiJs de aanschaff ingen, 
waarvoor de medewerking is gevraagd, in het 
belang van het onderwijs noodig of wensche
lij k waren, zoodat zij niet de norma le e ischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
te boven gaan; 

dat onder deze omstandigheden de medewer
king slechts had mogen worden geweigerd, 
als niet aan de in art. 73 omschreven ver
eischten ware voldaan, waarvan in het onder
havige geval geen sprake is; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte het 
afwijzend raadsbesluit hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vern ietig ing van het bestreden besluit 
van Ged. Staten en van het raadsbeslu it van 
25 Augustus 1930 te bepalen, dat de ge
vraagde medewerking a lsnog moet worden 
verl eend. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

23 M ei 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97 j 0

• art. 
192.) 

De wedde van een onderwijzer, d ie niet 
in het bezit is van de akte a ls hoofdonder
wijzer, aan wien de waarneming van het 
h"ofdschap t ijde\ ijk, tot in de betrekking 
def initief zou worden voorz ien, was opge
dragen, terwijl aan de school geen onder
wijzer in het bezit van den hoofdonderwij 
zersrang verbonden was, behoort over den 
duur der waarneming aan het schoolbe
stuur te worden vergoed. 

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

het Bestuur van de Afdeeling Zwolle van de 
Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs 
te Zwoll e, tegen de besli ss ing van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 28 November 1930, n°. 5400, Afd. 
L.O .F., tot vaststelling van de Rij ksvergoe
ding, bedoeld in art. 97 der Lager Onderwijs
wet 1920, over het jaar 1929 ten behoeve van 
de bijzonderè lagere school te Zwollerkerspel , 
Schelle B n°. 1 79; 

Gezien het adv ies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het a lgemeen vormend l ager 
onderwij s en het bewaarschoolonderwijs) van 
28 Februari 1931, n°. 11054 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
15 April 1931 , n°. 250; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 
Mei 1931, n° . 9196, afd. L.O.F.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij besluit van 28 
November 1930, n° . 5400, Afd. L .O.F., het 
bedrag der vergoeding, bedoeld in art. 97 der 
Lager Onderwijswet 1920, voor het bovenge
noemde Schoolbestuur over 1929 heeft bepaald 
op f 4491.41, daarbij o. a . overwegende, <lat 
ingevolge art. 192, eerste I id, der L ager On
derwijswet 1920, zooals die werd gewijzi gd bij 
de wet van 28 December 1926, S. 441, de on-

derwijzer, die tot hoofd der school wordt be
noemd, in het bezit moet zijn van de akte a ls 
hoofdonderwijzer, bedoeld in art. 77, onder b, 
der Lager Onderwijswet 1878 ; dat H. Wit
voet, die gedurende de maand December 1929 
a ls t ij delijk hoofd aan deze school was ver
bonden, de a kte als hoofdonderwijzer niet 
bezat; dat hij derha lve niet bevoegd was om 
hoofd der school te zij n en de omstandigheid, 
dat hij als wodanig alleen voor een bepaalden 
tijd werd aangesteld, hierin geene verande
r ing brengt; dat m itsdien zijne wedde over die 
maand n iet voor Rijksvergoeding in aanmer
king kan komen; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zoowel de laatste twee zinsneden van art. 192, 
l e lid , der Lager Onderwijswet 1920, alsook 
het 3e lid van het in art. 97, l e lid , juncto 
art. 89 van de genoemde wet aangehaalde art. 
27 d ier wet toestaan, dat gedurende n iet lan
ger dan 6 maanden het bestuur eener school 
tijdelijk mag worden waargenomen door een 
onderwijzer, di e niet voldoet aan de als regel 
voor het hoofdschap gestelde vereischten; dat 
art. 11 van het Bezoldi g ingsbesl uit, hoofd
stuk V § 1, zonder een ig voorbehoud te m a
ken, bepaalt, dat o. a . hij, die voor een be
paalden tijd tot hoofd of tot onderwij zer is 
benoemd, indien hij niet a ls vast onderwij zer 
aan eene lagere school is verbonden, eene 
wedde geniet, di e overeenkomst met hetgeen 
hij , met uitzondering van de periodieke ver
hoog ingen op den voet van de bovenstaande 
bepalingen zou genieten, indien hij vast was 
aangesteld; dat destijds H. Witvoet niet a ls 
vast onderwijzer aan eene lagere school was 
verbonden; dat derhalve geen enkele der i Il 

aanmerking komende wettel ij ke bepal ingen 
zich verzet tegen het mede voor de Rij ksver
goeding in aanmerking brengen van den t ij 
delij k met het hoofdschap der school belasten 
onderwijzer H. Witvoet voor het t ijdvak van 
1 tot en met 31 December 1929; 

0. dat bl ij kens de stuk ken H . Witvoet met 
ingang van 1 December 1929 aan de onder
havige school in tijdel ijk dienstverband, als 
bedoeld in art. 89, 5e l id, der Lager Onder
wijswet 1920, werd verbonden ter tij del ij ke 
waarneming van de betrekking van hoofd der 
school , in welke betrekking met ingang van 
1 April 1930 definitief zou worden voorzien; 

dat hem dus de waarneming van het be
stuur der school tijdelijk werd toevertrouwd 
in den zin van het eerste l id van art. 192 der 
genoemde wet; 

dat aan de school geen onderwijzer in het 
bezit van den hoofdonderwijzersrang verbon
den was; 

dat mitsd ien de omstandigheid, dat H. Wit
voet slechts in het bezit was van de akte be
doeld in art. 77, onder a, der wet van 1878, 
in verband met het bepaalde in den voorlaat
sten zin van het eerste lid van art. 192, geen 
beletsel vormt, zijn salaris aan het School
bestuur te vergoeden; 

dat daaraan niet afdoet, dat in de desbe
treffende opgave model G niet uitdrukkel ijk 
werd vermeld, dat de aanstell ing van H. 
Wi tvoet tot tijdelijk hoofd geschiedde ter tij
del ijke waarneming van de betrekking van 
hoofd der school ; 
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dat mitsdien het beroep gegrond is; 
Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van de bestreden beslissing 

van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 28 November 1930, n°. 
5400, Afd. L.O.F., het bedrag der Rijksver
goeding, bedoeld in art. 97 der Lager On
derwijswet 1920, over het jaar 1929 voor deze 
school vast te stellen op f 4617. 91. 

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

26 Jfei 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 21.) 

Nu voor eene bewaarplaats van afval de 
daarvoor vereischte vergunning niet is 
verleend, waren B. en W. bevoegd met 
toepassing van art. 21 het voortzetten van 
de werkzaamheden in de mrichting te ver
bieden. Uit het verbod tot bewaring van 
afval vloe it voort de plicht tot verwijde
ring van den opgeslagen afval, zoodat een 
bevel van B . en W. tot zoodanige ver
wijdering de bij art. 21 gesoolde grenzen 
niet overschrijd t. De uitvoering van het 
verbod en van het bevel behoort te ge
schieden door appellant, en niet, als door 
B. en W. 'was gelast, door den directeur 
van gemeentewerken, al moge deze daar
op toezicht kunnen uitoefenen. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de firma Benj. de Jongh te Eindhoven tegen 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente van 22 April 1930, waarbij 
haar is verboden het opslaan van afval , voor
namelij k oud ijzer , op het perceel aan de Eden
straat, kadastraal bekend gemeente Gestel, 
Sectie A N°. 4553; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Mei 1931, N°. 302; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 20 Mei 
1931 , N°. 392 H. , Afdeeling Arbeid; 

0. dat Burgemeester en Wethouders bij be
sluit van 22 April 1930, N°. 2/184 E/Afdee
ling I , uit overweging, dat de firma Benja
min de Jongh, Kleine Berg 63 te Eindhoven, 
op een perceel aan de Edenstraat, kadastraal 
bekend gemeente Gestel Sectie A N°. 4553, 
eene opslagplaats van afval, voornamelijk oud 
ijzer, heeft ingericht, zonder in het bezit te 
zijn van de daarvoor ingevolge de Hinderwet 
vereischte vergunning, en genoemd perceel 
gelegen is in een gedeelte der gemeente, waar 
het krachtens a1·t. 3 der plaatselijke "veror
dening ex art. 4, sub II, der Hinderwet" ver
boden is, dat bedrij fsinrichtingen worden op
gericht, worden gebruikt of aanwezig zijn, 1 °. 
hebben verboden, dat opslaan van afval op het 
bovengenoemde perceel wordt voortgezet, 2°. 
de firm a B . de Jongh hebben gelast, het op
geslagen oud ij zer en allen anderen afval van 
het perceel te verwij deren binnen eene maand 
na de dagteekening van hun besluit, 3°. ·de 
uitvoering van het onder 1 °. en 2°. bepaalde 
hebben opgedragen aan den Directeur van 
Gemeentewerken en het personeel, dat daar
voor door hem wordt aangewezen; 

dat van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders de fü·ma B. de Jongh bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zij , ap
pellante, vroeger haar ijzer opgeslagen had in 
haar nabij gelegen perceel Kleine Berg; dat 
zij het ijzer op het perceel aan de Edenstraat 
heeft opgeslagen, omdat opslag en vervoer 
van perceel Kleine Berg groot bezwaar voor 
het verkeer opleverde; dat het perceel Eden
straat geheel open I igt en dus van eene in
richting, bestemd tot bewaring en bewerking 
van afval enz. geen sprake is; dat zij daar 
alleen heeft opgeslagen ijzer en wel meest 
nieuw ijzer, hoewel er ook wel oud ij zer bij is, 
zood at van afval geen sprake is ; 

dat dit ijzer afkomstig is van d iverse fabrie
ken in de gemeente Eindhoven en, indien het 
ijzer ter plaatse niet mag blijven, het ij zer bij 
de verschillende fabrikanten moet opgeslagen 
blijven, hetwelk grooten last veroorzaakt; dat 
van gevaar, schade of hinder geen sprake is; 
dat er geen afval op het perceel aanwezig is; 
dat zij er niet mede bekend is, dat ter plaatse 
geene bedrijfsinrichtingen zouden mogen wor
den opgericht; dat trouwens ter plaatse geen 
behoorlijk gelegen ander terre in is ; dat vol
gens de wet alleen het voortzetten van de 
werkzaamheden in de inrichting kan worden 
verboden, doch nimmer het brengen van het 
ijzer op het open terrein; dat bovendien de 
last, om het opgeslagen ijzer te verwijderen, 
in strijd is met de wet, evenals de opdracht 
sub 3°. vermeld; dat het trouwens niet mo
gel ijk is, binnen eene maand de hoeveelheid 
ijzer, die zich op het gemelde perceel bevindt, 
te verwijderen, terwijl zij elders ook geen vol
doende plaats heeft; 

0 . dat de onderhavige inrichting is aan te 
merken als eene bewaarplaats van afval, als 
bedoeld in art. 2 onder VII der Hinderwet, 
zoodat daarvoor krachtens art. I dezer wet 
Mne vergunning wordt vereischt; 

dat, nu voor deze . inrichting de daarvoor 
vereischte vergunning niet is verleend, Bur
gemeester en Wethouders bevoegd waren met 
toepassing van art. 21 der Hinderwet het 
voortzetten van de werkzaamheden in de in
richting te verbieden; 

dat uit het verbod tot bewaring van afval 
voortvloeit de plicht tot verwijdering van den 
opgeslagen afval, zoodat het hierboven onder 
2°. bedoelde bevel van Burgemeester en Wet
houders de bij art. 21 der Hinderwet gestelde 
grenzen niet overschrijdt; 

dat de uitvoering van het verbod en van het 
bevel uiteraard behoort te gesch ieden door de 
appellante, en niet door den Directeur van 
Gemeentewerken, a l moge deze daarop toezicht 
kunnen uitoefenen; 

dat mitsdien het bepaalde onder 3°. van het 
bestreden besluit niet kan gehandhaafd blij
ven· 

G~zien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit, het daarbij onder 3°. be
paalde te vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast, enz. 

(A. B .) 
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28 Alri 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 15.) 

ste l! i ngen ter plaatse, doch dat niet aanne
melijk is gemaakt, dat deze instellingen door 
eene toestemming voor de onderhavige collecte 
nadeel zouden ondervinden; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 

H et door B. en W. voor weigering van 
toestemming tot het houden van een col
lecte aangevoerd motief, dat in de ge
meente reeds een groot aantal collecten 
wordt gehouden , levert op zichzelf geen 
vo ldoenden grond tot weigering op. 

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

het Be tuur van de Vereeniging " Zonnestraal" , 
gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Beilen 
van 23 :.\Iei 1930, houdende eene afwijzende 
beschikking op het verzoek van genoemd Be
stuur om toestemming tot het houden van eene 
collecte op 21 Juni 1930 ; 

1 van Burgemeester en W ethouders van Beilen 
van 23 Mei 1930, te bepalen, dat Burgemees
ter en Wethouders van Beilen ten onrechte 
de toestemming tot het houden van de voren
bedoelde collecte hebben geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord , advies van 
22 April 1931, n°. 258; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 22 Mei 1931 , n°. 2142, Afdee
ling Armwezen; 

0. dat Burgemeester en Wethouders de ver
g unning hebben geweigerd , daar de collecte, 
met het oog op het groote aantal collecten, 
dat reeds in de gemeente wordt gehouden, 
voor de ingezetenen te bezwarend zou worden ; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast enz. 

(A.B.) 

28 M ei 1931. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Amenwet Art. 15.) 

H et door B. en W. voor de weigering 
van toestemming tot het houden eener 
collecte aangevoerd motief, dat de econo
m ische toestand de ,· bevolking der ge
meente minder gunstig zou zijn, levert 
geen voldoenden grond op tot weige ring. 
Het moet aan de burgers zelf worden over
gelaten te besli ssen, of het verleenen van 
steun aan een bepaalde vereen ig ing, di e 
op hun weldadigheidszin een beroep 
wenscht te doen, financieel voor hen te 
bezwaarlijk is te achten . De gemeentelijke 
overheid behoort, wanneer overigens geen 
gewichtige redenen zich daartegen verzet;. 
ten, niet door het weigeren van toestem-
m ing voor de te houden coll ecte aan dien 
liefd adigheidszin in den weg te staan. 

W ij WILHELJ\1I . A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging " Zonne
straal" , gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het 
bes luit van Burgemeester en Wethouders van 
H emelumer Oldephaert en Noordwolde van 
3 Apr il 1930, houdende eene a fwijzende be
schikking op het verzoek van het genoemde 
Bestuur om toestemming tot het houden van 
eene coll ecte op 21 Juni 1930; 

dat de appell ant in beroep aanvoert, dat bij 
de toepassing van artikel 15 der Armenwet, 
waartoe Burgemeester en Wethouders ter uit
voer ing van die wet te dezen aanzien geroe
pen zijn en welke wetsbepa ling niet raakt de 
zo rg voor de huishouding der gemeente, richt
snoer behoort te zijn het algemeen belang, zoo. ' 
als dit in de Armenwet erkenning vindt; dat 1 

met de in de A1menwet neergelegde vrijheid 
van uitoefen ing van taak door Instellingen 
van Weldadigheid en, met name, de vrijheid 
dezer insteHingen tot het houden van open
bare inzamelingen van gelden bij wege van 
coll-ecte, niet vereen igbaar is eene weigering 
van de toestemm ing voor eene collecte van 
zoodanige inste lling om een beweegreden a ls 
Burgemeester en W ethouders aanvoeren; dat 
het immers n iet op den weg ligt van Burge
meester en Wethouders om de ingezetenen 
hunner gemeente te beschermen tegen een be
roep op derzelver we ldadighe idszin; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
' Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 

22 April 1931, N°. 256; 

0 . dat het motief, waarom Burgemeester en 
W ethouders in deze zich tegen het houden 
van de onderwerpelijke inzameling verzetten, 
met name, dat in de gemeente Beil en reeds 
een groot aantal collecten wordt gehouden, op 
zich zelf geen voldoenden g rond oplevert tot 
weigering der toestemming; 

dat het toch aan de burgers zelf moet wor
den overgelaten te beslissen, of eene bepaalde 
vereeniging met een bepaald doel geldel ijk 
door hen zal worden gesteund en de gemeen
telijke overheid, wanneer overigens geen ge
wichtige redenen zich daartegen verzetf,en , 
niet door het weigeren van toestemming .voor 
de te houden collecte aan den l iefdadigheids
zin der ingezetenen in den weg behoort te 
staan; 

dat Burgemeester en Wethouders in eene 
nadere aa n de Afdeel ing van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, inge
zonden memorie nu nog een beroep hebben 
gedaan op de belangen van de kerkelijke in-

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, M inister van Binnenlandsche Zaken en 
L a ndbouw, van 22 l'..Iei 1931, N °. 2143, Af
deel ing Armwezen; 

0. dat Burgemeester en Wethouders de toe
stemming hebben geweigerd in verband met 
den economischen toestand van de bevolking 
der gemeen te, wier hoofdmidde l van bestaan 
bijna uitsluitend in het l andbouwbedrijf is ge
legen; 

'dat de appellant in beroep aanvoert, dat bij 
de toepassing van art. 15 der Armenwet, waar
toe Burgemeester en W ethouders ter uitvoe
ring va n die wet te dezeri aanz ien geroepen 
zijn en welke wetsbepa ling niet raakt de zorg 
voor de huishouding der gemeente, richtsnoer 
behoort te zijn het a lgemeen belang, zooals 
dit in de Armenwet erkenning vindt; da t met 
de in de Armenwet nee rgelegde vrijheid van 
uitoefening van taak door Instellingen van 
W eldadigheid en met name de vrijheid dezer 
instellingen tot het houden van openbare in
zamelingen van gelden bij wege van collecte 
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niet vereenigbaar is ecne weigering van de 
toe temming voor eene collecte van zoodanige 
in telling om een beweegreden als Burgemees
ter en Wethouders aanvoeren; dat het immers 
niet op den weg ligt van Burgemeester en 
Wethouders om de ingezetenen hunner ge
meente te beschermen tegen een beroep op 
derzelver weldadigheidsz in; 

0. dat het motief, waarom Burgemee ter en 
Wethouders in deze zich tegen het houden van 
de onderwerpelijke inzameling verzetten, met 
name, dat de economische toestand der bevol
king der gemeente minder gunstig zou zijn, op 
;,ich zelf geen voldoenden grond oplevert tot 
weigering der toestemming; 

dat het toch aan de burgers zei f moet wor
den overgelaten te beslissen, of het verleenen 
van teun aan eene bepaalde vereeniging, die 
op hun weldadigheidszin een beroep wenscht 
te doen, financieel voor hen te bezwaarlijk is 
te achten en de gemeentelijke overheid, wan
neer overigens geen gewichtige redenen zich 
daartegen verzetten, niet door het weigeren 
van toestemming voor de te houden collecte 
aan dien liefdadigheidszin in den weg behoort 
te staan ; 

dat Burgemeester en Wethouders in eene 
nadere aan de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Be tuur, inge
zonden memorie nu nog een beroep hebben 
gedaan op de belangen van de kerkelijke in
stellingen ter plaatse, doch dat niet aanne
melij k is gemaakt, dat deze in tellingen door 
eene toestemming voor de onderhavige coll ect.e 
nadeel zouden ondervinden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Burgemeester en \Vethouder van Herne-
1 umcr Oldephaert en 'oordwolde van 3 April 
1930, te bepalen, dat Burgemeester en Wet
houders van Hemelumer Oldephaert en Noord
wolde ten onrechte de toestemming tot het 
houden van de vorenbedoelde collecte hebben 
geweigerd. 

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

6 Juni 1931. KOND KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97 .) 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
J uni 1931, 0

• 10288, afdeeling Lager On
derwijs Financieel ; 

0 . dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 24 Februari 1931, N°. 137, L. 0. , 
beschikkende op een adres van J . W . de 
Kler k, onderwijzer aan de Ch r istelij ke N atio
nale School te Barlo, gemeente Aalten, hou
dende verzoek om tegen betal ing copiëerwerk 
te mogen verrichten, aan den adressant hebben 
te kennen gegeven, dat ten aanz ien van zij n 
verzork Ged. Staten geen bevoegdheid toe
komt, uit overweging, dat de adressant door 
het verrichten van copiëerwerk tegen vergoe
ding niet uitslu itend beoogt het onderwijs van 
hem aan anderen in het copiëeren te verge
makkelijken, maar afgezien daarvan zich een 
bron van inkomsten wenscht te scheppen; dat 
in dit licht beschouwd het verrichten van co
piëerwerk is te be chouwen als het uitoefenen 
van een beroep, bedoeld in art. 97, lid 2, der 
Lager Onderwijswet 1920, waaromtrent de wet 
!liet het ver lecnen van vrij steil ing kent; 

dat van dit besluit J . W. de K lerk bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat in 
verband met de analogie, wel ke bestaat tus
schcn het bepaalde in art. 97, 2e li d, sub a en 
b der Lager Onderwijswet 1920 en van het 
openbaar en bijzonder onderwijs, de woorden 
in art. 97 2e I id, laatste zinsnede, ,,tenzij 
Ged. State~, den Inspecteur gehoord, vrijstel
ling hebben verleend" moeten worden gelezen 
als behoorende bij den aanhef van art. 97, 2e 
lid en dus slaan op beide vormen van neven
inkomsten, welke als regel verboden zij_n, en 
niet uitsluitend op den ub b van dat lid ge
noemden vorm; dat z. i. Ged. Staten ten 

1 deze uitspraak op de hoofdzaak hadden behoo
ren te doen; 

0. dat blij ken de du idelij ke bewoordingen 
van art. 97, 2e lid, der Lager Onderwijswet 
1920 de onder b vermelde vrijste ll ing enk.il 
ten aanzien van het onder b genoemde geval 
kan worden verleend ; 

dat hieruit volgt, dat Ged . Staten bevoegd 
zijn, vrijstelling te rnrleenen aan den onder
wijzer, die ambten of bedieningen bekleedt, 

; voor zoover deze niet zijn van kerkelijken of 
daarmede gelijk te stellen aard, of die ge
doogt, dat te zijnen huize handel of nering 
gedreven, of eenig beroep, behalve het geven Het verrichten van copieerwerk tegen 

vergoeding valt niet onder de omschrijving ' 
van art. 97 2e lid sub b., zoodat Ged. 
Staten terecht zich onbevoegd hebben ver
klaard, de gevraagde vrijstelling te ver
leenen. 

van onderwijs, uitgeoefend wordt door de le
den van het gezin, doch niet bevoegd zijn, vrij-
stelling te verleenen aan den onderwijzer, die 
handel of nering drijft, of eenig beroep, be
halve het geven van onderwijs, uitoefent; 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besch i kkencle op het beroep, ingesteld door 

J. W . de Klerk, onderwijzer aan de Christe
lijke ationale School te Barlo 69, gemeente 
Aalten, wonende te Aalten, D. 640-8, tegen 
het besluit van Ged. Staten van de provincie 
Gelderland van 24 Februari 1931, 0

• 137, 
L . 0 ., waarbij hem te kennen is gegeven, dat 
ten aanzien van zij n verzoek om ontheffing 
van het verbod, bedoeld in a,-t. 97, tweede 
Jid, onder a, der Lager Onderwijswet 1920, 
Ged. Staten geen bevoegdheid toekomt; 

Den Raad van State. Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Mei 1931, N°. 308; 

dat de werkzaamheden, waarvan de appel
lant vrijstelling vraagt, niet zijn te rangschik
ken onder hetgeen in art. 97, 2e lid, onder b 
der wet, als hie rboven i om chreven, wat door 
den appellant da11 ook niet is beweerd; 

dat dus Ged. Staten terecht zich onbevoegd 
hebben verklaard, de gevraagde vrij telling 
te verleenen: 

dat daaraan niet kan afdoen en voor de be
oordeel ing van dit gesch il van geen belang is 
de beantwoording van de vraag, door den ge
machtigde van den appellant in de openbare 
vergadering der Afdoeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak ver lag is uitgebracht, ter 
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sprake gebracht, of de werkzaamheden van 
den appellant àl dan niet als de uitoefening 
van een beroep zijn aan te merken; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

6 Juni 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22.) 

Daar volgens art. 25 2e lid len volzin 
het leerplan den o,nvang van het onder
wijs aangeeft, en het leerplan voor het 
onderwijs in het vak lichamelijke oefening 
aan de betrok ken school voldoende moet 
worden geacht, is er voor Ged. Staten geen 
grond aanwez ig om krachtens art. 22 2e 
lid vermeerdering van den omvang van dat 
onderwijs te bevelen . 

Indien na vaststelling van het leerplan 
mocht blijken, dat de uitvoering daarvan 
onvoldoende moet worden geacht, kunnen 
zoonoodig in verband met art. 54 der 
L. O.-wet de artt. 156 en 247 der Gemeen
tewet toepassing erlangen. 

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

Burgemeester en "\,Vethouders van Wognum 
tegen het besluit van Ge<l. Staten van Noord
Holland, van 26 November 1930, N °. 211, 
voor zoover daarbij : 

I. vermeerdering is bevolen van den omvang 
van het onderwijs aan de openbare lagere 
school te Wognum, in dier voege, rlat het vak 
lichamelijke oefening, genoemd i11 art. 2, le 
lid , onder j, der Lager Onderwijswet 1920, aan 
de genoemde chool zal moeten worden onder
wezen; en 

II. de Raad der gemeente Wognum is uitge
nood igd de daarvoor vere ischte maatregelen 
te treffen; 

Den Raad van State, Afdeel ing voo,· de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
22 April 1931, · 0 • 249; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 2 
Juni 1931, N °. 3170, Afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

0. dat Ged. Staten van Ioord-Holland bij 
hun evengenoemd besluit de vermeerdering 
hebben bevolen van den omvang van het on
derwijs aan de openbare lagere school te Wog
num, in dier voege, dat het vak lichamelijke 
oefening, genoemd in art. 2, eerste lid, sub j, 
der Lager Onderwijswet 1920, aan de voor
noemde school zal moeten worden onderwezen, 
en den Raad der gemeente Wognum hebben 
uitgenoodigd de daarvoor vereischte maatre
gelen te treffen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de Inspecteur van het Lager Onderwijs in 
de inspectie Hoorn hun College heeft medege
deeld, dat in de gemeente Wognum het vak 
lichamelijke oefening, genoemd in art. 2, eer
ste lid, sub j, -der Lager Onderwijswet 1920, 
op de openbare lagere school in die gemeente 
niet is ingevoerd en dat het Gemeentebestuur 
hiervoor geen vrij stelling overeenkomstig art. 
195, 2e lid, dier wet heeft gevraagd noch ver-

kregen; dat Burgemeester en Wethouders, 
hierop gewezen, aanvankelijk aanvoerden, da t 
dit onderwijs wèl op de school werd gegeven, 
doch dat uit de daaromtrent nader bij het 
.Rijksschooltoez icht ingewonnen berichten is 
g,ebleken, dat het gegeven onderwijs niet als 
onderwij s in lichamel ijke oefening kan worden 
beschouwd, omdat het niet voldoet aan de 
e ischen, die daaraan worden gesteld; dat ver
volgens door J~ urgemeester en ~ 7ethouders, in 
overeenstemming met den Inspecteur van het 
Lager Onderwijs in de inspectie Hoorn, eene 
aanvulling van het leerplan voor de school is 
vastgesteld , waarbij eene voldoende omschrij
ving van het in dit va k te geven onderwijs is 
opgenomen; dat deze wijziging e r evenwel 
niet toe heeft gele id, dat het onderwijs in dit 
vak op de school is ingevoerd, hetgeen ook 
hie rom niet mogelijk wa , omdat noch een 
terrein, noch een gymnastieklokaal beschi k
baar is ; dat het Gemeentebestuur daarop is 
uitgenoodigd in overlerr te treden met den 
Inspecteur van het Lager Onderwijs in de in
spectie Hoorn, ten e inde a l thans aan de be
hoefte aan een terrein voor dit onderwijs te 
voorzi en; dat Burgemeester en Wethouders 
bezwaar maakten op deze uitnoodiging in te 
gaan, waarna opnieuw overleg met het Rijks
schooltoezicht heeft plaats gevonden; dat bo
vendien door den Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs i 11 de 4e hoofdinspectie te 
dezer zake de Inspecteur voor de Lichamelijke 
Opvoeding in de 2e inspectie is geraadpleegd, 
die, blijkens het overgelegde a dvies, de opvat
ting van het Gemeentebestuur, dat de bij de 
school bestaande speel pi aats voor het onder
wijs in li chamelijke oefening voldoende zou 
zijn , geheel onjuist achtte; dat ook van di t 
gevoelen mededeel ing is gedaan aan Burge
meester en Wethouders, onder opmerking, dat 
door hun College n iet kan worden berust in 
het voortbestaan van dezen toestand en met 
uitnoodiging spoedig de noodige maatregelen 
te beramen, ten einde - in overleg met het 
Rijksschooltoezicht - hierin te voorzien ; dat 
àit schrijven door het Gemeentebestuur met 
eene pertinente weigeri ng is beantwoordt; dat 
daarop hun College, voornemens om met toe
passing van art. 22 der wet te bevelen, dat de 
omvang van het onderwij s aan de openbare 
lage re r.chool te Wognum wordt vermeerderd 
in dier voege, dat het vak, vermeld in art. 2, 
eerste lid, sub j , der wet, a ldaar zal zijn te 
onderwijzeen, ter voldoening aan het wette
lijke voorschrift den Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs in de 4e hoofdinspectie an
dermaal heeft gehoord ; dat deze heeft gead
vi eerd tot zoodanige toepass ing over te gaan; 
dat hierna nog eens door eene Commissie uit 
hun Coll ege deze aangelegenheid met den Bur
gemeester mondeling is behandeld , doch dat 
ook deze conferentie geen resultaat heeft opge
leverd, daar sedert di en door Burgemeester en 
Wethouders is medegedeeld, dat het stand
punt van laatstgenoemd College door den 
Raad wordt gedeeld; dat, daar - zooals uit 
het vorenstaande is gebleken - het Gemeente
bestuur nalatig is om onderwijs in de li cha
melijke oefening aan de openbare school te 
doen geven en ook na herhaalden aandrang 
weigerachtig blijft daartoe de verei chte maat
regelen te treffen, hu n Coll ege genoodzaakt is 
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tot de toepassing van art. 22 der wet over te 
gaan; 

dat van dit besluit Burgemeester en Wet
houders van Wognum bij On in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat blijkens hun schrij
ven van 11 September 1929 door Ged. Staten 
wordt erkend, dat het vak lichamelijke oefe
ning op de openbare lagere school te Wognum 
gege,·en wordt; dat immers in dit schrijven 
uitdru kkelij k verklaard wordt, dat de ge
meente Wognum - na de uitbre iding, welke 
aan het onderwijs in de lichamelijke oefening 
in het leerplan is gegeven, uitbreiding blij
kens de stukken tot stand gebracht in overleg 
met en gesanctionneerd door den Inspecteur 
van h t Lager Onderwijs in de Inspectie Hoorn 
- geen vrij stelling meer behoeft te vragen, 
en zu lks in verband met art. 195 der Lager 
Onderwijswet 1920 slechts beteekenen kan, dat 
het vak l ichamel ijke oefening op de school 
inderdaad gegeven wordt; dat dan ook de zin
snede in een der overwegingen van het bes luit 
van Ged. Staten "dat deze wijziging er even
wel n iet toe heeft geleid, dat het onderwijs in 
dit vak op de school is ingevoerd" (bedoeld is 
"wordt gegeven"), in het licht van de fe iten 
n iet alleen ten eenenmale onjuist is, doch bo
vendien in flagrante tegenspraak met den 
bovengenoemden brief van 11 September 1929; 
dat bijgevolg van vermeerdering van den om
vang van het onderwijs aan de openbare lagere 
school te Wognum, in dier voege, dat het vak 
lichamel ij ke oefening aan de voornoemde 
school zal moeten worden onderwezen, geen 
sprake kan zij n, nu vaststaat, dat het onder
wijs in de lichamel ij ke oefening op deze school 
gegeven wordt, welk feit onomstootelij k vast
staat, aangezien a ll een op grond van dit feit 
Ged. Staten bevoegd waren te schrij ven, zoo
als zij schreven in hun hierboven aangehaal
den brief van 11 September 1929, namelij k, 
dat de gemeente Wognum geen vrijstelling 
meer behoefde te vragen om onderwijs te ge
ven in het vak lichamelijke oefening; dat dan 
ook in wezen de bedoeling van het bestreden 
beslu it n iet is het op de lagere school te Wog
num ingevoerde vak j ingevoerd te krijgen, 
noch d it onderwezen vak onderwezen te krij
gen, doch wel daarop gericht is dit vak onder
wezen te krij gen in overeenstemming met door 
hen in overleg met den Inspecteur van het 
Lager Onderwijs in de inspectie Hoorn ge
stel de eischen; dat zulks o. a. kan bl ijken uit 
een schrij ven van Ged. Staten aan het Ge
meentebestuur van Wognum van 2 October 
1929, waarbij als de meening van het College 
gesteld werd, dat "het onderwijs in het vak 
l ichamel ijke oefening niet tot zijn recht kan 
komen, ind ien daarvoor geen goed geoutil
leerd terrein be chikbaar is en slechts de be
staande speelplaats daaraan dienstbaar ge
maakt wordt"; dat immers uit een en ander 
in onderling verband volgt, dat het op de on
derhavige school wel onderwezen vak I icha
melij ke oefening niet aan de eischen kan vol
doen (niet tot zij n recht kan komen), welke 
Ged. Staten daaraan meenen te mogen stellen, 
zoolang het n iet op een "goed geouti ll eerd 
terrein" wordt uitgeoefend; dat het besluit 1 

van Gedeputeerde Staten, iets anders beoogen
de dan waarvoor het volgens de wet en zij ne 
eigen bewoordingen d ienen kan en mag, een 

voorbeeld is van "détournement de pouvoir", 
waartegen met uiet genoeg nadruk kan wor
den opgekomen; dat bovendien het standpunt 
van Geel. Staten in zake de uitvoering van het 
vak lichamelij ke oefening n iet alleen in d it 
geval onjuist is, doch ook in het a lgemeen ge
tuigt van eene verkeerde opvatting van de 
taak, die hun ter zake door den wetgever is 
toegedacht; dat immers het onderhavige ge
val is terug te brengen tot deze vraag : ,,IG 
het geoorloofd - laat de wet het toe - het 
vak lichamelijke oefening te onderwijzen op 
een daartoe dienstbaa,· gemaakte speel-

i p laats?"; dat immers zoo en n iet anders het 
onderhavige geval ligt en buiten ge chi! is, 
of dit vak door daartoe bevoegde leerkrach
ten onderwezen wordt, en evenm in of het in 
het leerplan in voldoende mate is opgenomen, 
daar beide feilen, zooals uit de tukken blij kt, 
vast staan en dan ook door Geel. Staten n iet 
betwist worden; dat deze vraag door den wet
gever bevestigend werd beantwoord, daar im
mers in Ons besluit van 15 Februari 1924, 
S. 48, in art. 2, sub 6, bepaald wordt, dat 
"De speelplaats wordt dienstbaar gemaakt aan 
het onderwijs in lichamel ij ke oefen ing"; dat 
deze bepaling alleen zin heeft, wanneer men 
uitgaat van de veronderstelling, dat scholen, 
die niet beschikken over een daartoe speciaal 
ingericht oefenterrein, vo lstaan kunnen met 
het geven van het vak l ichamelijke oefening 
op een daartoe dienstbaar gemaakte speel
plaats; dat nergens aan Ged. Staten het recht 
is toegekend om hunne meening in de plaats 
te stellen van die des wetgevers, m. a.w. om 
te ontkennen, dat het niet mogelijk, dus on
geoorloofd is, dit onderwijs op een daartoe 
dienstbaar gemaakte speelplaats te geven; 
dat in het a lgemeen nergens door den wet
gever regelen zijn gesteld, waaruit te lezen 
wu zijn, dat het vak I ichamelij ke oefening 
alleen te onderwijzen zou zij n anders dan op 
een daartoe dienstbaar gemaakte speelplaats, 
terwijl evenmin aan Ged. Staten deze vraag 
door den wetgever ter oploss ing werd gege
ven; dat Geel. Staten zich hier dan ook met 
een gezag bekleeden, hetwelk hun noch op 

, algemeenen grond toekomt, noch in een bij 
wnder recht wortelt, integendeel zich het ge
zag toeëigenen eene vraag op te lossen, welke 
in verband met On hierbovengenoemd besluit 
van 15 Februari 1924 reeds door den wet
gever was opgelost; dat ook het besluit van 
Ged . Staten, voor zoover het sub II bepaalde, 
T'.iet steekhoudend is; dat immers h ier de 
Raad der gemeente Wognum wordt uitgenoo
digd de vereischte maatregelen te treffen om 
aan de openbare school een vak te doen onder
wijzen .... dat daar reeds onderwezen wordt; 
dat de gemeente Wognum dan ook niet inz iet, 
hoe zij op deze wijze gedwongen wu kunnen 
worden tot het treffen van maatregelen, waar
toe de wet haar n iet verplicht, terwijl de wet 
evenmin aan Ged. Staten het rech t toekent 
die maatregelen aan de gemeente op te leg
gen ; dat trouwens de algemeene bewoordin
gen, waarin het sub II van het beslui t bepaal 
de is vervat, zich zelf ad absurdum voeren 
aangezien zij de gemeente zouden kunnen ver'. 
pl ichten tot de meest exorbitante maatregelen; 
dat lilt een en ander volgt, dat het bestreden 
besluit 1 °. onjuist is, a ls zijnde geheel in stnj d 
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met de feiten, 2°. onwettig, als zijnde eene 
uiting van détournement de pouvoir en 3°. 
onbevoegdelijk genomen, aangezien Ged. Sta
ten niet bevoegd zijn het onderwijs in de, lich a
melijke oefening buiten zijne wettelijke gren
zen uit te breiden, weshalve Burgemeester en 
Wethouders hebben verzocht het bestreden be
slui t te vern ietigen; 

0. dat volgens art. 25, 2de lid, l sten vo l
zin, dei' Lager Onderwijswet 1920 het leerplan 
den omvang van het onderwijs aan~eeft ; 

dat blijkens het ambtsbei-icht van den Hoofd
inspecteur van het L ager Onderwijs in de 4e 
hoofdin&pectie het leerplan voor het onderwijs 
in het vak lichamel ijke oefening aan de open
bare l agere school te Wognum, woals dit door 
Burgemeester en W ethouders dezer gemeente 
in overeenstemming met den Inspecteur is 
vastgesteld, voldoende moet worden geacht; 

dat er mitsdien voor Ged. Staten geen grond 
aanwezig was in dit opzicht de vermeerdering 
van den omvang van het onderwijs in de ge
noemde gemeente te bevelen ; 

wijzigd tot uitvoering van de a rtikelen 1, 4 
en 5 der Trekhondenwet 1910, S. 203. 

Vermits genoemd Koninklijk be luit van 16 
Mei 1931 geen nadere bepaling bevat om
trent het t ijdstip van inwerkingt reding, is dat 
tij dstip, ingevolge de wet van 26 April 1852, 
S. 92, sedert gewijzigd, derhalve 17 Juni 1931. 

Ter toelichting, voor zooveel noodig, . van de 
aangebrachte wijzigingen, zij het volgende op
gemerkt. 

Ingevolge de aanvulling, bij het Koninklijk 
besluit van 1 Augustus 1927, S. 285, aange
bracht in artikel 1 van bovengenoemd Konink
lijk besluit van 6 Februari 1911, S. 45, werd 
met ingang van 1 J anuar i 1928 een regeling 
ingevoerd, volgens welke Burgemeester en 
Wethouders het nummerbewijs, bedoeld in ar
t ikel 2 der T rekhondenwet slechts a fgaven, in
dien na keuring van den hond diens li chame
lijke geschikthe id voor gebruik als trekhond 
was gebleken. Burgemeester en Wethouders 
konden , op door hen te bepalen t ijdstippen, 
herkeuring bevelen . De eischen van lichame
lij ke gesteldheid, welke bij deze keming zou
den zijn te stell en, werden bij circula ire d.d. 
17 December 1927, no. 8859, afdeel ing Binnen
landsch Bestuur, door den toenmaligen Minis
ter van Binnenlandsohe Zaken en Landbouw, 

dat weliswaar blijkens de ambtsberichten het 
onderwijs in de lichamelijke oefening aan de 
gemelde school in verband met de afmetingen 
eri de gesteldheid van de speelplaats nie t 
wordt gegeven en n iet kan worden gegeven 
overeenkomstig het ingevolge art. 25, l ste 1 id, 
der wet va tgestelde leerplan en dat Ged. Sta- 1 

ten met hun bestreden besluit beoogen de uit
voering van dit leerplan te verzekeren, doch 
dat het tegen de na latigheid van het Gemeen
tebestuur in deze door Ged. Staten aange
wende middel overbodig is, aangezien na vast
stelling van het leerplan dei' openbare lagere 
school te \Vognum, de gemeente krachtens art. 
54 der Lager Onderwijswet 1920 in de daarnit 
voortvloeiende kosten heeft te voorzien, ter
wijl in geval van weigering van medewerking 
door het Gemeentebestuur zoo noodig de artt. 
156 en 247 der Gemeentewet toepassing kun
nen erlangen; 

overeenkomstig het desbetreffend advies van 
de Veeartsenijkundi ge Faculteit der Rijks
un ivers ite it te Utrecht, aan de gemeentebe-

1 sturen ter navolging aanbevolen, terwîjl daar-

Gezien de L ager Onderwij swet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bes lui t van Ged. Staten van Noord-H ol
land, van 26 November 1930, N °. 211, te ver
n ietigen. 

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

10 hu1i 1931. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Staat , Minister van Binnen
Jandsche Z aken en Landbouw aan de 
Gemeentebesturen betreffende: Trekhon
denwet. 

Ten vervolge op mijn schrijven van 15 April 
1931, no . 4382, afdeel ing B.B. 1 U geworden 
door tusschenkomst van den Hee,· Commissaris 
der Koning in in Uwe provincie, heb ik de eer 
de aandacht van lJw Coll ege te vestigen op 
Staat blad no. 196, van 1931, uitgegeven 28 
Mei 1931, waar in is afgekondigd het K onink
lijk besluit van 16 Mei 1931, tot nadere wij 
ziging en aanvulling van het Koninklijk be
sluit van 6 Febrnari 1911, S. 45 , sedert ge-

1 Niet opgenomen. H et rondschrijven be
doelde niet a nders dan in afwachting van een 
nieuwe regeling de keuring uittestellen. 

bij uiteraard tevens onverminderd golden de 
voorschriften omtrent de I ichamelijke gesteld
heid en de maat der honden, het tuig en de 
höndenkar. in bovengenoemden a lgemeenen 
maatregel van bestuur gesteld. 

De praktijk heeft geleerd, dat de tot dusver 
in het algemeen gevolgde regeling nopens de 
keuring van de trekhonden, karren, enz. aan
vu l I ing en wijziging behoefde. 

H et tweede lid van a rt ikel 1 van den a lge
meenen maatregel van bestuur, zooals dat ar. 
tikel sedert 1 J anuari 1928 luidde, is vervan
gen door de bepaling thans vervat in het eer
ste lid van dat artikel. 

Aldus past de bepaling zich geheel bij de 
techniek der wet en den uitvoeringsmaatregel 
aan en wordt derhalve de inschrijving van 
den houder van een niet aan eene laatstelijk 
uitgeschreven keuring. onderworpen of niet 
goedgekeurden trekhond (of hondenkar) inge
volge artikel 2, tweede lid, der wet doorge
h aald of geweigerd. 

Voorts is het wenschelijk gebleken de voor
schri ften en wenken, vervat in bovenbedoelde 
ministerieele aanschrijving, en voor zoover de 
praktijk en doelmatigheid daarvan heeft aan
getoond, thans op te nemen in den algemee
nen maatregel van bestuur, hetgeen meer in 
overeenstemming is te achten m et de bewoor
dingen van artikel 1, eerste lid, 1 ° der wet 
en aan deze bepalingen strafsanctie verzekert. 
Overigens heeft de praktijk geleerd - gelijk 
hiervoren reeds werd opgemerkt - dat de 
kemingsvoorschrifton nog eenige aanvulling en 
wijziging behoeven. Alles wat de keuring van 
de honden en karren, a lsmede waarborgen van 
controle daarop, betreft, is opgenomen in de 
nieuwe artikelen 1, 3, 4 en 5, en het nieuwe 
(tweede) lid van artikel 14 (oud 10). 

Over igens zijn o. a. in de voo1malige artike-
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Jen 2, 3 en 7 (nieuw resp . 6, 7 en 11) nog 
enkele aanvullingen en wijzigingen aange
bracht, welke in het belaug van den hond 
noodig zijn gebleken. 

'l'en slotte zij er Uwe aandacht op gevestigd, 
dat sedert Maart 1930 de Inspecteur van den 
Veeartsenijkundigen Dienst, in algemeenen 
dienst, de Heer P. J. 't Hooft te 's-Graven
hage (adres: Binnenhof 19), door mij is be
last met het algemeen toezicht op de wijze, 
waarop in de onderscheidene gemeenten de 
hand wordt gehouden aan de nakoming van 
de bepalingen der Trekhondenwet en van de, 
in verband met hare uitvoering, gegeven voor_ 
schriften en wenken . Aan genoemden Inspec
tem' is voorts opgedragen, ter zake van boven
becloel cl toezicht, aan den Minister geregeld 
rapport uit te brengen. Ik houd er mij van 
ornnuigcl, dat de Inspecteur, die zich voor het 
verstrekken van nadere in] ichtingen met be
trekking tot de keuring enz. clesgewenscht 
gaarne te Uwer beschikking stelt, zich bij de 
uitvoering van zijne taak ook van de mede
werking van Uw College verzekerd kan hou-
den. (B.) 

11 Juni 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 A1-t. 72.) 

Het aanbrengen van eene lambrizeering 
en van eenig stucadoorwerk en houtwerk 
voor het ophangen van platen enz. in de 
spreekkamer van een schoolgebouw moet 
worden beschouwd als eene verandering 
van inrichting van deze kamer, als be
doel cl in art. 72. 

Wij W ILHELMlNA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Tilburg, tegen het 
besluit van Geel . Staten van Noord-Brabant 
van 11 Februari 1931, G. N°. 304, IVe afdee
ling, waarbij met vernietiging van het b_esluit 
van dien Raad van 22 Augustus 1930 1s be
paald dat de door het Roomsch-Katholieke 
Parochiaal Kerkbestuur van den Heiligen 
Antonius (Korvel) te Tilburg overeenkomstig 
art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 gevraag
de medewerking voor eene verandering van 
de inrichting van de spreekkamer der bijzon
dere lagere jongensschool, Capucijnenstraat 
N°. 78, aldaar, alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
.!.Vlei 1931, N°. 339; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
Juni 1931, N°. 10482, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

0. dat de Raad der gemeente Tilburg bij 
besluit van 22 Augustus 1930 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het Roomsch
Katholieke Parochiaal Kerkbestuur van den 
Heiligen Antonius (Kon'lll) te Tilburg -om 
medewerking te verleenen voor eene verande
ring van de inrichting van de spreekkamer 
der bijzondere lagere jongensschool, Capucij 
nenstraat N°. 78, aldaar, uit overweging, dat 
de voorgenomen werkzaamheden - bestaande 
in het aanbrengen van eene lambrizeering en 
van eenig stucacloorwerk en houtwerk voor het 
ophangen van platen enz. in de spreekkamer, 
die dan tevens zou kunnen dienen voor ver-

gaderingen van het onderwijzend personeel -
niet kunnen worden gerekend tot eene ver
bouwing of verandering van inrichting van 
het schoolgebouw of tot een der andere ge
vallen, genoemd in art. 72 der Lager Onder
wijswet 1920; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Noord-Brabant in beroep was gekomen, 
dit College bij besluit van 11 Februari 1931, 
met vernietiging van het raadsbesluit heeft 
bepaald, dat de gevraagde medewerking als
nog moet worden verleend, daarbij overwe
gende, dat het aanbrengen van eene lambri
zeering en van eenig stucadoorwerk en hout
werk voor het ophangen van platen enz. in 
de spreekkamer eener bijzondere school kan 
worden aangemerkt als eene verandering van 
de inrichting van de spreekkamer en aange
zien deze deel uitmaakt van het gebouw der 
bestaande school, dus ook als eene verande
ring van de inrichting van het schoolgebouw; 
dat dit te meer hier geldt, nu in deze de voor
noemde verandering worden aangebracht om 
de spreekkamer ook geschikt te maken voor 
vergaderingen van het onderwijzend perso
neel; dat mitsdien de aan den Gemeenteraad 
gerichte aanvrage steun vindt in art. 72 der 
Lager Onderwijswet 1920; dat overigens niet 
kan worden gezegd, dat de door het School
bestuur beoogde verandering van inrichting 
der spreekkamer de normale eischen te stellen 
aan eene spreekkamer in een schoolgebouw 
voor lager onderwijs, tevens dienende als ver
gaderlokaal voor het onderwijzend personeel, 
te boven gaat; dat, vermits voorts aan de in 
art. 73 der wet omschreven vereischten is vol
daan, de Gemeenteraad ten onrechte de door 
het Schoolbestuur gevraagde medewerking 
heeft geweigerd; 

dat de Gemeenteraad in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat door het veelvuldig witten en 
waterverven der wanden van de spreekkamer 
deze afbladeren en dientengevolge zeer onoog
lijk zijn, terwijl bovendien boven den vloer 
teekenen van optrekkend vocht aanwezig zijn; 
dat om deze redenen de opportuniteit van ver
betering niet behoeft te worden betwijfeld en 
dat het inderdaad wellicht aanbeveling ver
dient die verbetering te doen plaats hebben 
door het maken van eene lambrizeering en 
door het aanbrengen van eenig stucadoorwerk 
en houtwerk voor het ophangen van platen; 
dat echter 11iet kan worden tbegegeven, . dat 
dergelijke verbeteringen als eene verar,dering 
van de inrichting van de spreekkamer moete11 
worden aangemerkt, doch dat zij enkel en al
leen als werkzaainheden , voortvloeiende uit 
de zorg voor instanahouding zijn te beschou
wen; dat dit laatste karakter er geenszins aan 
ontnomen wordt, nu de gedachte verbeterillàgen 
ten nevengevolg zullen hebben, dat de spreek
kamer ook geschikt wordt voor vergaderingen 
van het onderwijzend personeel; dat zelfs, al 
zouden de voorgenomen maatregelen eene ver
andering van de inrichting der spreekkamer 
beteekenen, daarmede nog geenszins is gezegd, 
dat van eene verandering van de inrichting 

! van het schoolgebouw kan worden gesproken, 
hetgeen toch in art. 72 der Lager Onderwijs
wet 1920 als voorwaarde voor medewer king 
wordt gesteld; dat immers als criterium voor 
eene verandering van de inrichting van een 



141 Jl JUNI 1931 

geheel (i.c. het schoolgebouw) andere en met 
name voor dat geheel van belang zijnde op
zichten gelden, dan voor eene verandering van 
<le inrichting van één der deelen (i.c. rle 
spreekkamer) ; 

0. dat verandering van de inrichting van 
het gebouw der chool , waarvan art. 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 spreekt, ook dàn 
plaats vindt, wanneer niet de inrichting v,m 
het geheele gebouw, maar slechts de inrich
ting van één kamer van het gebouw wordt 
veranderd; 

dat het aanbrengen van eene lambrizeering 
en van eenig stucadoorwerk en houtwerk voor 
het ophangen van platen enz. in de spre~k
kamer kan worden beschouwd a ls eene ver
andering van inrichting van deze kamer on 
blijkens de overgelegde stukken in het onder
havige geval de normale e ischen, aan zoo
danige kamer te stellen, neit te boven gaat; 

dat d9 aanvrage om daarvoor gelden uit de 
gemeentekas te ontvangen mitsdien steun 
v indt in art. 72 der Lager Onderwijswet 1920, 
terwijl , nu aan de in art. 73 der wet omschre
ven vertischten, voor zoover van toepassing, 
was voldaan, de medewerking had behooron 
te zijn verleend; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te ver ki aren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

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

11 Juni 1931. BESCHIKKING van den Hoo
gen Raad. (Zakelijke belasting op het 
hedrijf in de gemeente Eygelshoven.) 

Het derde I id van art. 265b oud (299 
nieuw) der Gemeentewet voorschrijvend, 
dat een belanghebbende tegen eene be
schikking van den Gemeenteraad niet la
ter in beroep kan komen dan binnen een 
maand nadat de beschikking per post is 
bezorgd of tegen ontvangstbewijs uitge
reikt, verhindert nieb, dat men rechtsgel
dig van de beschikking in beroep kan 
komen ook vóórdat de termijn van een 
maand is beginnen te loopen. 

De stelling dat de uitoefening van het 
mijnbedrijf al leen zou kunnen plaats vin
den in de gemeente, waar het centrum 
van het bedrijf gevestigd is, vindt geen 
steun in de wet. Die gemeente is slechts 
tot heffing bevoegd, voor zooverre de be
drijfsuitoefening op haar terr itoir plaats 
vindt, derhalve, voor zooverre de arbeiders 
der ondernem ing in die gemeente in het 
bedrijf werkzaam zijn. 

,;Werkzaam zijn" in art. 242e der Ge
meentewet beteekent effectieven arbeid 
verrichten. 

Waar het derde cassatiemiddel gericht 
is tegen eene overweging waarop de be
si issing niet mede steunt, doch die slechts 
ten overvloede is aangevoerd kan, waar de 
overige overwegingen voldoende zij n om de 
beslissing te dragen, dit middel niet tot 
cassatie leiden. 

De Hooge R aad enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Eygelshoven, te
gen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te Maastricht van 
7 Nov. 1930, betreffende den aans lag in de za
kelijke belasting op het bed1;jf der gemeente 
Eygelshoven over het belastingjaar 1929, op
gelegd aan de aldaar gevestigde Maatschappij 
iot Exploitatie der Steenkolenmijnen Laura en 
Vereeniging; 

Gehoord den raadsman der gemeente Eygels
hoven; 

Gezien de stukke" ; 
Gelet op de schriftelijke conclus ie van den 

Adv.-Gen. Wijnveldt, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerping van het beroep; 

0. dat in de gemeente Eygelshoven een za
kelijke belasting op het bedrijf wordt geheven 
en wel, blijkens art. 1 der desbetreffende ver

' orden ing. van ondernemingen of inrichtingen, 
1 welke daarvoor volgens het bepaalde bij art. 

242e der Gemeentewet in aanmerking komen, 
terwijl art. 5 onder meer voorschrijft, dat 
maatstaf voor de heffing is het gemiddeld 
aantal arbeider als bedoeld in art. 1, het
welk in de onderneming of inrichting werk
zaam is, en aangeeft, hoe het gemiddeld aan
ta I wordt gevonden en wat onder arbeider is 
te vertitaa n; 

dat de onderhavige, aan belanghebbende op
gelegde aanslag is geregeld naar een gemid
deld aantal van 4000 arbeiders; 

dat belanghebbende, na daartegen te , er
geefs te zijn opgekomen bij den gemeente
raad, van de beschikking van dat college in 
beroep is gegaan; 

dat omtrent de ontvankelijkheid van die 
voorziening de Raad van Beroep heeft over
wogen: 

"dat vaststaat, dat door een politiebeambte 
der gemeente op 26 Oot. 1929 ten kantore van 
appellante en aan haar gericht is bezorgd een 
schrijven gedateerd 25 Oct. 1929 en ondertee
kencl door B. en W., luidende als volgt: 

"Wij hebben de eer U mede te cleelen, dat 
uw adres de dato 1 dezer D/H en 9 Oot. d. a. .v. 
een punt van bespreking in de op 22 Oot. j.l. 
gehouden vergadering van den Raad der ge
meente heeft uitgemaakt. D aar deze gem eente 
hoopt, dat de Hooge Raad terugkomt op zijne 
genomen beslissing besloot de Raad afwijzend 
op uw adres te beschikken en den door hem 
vastgestelden aanslag te handhaven"; 

"dat nu de gemeente zich op het standpunt 
stelt, dat appellante door eerst op 20 Dec. 
1929 haar beroepschrift in te dienen niet heeft 
in acht genomen den termijn voorgeschreven 
bij art. 265b der Gemeentewet; 

"dat de gemachtigde van appell ante heeft 
medegedeeld niet te kunnen opgeven, wanneer 
,·oormel d schrij ven de directie heeft bereikt; 
dat echter dat schrijven oorspronkelijk ook niet 
is opgevat als eene beschikking, in verband 
waa1mede, hetgeen door de gemeente niet 
wordt betwist, naderhand door den rechtskun
digen adv iseur Yan appe ll ante om de beschik
king 1s verzocht, daarop de mecledeeling ont
vangende, dat dit schrijven als zoodanig was 
te beschouwen; 

"dat de Raad in verband met het bepaalde 
bij voormeld art. 265b, voorschrij vende eene 
gemotiveerde bes lissing en mededeel i ng daar
rnn bij aangeteekenden brief of gedagteekend 
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ontvangbewijs, aan welk laatste voorschrift 
zeer zeker niet is voldaan, de opvatting van 
appel lante dat zij niet met eene beschikking 
cp haar bezwaarschrift te doen had alleszins 
aannemelijk acht; 

"dat naar 's Raads oordeel in de gegeven 
omstandigheden appellante door binnen een 
maand na bekomen mededeeling dat het 
sch rij ven was de beschikking, haar beroep
schrift in te dienen, moet geacht worden zulks 
tijdig te hebben gedaan; 

, .dat trouwens, waar, zooals hiervoor is over
wogen, n iet is voldaan aan het imperatief 
voorschrift van art. 265 b Gemeentewet, voor
schrijvende de wijze waarop de dag der mede
deel ing moet worden vastgesteld, inderdaad 
wettelij k die dag niet ,·aststaat en mitsdien 
evenmin, dat appellante den termijn van hoo
ger beroep niet heeft in acht genomen; 

.,dat het beroep mitsdien is ontvankelij k" ; 
dat voorts de Raad heeft overwogen ten 

o-ronde · 
0 

"dat ·partijen verdeeld houdt de vrnag of als 
maatstaf voor de heffing is te nemen het ge
m iddelde aantal arbeiders werkzaam in het 
geheele bedrijf van appellante, bedragende, 
naa,· tusschcn hen verder is onbetwist 3332 of, 
welk standpunt namens appellante verder ter 
zitting is ingenomen, alleen het aantal, dat 
geacht moet worden werkzaam te zij n onder 
de gemeente Eygelshoven met uitsluiti11g dus 
van de aantallen werkzaam in hare onder
g10ndsche werken onder de gemeenten Kerk
rade, Nieuwenhagen en Ubach over \Vorms; 

"dat blijkens het ve1-tooó>"Schrift de aanslag 
is gegrond op de opvatting va11 de gemeente, 
dat de aard van het mijnbedrijf, dat van uiL 
het centrum wordt uitgeoefend, noodzakelijk 
mede brengt, dat het a ls een e n ondeol baar 
moet worden beschouwd, zoodat alleen de ge
meente, waar dat centrum gevestigd is, in casu 
Eygelshove n, tot belastingheffing bevoegd 
zoude zijn ; 

"dat de Raad zich met deze opvatting n iet 
kan vereenigen; 

" dat immers evenal elk ander bedrijf ook 
het mijnbedrijf zee,· wel geregeld in meerdere 
gemeenten kan worden uitgeoefend, terwijl de 
opvatt ing, dat de uitoefening plaats heeft waar 
het centrum is gevestigd, geen steun vi nd t in 
de wet; 

" dat de gemeente echter ook de meening is 
toegedaan, dat al mag worden aangenomen, 
dat a ppe ll ante ook terecht iu de gemeente 
Kerkrade is aangeslagen, dan nog zul ks n iet 
uitsluit dat voor dezelfde arbeiders, in aan
merking gekomen voor den aanslag in Kerk
rade, oök door de gemeente Eygelshoven be
lasting wordt geheven; 

,,dat de gemeente tot staving dezer opvat
ting aanvoert, dat de onder Kerkrade werk
zame arbeiders eveneens m oeten geacht worden 
werkzaam te zijn onder E ygelshoven, ve1mits 
hier het afdalen in de mijn plaats heeft en met 
het in ontvangst nemen van den penning aan 
dat afda len voorafgaande de achtur ige dienst 
en mi tsd ien ook de we rkzaa mheden een aan
vang nemen; 

" dat er naar ' Raads oordeel geen reden 
bestaat om aan het woord "werkzaam" in art. 
242e die ruime beteekenis toe te kennen, welke 
de gemeente daaraan wil geven en de raad 

dit woord dan ook verstaat in den zrn ,van 
verrichting van effectieven arbe id ; 

"dat het toekennen dezer beteekenis aan .het 
woord "werkzaam" ook het meest tegemoet 
komt aan de beweegredenen welke tot de mo
gelijkheid van heffing eener zakel ijke belas
ting op het bedrijf hebben geleid en aan een 
bill ij ke toepassing daarvan; 

"dat toch de onderhavige belasting bedoelt 
t-0 zij n eene bijdrage in de ko ten welke de be
drijven aan de gemeente veroorzaken als ge
volg van de vestiging van arbe iders met lage 
loonen; 

dat het nu aan den Raad bekend is, . dat 
te~ aanzien van de mijnwerkers werkzaam in 
een bepaalde m ijn niet kan gezegd worden, 
dat ze ook gevestigd of ook maar grootendeels 
gevestigd zijn in de gemeente, waar de hoofd
zetel der mijn is gelegen, integendeel, zooals 
in casu, die mijnwerkers over diverse ge-. 
meenten metterwoon verspreid zij n; dat bij de 
opvatting door de gemeente Eygelshoven ge
huldigd zich de onbillijkheià zoude voordoen 
óf dat andere gemeenten, dan die waar de 
hoofdzetel der mijn is gelegen, eene haar door 
den wetgever toegedachte vergoeding zouden 
moeten missen en deze zelve een hoogere bij
drage zoude ontvangen dan haar in den ge
dachtengang van den wetgever toekomt, of 
heffing zoowel door de eene a ls door de an
de re gemeente voor dezelfde arbeiders, wat 
voor het bedrijf zelfs zoude komen te staan op 
dubbele belasting per arbeider, toch zeer zeker 
eveneens in strijd met de bedoeli ng va11 den 
wetgever"; . 

waarna de Raad de beschikking van den 
gemeenteraad heeft vernietigd en den aanslag 
heeft . vastgesteld naar een gem iddeld aanta l 
van 1823 arbeiders als werkzaam onder Eygels
hoven, welk aantal door de gemeente niet was 
betwist; 

0. dat tegen deze uitspraak de volgende 
m iddelen vau cassatie worden opgeworpen: 

1 °. ~chend ing, a l thans verkeerde toepassing 
, an art. 265b, tweede en de rde I id , der Ge
meentewet en van art. 16 der wet van 19 D ec. 
1914, S. 564, laatstefij k gewijzigd bij de wet 
van 7 Febr. 1929, S. 38, door de Maatschappij 
tot Exploitatie· van de SteenkQ.l.enmij11en Laura 

n Vereeniging te Eygelshoven ontvankelijk 
Ie verklaren in haar beroep tegen voormelde 
beschikking van den Raad der gemeente 
Eygelshoven en zu lks terwijl blijkens de feite
lijke overwegingen van de beslissing is komen 
vast te staan, dat de indiening van het be
roepschrift niet is gedaan binnen een n1aand~ 
nadat de mededeeling ingevo lge het tweede l id 
van gemeld art. 265b ter post is bezorgd of 
tegen 011tvangbewijs is uitgere ikt; 

2°. Schending, althans verkeerde toepas
s ing van de artt. 240 en 242e der Gemeente
wet, jis de artt. 1 en 5 der V ernrdening op 
de heffing eener zakelijke belasting op het 
bedrijf dei· gemeente Eygelshoven, door na 
fc, itelijk te hebben vastgesteld, dat het gemid
de ld aanta l arbe iders werkzaam in het gehee le 
bedrij f der voornoemde Maatschappij bedragen 
heeft 3332, te bes] issen, dat het m ijnbedrij f zeer 
wel geregeld in meerdere gemeenten kan worden 
ui tgeoefend, terwijl de opvatting dat de 1.1 it
oefen ing plaats grij pt, waar het centrum is 
gevestigd, geen steun vindt in de wet en mits-
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dien de aanslag moet wol'den berekend naar 
een gemiddeld aantal arbe iders van 1823 als 
werkzaam onder Eygelshoven; 

dat toch uit de aangehaalde artikelen geens
zins voortvloeit, dat als maatstaf voor den 
aanslag alleen zou mogen gelden het aantal 
arbeiders, dat binnen de gemeente in die on
derneming werkzaam is; veeleer dat als maat
staf moet worden aangenomen het aantal ar
beiders dat in de onderneming werkzaam is, 
terwijl bovendien de Raad door het woord 
"werkzaam" te verstaan .in den zin van de 
verrichting van effectieven arbeid, de betee
kenis van dit woord tegen de kennelijke be
doel ing der wet heeft beperkt; 

3°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van dezelfde artikelen als sub 2° genoemd, 
door de beslissing mede te doen steunen op de 
overweging, dat heffing zoowel door de eene 
als door de andere gemeente voor dezelfde ar
beiders, die het bedrijf zou komen te staan op 
dubbele belasting per arbeider, in strijd zou 
zijn met de bedoeling van den wetgever, ter
wijl ,onder deze overweging de overige niet 
voldoende zijn om de bes! issing te dragen; 

dat immers, eenmaal aangenomen gelijk de 
Raad heeft gedaan, dat een bedrijf in meer
dere gemeenten kan wo1·clen uitgeoefend, even. 
zeer de mogelijkheid moet worden aangeno
men, - gelijk ook werkelijk het geval is ge
weest - dat dezelfde arbeiders op verschil
lende tijdstippen van den dag in verschillende 
gemeenten in het bedrijf werkzaam zijn en 
derhalve voor eenigon aanslag in de zakelijke 
bedrijfsbelasti1,g behooren mede te tellen: 

0. dat het eerste middel niet gegrond is; 
dat toch het derde lid van art. 265b der 

Gemeentewet slechts voorschrijft, dat een be
langhebbende van de beslissing van den Ge
meenteraad niet later in beroep kan komen 
clan een maand, nadat de mededeeling dier be
s] issing ingevolge het tweede lid per post is 
bezorgd of tegen ontvangstbewijs uitgereikt is , 
en daarmede geenszins uitsluit, dat een be
langhebl.,ende rechtsgeldig van de beslissing in 
beroep komt, vóórclat de termijn van eene 
1m;and is begonnen te loopen; 

0. omtrent het tweede middel : 
dat de R aad van Beroep terecht heeft be

s! ist, dat de opvatting der gemeente, als zoude 
de aard van het mijnbedrijf medebrengen, dat 
de uitoefening daarvan a lleen plaats vindt 
daar; waar het centrum van het bedrijf is ge
, estigd, geen steun vindt in de wet en, in
t~gendeel, evenals elk ander bedrijf, zoo ook 
liet mijnbedrijf, zeer wel in verschillende ge
meenten kan worden uitgeoefend; 

dat nu, bij zoodanige bedrijfsuitoefening in 
verschillende gemeenten, de onderneming niet 
v,,or de geheele bedrijfsuitoefening in de be
lasting van art. 242e der Gemeentewet kan 
worden betrokken door die gemeente, waar
binnen het centrum van het bedrij f is geves
tigd, doch het in de strekking van dat artikel 
ligt, dat alsdan die gemeente, evenals de 
overige gemeenten, slechts tot heffing bevoegd 
is, voorzooverre de bedrijfsu itoefening op haar 
geb ied plaats vindt en dus voor zoover de 
arbeiders der onderneming werkzaam zijn in 
het bedrijf in die gemeente; 

dat voorts de Raad van Beroep, het woord 
"werkzaam" in art. 242e verstaande in den 

zin van de verrichting van "effectieven" ar
beid, aan dat woord eene beteckenis heeft ge
hecht, overeenkomstig het spraakgebruik en 
niet kan worden ingezien, dat hij de beteeke
nis van dat woord tegen de kennelijke bedoe
ling der wet heeft beperkt; 

dat, naar uit- een en ander voortvloeit, ook 
het tweede middel niet tot cassatie kan leiden ; 

0 . dat ten slotte h et derde middel faalt, als 
gericht tegen een overweging, waarop de be
sliss ing niet mede steunt doch die slechts ten 
OYervloede is aangevoerd, terwijl de overige 
ornrwegingen wel degelijk voldoende zijn om 
de beslissing te dragen; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

12 J"ni 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 2 IV.) 

Een inrichting, waarin aftapping van de 
opgeslagen petroleum en benzine in bussen 
zal plaats vinden strekt niet zoozeer enkel 
tot bewaring van die vloeistoffen, doch 
moet veeleer geacht worden ook tot ver
we,·king daarvan te dienen. 

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

J an Jongerius te Utrecht tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Amster
dam van 8 October 1930, n° . 1391e H. W. 
1929/9/135 V. H. 1930, waarbij hem vergun
ning is geweigerd tot het oprichten van eeno 
inrichting voor het opslaan en aftappen van 
benzine en petroleum in en op het terrein van 
perceel Weesperzijde 55, 5€ en 51 (Oost), al
daar · 

De~ Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Mei 1931, n° . 331; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 8 Juni 
1931, n°. 438 H., Afd. Arbeid; 

0. dat Burgemeester en Wethouders va:1 
Amsterdam bij besluit van 8 Octcber 1930 aan 
J . Jongerius te Utrecht vergunning hebben 
geweigerd tot het oprichten van eene inrich
ting voor het opslaan en aftappen van benzine 
en petroleum in en op het terrein van perceel 
Weesperzijde 55-56-57 (Oost), uit overweging, 
dat door het verleenen van de gevraagde ver
gunning zou worden gehandeld in strijd met 
het bepaalde in de Verordening ex art. 4, sub 
2° der Hinderwet, van 4 November 1925; 

dat van dit besluit J. Jongerius bij Ons in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
dat de verordening ter uitvoering van art. 4, 
2e lid, der Hinderwet zich niet verzet tegen 
het in de inrichting uit te oefenen bedrijf voor 
wat petroleum betreft; dat die verordening 
vei·biedt in het onderhavige stadsgedeelte in
richtingen te hebben, waar benzine wordt ver
werkt; dat echter z. i. het aftappen van ben
zine geenszins als verwerken van benzine is 
te beschouwen; dat mitsdien het oprichten van 
de inrichting zij ns. inziens niet in strijd met. 
de verordening zou zijn; 

0 . dat art. 3, eerste lid, onder 1 ° en 2° der 
verordening, bedoeld in art. 4, 2e lid, dei· 
Hinderwet, der gemeente Amsterdam o. a. 
verbiedt, in het met groene kleur op de bij be
hoorencle kaart aangegeven gedeelte der ge-
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meente -- a lwaar de onderhavige inrichLing 
zou worden opgericht - op te richten wowel 
inrichtingen, welke zijn genoemd in art. 1 der 
verordening, als inrichtingen, welke niet zijn 
genoemd in art. 1 der verordening, derhalve 
alle inrichtingen, welke vallen onder de Hin
derwet· 

dat ;veliswaar krachtens art. 5 der ver:lr
denin.g dit verbod niet geldt voor nader in dat 
artikel aangeduide "petroleumbewaarplaat
sen" en "inrichtingen voor bewaring van 
vluchtige koolwaterstoffen", doch dat deze 
uitzonderingsbepaling de inrichting, waarvoor 
de vergunning wordt gevraagd, niet aan de 
werking van het in art. 3 der verordening ge
stelde verbod onttrekt; 

dat toch eene inrichting als de onderhavige, 
waarin aftapping van de opgeslagen petro
leum en benzine in bussen zal plaats vinden, 
n iet zoozeer enkel tot bewaring van die vloei
stoffen in den zin van de genoemde ui tzonde
ringsbepaling strekt, a ls wel veeleer ook ge
acht moet worden tot verwerking van die 
vloeistoffen te dienen; 

dat, daargelaten nog, dat in de Hinderwet 
aan "verwerken" eene ruime beteekenis moet 
worden toegekend; het karakter van art. 5 
der verordening als uitzonderingsvoorschrift 
eene enge uitlegging van het daarin bepaalde 
vordert, te eer, nu de Gemeenteraad in art. 1 
der verordening, zooals deze bij besluit van 
28 November 1930 opnieuw is vastg.esteld, de 
inrichtingen tot het overtappen in bussen en 
vaten van v l uchtigè koolwaterstoffen uitdruk
kelijk heeft gerangschikt onder de inrichtinge11 
tot verwerk ing en niet onder die tot bewaring 
van deze vloeistoffen; 

dat weliswaar door de gemachtigde van den 
appellant in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, aan de bedoelde aan
vulling in de verordening, welke plaats vond 
na de bestreden beslissing, alle beteekenis in 
dit geschil is ontzegd, doch ten onrechte, al
reeds hierom, wijl die aanvul ling, mede blij
kens de niet weersproken verklaring van den 
vertegenwoordiger van het gemeentebestuu r in 
de genoemde vergadering, mag geacht worden 
van interpretatieven aard te zijn; 

dat voorts de omstandigheid, dat in de ver
ordening niet met zoovele woorden is vermeld, 
dat zij is vastgesteld in het belang van de 
openbare orde, veiligheid of gezondheid, geen 
voldoenden grond oplevert om aan te nemen, 
dat deze motieven aan de verordening niet ten 
grondslag ronden hebben gelegen, zoodat hier 
van strijd met art. 4 der Hinderwet - als 
door de gemachtigde van den appellant is be
toogd - niet kan worden gesproken; 

dat mitsdien · Burgemeester en Wethoude,:s 
terecht hebben geoordeeld, dat de bovenge
noemde verordening zich tegen het oprichten 
van de inrichting verzet; 

Gezien de Hinderwet en de bovengenoemde 
verordening; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij

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

12 J uni 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 23.) 

Nu de vermeerdering van het leerlingen
aantal der bestaande openbare school on
der de omstandigheden, waaronder zij 
heeft plaats gevonden ( dat n .l. een aantal 
R. K. inwoners voor hunne kinderen open
baar onderwijs zijn gaan verlangen}, geens
zins kan worden geacht van duurzamen 
aard te zijn, behoort volstaan te wo~den 
met verbouw van de bestaande school , en 
niet een nieuwe 5chool te worden gesticht, 
te minder, wijl het gemeentebestuur de op
heffing der bestaande school als gevolg 
daarvan wel heeft toegezegd, doch daartoe 
nog niet heeft besloten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1°. den Raad der gemeente Helvoirt, en 2°. 
G. Timmermans en 62 andere bewone1·s van 
het gehucht "de Distel berg", gemeente H el 
voirt, tegen het besluit van Geel. Staten van 
Noord-Brabant, van 19 November 1930, G. 
N°. 9/10, IVe Afdeeling, waarbij 1. goedkeu
ring is onthouden aan het besluit van den 
Raad der gemeente Helvoirt, van 17 Juni 
1930 N°. L. 3/18, voor zoover daarbij onder 
1 °. i~ besloten op het gehucht "de Distel berg" 
op een gecleel te van het perceel Sectie B., 
N°. 246, eene tweeklassige openbare lagere 
school te bouwen; en 2. is bevolen . dat eene 
gemeenschappelijke regeling wordt vastgeste ld 
tusschen de gemeenten Helvoirt en Cromvoirt, . 
aangaaude de toelating van kinderen uit Dis
telberg (gemeente Helvoirt} op de openbare 
lagere school van de laatstgenoemde gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, genoord, advies van 
27 Mei 1931, N°. 337; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 
Juni 1931 , N°. 3879, afdee ling Lager Onder
wijs Algemeen; 

0. dat de Raad der gemeente Helvoirt in 
zijne vergadering van 17 Juni 1930 heeft be
sloten, op het gehucht "de Distelberg" op een 
gedeelte van het perceel Sectie B., N°. 246, 
eene tweeklassige openbare school te bouwen, 
uit overweging, dat het getal leerlingen dor 
openbare lagere school in de gemeente thans 
64 bedraagt; dat deze school ruimte biedt 
voor 46 leerlingen; dat uitbre iding daarvan, 
blijkens advies van een deskundige, slechts 
mogelijk is onder bezwarende omstandigheden 
en het bouwen van eene tweeklassige school 
op het gehucht " de Distelberg" geen 1)-0emens
waardige meerdere kosten met zich zal bren
gen; dat het bouwen van eene school op het 
gehucht " de Distelberg" mede voorkeur ver
dient, omdat 46 aldaar wonende kinderen de 
openbare school bezoeken en sommigen dezer 
kinderen een uur en verder van deze school 
wonen en mitsdien recht op steun, als bedoeld 
in art. 13 der Lager Onderwijswet 1920, kun
nen doen geleien: 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij hun 
besluit van 19 November 1930, G. N°. 9/10, 
IV de Afdeel ing, 1 °. aan het genoemde raads
besluit hunne goedkeming hebben onthouden; 
2°. hebben bevolen, dat eene gemeenschappe
iijke regeling wordt vastgesteld tusschen de 
gemeenten H elvoirt en Cromvoirt, aangaande 
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de toelating van kinderen uit Distelberg (ge
meente Helvoirt) op de openbare lagere school 
va.n Cromvoirt; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat ten gevolge van een gesch il tusschen het 
l,emeentebestuur van H elvoirt en het Bestuur 
der bijzondere jongensschool a ldaar, over de 
wijze van uitvoering van de uitbreiding dier 
school, 50 kinderen, allen woonachtig op het. 
gehucht Distelberg, in die gemeente, door 
hunne ouders van de gemelde bijzondere school 
en van de bijzondere meisjesschool zijn afge
nomen en thuis gehouden, daar die ouders 
aanvoeren, dat voor die kinderen openbaar 
onderwijs verlangd wordt; dat de eenige open
bare lagere school - gelegen in de kom dier 
gemeente, slech ts één lokaal groot en bezocht 
door 18 Protestantsohe kinderen - niet bere
kend is op eene plotselinge toeneming van het 
getal leerlingen met 50; dat voor zoover er 
ruimte was, de kinderen op de gemelde open
bare lagere school werden geplaatst; dat we
gens rnimtegebrek 12 dier kinderen niet kon
den worden toegelaten en van onderwijs ver
stoken bi even; dat de Gemeenteraad, gehoor 
gevende aan een door de ouders van de be
doel de 50 kinderen kenbaar gemaakten 
wensch , besloten heeft, op het gehucht Distel
berg, alwaar die kinderen woonachtig zijn, 
e ene openbare lager school te stichten; dat 
iu dil aangrenzende gemeente Cromvoirt eene 
openbare I agere school aanwezig is, die is ge 
legen op korten afstand van den Distel berg; 
dat deze school drie lokalen heeft, die bi ij
.kens door de Onderwijsinspectie verstrekte 
inlichtingen ruimte bieden voor 112 leerlingen 
on ,mar in slechts 8/5 kinderen zijn geplaatst; 

· dat op deze school dus nog plaats is voor 24 
leerlingen; dat dus, indien door de Raden 
der gemeenten Helvoirt en Cromvoirt met toe
passing van art. 19, 4e lid, der Lager Onder
wijswet 1920 eene gemeenschappelij ke rege
ling wordt aangegaan, in zake toelating van 
kinderen uit de eerstgenoemde gemeente (Dis
tel berg) op de openbare lagere school te Crom
voirt, de 12 kinderen voor wie ruimte te kort 
is op de openbare lagere school in de kom der 
gemeente Helvoirt, zonder bezwaar zouden 
kunnen worden ondergebracht op de openbare 
lagere school te Cromvoirt; dat derhalve bij 
J,et totstandkomen van eene regeling als bo
Yenbedoeld, het stichten van eene openbare 
lagere school op het gehucht Distelberg onder 
de gemeente H elvoirt overbodig is; dat stich
ting dezer openbare lagere school bovendien 
tegen het geldelijk belang is van de gemeente 
Helvoirt en van het Rijk; van de gemeente, 
omdat zij twee kleine openbare lagere scholen 
zou hebben te onderhouden, en van het Rijk, 
omdat te zijnen laste zouden komen meerdere 
uitgaven voor salarissen van het onderwijzend 
personee l ; dat. zou de ge1neente haar aan het 
school toez icht tEî" kennen gegeven voornemen 
om, zoodra de bovenbedoelde school is tot 
stand gekomen, de openbare lagere school in 
de kom op te heffen, ten uitvoer brengen, 
daardoor onrecht zou worden gedaan aan de 
18 (niet-Katholieke) kinderen, die thans de 
openbare lagere school in de kom bezoeken en 
die, ofschoon dichter bij deze school wonende, 
gedwongen zouden worden de meer verwijderde 
openbare lagere school op den Distelberg te 
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bezoeken; dat de belangen van deze kinderen 
niet mogen worden opgeofferd aan de niet 
gerechtvaardigde wenschen van de bewoners 
van het genoemde gehucht, die eerst hunne 
kinderen naar de bijzondere scholen te Hel
voirt hebben gezonden en dus tegen het bij
zonder onderwijs aldaar geen principieel be
zwaar hadden, maar nu openbaar onderwijs 
e ischen, met de bedoeling, eene school in 
hunne buurt te krijgen, ofschoon de afstand 
van 2.5 K.M. van den Distelberg naar de kom 
te Helvoirt geen gegronde reden is te achten. 
om hunne kinderen niet te Helvoirt ter school 
te zenden; dat, aangezien 9 van de boven be
doel de 18 kinderen meer dan 4 K.M. van den 
Distelberg verwijderd wonen, de gemeente, bij 
opheffing der openbare lagere school in de 
kom, bovendien verp licht zou worden, den 
ouders dier kinderen met toepassing van art. 
13 der Lager Onderwijswet 1920 ge ldelijk te
gemoet te komen in de kosten, verbonden aan 
het bezoeken der school te Di stelberg, dat, in 
verband met een en ander, bezwaar moet wor
den gemaakt, aan het raadsbesluit tot stich
ting eener openbare lagere school op het be
doelde gehucht, goedkeuring te verleenen; 
dat voorts de Raad der gemeente Helvoirt 
we igert, zijne medewerking te verleenen tot 
het aangaan van eene gemeenschappelijke re
geli ng met de gemeente Cromvoirt a ls boven
bedoel cl, daarbij aanvoerende: 1. dat de ge
meente Cromvoirt daartoe ook harerzijds niet 
bereid is; 2. dat de ouders, woonachtig op 
Distelberg, hunne kinderen niet in CromvoirL 
ter school willen zenden; 3. dat het moeilijk 
is, om, nu niet alle kinderen van dat gehucht 
op de openbare lagere school te Cromvoirt 
kunnen worden geplaatst, te beslissen, welke 
van die kindernn op die school en welke op 
de openbare lagere school in de kom van Hel
voirt moeten worden ondergebracht; dat, wat 
punt 1 betreft, deze beweegreden niet deug
delijk is, omdat hun College met toepassing 
van art. 19, 5e l id, der Lager Onderwijswet 
1920 de gemeente Cromvoirt kan noodzaken, 
eene gemeenschappelijke regeling tot stand te 
brengen; dat, wat punt 2 betreft, indien de 
ouders hunne kinderen niet in Cromvoirt ter 
school willen zenden, zij daartoe met toepas
sing van de Leerplichtwet kunnen worden ge
dwongen, voor zoover zij althans openbaar 
onder"'. ij s voor hunne kinderen verlangen en 
deze niet op de openbare lagere school in de 
kom van Helvoirt kunnen worden geplaatst; 
dat, wat punt 3 betreft, in de vast te stellen 
regeling kan worden bepaald, dat op de open
bare lagere school te Cromvoirt niet meel" 
leerlingen uit Helvoirt (Distelberg) mogen 
worden opgenomen, dan er kunnen worden 
ondergebracht, nadat alle kinderen uit de ge
meente Cromvoirt zelve eene plaats hebben 
bekomen en dat het Gemeentebestuur van Hel
voirt over de toelating tot de gem el de school 
van kinderen uit Distel berg beslist met be
ding, dat met inachtneming van de eerstbe
doelde bepaling alleen de dichtstbijwonend,, 
kinderen uit Distelberg op de openbare la
gere school te Cromvoirt mogen worden ge
plaatst; dat dus geen der drie door het Ge
meen rebestuur van Helvoirt aangevoerde be
zwaren gegrond is; dat overigens reeds is 
aangetoond, dat de belangen van de gemeente 

10 
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Helvoirt vorderen, dat eene gemeenschappe
lijke 1·egel ing als bovenbedoeld tot stand 
komt; dat ook de schoolbelangen van de ge
meente Cromvoirt zich daartegen niet verzet
ten; dat de Raden van beide gemeenten heb
ben geweigerd hunne medewerking daartoe te 
verleenen; dat het mitsdien noodzakelijk is, 
die regeling met toepassing van art. 19, 5e 
lid, der Lager Onderwijswet 1920 te bevelen; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de Raad 
der gemeente Helvoirt, a lsmede G. Timmer
mans en 62 andere inwoners van het gehucht 
" de Distelberg", gemeente Helvoirt, bij Ons 
in beroep zijn gekomen; 

dat de Raad der gemeente Helvoirt in 
hoofdzaak aanvoert, dat 12 kinderen in hunne 
gemeente wegens plaatsgebrek in de openbarn 
lagere school niet het voor hen gewenschte 
openbaar onderwijs kunnen ontvangen dat er 
op de openbare school te Cromvoirt nog plaats 
voor 14 leerlingen zal zijn ; dat het echter 
noodig is, dat bij elk leerjaar eenige speling 
blijft; dat de bestaande openbare school te 
Helvoirt, welke thans geheel vol is, geenszins 
aan de eischen voldoet; dat de stichting van 
de nieuwe school, met opheffing van de be
staande, in het belang der gemeente en niet in 
het nadeel van het Rijk zou zijn; dat welis
waar eenige kinderen veel dichter bij de be
staande school dan bij den Distelllerg wonen, 
doch dat daarte~enover staat. dat een groot 
aantal andere kinderen in het tegenoverge
stelde geval verkeeren; dat, aangezien de mo
gelijkheid bestaat, dat voor sommige leerjaren 
geen plaatsen op de school te Cromvoirt open 
zullen zijn , het geval zich kan voordoen, dat 
uit hetzelfde gezin met . verschillende leer
plichtige kinderen, het eene kind naar de 
school te Cromvoirt en het andere naar de 
school k, Helvoirt zal moeten worden gezon
den hetgeen een ongewenschte toestand is; 
dat 'het ongewenscht is, de partijschap, welke 
in de gemeente Cromvoirt heerscht, naar de 
gemeente Helvoirt te doen overslaan; dat het 
niet de bedoeling der Lager Onderwijswet 1920 
kan zijn, ouders te dwingen, hunne kinderen 
naar eene school in eene andere gemeente te 
zenden, waar de gemeente zelf kan en wil 
voorzien in het geven van voldoend lager 
onderwijs; 

dat G. Timmermans c.s. aanvoeren, dat de 
schoolbouw op den Distelberg niet in het gel
delijk nadeel der gemeente is, aangezien, in
dien die niet plaats vindt, toch de bestaande 
school moet worden verbouwd, wat ongeveer 
evenveel kosten meebrengt; dat het Gemeente
bestuur van Cromvoirt niet genegen is, kin
deren van den Distelberg op zijne school toe 
te laten; dat, indien de _),inderen naar die 
school worden gezonden, ZIJ (appellanten) te
gen hun wil zouden worden betrokken in 
dorpskwestie$, waarover de inwoners van 
Cromvoirt onderl ing verdeeld zijn; dat de 
meesten der kinderen van den Distelberg naar 
de openbare school te Helvoirt ronden moeten 
blijven gaan, waardoor de thans bestaande 
wantoestand zou worden gehandhaafd ; dat in 
de bestaande school 2 leerkrachten in één lo
kaal les moeten geven ; dat die school eene 
zeer ongelukkige huisvesting biedt; dat de be
langen van de ongeveer 50 kinderen van den 
Distelberg, die naar de school te H elvoirt 

wuden moeten gaan, zwaarder wegen dan die 
van het veel geringere aantal kinderen, voor 
wie de bestaande school dichterbij is gelegen; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellanten in hunne beroepen, dat art. 17, 
lste lid, der Lager Onderwijswet 1920 van een 
krachtens deze wet door Ged. Staten genomen 
besluit beroep toekent aan ieder, die bij de 
vernietiging of verbetering daarvan belang 
heeft; 

dat onder belang is te verstaan een eigen 
persoonlijk belang; 

dat de gemeente Helvoirt, wiens Raad in be
roep is gekomen, zoodanig belang heeft bij de 
verbeteriIJg of vernietiging van de bestreden 
beslissing, evenals die onderteekenaars van 
het beroepschrift der bewoners van het ge
hucht "de Distelberg", die ouders zijn van 
kinderen , welke openbaar onderwijs ontYangen 
of voor wie openbaar onderwijs wordt ver
langd; 

dat echter blijkens de overgelegde stukken 
verschillende onderteekenaars van het beroep
schrift niet in dat geval vetkeeren, en ook 
overigens van eenig persoonlijk belang, het
welk zij bij de verbetering of vernietiging van 
het bestreden besluit zouden hebben, niet is 
gebleken; 

dat dezulken niet in het door hen ingestelde 
beroep zul Jen kunnen worden ontv<1ngen ; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat blij 
kens de overo-elegde ambtsberichten, ten ge
volge van de omstandigheid, dat Roomsch
Katholieke inwoners van het gehucht "de Dis
telberg" voor hunne kinderen, ten getale van 
ongeveer 50, openbaar onderwijs zijn gaan ver
langen, de openbare school in de kom van 
Helvoirt eenigen tijd geleden in het geheei 
niet, en later nauwelijks aan de aanYragen 
om plaatsing heeft kunnen vo l doen; 

dat het Gemeentebestuur , ten einde te voor
komen, dat kinderen van het voor hen ver
langde openbaar onderwijs zouden verstoken 
blijven, heeft besloten tot de stichting. van 
eene grootere openbare school op den D1stel
berg, daarbij voornemens zijnde, de bestaande 
school, na totstandkoming van de nieuwe, op 
te heffen; 

dat het Gemeentebestuur daarbij heeft laten 
wegen, dat het meerendeel der kinderen, waar
voor openbaar onderwijs wordt verlangd, op 
den Distelberg woont, en de kosten van den 
bouw van de nieuwe school niet noemenswaard 
uitgaan hoven de uitgaven, verbonden aan de 
uitbreiding en reeds lang noodzakelijke verbe
tering van de bestaande school , welke ook na 
verbouw mindEI" goed aan de eischen zal kun
nen beantwom·den dan de nieuwe school; 

dat Wij echter, in aanmerki ng nemende, dat 
de vermeerdering van het leerlingenaantal der 
bestaande school onder de omstandigheden, 
waaronder zij heeft plaats gevonden, geens
zins geacht kan worden van duurzamen aard 
te zijn , en dat in het algemeen de eenige 
openbare school in eene gemeente behoort te 
zijn gelegen in de kom der gemeente, van 
oordeel zijn, dat volstaan zal behooren te wor
rlen met verbouw van de bestaande school ; 

dat Wij Ons bezwaarlijk met het raadsbe
sluit tot stichting van de nieuwe school kun
nen vereenigen ook hierom, wijl het Gemeen
tebestuur de opheffing van de bestaande school 
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als gevolg daarvan wel heeft ·toegezegd, doch 
daartoe nog niet heeft besloten, zoodat de 
zekerheid ontbreekt, dat de bouw van de 
nieuwe school niet za l leiden tot een teveel 
aan openbaar onderwijs in de gemeente; 

0 . voorts, dat, aangenomen al, dat het be
lang van het onderwijs ged iend zoude zijn, 
indien - nevens den noodzakelijken verbouw 
van de bestaande school - eene gemeenschap
pelijke regel ing met de gemeente Cromvoirt 
tot toe lating van kinderen uit de gemeente 
Helvoirt op de school te Cromvoirt zou wor
den get.roffen, zoodanige regeling door het 
onderwijsbelang niet bepaald gevorderd wordt, 
zoodat, nu beide gemeentebesturen daartegen 
bezwaar maken, het geen aanbeveling ver
dient haar daartoe door toepass ing van art. 19, 
5e I id, der Lager Onderwijswet 1920 te nopen; 

dat mitsdien Geel . Staten terecht hunne 
~oedkeuring aan het raadsbeslui t hebben ont
houden, doch dat hun bevel tot het treffen 
,·an eene gemeen chappelijke regeling als vo
renbedoeld niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lage,· Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. de in beroep gekomen inwoners van het 
gehucht "de Distelberg", voor zoover zij geen 
persoonlijk belang hebben bij de verbetering 
of vernietiging van het bestreden besluit van 
Geel. Staten, niet-ontvankelijk te verklaren in 
hun beroep; 

IT. het bestreden besluit van Geel. Staten 
te handhaven, voor zoover daarbij goedkeuring 
is onthouden aan het bes lui t van den Raad 
der gemeente Helvoirt van 17 J·uni 1930 tot 
stichting van eene openbare lagere school , en 
dat besluit van Geel. Staten te vernietigen, 
voor zoover daarbij het treffen van de boven
bedoel de gemeen chappelijke regeling tusschen 
de gemeenten Helvoirt en Cromvoirt is be
volen . 

Onze Min iste ,· van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen i belast, enz. (A.B.) 

12 hmi 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 242.) 

Een geschil tusschen den Raad en Geel. 
Staten over de vraag, of van de ambtena
ren der gemeente 71/2 % (zooals Geel. 
Staten wenschen) of 81/2 % (zooals de 
Raad wenscht) pensioenspremie zal worden 
verhaald, betreft de huishouding der ge
meente, waartoe het oordeel allereerst aan 
den gemeen tera ad staat. Nu Geel. Staten 
niet aannemelijk hebben gemaakt, dat zich 
zeer dringende redenen voordoen om aan 
de gemeentebegrooting goedkeuring te ont
houden, terwijl uit een oogpunt van fi
nancieel beleid tegen de begrooting geen 
bez\\·aar bestaat. is deze goedkeuring ten 
onrechte onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Hennaarderadeel te
gen het besluit van Geel. Staten van Fries
land van 7 Januari 1931, n°. 107, 2e Afdee
ling F, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de begrooting dier gemeente voor het 
dienstjaar 1931; 

Den Raad va11 State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Mei 1931, n° . 345; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 9 Juni 1931, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, n°. 6249; 

0. dat Geel. Staten bij bovengemeld beslui t 
aan de begrooting der gemeente H ennaardera
àeel voor het dienstjaar 1931 de goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat de 
Raad zijn in die begrooting uitgedrukt be
sluit tot verhoogd pensioen-premieverhaal op 
een aantal gemeente-ambtenaren handhaaft; 
dat de financieele toestand der gemeente, zoo
als die in deze begrooting tot uitdrukking 
komt, niet noopt tot verhoogd pensioenverhaal; 
dat ook in het bedrag van de wedden der 
betrokkenen, die relatief geensz ins hoog zijn, 
geen motief voor verhoogd pensioenverhaal 
kan worden gez ien, te minder, nu van dat 
verhaal de burgemeester, de secretaris en de 
ontvanger zijn uitgesloten; dat mede hier
door het verhoogde verhaal voor de gemeente 
nog geen f 410 oplevert en deze geringe bate, 
waarvan het gemis der gemeente geen moei-
1 ijkhe id baart, niet er toe mag leiden een 
door de omstandigheden nog n iet vereischten, 
onbillijk drukkended extra last te leggen op 
eene kleine groep van niet hoog bezoldigde 
ambtenaren; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten de Gemeenteraad bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat bij raadsbesluit van 
25 October 1930 is besloten om, bij wij ze van 
kleine salarisverlaging 1 % meer pensioens
bijdrage te heffen en, daar reeds 71/2 % werd 
verhaald, dit verhaal op te voeren tot het 
maximum of 8½ %; dat deze meerdere hef
fing het gevolg was van een compromis tus
schen versch illende partijen, waardoor groo
tere salarisverlaging voor de ambtenaren 
werd voorkomen; dat het hier toch betreft 
eene kleine salarisverlaging,. die door de tijds
om~tandigheden voldoende gewettigd kan wor
den geacht, maar die voor geen enkelen amb
tenaar onoverkomelijke moeilijkheden zal op
leveren; dat ook, wanneer het geval wordt 
bezien uit het oogpunt van de heffing van 
pensioensbijdragen, de Raad volledig wette
l ij k bevoegd is om bedoeld maximum verhaal 
toe te passen; dat, gezien het geringe bedrag, 
dat bij toepassing van het meerdere premie
verhaal als meerdere last op de ambtenaren 
wordt gelegd, er in dezen geen sprake van 
kan zijn van eene zoodanige ernstige bena
deel ing der ambtenaren, dat daardoor een 
maatregel a ls het onthouden van de goedkeu
ring aan de geheele gemeentebegrooting zou 
zijn te rechtvaardigen; dat toch in dezen geen 
reden kan worden gevonden om de autonomie 
van den Raad aan te tasten; 

0. dat het geschi l loopt over de vraag, of 
van de ambtenaren der gemeente 71/2 of 81/2 % 
zal worden gekort op hun salaris ; 

dat zulks betreft de huishouding der ge
meente, waartoe het oordeel a llereerst aan den 
Gemeenteraad staat; 

dat in zooclanig geval , als uit een oogpum 
van financieel beleid tegen de begrooting geen 
bezwaar bestaat, niet dan om zeer dringende 
redenen goedkeuring aan de begrooting mag 
worden onthouden; 
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dat in het onderhavige geval Ged. Staten 
niet aannemelijk hebben gemaakt, dat zich 
zulke zeer dringende redenen voordoen; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vern ietig ing van het bestreden beslui t 
van Ged . Staten van Friesland a lsnog goed
keuring te verleenen aan de begrooting der 
gemeente H ennaarderadeel voor het di enst
jaar 1931. 

Onze Minister van B innenlandsche Zaken en 
Landbouw i!f hela t, e nz. (A. B.) 

12 J uni 1931. BESCHIKKI G van den Mi
nister van W aterstaat tot wijziging van de 
Motor- en Rijwielbe ch ikking, (Ned. Stct. 
n°. 115.) 

De Minister van Waterstaat; 
Gelet op de Motor- en Rijwielwet, het Mo

tor- en Rijw,elreglement en de Motor- en 
Rjjwielbesch ikki ng, deze l aatste het laatst ge
wijzigd bij beschikking van 16 J anuari 1931. 
n°. 431, afdeeling W aterstaatsrecht (Neder
land.se/ic Staatscourant van 16 en 17 J a nua,·i 
1931, n°. 11 ); 

Gezien de ingekomen ambtsberichten; 
H eeft godegevonden: 

A . in de Motor_ en Rijwielbeschikking de 
volgende wijzigingen aan te brengen: 

I. Artikel 12 wordt gelezen als volgt: 
"1. V oor elk rij tuig wordt den aanvrager 

een afzonderl ijk nummer met letter, a ls in 
a,-tike l 15 bedoeld, opgegeven. 

2. \Van neer n°. 99 999 is uitgegeven, be
g int de nummering opnieuw met 1, en wordt 
boven dien de letter Z toegevoegd. 

3. De artikelen 3 tot en met 9 zijn mede 
op deze letter Z van toepassing." 

II. In het vierde lid ,·an artikel 21 verval
len de woorden "vóór 1 Mei 1922". 

III. Artikel 23 wordt gelezen als volgt : 
,, Zoodra de Minister van W aterstaat mede

deel ing heeft ontvangen van het voor ten
uitvoerlegging vatbaar worden van eene rech
terlijke u itspraak, voor wat betreft de bijko
mende straf van ontzegging van de bevoegd
heid motorrijtuigen te besturen, of van eene 
o ngeldi g verklar ing van een rijbewijs, inge
volge arti kel 16 der Motor- en Rijwielwet, 
wordt hiervan onverwijld kennis gegeven aan 
de Commissarissen der Koningin." 

IV. In artikel 29, derde lid, wordt het 
woord "tweevoud" vervangen door 1 ,drievoud". 

V. In artikel 31 wordt in den eersten zin 
, an het eerste I id het woord "en" vervangen 
door " of"; wordt in het tweede lid het woord 
"zouden" vervangen door "zoude" , en in 
plaats van "in het vorige art ikel" gelezen: 
.. in het vorige lid", terwijl het vierde lid van 
<l it artikel vervalt. 

VI. Artikel 32 wordt gelezen als volgt: 
,,1. Met afwijking in zooverre van het vo

r ige arti kel blijft afgifte van een achtdaa.gsch 
rijbew ij s achterwege: 

a. indien de in het buitenla11d woonachtige 
e igen:rnr of houder van een motorrij tu ig als 
rech thebbende gebruik maakt van een geldig 
internationaa l bewijs voor motorrijtuigen, af
g-egev n in het buitenland ingevolge artikel 4 
,·an het internationaal verdrag betreffende het 

verkeer met motorrijtuig-en, op 24 April 1926 
te Parijs gesloten, en tevens de in het buiten
land woonachtige bestuurder van dat motor
rij tuig als rechthebbende gebruik maakt van 
ee n geldi g internationaal rijbewijs, afgegeven 
in het bu itenland ingevolge artike l 7 van dat 
verdrag; 

b. indien de in Nederland woonachtige 
eigenaar of houder van een motorrij tu ig a ls 
rechthebbende gebruik maakt van een geldig 
nummerbewijs, a ls bedoeld in artikel 9, eerste 
1 id, sub 2, der Motor- en Rijwiel wet, en tevens 
de in het bui tenland woonachtige bestuurder 
van dat motorrij tu ig als rechthebbende ge
bruik maakt van een geldig internationaal rij 
bewijs, afgegeven in het buitenland ingevol ge 
artikel 7 van het onder a bedoelde interna
tionaa l verd rag; 

c. indien de in het buitenland woonachtige 
eigenaar of houder van een motorrijtuig al s 
rechthebbende gebru ik maakt van een geldi g 
in ternationaal bewijs voor motorrijtuigen, af
gegeven in het buitenland ingevolge artikel 4 
van het onder a bedoelde internationaal ver
drag, en tevens de in ederland woonachtige 
bestuurder van dat motorrijtuig als rechtheb
bende gebruik maakt van een geldi g rijbewijs, 
als bedoeld in artikel 9, eerste lid, sub 3, der 
Motor- en Rijwielwet; 

d. tot 1 Maart 1932, indien de in het bui 
tenland woonachtige eigenaar, houder of be
stuurde,· van een motorrijtuig als rechtheb
bende gebruik maakt van een internationaa l 
r ijbewij s, ten aanzien waarvan de tijd, voor 
welken het is uitgereikt, nog niet verstreken 
is, dat is afgegeven in het buitenland, en dat 
voldoet aan de voorschriften, vervat in het 
inLernationaal verd rag betreffende het verkeer 
met automobielen , op 11 Octoher 1909 te P a-
1·ijs gesloten, mits behoorlijk zichtbaar zijn: 

in de gevallen, bedoeld onder a, en c: de 
ingevolge de artikelen 3 en 5 van het daar 
bedoelde verdrag op o f aan het motorrijtuig 
aangebrachte kenteekens; 

in het geval, bedoeld onder b: de ingevolge 
artikel 9, eerste lid , sub 1°., der Motor- en 
Rijwielwet op of aan het motorrijtuig aange
brachte kenteekens, en 

in het geval, bedoeld onder d : de ingevolge 
artike l 4 van het da.ar ve rmelde verdrag op 
of aan het motorrijtuig aangebrachte ken
teekens. 

II. Het internationaal bewij s voor motor
rijtuigen, bedoeld in het vori g lid, onder a 
en c, en het internationaal rijbewijs, bedoeld 
in dat lid, onder d, worden door de in dat lid 
bedoelde ambtenaren bij eerste binnenkomst 
hi er te lande afgeteekend." 

B . Aan bijl age III de r Motor- en Rijwiel
beschikking de volgende voorbeelden toe te 
voegen: 

Zie voor deze voorbeelden pag. 149. 

's-Gravenhage, 12 Juni 1931. 
De Minister voornoemd, 

P. J . R eymer. 
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Kleur blauw. 

15 J"ni 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
· (Gemeentewet Art. 228a.) 

Daa1· de levensduur van een asphalt
betonweg bij behoorlijk onderhoud op 25 
jaren kan worden gesteld, bestaat tegen 
een looptijd van een voor den aanleg van 
dien weg aangegane geldleening van 26 
ja ,·en geen overwegend bezwaar. Zoodanig 
bezwaar bestaat echter wel tegen een pro
gress ieve regeling van de aflossingen, aan
gezien eerder met een op den duur toene
menclen dan afnemonden onclerhoudslast 
moet worden gerekend . 

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

den Raad der gemeente Opsterland tegen het 
bes] uit van Geel . Staten van Friesland van 
7 r---ovember 1930, N°. 100, 2e afdeeling F, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit dier gemeente van 14 October te 
voren tot het aangaan van eene gelclleening, 
groot f 160,000 ; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de Ge
schill en van Bestuui·, geho0t·d , advies van 13 
Mei 1931, N°. 89; 

Op de voordracht van Onzen 1inister van 
Staat, Minister van Binnenland che Zaken en 
Landbouw, van 10 Ju ni 1931, r 0

• 6301, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat het bestreden besluit van Geel. Staten 
steunt op de overweging, dat niet is tegemoet 
gekomen aàn hun ter kennis van den Raad 
gebracht bez,vaar nopens den voorgenomen 
looptijd voor het onderdeel der leening be
treffende aan leg, verha rding, verbetering, ver
breeding en verzwaring van wegen; dat God. 
Staten langeren looptijd dan 15 jam· voor dit 
onderdeel ontoelaatbaar bl ij ven achten en daar 
in het opnieuw ingezonden leen ingsplan op 
een belangrijk l angeren afloss ingsduur wordt 
gerekend, dan ook aan het betrekkelijke raad -
beslu it hunne goedkeur ing niet kunnen hech
ten; dat Geel. Staten tegen eene annuïteits-

gewijze aflossing in 15 jaar geen bezll'aat· 
hebben; 

dat de Gemecnternad in beroep aam·oert, 
dat zijn besluit betrof het slui ten van eene 
ouderhandsche geldl eenino- met de Naamlooze 
Vennootschap Bank voor Neder! andsche Ge
meenten, groot f 160,000 à pari, rentende 
4½ %, met bepaling, dat van de geldleen ing 
zal worden afgelost telkens op den l sten No
vember in de jaren 1931 tot en met 1943 te l
ken jare f 3000, in 1944 f 6000, in 1945 f 6000, 
m de jaren 1946 tot en ,net 1950 tel ken jare 
f 8000, in 1951 [ 9000 en in de jaren 1952 tot 
en met 1956 te l ken jare f 12,000; . dat de be
doelde leening zal worden aangegaan voor de 
na te noemen doeleinden, te weten voor aan
leg, verharding, verbetering, verbreed ing en 
verzwaring van wegen . f 112,866.23 
voor bouw van bruggen . 3,773.95 
voor verbreecling van een wijk . ,, 2,470 .91 
voor sluiswerken etc. (bijdrage 

aan het waterscha p de Schoter-
landsche Com pagnonsvaart) ,, 12,000.-

voor aankoop van bouwterrein . ,, 7,966 .80 
voor uitbreiding van scholen . ,, 20,923.55 

Totaal : f 160,001.44 
of rond f 160,000 ; dat in 1929 Geel. Staten 
nog leeningen voor wegverbeteringen of weg
verhardingen met een looptijd van 27 jaren 
goedkeurden ; dat Ged. Staten, nu zij wijzen 
op de onzekerheid, welke omtrent den levens
duu r van wegdekken bestaat, klaarblijkelijk 
speciaal het oog hebben op het onderdeel van 
de leening, betrekking hebbende op de nt·
breeding van en het aanleggen va n een ge
sloten wegdek (asphaltbeton) op den weg Ol 
terterp-Ureterp-Frieschepalen, welk procédé in 
de gemeente Opsterland voor het eerst en in 
andere Friesche gemeente n ook nog niet lang 
is toegepast; dat toch de levensduur van ki in
kerwegen, die na een aantal jaren jaa rlij k bij 
gedeelten worden vernieuwd, feitelijk onbe
grensd is en een I ooptijd voor cl i t onderdeel 
der leening van 26 jaar niet te lang kan wor
den genoemd; dat de ervari ng in het buiten
land opgedaan, waar aanleg van wegen met 
gesloten wegdek reeds jaren wordt toegepast, 
wel heeft bewezen, dat dergelijke wegdekken 
niet reeds na 15 jaar behoeven te worden Yer
nieuwd en dat dit ook aan Ged. Staten be-· 
kencl moet zijn, daar het anders naar 's R aacls 
meening niet verantwoord is, dat voor aan
leg van den bedoelden weg bijna f 300,000 is 
gevoteerd uit de fondsen van Rijk, pro,·incie 
en gemeente; dat, indien de gemeente over 
ruime geldmiddelen beschikte, er minder aan
le iding zou zijn om bezwaar te maken tegen 
een verkorti,·g van den looptijd van de lee
ning of verzwaring van de a fl ossingsbedrngen 
in de eerste jaren, omdat het ook naar 's Raads 
meening aanbeveling verdient om de lasten 
zoo min mogelijk naa i· de toekomst te ver
schu iven; dat echter de Wot van 15 Juli 1929 , 
S. 388, houdende herziening van de [ina11-
cieele verhouding tusschen het Rijk en de ge
meenten voor de gemeente Opsterland geene 
verruiming van middelen heeft gebracht en 
het men moeite is gelukt om voor het komende 
jaar eene slu itende begrooting te verkrijgen. 
zoodat dekking voor verhoogde aflossing be
dragen bezwaarl ijk kan worden gevonden; dat 
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wat is opgemerkt ten aanzien van de begroo
ting voor 1931 nog in sterkere mate het geval 
zal zijn in de volgende jaren; dat het in de 
gegeven omstandigheden, als aan den eisch, 
die Ged. Staten stell en, moet worden voldaan, 
niet mogel ijk zal zijn, om opnieuw over te 
gaan tot het aanleggen of verbeteren van we
gen; dat evenals voor wegenaanleg ook voor 
de overige werken, waarvoor zal worden ge
leend, te weten brugbouw, sluiswerken en ver
grooting van scholen een looptijd van 26 jaar 
zeker niet te lang is te achten; dat het voor
nemen bestaat in het komende jaar meerdere 
wegen voorkomende op het provinciale wegen
plan met gesloten wegdek te doen aanleggen en 
daan-an moet worden afgezien, a ls de looptijd 
van de aan te gane geldleening op niet langer 
dan 15 jaar mag worden gesteld; 

0. dat op grond van een nader op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur. ingewonnen 
advies van den Rijkswaterstaat de levensduur 
van den asphaltbetonweg, voor den aanleg 
waarrnn de onderhavige leening- in hoofdzaak 
moet dienen, bij behoorlijk onderhoud op 25 
jaren kan worden gesteld, zoodat tegen den 
looptijd der leening van 26 jaren geen over
wegend bezwaar behoeft te bestaan; 

dat echter zoodanig bezwaar wel bestaat te
gen de progressieve regeling van de aflossin
gen, aangezien eerder met een op den duur 
toenemenden dan afnemenden onderhoudslast 
moet worden gerekend; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
terecht hunne goedkeuring aan het raadsbe
sluit van 14 October 1930 hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

15 J nni 1931. KONINKLIJK · BESLUIT. 
(Vaststelling jaarwedde gem.secretaris (toe
kenning van periodieke verhoogingen). -
Interpretatie jaarwedderegeling.) 

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

den Raad der gemeente Voorhout tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuidholland van 
29 December 1930, B. no. 11368/12, 3de afd., 
G. S. no. 59, waarbij goedkeuring is onthou
den aan het raadsbesluit di e r gemeente van 
21 Mei 1930 tot wijziging der gemeentebe
grooting voor het dienstjaa r 1929; 

Den Raad van State enz. ; 
0. dat de Raad der gemeente Voorhout bij 

besluit van 21 Mei 1930 de gemeentebegroo
t ing Yoor het dienstjaar 1929 heeft gewijzigd 
door onder volgnummer 75 een bedrag van 
f 137. 78 toe te voegen, strekkende om aan den 
secretaris, die op 9 December 1929 in functie 
trad , een jaarwedde uit te betalen, berekend 
naar de aanvangswedde, vermeerderd met drie 
periodieke verhoogingen; 

dat Ged. Staten van Zuidholland bij besluit 
van 29 December 1930, B. no. 11368/12, 3de 
afd. , G. S. no. 59, aan het raadsbesluit van 
21 Mei 1930 de goedkeuring hebben onthou
den, uit overweging, dat hun College, daartoe 

bevoegd krachtens art. 18 van hun besluit van 
16/31 Januari 1928, G. S. no. 109/1, goedge
keurd bij Ons besluit van 13 April 1928, no. 
2, heeft bes] ist, dat de bedoelde secretaris over 
het jaar 1929 op periodieke verhoogingen geen 
aanspraak heeft; dat de Raad niettemin wei
gert, zijn besluit van 21 Mei 1930 dienovereen
komstig te wijzigen; dat de raming dus thans 
in strijd is met de door Ons goedgekeurde jaar
wedde-regeling, te weten met art. 9 j 0

• art. 18 
,·an hun besluit van 16/31 Januari 1928, G. S. 
no. 109/1, goedgekeurd bij Ons besluit van 13 
April 1928, no.• 2, en derhalve ook met art. 
104 der gemeentewet; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
de algemeene jaarwedderegeling voor burge
meesters, secretarissen en ontvangers in Zuid
holland de normen aangeeft, overeenkomstig 
waarvan de gemeentebesturen de wedden der 
functionarissen in concreto moeten bepalen en 
deze organen derhalve in eerste instantie o.m. 
hes! issen omtrent het toekennen van perio
dieke verhoogingen, zulks overeenkomstig art. 
9 dier regeling; dat art. 18 dier regeling nu 
wel bepaalt, dat bij twijfel aangaande de toe
passing der regeling Ged. Staten der provin
cie bes] issen, doch dat noch Burgemeester en 
Wethouders noch de Raad bij het bepalen der 
jaarwedde van den secretaris hebben getwij
feld omtrent de vraag of in casu periodieke 
verhoogingen moeten worden toegekend, doch 
deze vraag, zonder eenige aarzeling toestem
mend hebben beantwoord, zoodat art. 18 voor
noemd geen toepassing kan vinden ; dat het 
er derhalve alleen op aankomt, of aan den 
secretaris, in het licht der desbetreffende be
palingen, welke zijn vervat in art. 9 der al
gerueene regeling, terecht drie periodieke ver
hoogingen zijn toegekend ; dat art. 9 sub b 
voornoemd o. m. bepaalt, dat voor den secre
taris eener gemeente, ter bepaling van zijn 
diensttijd als bedoeld in art. 8, medetellen de 
door eervol ontslag gevolgde dienstjaren in 
een andere gemeente binnen of buiten Zuid
holl and, welke naar den maatstaf van art. 2 
behoort tot dezelfde klasse als de eerstbedoelde 
gemeente, dan wel hit een hoogere klasse; 
dat, toen de secretaris op 9 December 1929 
in de gemeente Voorhout optrad, hij eervol 
ontslag had verkregen als zoodanig te Ewijk 
(Gelderland) , alwaar hij in Mei 1923 was be
noemd, en de gemeente Voorhout was ge
plaatst in de vijfde klasse der algemeene jaar
wedde-regeling; dat de gemeente Ewijk vol
gens haar inwonerta l eveneens zou zijn ge
plaatst in de vijfde klasse, zoodat het ge
meentebestuur bij de bepaling der wedde van 
den secretaris, uit krachte van art. 9 sub b, 
rekening moest houden met de dienstjaren in 
de gemeente Ewijk doorgebracht en mitsdien 
de aanvangswedde moest verme<lrderen met 
dt·ie periodieke verhoogingen; dat nu wel op 
15 Februari 1930 inkwam de bij Ons besluit 
van 30 J anuari 1930 goedgekeurde beschik
king van Ged. Staten, waarbij de gemeente 
Voorhout , met terugwerkende kracht vanaf 1 
Januar i 1929 werd ingedeeld in de zesde klasse 
der algemeene jaarwedde-regeling, doch dat 
deze beschikking geen invloed meer kon uit
oefenen op de bepaling van het salaris van een 
functionari s, welke op 9 December 1929 wa, 
opgetreden, daar toch omtrent het vaststellen 
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van de jaarwedde van een secretaris moet 
worden beslist op het moment, dat hij a ls zoo
danig optreedt, aan· de band van de dàn gel 
dende jaarwedde-regeling; dat derhalve naar 
zijn oordeel terecht aan den secretaris, die op 
9 December 1929 in functie trad, bij de be
pali ng zijner wedde drie periodieke verhoogin
gen zijn toegekend en geen strijd met a rt. 104 
der gemeentewet aanwezig is; 

0. dat tusschen den gemeenteraad en Ged. 
Slaten geschil bestaat over het bedrag van de 
jaarwedde van den secretaris; 

dat mitsdien twijfel is gerezen aangaande 
de toepassing van de regeling, vastgesteld bij 
het door Ons goedgekeurde besluit van Ged. 
Staten van 16 J anuari 1928, waarbij is vastge
steld een regeling voor de jaarwedden van de 
b urgemeesters , secretarissen en ontvangers van • 
<le gemeenten met 15000 en minder inwoners 
in de provincie Zuidholl and ; 

dat ingevolge art. 18 van dit besluit in ge
val van twijfel aangaande de toepassing van 
deze regeling de beslissing berust bij het Col
lege van Geel . Staten, welke bepaling geen 
a ndere uitlegging toelaat dan dat in een ge
schil als het onderhav ige het bedrag der jaar
wedd van den secretaris wordt vastgesteld 
op het door Geel ., Staten bepaalde bedrag; 

dat Geel. Staten mitsdien terecht goedkeu
ri ng aan het raadsbesluit van 21 Mei 1930 
hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(Gem. Stem) 

19 J uni 1931. BESCHIK.KI G van den H oo
gen Raad. (Pl aatselijke belasting voor 
het gebruik van openbare gemeentewer
ken en bezittingen in de gemeente Leiden.) 

Waar uit art. 31 van het K eurboek der 
Stad Leiden van 1583 valt af te leiden, 
dat volgens het toen in Leiden geldend 
recht de Stad Leiden den eigendom had 
,·an de straat van gevel tot gevel, zoolang 
het tegendeel niet is aangetoond, zal, waar 
belanghebbende niet heeft aangeboden te 
bewijzen, da t dit uitzonderingsgeval zich 
ten deze voordeed en hij evenmin heeft 
getracht aan te toonen, dat sedert 1632 de 
e igendom van het gedeel te van de straat , 
waarin de belaste objecten liggen door de 
gemeente is ver loren, moeten worden aan
genomen, dat die objecten gelegen zij n in 
gemeentegrond. 

Ofschoon de Raad van Beroep had be-
si ist, dat het eigendom van de gemeente 
nrn dien grond zelfs niet summierlijk was 
bewezen, neemt de Hooge R aad aan dat 
dit eigendomsrecht vaststaat en handhaaft 
het de beschikking van den inspecteur der 1 

gemeentebelastingen, die dit e igendoms
recht had aangenomen en daarom den 
aanslag a ls terecht opgelegd had be
schouwd. 

De Hooge R aad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Inspecteur der Gemeentebelastingen te Leiden 
tegen de uitspraak van den Raad van broep 

voor de Directe Belastingen aldaar dd. 4 Nov. 
1930, betreffende den aanslag van X . te Y . 
in de plaatselijke belasting der gemeente Lei
den voor het gebruik van openba re gemeente
werken en bezittingen, belastingjaar 1927; 

Gehoord pa rtijen ; 
Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv. -Gen. Wijnveldt, namens den Proc.-Gen., 
strnkkende tot vernietiging der uitspraak en 
handhav ing van den oorspronkelijken aanslag; 

0 . dat belanghebbende, die in genoemde be
lasting wa aangeslagen wegens het hebben 
van 4 keldergaten, een kelderuitgang en een 
uitbouwgevel (pilasters), zich - na vruchte
loos bij den Inspecteur der Gemeentebelastin
gen te hebben gereclameerd - gewend heeft 
tot den Raad van Beroep, die den aanslag 
heeft vern ietigd; 

0. dat de Raad voorop heeft gesteld, dat de 
verordening a l leen terecht is toegepast, als 
vaststaat dat "de objecten, waarvoor de aan
slag geschiedde zich bevonden in of op een 
grond, die e igendom was van de gement.e ten 
dage van den aan.si ag" en voorts heeft over
wogen, dat de gemeente ten bewijze van haar 
e igendom zich heeft beroepen zoowel op het 
van den rechtsvoorganger van belanghebbende 
in 1632 t;ot wederopzegging verleende verlof 
om tegen een jaarlijksche recognitie zijn kel
der omtrent 8 of 9 voeten onder de straat te 
doen " uitspringen", a ls op art. 16 van het 
K eurboek van de Stad Leiden van 1658 en 
a r t. 31 van dat van 1583; dat de Raad van 
Beroep echter op de gronden, in hoofdzaak 
in het 2e middel van cassatie weergegeven, 
van oordeel was, dat uit een en ander "geen 
genoegzame vermoedens zijn te putten, die in 
onderli ng verband beschouwd, ook slechts sum
m ierlijk het vereischte bewijs van eigendom 
der gemeente Leiden zouden leveren" ; 

0. dat hiertegen a ls middelen van cassatie 
zij n aangevoerd : 

I. Schending, althans verkeerde t;oepassing, 
van a1·t . 238 der Gemeentewet en art. 1 der 
Verordening, regelende de heffing van een 
Plaatselijke belasting voor het gebruik van 
openbare gemeentewerken en bezittingen, vast
geste ld bij besluit van den Raad der gemeente 
Leiden van 8 Au g. 1921, zooals die vero rde
ning laatstel ij k is gewijzigd bij bes luit van 
d ien Raad van 5 Maart 1928, 

door op een beroep, betreffende den aan
slag wegens het hebben van vier keldergaten, 
een kelder ingang en een pilaster ten behoeve 
va11 het perceel Breestraat no. 177, te Leiden , 
te bes! issen, dat de verordening al leen dàn 
met recht is toegepast, a ls vaststaat, dat de 
objecten, waa rvoor de aanslag geschiedde, zich 
bevonden in of op grond, die eigendom was 
van de gemeente ten dage van den aanslag 
en, nadat bes! ist was, dat uit de ter beschik
king van den Raad staande gegevens geen 
genoegzame vermoedens zijn te putten, die in 
onderling verband beschouwd ook slechts sum
mierlijk het vere isohte bewijs van eigendom 
der gemeente Leiden zouden leveren, den aan
si ag te niet te doen : 

zulks hoewel vom· de geldigheid van den 
aans lag voldoende is dat gebrui k wordt ge
maakt van een openbaar gemeentewerk, en 
wat de ingang en de keldergaten betreft, dat 
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deze zich bevinden in den openbaren weg, en 
geheel onverschillig is, of een en ander zich 
bevindt op grond, die eigendom is der ge
meente; 

II. Schending, althans verkeerde toepassing 
Yan de artt. 31 van het Keurboek van Leiden 
van 1583, 16 van het Keurboek van Leiden 
van l 658 en van Codex I, 14, 7, door de be
sliss ing, dat uit de combinatie van gegevens, 
die den Raad van Beroep ten dienste stonden , 
geen genoegzame vermoedens zijn te putten, 
die in onderling verband beschouwd ook 
slechts summierl ijk het vereischte, bewijs van 
eigendom der gemeente Leiden zouden leve
ren , en dat dit bewijs niet geleverd is, op 
grond van welk beslissing de aanslag is te 
niet gedaan, mede te doen steunen op de over
wegi ngen: 

dat art. 16 van het Keurboek van 1658 de 
daarin Yermelde eigendomsverklaring niet 
zoozeer als een bepaling van wetgeving, maar 
a ls een considerans meedeelt, voor het verbod 
dat er op volgt, om buiten voorkennis en 
verlof van de staclsregeering getimmerten te 
maken, .. .... ... . .. en dat als juist is, dat art. 
16 een bewijsregeling bevat en een vermoeden 
schept ten voordeele van de Stad Leiden, aan 
deze bepali ng geen terugwerkende kracht mag 
worden verleend, omdat men dan met het in 
de 17e eeuw in Holland reeds langen tijd ge
recipieerd Romeinsch recht in strijd komt on
der andere met de bepaling van Codex I , 14, 
7, ............... en dat dus met gezegd art. 16 
geen rekening is te houden en dat dus de 
bepaling van art. 31 van het Keurboek van 
1583 nog meer dan de bepaling van 1658 den 
indruk welrt een rechtsvermoeden ten voor
deele van de Stad te scheppen; dat ook, in
dien de destijds aangenomen leer van het pu
bliek domein ook gold ten bate van de Steden 
met betrekking tot de straten, ha.ar geen ge
we ld wordt aangedaan als men de straat meet 
, an stoep tot stoep en niet. nm gevel tot gevel; 

dat in de apodictische verklaring van 1583 
niet anders is te zien dan een poging om zoo
vee l mogelijk processen af te snijden en tevens 
een verkapte onteigening zonder schadever
goed ing; dat uit de geschieden is van de Stad 
Leiden is aan te toonen , dat onteigening niet 
anders dan tegen schadevergoeding mocht 
plaats vinden, terwijl het nog de vraag is of 
Leiden zonder octrooi van den graaf (later de 
Sta.ten) van Holland, hetzij voor elk bepaald 
geval of bijzondere groep van gevall en tot 
onteigening mocht overgaa11; 

bij al hetwelk de Raad van Beroep over het 
hoofd zag, dat de vermelde artt. 31 en 16 
zijn een door het bevoegd gezag gegeven e igen
clomsregel ing, en zelfs, indien men daarin 
zou zien een bewijsregeling, die bewijsregeling 
geldig zou zijn en geen destijds geldende b&
paling omtrent de terugwe1·kende kracht der 
wetten, inzonderheid niet Cod. I, XIV, 7 zich 
er tegen verzet, omtrent het toekomstig bewijs 
van op het oogenblik, dat de regeling gege
ven werd. bestaande rechten een nieuwe be
wijsregeling te geven; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat art. 31 van het Keurboek der Stad 

Leiden van 1583 bepaalt: ,,Niemand en heeft 
Lel' straten of waterwaerts een ich recht van 
eigendom buyten den grnnd van zijn muyr", 

en daarop doet volgen "derhalve mitsdezen 
verboden werden al Ie uytsteken ende getim
merten te maken, van pothuisen, glintingen, 
kelderwen, trappen, privaten, oven, cruynen 
of yet diergelyk, dan mit voorweten ende ver
lof van die van de Gerechte"; 

dat voorts blijkens de uitspraak aan den 
rechtsvoorganger van belanghebbende in 1632 
op zijn verzoek tegen een recognitie is toege
staan omtrent 8 of 9 voeten onder de stads
stráat - volgens de uitspraak gemeten van 
af den gevel - een kei der aan te leggen; 

dat uit een en ander valt af te leiden, dat 
volgens in laatstgenoemd jaar in Leiden gel
dend recht - in welk verband het door den 
R aad van Beroep omtrent de keur va11 1658 
opgemerkte kan worden voorbijgegaan - de 

• Stad Leiden den eigendom had van de straat 
van gevel tot gevel, en zulks zeker zoolang 
het tegendeel niet werd aangetoond hetgeen 
belanghebbende zelfs niet heeft aangeboden 
te doen terwijl belanghebbende evenmin heeft 
getrach t aan te toouen, dat sedert 1632 de 
e igendom van het gedeelte van de straat, 
waarin de belaste objecten I iggen, door de 
gemeente is verlornn ; 

dat, waar reed op dezen grond de uitspraak 
moet worden vernietigd, een onderzoek naar 
het eerste middel kan achterwege blijven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
H andhaaft de be ch ikking van den lnspec

telU' der gemeentebelastingen, in deze zaak 
genomen. rw.) 

19 Juni 1931. ARREST van den Hoogen Raad_ 
(B. W. art. 1401; Wet Openb. Ven·oer
middelen art. 1.) 

Het doel van art. 1 Wet Openb. Ver
voermiddelen is te waken legen ongebrni
delde en op den duur schadel ijke concur
rentie. De wet beschermt dus, omdat zij 
dit noodig acht in het openbaar belang, 
ondernemers van openbare middel en van 
personenvervoer tegen concurrentie van 
autobu diensten, di e zonder vergunning 
mochten worden geëxploiteerd. 

Terecht heeft het Hof aangenomen, dat 
eischer, door zonder vergunning den on
derhavigen autobusdienst te onderhouden , 
een onrechtmatige daad heeft gepleegd 
tegenover den vergunninghouder, die i11 
zijn bedrijf nadeel heeft ondervonden van 
de concurrentie door dien autobusdienst 
hem aangedaan. 

Over het verband tusschen schuld en 
schade, zie Concl. Adv.-Gen. 

W. KI ippel, r ijwielherstell er, wonende te 
Oud-Vossemeer, e ischer tot cassatie van eeu 
tusschen partijen gewezen arrest van het Ge
rechtshof te 's Hertogenbosch van 25 Ko vem
ber 1930 ( . J. 1931, 635, Red.), adrncaa~ 
Mr. J. R. H. van Schaik; geple it door :\Ir. 
A. C. E. M. de Groot, 

tegen: 
de N. V. Stoomtramweg Maatschappij An t
werpen-Bergen op Zoom-Tholen, vrneger ge
vestigd te Bergen op Zoom, thans te Breda. 
verweerster in cassatie, advocaat Mr. J. A. G. 
M. van Hellenberg Hubar; gepleit door M,·_ 
J. C. A. F. Kuypers. 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

111 deze zaak, welke met inachtneming van 
de van ze lf sprekende wijzigingen zoowel wat 
de fe iten, als wat het voorgestelde middel van 
cassatie betreft, overeenkomt met die van 
denzelfden eischer tegen Cornelis van de Klun
dert, waarin ik mede op heden van conclusie 
mocht dienen , zij het mij vergund, naar die 
conclusie te verwij zen, met dien verstande, dat 
de daarbij behandelde vraag betreffende de 
ontvankelijkhe id van het cassatieberoep zich 
ten dezen niet voordoet, aangez ien in deze 
zaak dat beroep tijdig, immers met inach t ne
ming van den in art. 398 Rv. voorgeschreven 
te rmijn, is ingesteld. Mij derhalve overigens 
gedragen de aan de gronden, in laatstbedoelde 
conclusie ten aanzien der hoofdzaak omschre
ven, concludeer ik tot verwerping van het be
roep met veroordeel ing van den eischer tot 
cassatie in de, op de behandeling daarvan ge
vall en, kosten. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zoover 

thans van bel ang, blij kt: 
dat verweerster in de oorspronkelijke dag

vaarding heeft gesteld, dat zij wettig conces
sionarisse is voor de exploitatie van een stoom
t ram van Bergen op Zoom naar Tholensche 
veer en tevens, krachtens besluit van Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant, een auto
bus-dienst onderhoudt op het traject Bergen 
op Zoom over Vogelenzang naar Tholensche 
veer en vice versa tot geregeld vervoer van 
personen; 

dat eischer, Klippel , met zekeren H endrikse 
dagelijks, met uitzondering van den Zondag, 
een autodienst in werking houdt op bovenom
schreven traj ecten , doordien zij a ls onderne
mers van openbare middelen tot vervoer van 
personen, met name autobussen , geregeld de 
zich daartoe aanmelden de personen vervoi,ren, 
ofschoon bij besluit van de Koningin onge
grond is verklaard hun beroep tegen een be
schikking van Gedeputeerde Staten van Zee
l and en tegen een beschikking van Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant, waarbij 
hun de vergunning tot het in werk ing brengen 
van een autobusdienst is geweigerd ; 

dat e ischer en H endrikse derhalve zonder 
vergunning voorschreven autodienst in wer
king houden, hetgeen onrechtmatig en zel fa 
strafbaar is· 

dat verw~erster door hun haudelingen en 
door hun inbreuk op haar concess ie schade 
heeft geleden daar zij door die concurrentie 
m inder personen heeft vervoerd; 

op grond waarvan zij heeft gevorderd, dat 
de Rechtbank voornoemde handelingen zal 
verkl aren onrechtmatig en Klippel en H en
drikse zal veroordeelen tot vergoeding van de 
door haar geleden schade te stellen op f 3760 
of wel op te ma ken bij staat; 

dat de Arr.-Rechtbank te Breda deze vor
dering heeft toegewezen, met dien verstande, 
dat de schade nader zal worden opgemaakt bij 
staat en verevend volgens de wet ; 

da t alleen eischer Klippel in hooger beroep 
is gekomen en · onder meer als grieven heeft 
aangevoerd: 

1 °. ,,De opvatting der Rechtbank omtrent 
de strekking van art. 1 der wet op de open-

bare middel en van vervoer, is niet juist. De,,e 
strekking toch, zooals uit de memorie van an i;. 
wc,ord op het betreffende wetsontwerp bl ijkt , 
was rechtstreeks om de tusschenkomst der 
Overheid, ook voor het ontstaan van autobus
diensten noodig te maken en om de veil ighcid 
van reizigers en pub! iek op den weg te bevor
deren, en niet om andere ondernemingen k>t 
het vervoer van personen, tegen concurrentie 
van autobus-d iensten te beschermen; 

Die wetsbepaling strekte dus zeker niet a 1-
lereerst tot bescherming van het belang, waar
in geïntimeerde door appellant zou zijn ge
schaad; 

2°. ,,Ten onrechte hee[t de R echtbank in 
de den appellant telastegelegde h andelingen 
een onrechtmatige daad gez ien. H et verbod 
om zonder vergunning van Gedeputeerde Sta
ten een autobus-dienst te exploi teeren, heeft 
niet de st1·ekking private personen, in casu de 
geïntimeerde, te beschermen tegen nadeelen 
en kan, als enkel gegeven in het belang van 
het reizend pub] iek en het publiek op den 
weg, overtreden worden, zonder dat een vor
dering ex art. 1401 B. W. mogelij k is; 

,,Hiertoe doet niet af, dat appellant volgen. 
der geïntimeerde voorstelling, zich aan een 
strafbare handeling zou hebben schuldig ge
maakt, daar het zeer wel mogelijk is, da t 
iemand een strafbaar fe it pleegt zonder tegen
over een ander zich schuldig te maken aa!l 
een onrechtmatige daad; 

Een h andeling, als door appellant volgens 
der geïntimeerde voorstelling gepleegd, maakt 
geen inbreuk op een haar toekomend recht, 
waa rvan hij - gesteld de geïntimeerde heeft 
het recht, krachtens concessie en vergunning 
om personen te vervoeren - de vrije uitoefe
ning nimmer verhinderd of belet heeft; 

" Evenmin heeft hij gehandeld tegen de goede 
zeden, of tegen de zorgvuldigheid, welke in 
het maatschappelijk verkeer betaamt ten op
zichte van eens anders persoon of goed; 

Hij heeft bovendien geen schuld aan de hem 
ten laste gelegde handelingen en ontkent dat 
de geïntimeerde door dezelve schade heeft ge
leden ;" 

dat het Hof bij het bestreden arrest het von
nis der Rechtbank heeft bevestigd, na omtrent 
evenbedoelde grieven te hebben overwogen: 
, ,,dat beide grieven tezamen beslissend zijn 

omtrent het antwoord op de vraag of de ap
pellant door datgene wat hij volgens der ge
intimeerde voorstelling verricht heeft, jegens 
deze heeft gepleegd een onrechtmatige daad. 
zoodat zij als één grief kunnen behandeld wor
den· 

"dat volgens der geïntimeerde feitelijke 
voorstelling, de appellant gedurende den tijd. 
dat zij concessie, respectieve vergunning had 
van de Overheid, ter exploitatie over een be
paald traject van tram en autobus voor ver
voer van personen, zonder vergunning over 
datzelfde traject een autobusdienst voor ver
voer van personen heeft geëxploiteerd; 

"dat, wettelijk, zonder zoodanige concessie 
of vergunning, zoodanige exploitatie ve1·bo
den is; 

"dat, naar 's H ofs oordeel, de appellant door 
bedoelde exploitat ie, zich ongetwijfeld tegen
over de geïntimeerde heeft schuldi g gemaakt 
aan een onrechtmat ige daad ; 
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,,dat art. 1 van de Wet "Openbare Vervoer
middelen", voorschrijft, dat voor het in wer
king brengen van een openbaar middel van 
vervoer van personen, wanneer dat is een auto
bus, nader in de wet omschreven vei·gunning 
noodig is; 

"dat, al heeft nu de Minister, in antwoord 
op het voorloopig verslag der Commissie van 
Rapporteurs op het ontwerp van Wet, het
welk is geworden de wet van 10 F ebruari 
(lees: 30 Juli) 1926 °. 250, waarbij de hui
dige rndactie van art. 1 der Wet "Openbare 
Vervoermiddelen" is vastge teld, te kennen 
gegeven dat aan het vergunningstelsel (om 
autobussen ten vervoer van personen te ex
ploiteeren) ten onrechte de strekking wordt 
toegeschreven, om in de praktijk te dienen tot 
bescherm ing van tramwegondernemingen te
gen concurrentie van autobu -diensten en dat 
het ontwerp geen andere strekking heeft dan 
te voorkomen, dat door onjuiste of te ~-uime 
voorziening met vervoermiddelen, de duurzame 
verkeersbehoeften worden geschaad, dit niet 
wegneemt, dat - hetgeen trouwens ter berei
king van dit doel onvermijdelijk is - wowel 
<loor het concess ie-systeem (voor de exploi
tatie van tramwegen) als door het vergun-
11ingssysteem, daadwerkelijk aan den conces
s ionaris of den vergunninghouder een uitslui
tend 1·echt wordt gegeven ter exploitatie van 
een openbaar middel van vervoer; 

" dat de Overheid gerechtigd is om, in het 
algemeen belang, ook aan anderen dan een 
reeds bestaande concessionaris of vergunning
houder concessie of vergunning te geven, en 
een gegeven concessie of vergunning in te 
trekken, maar dat dit niets verandert aan het 
fe it, dat op een gegeven oogenblik, hij of zij , 
die concessie of vergunning heeft of hebben, 
uitsluitend het recht hebben een daarbij om
schreven openbaar middel van vervoer te ex
p loi tee ren; 

,,dat dit trouwens volkomen rationeel is, 
ook ter bescherming van het belang van het 
publiek; 

,,dat immers een concessionaris of vergun
ninghouder, voor de exploitatie van zijn open
baar middel van vervoer heeft te voldoen aan 
verschillende voorwaarden of voorschriften, 
ter bescherming van dat belang gesteld, welke, 
zonder geldelijke opoffering van de zijde van 
een cessionaris of vergunninghouder, niet ver
vuld kunnen worden; 

,,dat zoodanige opofferingen kwalijk zouder. 
];unnen worden gevraagd en kunnen worden 
gegeven, indien daartegenover niet werd ge
geven een zeker recht om uitsluitend d.i . 
zonder neerdrukkende concurrentie, een zeker 
openbaar middel van vervoer te explo,teeren; 

,, dat dus de R echtbank terecht heeft voor
opgestel cl, dat de strekking van art. 1 de,· 
,,,Vet Openbare Vervoermiddelen" is, te be
letten , dat aan ondernemingen, door welke 
in het vervoer van personen over een bepaald 
traject wordt voorzien, .schade wordt toege
bracht en daardoor het bestaan deze1· onder
nemingen wordt in gevaar gebracht ten na
deele van het algemeen belang, waarvan de 
bescherming het motief der wetsbepaling i ; 
. ,, dat derhalve, is feitelijk juist wat de geïn

t imeerde heeft gesteld , de appell ant door in
breuk te maken op haar uitsluitend recht, zich 

heeft schuldig gemaakt, tegenover haar, aan 
een onrechtmatige daad; 

,,dat dat recht ook nog wel wordt be
schermd, doordat hij, die daarop inbreuk 
maakt, zich schuldig maakt aan een strafbaar 
feit, maar dat dit een consequentie is van de 
omstandigheid, dat, zooals uit het bovenover
wogene volgt, bescherming van der geïnti
meerde recht, tevens is be cherm ing van het 
publiek belang; 

"dat, zoude het bovenoverwogene niet juist 
zijn, dan toch duidelijk is, dat de appellant 
door de hem geïmputeerde handelingen zou 
hebben gehandeld in strijd met de wrgvuldig
heid, welke hem in het maatschappelijk ver
keer in ca.su betaamde jegens de geïntimeerde, 
die concessie en vergunning niet heeft verkre
gen noch mag uitoefenen, dan tegen vervul
ling van haar opgelegde en van haar opof
feringen vragende voorwaarden of voorschrif
ten, die zij kan aanvaarden, omdat aan haar 
en niet aan een ander concess ie of vergunning 
was verleend, terwijl zoodanig ander zonder 
vergunning, dus zonder aan zekere voorwaar
den te '!'Ol doen dus zonder tot eenige opoffe
ring gehouden te zijn, een autobus-onderne
ming ten vervoer van personen exploiteerende, 
haai· ongetwij feld een unfaire en gevaadijko 
concurrentie zou aandoen; 

,,dat uit het bovenoverwogene volgt, dat, 
hebben de den appellant geïmputeerde han
delingen der geïntimeerde schade veroorzaakt, 
deze te wijten is aan zijn schuld, al zou hij , 
zooals hij stelt, niet het opzet hebben gehad 
haar te benadeel en; " 

0. dat als middel van cassatie is voorge
steld: zie het arrest Klippel tegen v. d. 
Klundert hiervoren; 

0. dat blijkens het hierbovenstaande het Hof 
heeft beslist, dat eischer tegenover verweerster 
een on'rechtmatige daad heeft gepleegd, omdat 
hij inbreuk heeft gemaakt op een haar u itslui
tend toekomend 1·echt, terwijl het Hof daarbij 
heeft gevoegd, dat al ware dit niet juist, 
eischer in elk geval heeft gehandeld in strij d 
met de zorgvuldigheid, welke hem in het 
maatschappelijk verkeer in casu jegens ver
weerster betaamt; 

0. dat het middel, ook blijkens de monde
linge toe! ichting, in hoofdzaak de strekking 
heeft om te herhalen de grief door eischer bij 
het Hof ingebracht, namelijk: dat hij niet on
rechtmatig heeft gehandeld tegenover ver
weerster, omdat hij niet heeft overtreden een 
regel , die strekt tot bescherming van haa,· 
belang; 

0. dat deze stelling faalt; 
dat immers het voorschrift, betreffende de 

vergunning \'OOL' het vervoer van persone11 
met autobussen in art. 1 der aangehaalde wet, 
zooals ook uit de ge chiedenis blijkt, ten doel 
heeft om te voorkomen "dat door onjuiste of 
te ruime voorziening met vervoermiddelen de 
duurzame verkeersbehoeften worden geschaad", 
met andere woorden: om te waken tegen on
gebreidelde en op den duur chadelijke con
currentie; 

dat hier de wet dus, omdat zij dit noodig 
acht in het openbaar belang, ondernemers van 
openbare middelen van personenvervoer be
schermt tegen concurrentie van autobusd ien-
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sten, die zonder vergunning mochten worden 
geëxploiteerd; 

dat daaruit volgt, dat het Hof terecht heeft, 
aangenomen, dat Klippel, door ronder ver
gunning voormelden autobusdienst te onder
houden, een onrechtmatige daad heeft ge
pleegd tegenover de verweerster, die in haar 
bedrijf nadeel heeft ondervonden van de con
currentie door dien autobusdienst haar aan
gedaan; 

dat nu de primaire door het Hof aangeno
men grond juist is, niet nader behoeft te wor
den onderwcht de al of niet juisthe id van den 
subsidiairen door het Hof aangenomen grond, 
die in het middel wel wordt ontkend, doch 
wnder dat daarvoor eenig motief wordt aan
gevoerd; 

dat de cassatie derhalve niet gegrond is; 
Verwerpt het beroep. {N. J.) 

27 Ju,ii 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Lager Onderwijswet 1920 Art. 96.) 

Het 2e lid kan niet meer worden toege
past op scholen, welke volgroeid zijn ge
weest, doch waarop tengevolge van uitbrei
ding van het aantal leerjaren een nieuw 
toegevoegd leerjaar nog niet in werking is. 

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

het Bestuur der Vereeniging voor Gerefor
meerd Uitgebreid Lager Onderwijs te 's-Gra
venhage tegen de beslissing van Onzen M inis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 14 J anuari 1931, N°. 6119, Afdeeling 
L.O.F., waarbij de Rijksvergoed ing, bedoeld 
in art. 97 der Lager Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1930 ten behoeve van de bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs, Laan 
van Poot 351, is geweigerd; 

Gezien het adv ies van den Onderwijsraad, 
Afdeeling voor het a lgemeen vormend lager 
onderwij s en het bewaarschoolonderwijs, van 
24 Apr il 1931 , N°. 11151 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adv ies van 
JO Juni 1931, N°. 375 ; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Jun, 1931, N°. 10973, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

0. dat Onze Minister de R ij ksvergoeding 
heeft geweigerd, ui t overweging, dat de school 
is geopend op 1 September 1930 ; dat blijkens 
de ingezonden opgave Model D., bedoeld in 
art. 5, 2e lid, onder b, van Ons besluit van 
4 September 1923, S. 432, het aantal leerlin
gen, dat op 31 October 1930 a ls werkel ijk 
, choolgaand bekend stond, 49 bedroeg, te we
ten 43 in het eerste, 5 in het tweede en 1 in 
het derde leerjaar; dat van deze school het 
aantal leerlingen, berekend naar den maat
staf van art. 28 der L ager Onderwijswet 1920, 
derhah·e minder bedraagt dan in art. 73, le 
1 id onder a, dezer wet is bepaald; dat deze 
school mitsd ien valt onder de uitsluitingsbe
paling van art. 96, l e li d, onder a, dezer wet; 
dat. het 2e lid van dit wetsartikel hier niet 
,·an toepassing is, omdat blijkens het leerplan 
voor het op 1 September 1930 aangevangen 
chooljaar deze school 3 lee rj aren omvat en 

deze leerjaren alle reeds in werking zijn; 
dat het Schoolbestuur in beroep aanvoert. 

dat de school bij hare opening op 1 September 
1930 volgens het leerplan 3 leerjaren om
vatte; dat bij en na de opening van de school 
leerlingen waren opgenomen in a ll e drie leer
jaren, zoodat van 1 September 1930 af aan
vankelijk alle klassen in werking waren; dat 
het Bestuur evenwel nadien, ten einde de op
leidingsmogelijkheid der nieuwe school te ver
ruimen, besloot het leerplan te wijzigen en in 
te richten voo,· 4 leerjaren; dat het Bestuur 
na op deze wijziging overeenkomstig de desbo
treffende voorsch ,·iften de vereischte goedkeu
ring te hebben verkregen, het nieuwe leer
plan heeft ingevoerd met ingang van 12 No
vember 1930; dat op dien datum en sindsdien 
zich 110g geen leedingen voor het 4e leerjaar 
hebben aangemeld , zoodat dit 4e leerjaar nog 
niet in werking is getreden; dat derhalve 
over het tijdvak 12 November tot en met 31 
December 1930, art. 96 , lid 2, de,· Lager On
derwijswet 1920 op deze school· van toepass ing 
is, aangez ien over dat tijdvak nog niet alle 
klassen, over welke volgens het leerplan de 
leerstof verdeeld is, in werking waren ; dat 
Onze Minister bij zijne beschikking met deze 
omstandigheid geen rekening heeft gehouden 
en ook over het tijdvak 12 November tot en 
met 31 December 1930 de Rijksvergoeding 
voor deze school heeft geweigerd ; 

0. dat ingevol ge art. 96, lid 1, onder a, der 
Lager Onderwijswet 1920 niet voor Rijksver
goeding in aanmerking komen scholen, waar
van het aanta l leerlingen, dat a ls werkelij k 
schoolgaande bekend staat, berekend naa,· den 
maatstaf van art. 28, minder bedraagt dan in 
art. 73 , l e lid , onder a, is bepaald, met dien 
verstande, dat voor eene school, welke reeds 
vergoeding genoot, doch waar het aantal leer
! ingen daalt beneden het volgens art. 73 er
eisch te aanta l, dat genot gedurende drie ach
tereenvolgende jaren niet op dien grond ver
loren gaant, mits in geen jaar het aantal 
daalt beneden het drie-v ierde gedeelte daar
van· 

d~t ingevolge a r t. 96 , lid 2, de voomoemde 
bepaling niet van toepass ing is ten aanzien 
van scholen, waa rvan nog niet a lle k lassen, 
over we lke volgens het lee rplan de leerstof 
verdeeld is, in werking zijn met dien ver
stande, dat aan scholen voor uitgebreid lager 
onderwijs het aantal leerlingen gedurende de 
eerste twee jaren na de open ing der school 
niet minder bedrnagt dan de helft van het 
vereischte aantal; 

dat art. 96, lid 1, dus als voorwaarde voor 
vergo ding een minimum-aantal leerlingen 
e ischt en voor de beoordeeli ng van de vraag, 
of eene school het vere i chte minimum-aantal 
leerlingen heeft, beslissend is het getal of het 
gemidclelcle getal der op de in a ,·t, 28, leden 
6 en 7, aangewezen teldata a ls werkel ij k 
schoolgaande bekend staande kinderen; 

dat de strekking van het 2e I id van art. 96 
deze is, dat de eisch van een minimum-aantal 

1 leerlingen niet ge ldt, walang nog n iet alle 
klassen, over welke volgens het leerplan de 
leerstof verdeeld is, in we1·king zijn, mits aan 
scholen voor uitgebreid lager onderwij s het 
aantal leerl ingen gedurende de eerste twoe 
jaren nfl de open ing der school niet minder 
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bedraagt dan de helft van het rneeischte aan
tal· 

d~t derhalve, wil het l e lid toepassing kun
nen vinrlen, op de in art. 28 aangewezen tel
ciata, alle klassen, over welke volgens het 
leerplan de leerstof verdeeld is, in werking 
moeten zijn; 

dat zulks op de onderhavige school het ge
val was, aangezien op den een igen volgens 
art. 28, li d 7, voor het jaar 1930 besl issenden 
teldatum, namelijk op 31 October 1930, den 
laatsten dag der maand, volgende op die, 
waarin de school geopend was, alle klassen, 
over welke volgens het destijds geldende Ieee
plan de leerstof verdeeld is, in ,,,erking wa
ren: 

dat daaraan niet afdoet, dat met ingang 
van 12 Novembe r 1930 een gewijzigd leee
pl an is i ngevoercl; 

dat immers ook voor het tijdvak 12 Novem
ber tot en met 31 December 1930 beslissend is 
het op den teldatum 31 October 1930 a ls wee
kelij k schoolgaand bekend staande getal kin
deren en op dezen teldatum de school vo l
groeid was; 

dat trnuwens de strekking van art. 96, Ze 
lid, deze is, dat het voor nieuwe scholen - zij 
het voor scholen voor uitgebreid lager onder
wijs onder zekere voorwaarden - gelegenheid 
wil geven om te volgroeien, zonder dat de 
onder a in het le lid van art. 96 gestelde 
eischen gelden; 

dat mitsdien het Ze lid niet meer kan wor
den toegepast op scholen, welke volgroeid zijn 

. geweest, doch waarop ten gevolge van u itbrei
ding van het aantal leerjaren een nieuw toe
gevoegd leerjaar nog niet in werking is; 

0. voorts, dat op 31 October 1930 49 kin
deren als werkelijk schoolgaande leerlingen 
bekend stonden, zoodat aan den eisch van art. 
96, lid 1, onder a, niet was voldaan; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
<'Il W etenschappen het daartegen ingestelde 
beroep ongegrond te verklaren. 

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

(A.B.) 

27 Jitn-i 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Revisie Kon. besluit van 29 November 
1930, no. 91.) 

Wij WILHELMINA, e nz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Alkemade, tegen het 
Lesluit van Ged. Staten van ZuidholJand van 
10 Juni 1930, G. S. no. 181 , waarbij met ver
nietiging van het besluit van den R aad van 
3 December 1929, het bedrag van de vergoe
ding, bedoeld in art. 101 , eerste lid, der lager
onde1-wijswet 1920 over het jaar 1928 ten be
hoeve van de bijzondere school, uitgaande van 
de Ve reeniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs te Oude-Wetering, is vastge
steld op f 1668.67½; 

Den Raad van State enz. ; 
0. dat bij Ons besluit van 29 November 

1930, no. 91, is beschikt op het beroep van 
den gemeenteraad van Alkemade tegen het 

besluit van Ged. Staten van Zuidholland yan 
10 Juni 1930, G. S. no. 181, waarbij was 
vastgesteld de vergoeding bedoeld in art . 101, 
ee rste I id, der lager-onderwijswet 1920 over 
het j aa r 1928 ten behoeve van de bijzondere 
school uitgaande van de Vereeniging YOOr 
Christelijk at ionaal Schoolonderwijs te Oude
\\r"etering, en met wijzig ing in zooverl'e van 
het bes! uit van Ged. Staten het bedrag der 
vergoeding is vastgesteld op f 1151.40. bere
kend naar een gem iddeld bedrag van de kos
ten van de openbare lagere scholen der ge
meente Alkemade over 1928 van f 8.08 per 
lee rling; 

0. dat nader is gebleken, dat bij de n,st
ste lling van het bedrag, waarnaar de ge. 
meente lijke vergoeding voor de bijwndere 
school, uitgaande van de Vereeniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Oude. 
Wetering over 1928 moet worden bernkend, 
een fout is begaan, aangezien daarbij ver
zuimd is rekening te houden met de kosten 
Ya n adm inistratie per leerl ing bij het open
haar I ager onderwijs in de gemeente, welke 
kosten èn door den gemeenteraad èn door 
Geel. Staten op f 0.50 per leer! ing waren ge
steld; 

dat in verband daarmede Ons besluit van 
29 November 1930, no. 91, herziening be
hoeft ; 

Gezien de lager-onderwijswet 1920 en Ons 
besluit van 29 November 1930, no . 91 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging in zooverre van Ons beslu it 

van 29 N"ember 1930, no. 91, het bedrag 
van de vergoeding bedoeld in art. 101 , lid 1, 
der lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1928 
ten behoeve van de bijzondere lage re school, 
uitgaande van de Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te Oude-vVetering. 
vast te stell en op f 1222.65. 

(Gem. Stem) 

4 Jul i 1931. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan Heere11 
Burgemeesters, betreffende: Gebrnik van. 
ontplofbare stoffen voor opruimingen enz. 

Ter voldoen ing aan het desbetreffend ver
zoek van den Minister van Waterstaot. heb 
ik de eer het volgende te Uwe r kennis te 
brengen. 

Terwijl met betrei<king tot het vervoe r va 11 
ontplofbare stoffen wettelijke voorschriften be
staan, is dit niet het geval nopens de toepas
sing en het gebruik van springmidde len bij 
het doe n van opruimingen en dergelijke werk
zaamheden; in het algemeen bestaat aan zoo
danige voorschriften ook geen behoefte. 

Bedoelde werkzaamheden toch worden in den 
regel aan maatschappijen opgedragen, die 
daartoe over deskundig personeel beschikken 
e n uiteraard d aa rbij de in de gemeentelijke 
verordeningen veel al voorkomende voorschri f. 
ten in acht nemen, terwijl in gevallen, waar 
zulks noodig blijkt, de commandant van het 
Korps gele iders van ontplofbare stoffen rege
lend optreedt. Hierbij zij ook de aandacht ge
vestigd op de artikelen 158, 16lter, 163 , 171, 
427, 3e en 4e, alsmede 429 van het vVetboek 
van Strafrecht. 



157 9 JULI 1931 

Toch is het van belang U te verzoeken, om, 
met het oog op het daaraan verbonden ge
vaar. voor het geval, in Uwe gemeente op
ruimingen moeten plaats vinden met behulp 
van springmiddelen, of ten behoeve van den 
landbouw springmiddelen moeten worden aan
gewend tot het verwijderen van boomstronken 
of tot het omwoelen van den bodem, te will en 
bevorderen, dat bedoelde werkzaamheden bij 
voorkeur opgedragen worden aan lichamen, 
welke zich in het bijzonder daarmede belasten. 
Nadere inlichti ngen dienaangaande kunnen 
wo,·den verkregen bij den commandant van 
het Korps gele iders van ontplofbare stoffen, 
adres: Departement van W aterstaat. 

(B. S.) 

9 Juli 1931. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lage,· Onderwijswet 1920 Art. 17) . 

Onder "toezenden" in het 2e lid behoo,t 
te worden verstaan eene toezending aan 
den belanghebbende rechtstreeks door of 
namens Ged. Staten. Door toezending van 
het voor appellant bestemd exemplaar der 
besch ikking aan het schoolbestuur, zij het 
met verzoek hetze! ve, desgewenscht bij 
aangeteekenden brief, aan appell ant te 
zenden, wordt aan het voor chrift van 
art. 17 2e lid niet voldaan. 

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

T. K. , te H., tegen het beslui t van Ged. Sta
ten van Overijssel, van 3 Februari 1931, 2e 
Afd .. 11°. 395/833, opgenomen als n°. 9 in het 
op 6 Februa,·i 1931 uitgegeven Provinciaal 
Blad van Overijssel, waarbij onder l e. is ver
klaard , dat de appell ant niet-eervol ontslagen 
hoofd eener bijzondere lagere school te 0., de 
bernegdheid tot het geven van onderwijs heeft 
vedoren · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord , advies van 
17 Juni 1931, n°. 388; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 
29 Juni 1931, n°. 4297, Afd. L . 0. A.; 

0. dat Ged. Staten van Overij ssel bij hun 
e,·engenoemd besluit hebben verklaard, dat 
T. K. niet eervol ontslagen hoofd der bijzon
dere school te 0., de bevoegdheid tot het 
geven van onderwijs heeft verloren, uit over
weging, dat naar de mededeeling van den In
specteur van het Lager Onderwijs in de In
spectie Ommen, van 1 December 1930, n°. 
1732. T. K., hoofd der bijzondere school te 0., 
doo1· het Schoolbestuur niet eervol is ontslagen 
met ingang van 21 Juni 1930, wegens het. 
plegen van onzedelijke handelingen met leer
lingen der school ; dat uit de betrekkelijke 
stukken blijkt, dat het in het belang der kin
deren, die anders misschien aan zijne zorgen 
zouden worden toevertrouwd en ook in zijn 
eigen belang moet worden geacht, dat K. voor. 
noemd niet meer met kinderen, in verhouding 
van onderwijzer en leerling, in aanraking 
komt en dat het mitsdien noodzakelijk moet 
worden geacht hem de bevoegdheid tot het 
geven van onderwijs te ontnemen; 

dat rnn dit besluit T . K. bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat hij , nu hij een
maal zijn misdrijf heeft geboet, toch niet on-

noodig met zijn gezin aan armoede mag 
worden prijs gegeven, wat het onvermijdelijk 
gevolg van de genomen beslissing zal zijn; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
den appella nt in zijn beroep: dat krachtens 
artikel 17, 2e I id, der L ager Onderwijswet 
1920 het beroep moet worden ingesteld bin
nen 30 vrije dagen, te rekenen van den dag, 
waarop het besluit openbaar gemaakt of den 
belanghebbende toegezonden is; 

dat onder toezenden aan den belanghebben
de behoort te worden verstaan eene toezen
ding aan dezen rechtstreeks door of namens 
Ged Staten· 

d~t blijke;s het ambtsbericht van Ged. Sta
ten van Overijssel de toezending van het voor 
den appellant bestemde exemplaar der be
schikking aan het Bestuur der bijzondere 
school te 0. is geschied, zij het ook met ver
zoek hetze! ve, desgewenscht bij aangeteeken
den brief, aan T. K . te zenden, doch dat op 
deze wijze aan het voorschrift van artikel 17, 
2e lid, der genoemde wet niet is voldaan; 

dat derhalve, toen op 14 Maart 1931 het 
beroepschrift tegen het op 3 Febrnari 1931 
door Ged. Staten genomen besluit bij Ons in
kwam, de te1mijn van beroep voor den ap
p_ellant geacht moet worden nog loopende te 
ZIJD; 

dat hij mitsdien in zijn beroep ontvanke
lijk is; 

0. ten aanz ien van de hoofdzaak: dat blij
kens de stukken de appellant zich heeft schul
dig gemaakt aan het als onderwijzer plegen 
van ontuchtige handelingen met aan zijne 
zorg toevertrouwde leerlingen, en deswege 
door de Arr.-Rechtbank te Z. is veroordeeld 
tot gevangenisstraf voor den tijd van zes 
maanden; 

dat onder het I icht van deze uitspraak, met 
de organen van het Rijksschooltoezicht moet 
worden aangenomen, dat het belang van het 
onde.-wijs zich tegen een terugkeer van T. K. 
in de school verzet; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht hebben 
verklaard, dat T. K . de bevoegdheid tot het 
geven van onderwijs heeft verloren; 

Gezien de L ager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

\\' etenschappen is belast enz. 
(A. B. ) 

9 J uli 1931. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Hinderwet Art. 8 j 0

• artt. 13 en 12.) 
Door een mededeel ing vanwege de e

cretar ie, dat de verleende vergunning te
gen betaling der verschuld igde legeskosten 
te ,· afhaling gereed lag, kan niet gezegd 
worden aan het voorschrift van art. 8 le 
1 id te zijn voldaan. 

H et rechtsgevolg, bij art. 13 bedoeld, 
kan hangende het ingesteld beroep niet 
geacht worden te zijn ingetreden. 

Een voorwaarde dat de inrichting moet 
wo,·den geplaatst op een afstand' uit den 
openbaren weg, a ls door of vanwege B . en 
Vil. nader ter pl aatse zal worden aange
geven, is niet toelaatbaa1·, zoowel omdat 
fe ite lijk eerst later zou blijken waaraan de 
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concessionaris zou hebben te vol doen zon
der dat daartegen eenig hooger beroep is 
toegelaten, als omdat de voorwaarde is 
gesteld in het belang van het verkeer, en 
niet om tegemoet te komen aan bezwaren 
welke de Hinderwet beoogt te weren. 

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

de Naarnlooze Vennootschap American Pe
troleum Company te 's-Gravenhage tegen het 
beslu it van Burgemeester en Wethouders van 
Losser van 14 October 1930, 4e Afd. n°. 51, 
0/161, waarbij haar en haren rechtverkrijgen
den voorwaardelijk vergunning is verleend tot 
het oprichten van eene benzine-installatie met 
6000 1. ondergrondsch reservoir en boven
grondsche aftapinrichting op het perceel, ka
dastraa I bekend gemeente Los er, sect ie J 
nummer 4034-4035; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Juni 1931, n°. 396; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 26 Juni 
1931, n°. 489, H afd. Arbeid; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders de ver
gunning hebben verleend onder 24 voorwaar
den; dat van de 24ste voorwaarde de 3e 
alinea luidt als volgt: ,.De pomp moet op 
een afstand uit den openbaren weg worden 
geplaatst a ls door of vanwege Burgemeester 
en Wethouders nader ter pi aatse zal worden 
aangegeven. Van het aanvangen der werk
zaamheden zal ter gemeente-secretarie schrif
te lijk kennis moeten worden gegeven"; 

dat tegen deze bepaling de appellante in 
beroep bezwaar heeft gemaakt, aanvoerende, 
dat dit niet eene voorwaarde. is, dienende om 
tegemoet te komen aan het bezwaar van ge
vaar, schade of hinder in den zin van art. 12 
der Hinderwet; dat bovendien de pomp door 
haar, appellante, is geprojecteerd op e igen 
g rond ; 

0 . len aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellante in haar beroep, dat blijkens de 
stukken van de door Burgemeester en vVet
houders genomen beslissing op 14 October 
1930 door aankondiging aan het publiek is 
kennis gegeven, doch dat de kennisgeving aan 
de verzoekster, welke krachtens art. 8, le lid, 
der Hinderwet onmiddellijk en gelijkt ijdig met 
de aankondiging heeft te geschieden en met 
haar één geheel uitmaakt, eerst op 22 October 
1930 is verzonden, zoodat, nu het beroep der 
appellante binnen 14 dagen na dezen laatsten
datum bij Ons is ingekomen, zij in haar be
roep ontvankelijk is; 

dat weliswaar vanwege de secrntar ie te Los
ser te voren aan de I . V. American Petro-. 
leum Company was ·bericht, dat de vergunning 
tot oprichting der benzine-installatie · tegen 
betaling der verschuldigde legeskosten ter af
haling gereed lag, doch dat door deze mede
deeling niet gezegd kan worden aan het voor
schrift van art. 8, eerste lid, te zijn voldaan; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel blijkens 
hun ambtsbericht, voorts van meening zijn, 
dat de door Burgemeester en ,vethouders ver
leende vergunning krachtens art. 13 der wet 
is vervallen, daar ingevolge de bestreden be
schikking de inrichti ng binnen 3 maanden na 
de dagteekening daarvan, zijnde 14 October 

1930, moet zijn voltoo id en in werking ge
bracht en de gestelde termijn niet is verlengd 
geworden; 

0. dienaangaande, dat het rechtsgevolg; bij 
art. 13 der Hinderwet bedoeld, hangende het 
ingestelde beroep niet geacht kan worden te 
zijn ingetreden, aangezien, zoolang omtrent 
de aanvrage om vergunning nog niet in hoog
ste ressort is beslist, van de concessionarisse 
niet kon worden gevergd, hare inrichting te 
vol tooien, en in werking te brengen, met in
achtneming van de voorwaarden, welke do01· 
haar te bezwarend worden geacht en waarom
trent. zij zich juist in beroep bij Ons heeft 
voorzien; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat het voor
schrift, vervat in de 3e alinea van de 24ste 
door Burgemeester en Wethouders aan de 
vergunning verbonden voorwaarde, met name, 
dat de pomp moet worden geplaatst op E)en 
afstand uit den openbaren weg als door of 
vanwege Burgemeester en Wethouders nader 
ter plaatse zal worden aangegeven, niet toe
laatbaar is; 

dat het toch de duidelijke bedoeling der 
Hinderwet is, dat de aan den concessionaris 
op te leggen voorwaarden zoo duidelijk en voL 
ledig mogelijk bij de verleende vergunning 
worden omschreven, zoodat zoowel de con
cessionaris als de bezwaarde buren weten, wat 
is opgelegd, opdat zij zich, wanneer zij zich 
daarmede niet kunnen vereenigen, bij Ons 
daartegen in hooger beroep kunnen voorzien; 

dat eene bepaling als deze de plaats der 
pomp geheel aan het oordeel van Burgemees
ter en Wethouders zoude overlaten, · zoodat 
feitelijk eerst later zoude blijken waaraan de 
concessionarisse zou hebben te voldoen, zonder 
dat daartegen eenig hooger beroep is toege-
1 aten, waardoor het recht van beroep in strijd 
met de bedoeling der Hinderwet inderdaad 
zoude worden verkort; 

dat dit voorschrift voorts is gegeven in· het 
belang van de ve ilighe id van het verkeer ter 
plaatse en niet om tegemoet te komen aan 
bezwaren van gevaar, schade of hinder, welke 
de Hinderwet beoogt te weren, en ook uit dien 
hoofde niet kan worden ge teld; 

dat, ware dit anders, blij kens het rapport 
van den Directeur-Generaal van den Arbeid. 
met wiens gevoelen Wij Ons vereenigen, van 
de oprichting van de pomp, ter plaatse als 
door de appellante bij de aanvrage aange
geven, geen verkeersbezwaren te duchten zijn ; 

dat het beroep derhalve gegrond is; 
Gezien de Hinderwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden bes! uit de derde alinea van de 
24ste der door Burgemeester en Wethouders 
aan de vergunning verbonden voorwaarden te 
doen vervallen. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting 
moet zijn voltooid en in werking gebracht bin
r:cn drie maanden na de dagteekening van 
dit besluit. 

Onze ~finister van Arbeid, Handel en ij
verheid is belast enz. 

(A.B.) 
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20 Juli 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 19.) 

Het treffen van een der maatregelen, in 
het 4e lid bedoeld, is eene wijze van na
komen van de in het le l id opgelegde 
verplichting, om eene openbare school te 
hebben. Derhalve vormen de omstandig
heden, dat nog meer dan 8 leerplichtige 
kinderen de openbare school, tot welker 
opheffing was besloten, bezoeken en dat 
ouders van meer dan 12 lee rpl ichtige kin
deren blijk hebben gegeven , dat zij open
baar onderwijs voor die kinderen in de 
betrokken gemeente verlangen, zonder meer 
geen voldoenden grond om het raadsbe
sluit tot opheffing der school niet goed 
te keuren. Evenmin brengt de omstandig
heid, dat eene gemeensch appelijke i-ege-
1 i ng is getroffen, zo11der meer mede, dat 
de goedkeur ing wèl behoort te worden 
verleend. 

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

den Raad der gemeente Jaar veld tegen het 
besluit van Geel. Staten van trecht van 16 
December 1930, 3e Afd. , n°. 3606/2823, waar
bij goedkeuring is onthouden aan punt 1 van 
zijn besluit van 15 Augustus 1930, .n°. 255, om 
met ingang van den dag, waarop dat besluit 
in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, de 
openbare lagere school dier gemeente op te 
heffen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 29 April 1931, n°. 275 en 17 Juni 1931, 
n°. 275/99; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 
Juli 1931, n°. 4298, afd. L . 0 . A.; 

0. dat de Raad der gemeente Jaarsveld bij 
beslu it van 15 Augustus 1930, n°. 266, o.m. 
heeft besloten: 1 °. met ingang van den dag 
waarop dit besluit in kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan, op te heffen de openbare school 
te Jaarsveld ; 2°. aan Ons afwijking te ver
zoeken van den in het l e I id van art. 19 der 
Lager Onderwijswet 1920 gestel den regel tol 
het instandhouden van eene openbare school. 
zulks met ingang van den dag, waarop het 
onder 1°. bedoelde besluit in kracht van ge
wijsde zal zijn gegaan; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
besluit van 16 December 1930 aan dit raads
besluit, wat betreft punt 1, goedkeuring heb
ben onthouden, uit overweging, dat in de ge
meente Jaarsveld slechts ééne openbare school 
voor lager onderwijs be taat, welke door ruim 
20 leer) ingen wordt bezocht; dat ouders van 
meer dan 12 leerplichtige kinderen blijk heb
ben gégeven, dat zij openbaar onderwijs voor 
die kinderen in de gemeente Jaarsveld ver
langen; 

dat van di t besluit de Gemeent,iraad van 
Jaarsveld bij Ons in beroep is gekomen, iu 
hoofdzaak aanvoerende, dat de gemeente 
Jaarsveld een betrekkelijk hoogen belasting
druk heeft; dat de gem iddelde kosten pe1· 
jaar en per leerling van de openbare lagere 
school over de jaren 1922 tot en met 1929 
f 26.44 bedroegen, waarbij a lleen het aller
noodzakelijkste onderhoud heeft plaats gevon
den; dat de exploitatiekosten nog verhoogd 

worden met f 150 's jaars voor eene vakonder
wijzeres voor nuttige handwerken; dat Geel. 
Staten bovendien wenschen, dat een gymnas
tieklokaal zal worden gebouwd vóór 1931 ten 
behoeve van het onderwijs in lichamelijke
oefening; dat de gemiddelde kosten per jaa1· 
en per leerling van de openbare lagere school 
voor gewoon lager onderwijs te Lopik over de 
jaren 1922- 1929 f 15.01 bedroegen; dat op
heffing van de openbare lagere school te 
J aarsveld mede op grond van het verband, 
dat de wet legt, dus de gemiddelde kosten 
per leer! ing der openbare school en der bij
zondere scholen , in het financ ieele belang der 
gemeente is; dat de opheffing van eene één
mansschool, ten gevolge waarvan de kinderen 
eene twee- of driemansschool zullen bezoeken , 
ook in het belang van het onderwijs is; dat 
voor 4 van de 20 leerplichtige kinderen van 
de openbare school de afstand naar de open
bare scholen te Lopik korter wordt, en voor 
de overigen de totaal-afstand langer wordt. 
maar nergens langer dan 3200 M . langs goede 
verkeerswegen; dat de omstandigheid, dat er 
nog meer dan 8 kinderen op de openbare 
school zijn, wettelijk geen bezwaa1· tegen op-
heffing is, aangezien er met de gemeente 
Lopik eene regeling, als bedoeld in art. 19, 
4e lid , der Lager Onderwijswet 1920 is ge
troffen; 

0. dat art. 19, l e lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 voorschrijft, dat in elke gemeente
voldoend lager onderwijs wordt gegeven in 
een genoegzaam aantal scholen, terwijl het 
4e lid bepaalt, dat nabw·ige gemeenten zich 
kunnen vereenigen tot het oprichten en in
standhouden van gemeenschappelijke scholen 
of tot het vaststellen van eene regel ing om
trent de toelating van kinderen uit de eene 
gemeente op de scholen der andere; 

dat voorts het 2e lid, bij amendement in
gevoegd, bepaalt, dat afwijking van de be
paling van het l e lid door Ons, den Onder
wijsraad gehoord, telkens voor een termijn van 
5 jaren kan worden toegelaten, behalve indien 
de ouders, voogden of verzorgers van 12 of 
meer leerplichtige kinderen blijk geven, dat 
zij openbaar onderwijs voor deze kinderen in 
de gemeente verlangen, of, zoolang nog 8 of 
meer leerpl ichtige kinderen de bestaande open
bare school bezoeken; 

dat op grond van de geschiedenis van het 
tot stand komen van dit artikel moet worden 
aangenomen, dat de in het le lid opgelegde 
verplichting, om in de gemeente in scholen 
openbaar lager onderwijs te geven, ook moet 
kunnen worden nagekomen door het treffen 
van een der maatregelen, in het 4e lid be-
doeld; . 

dat dus het treffen van een dezer maatrege
len, ten g evo1ge waarvan de kinderen uit, eene
gemeente, waarvoor openbaar lager onclerwij& 
wordt verlangd, dit op eene school in eene 
naburige gemeente gelegen, ontvangen, eene 
wijze van nakomen is van de in het l e lid 
opgelegde verplichting, om eene openbare la
gere school te hebben, zooclat van afwijking 
van deze verplichting en van toepassing van 
het 2e I iel van art. 19 geen sprake is; 

dat mitsdien in het onderhavige geval, nu de 
gemeente J aarsveld met de gemeente Lopik 
e011e regeling heeft getroffen, als bedoeld in 
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art. 19, 4e 1 id, de omstandigheden, dat nog 
meer dan 8 leerplichtige kinderen de open
bare school te Jaars veld bezoeken, en dat 
ouders van meer dan 12 leerplichtige kinderen 
blijk hebben gegeven, dat zij openbaar onder
wijs voor die kinderen in de gemeente Jaars
veld verlangen, zonder meer geen voldoenden 
grond vormen om het raadsbesluit tot ophef
fing van de openbare school te Jaars veld niet 
goed te keu ren ; 

dat echter aan den anderen kant de omstan
digheid, dat eene gemeenschappelijke regeling 
is getroffen met de gemeente Lopik, evenmin 
zonder meer medebrengt, dat de goedkeuring 
,rnl behoort te worden verleend, aangezien, 
gelijk bij elke beslissing omtrent opheffing van 
eene openbare school, onverschillig of het àl 
of niet de eenige openbare school in de ge
meente is, de voor. en nadeelen van de op
heffing tegenover elkander behooren te worden 
afgewogen en a l naarmate de voordeelen of de 
nadeelen zwaarder wegen, aan het besluit tot 
opheffing goedkeuring moet worden verleend 
of onthouden; 

0. dienaangaande, dat in het onderhavige 
geval blijkens de rapporten van den Inspec
teur en den Hoofdinspecteur van het Lager 
onderwijs de opheffing van de openbare één
mansschool te J aarsveld, ten gevolge waarvan 
de leerlingen dezer school de twee- en drie
mansscholen te Lopikerkapel en Lopik zullen 
bezoeken, uit onderwijskundig oogpunt voor 
deze leerlingen eene aanmerkelijke verbetering 
zal zijn, tenvijl het financieele belang der ge
meente J aarsveld en van het Rijk in niet ou
belangrijke mate er door zal worden gebaat; 

dat tegenover deze voordeelen niet opweegt 
het nadeel, dat een deel van de leerlingen een 
grooteren afstand naar school , welke trouwens 
voor geen leer! ing meer dan 3650 M. be
d raagt, moet afleggen; 

dat ter openbare vergadering van de Af
deel ing voor de Geschillen van Bestuur vau 
den R aad van State, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, nog is aangevoerd, dat 
in verband met eene aanvrage tot het stichten 
van eene bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs te Lopik de mogelijkheid bestaat, 
dat de openbare school voor gewoon lalj'er 
onderwijs te Lopik zal worden opgeheven, 
doch met dergelijke geheel onzekere toekom
stige mogelijkheden geen rekening kan worden 
gehouden ; 

dat mitsdien Ged. Staten van Utrecht ten 
onrechte de goedkeuring aan het raadsbesluit 
tot opheffing van de openbare lagere school 
te J aarsveld hebben onthouden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Utrecht alsnog goed
keuring te verleenen aan punt 1 van het be
sluit van den Raad der gemeente Jaarsveld 
van 15 Augustus 1930, n°. 255, tot opheffing 
van de openbare lagere school dier gemeente. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\\'etenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

20 Juli 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lage,· Onderwijswet 1920.) 

Ve"!'ieuwing van het buizenstel el der 
centrale verwarmings installatie eener bij. 
zondere lagere school niet aangemerkt als 
een verandering van inrichting, als be
doeld in aii. 72. 

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

den Raad der gemeente Ooltgensplaat tegen 
het be luit van Geel. Staten van Zuid-Holland 
van 16 Februari 1931 , G. , . no. 121 , waarbij 
met vernietiging van het besluit van dien 
Raad van 30 Juni 1930 is bepaald, dat de 
door het Bestuur der Vereeniging tot stichting 
en instandhouding van scholen met den Bijbel 
te Ooltgensplaat overeenkomstig art. 72 de r 
Lager Onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king voor eene vernieuwing van het buizen
stelsel der centrale verwarmings installatie in 
de bijzondere school dier Vereen iging aldaar, 
alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Juni 1931, no. 404; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 
Juli 1931, no. 11328, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

0. dat de Raad der gemeente Ooltgensplaat 
bij besluit van 30 Juni 1930 heeft afgewezen 
het verzoek van het bovengenoemde school 
bestuur om beschikbaarstelling van f 1050, op 
grond van art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920 voor de vernieuw ing van het onder
grondsche buizenstelsel der centrale verwar
ming in hare school, uit overweging, dat is 
aangevoerd, dat het buizenstelsel is versleten, 
doordat de bij den bouw der school in 1921-
1922 gebruikte materialen van ondeugdelijke 
kwaliteit zijn geweest; dat mede is aange
voerd, dat deze ondeugdelijkheid een construc
tiefout moet worden genoemd; dat deze mee
ningen zijn bestreden met de bewering, dat, 
indien zu lks het geval ware, dit a l veel vroe
ger, dan na ± 8 jaren gebrnik aan het licht 
was gekomen, waardoor het niet bewezen is, 
dat bij den aanleg der installatie werkel ij k 
een constructiefout is gemaakt; dat daarom 
moet worden aangenomen, dat de vernieuwing· 
noodig is als gevolg van s lijtage en het dus 
gewoon onderhoud moet worden geacht; dat 
mitsdien het gevraagde crediet op grond van 
art. 72 van de genoemde wet niet kan worden 
verleend; 

dat, nadat het school bestuur daartegen bij 
Geel. taten van Zuid-Holland in beroep was 
gekomen, deze bij hun besluit van 16 Februari 
1931, G . S. no. 121, met vernietiging van het 
raadsbesluit hebben verklaard, dat de ge
vraagde medewerking alsnog moet worden ver
leend, daarbij o. a. overwegende, dat op grond 
van de uitgebrachte rapporten mag worden 
aangenomen, dat hier niet vau eene normale 
si ijtage van het bestaande buizenstelsel der 
centrale verwarmingsinstallatie kan worden 
gesproken, zoodat eene a lgeheele vernieuwing 
van dat buizenstelsel , onder de omstandighe
den welke hier aan het licht zijn getreden, niet 
geacht kan worden te behooren tot de gewone 
onderhoudswerken eener school, waarvan de 
kosten op de wijze als in art. 101 der wet 
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-aangegeven behooren te worden vergoed; dat 
de voorgenomen vern ieuwing van het buizen
telsel dan ook moet worden aangemerkt als 

eene verandering van inrichting, als bedoeld 
in art. 72 der wet, zoodat door het schoolbe
s:uur hiervoor terecht met een beroep op het 
laatstgenoemde artikel 's R aads medewerking 
is verzocht; dat de noodzakelijke vernieuwing 
van het buizenstelsel eener centrale verwar
mings insta ll atie in eene bijzondere school, ge
lijk hier het geval is, de normale eischen aan 
het geven van lager onderwijs te stellen niet 
overschrijdt, zoodat, nu de aanvrage overigens 
heeft voldaan aan het voorschrift van art. 73 
der wet, de gevraagde medewerking, op grond 
vau het bepaalde in art. 75,- 2e lid, der wet, 
door den Raad had behooren te worden ver
leend; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
hier geldt vernieuwing door slij tage, dus ge
woon onderhoud, en dat verandering van in
richting hier niet van toepassing kan worden 
verklaard; dat hij bovendien de overweging 
in het bestreden besluit, dat de aanvrage van 
het schoolbestur heeft voldaan aan het voo r
schrift van art. 73 der wet, onjuist acht, om
dat de verklaring, vereischt onder b in het 
eerste lid van dit artikel , niet bij de aan
vrage op 10 Mei 1930 is overgelegd, doch eer t 
op 26 Juli daaraanvolgende; dat dit bezwaar 
ook bij Geel. Staten is genoemd; dat de door 
het schoolbestuur overgelegde verklaring van 
een deskundige z. i. niet onpartijdig kan wor
den genoemd, omdat deze belanghebbende is ; 

0. dat de appelleerende gemeenteraad ten 
onrechte meent, dat het schoolbestuur in strijd 
met het bepaalde in art. 73 der Lager Onder
wijswet l!JZO heeft verzuimd, bij de aanvrage 
eene verk laring betreffende het storten van 
eene waarborgsom over te leggen, daar toch 
de overlegging van eene zoodan ige verkl aring 
krachten het eerste lid onder b en het lot 
van het derde I iel van genoemd wetsartikel 
!echts bij stichting of verbouw van eene school 

wordt gevorderd; 
0. voorts, dat met de onderhavige ver

nieuwing van het buizenstelsel der centrale 
verwarmingsinstallatie in de school niet be
oogd wordt eene wijziging in de constructie 
van dat onderdeel der install atie, doch eene 
vervanging van de niet meer aan de ei chen 
beantwoordende bestaande buizen; 

dat mitsdien de aanvrage niet betreft eene 
vernndering van inrichting, als bedoeld in art. 
72 der Lager Onderwijswet 1920 ; 

dat daaraan niet kan afdoen, dat - hetgeen 
overigens niet vaststaat - de onvoldoende toe
tand der bestaande buizen zijn oorzaak zou 

v inden in fouten , bij den aanleg gemaakt; 
dat derhalve de gemeenteraad terecht af

wijzend op de aanvrage heeft beschikt; 
Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Geel. Staten het besluit van den Raad der 
gemeente Ooltgensplaat van 30 Juni 1930 te 
handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,vetenschappen is belast met de uitvoering 
Yan d it besluit, waarvan afschrift zal worden 

L. 1931. 

gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onde1·wijs, 
Kumten en W etenschappen, 

J . T e r p s t r a. 
(B. S.) 

27 Jul i 1931. KONINKLIJK BESJ.JUIT. 
(Lage l' Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Onder het algemeen begrip " lee r- en 
hulpmiddelen" in art. 72 genoemd, kun
nen mede worden begrepen chool biblio-
theken. . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van schol en met den Bijbel in 
het mijngebied van Zuid-Limburg, gevestigd 
te Heerlen, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Limburg van 31 Maart 1931, 2e afd., 
La. 3184/6 U, tot ongegrondverklar ing van 
zijn beroep tegen het be luit van den Raad 
der gemeente H eerlen van 19 J anuari 1931, 
houdende weigering van de overeenkomstig 
artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 ge
vrnagde medewerking voor de inl'ichting van 
eene schoolbibliotheek ten behoeve van het 
Ge, 6e en 7e leerjaar der bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, Bekkerweg n°. 
28, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 9 
Juli 1931, n°. 418 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kun ten en Wetenschappen van 20 
Juli 1931, n° . 11779, afd. L. 0. F. ; 

0 . dat de Raad der gemeente H eerlen bij 
besluit van 19 Januari 1931 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het Bestuur der 
Vereen iging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel in het mijngebied 
van Zuid-Limburg om uit de gemeentekas de 
benoodigde gelden te mogen ontvangen voor 
de inrichting van een schoolbibliotheek ten 
behoeve van het 5e, 6e en 7e leerjaar der 
Christelij ke Nationale Talma-school, uit over
weging, dat blijkens de redactie van art. 72 
cler Lager Onderwijswet 1920, de in dit ar
tikel bedoelde aanvragen alleen kunnen be
tl'effen stichting, uitbreid ing, verbouwing en 
verandering van inrichti ng van een schoolge
bouw, alsmede aanschaffing van schoolmeu
belen, de leer- en hulpmiddelen daaronder 
begrepen; dat het de bedoeling van art. 72 i , 
dat een bij zonder schoolbe tuur tot den Raad 
dP,r gemeente ~ene aanvrage kan richten o . m. 
om gelden te ontvangen voor de inrichting 
van eene · school ; dat eene schoolbibl iotheek 
niet een noodzakelijk onderdeel van de in
richting eener school is en derhalve ook niet 
gerekend kan worden tot de leer- en hulp
middelen in art. 72 der wet bedoeld; dat ook 
uit de redactie van art. 55 der L ager Onder
wijswet 1920 blijkt, dat de wetgever bedoeld 
heeft onderscheid te maken tusschen school
boeken, leermiddelen en schoolbehoeften eener_ 
zijds en schoolbibliotheek anderzijds, daar im
mers de eerst genoemde kosten zijn ve1·meld 
onder / van het genoemde artikel, terwijl de 

11 
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kosten voor de schoolbibliotheek afzonderlijk 
genoemd zijn onder h van dat artikel; dat 
verder de kosten voo1· de schoolb ibliotheek in 
haar geheel bestreden dienen te worden uit 
de vergoeding ex art. 101 der Lager Onder
wijswet 1920, daar immers deze kosten zijn 
genoemd onder letter h van artikel 55 der 
wet, te rwijl aldaar geen onderscheid gemaa kt 
wordt tusschen "aanschaffing" en "onderhou
den", maar zonder meer gesprnken wol'dt van 
.,di e {de kosten) voor de schoolbi bliotheken"; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Geel. Staten 
rn n Limburg in beroep was gekomen, d it 
Col lege bij besluit van 31 Maart 1931 het 
bernep ongegrond heeft verklaard , daarbij 
overwegende, dat naar zijn oordeel eene school
bibliotheek niet is te beschouwen a ls een on
derdeel van de inrichting eenel' school en ook 
n iet valt onder de leer- en hulpmiddelen; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat Yolgens art. 74, le lid onder c, onder de 
stichtingskosten van eene school zijn begrepen 
de kosten van de eerste inrichting; dat het 
School bestuur derhal ve bij de stichting en in
richting van de school in 1922 mede de gel
den had kunnen ontvangen voor de aanschaf
f ing van een eenvoudige schoolbibliotheek; 
dat het Schoolbestuur evenwel destijds bij het 
overl eg, bedoeld in art. 77, lid 4 en 5, der 
Lager Onderwijswet 1920 geen gelden voor 
dit doel in de raming van de stichtingskosten 
heeft opgenomen ; dat daarmede echter geens
zins is beslist, dat in een geval a ls het on
derhav ige de eerste inrichting van een school
bibl iotheek op zich zelf beschouwd niet meer 
is ecne ui tgave, die behoort tot de in art. 74, 
l e lid, bedoelde kosten, waarvoor overeen
komstig art. 72 de benoodigde gelden kt11rnen 
worden aangevraagd; dat hieraan geen af
breuk wordt gedaan door de omstandi ghe id , 
dat t hans, nu het overleg, bedoeld in art. 77, 
lid 4 e n 5 in zake de stichting van de school 
zelve reeds lang is gesloten en de afrekening, 
bedoeld in art. 81, l e lid , betreffende de 
schoolsti chting reeds heeft plaats gehad, voor 
de eerste inrichting van de bibliotheek eene 
n ieuwe aanvrage overeenkomstig art. 72 noo
dig is; dat deze aanvrage ten opzichte van de 
eerste inricht ing der chool is te beschouwen 
a ls eene suppletoire aanvrage, tegen welker 
indien ing en toewij zing geen enkele bepaling
der Lager Onderwijswet 1920 zich verzet; dat 
deze opvatting daarentegen overeenkom t met 
de a lgemeene strekking der wet, daar vol gens 
het stelsel der wet de kapitaalsuitgaven eener 
bijzondere school op de in de artikelen 72 e . v. 
voo rgeschreven w ijze ten laste der gemeente 
kunnen worden gebracht, terwijl de explo itatie
kosten der school overeenkomstig het bepaal de 
in art. 101 door de gemeente worden ver
goed; dat de kosten voor de eerste inrichting 
van eene schoolb ibliotheek ,zonder twijfel val 
! en onder de kapitaalsuitgaven; dat wel de 
kosten van het onderhouden en vern ieuwen 
van eene school bib! iotheek - waarvan hier 
ech ter geen sprake is - geheel overeenkom
stig het stel sel der wet op grond van art. 101 , 
l id 5, juncto art. 55 letter h uit de vergoeding 
,·an de exploitatiekosten mogen worden be
taald ; dat aan dit laatste echter geen a rgu
ment kan worden ontleend tot afwijzing van 

, eene aanvrage ex a rtikel 72, die betre kking 
heeft op de eerste aanschaffing en inrich t ing 
van eene schoolbibliotheek ; 

0 . dat art. 72 der Lager Onderwijswet 1920, 
zooa ls dit artikel is gewijzi gd bij de wet van 
16 Februari 1923, S. 38, aan het bestuur 
eene r rechtspersoonlijkheid bezittende instel
ling of vereeniging het recht toekent aan den 
gemeenteraad gelden aan te vragen , benoodigd 
voor de aanschaff ing van nieuwe schoolmeube
l en, de leer_ en hulpmiddelen daaronder be
grepen ; 

dat onder het al gemeen begrip leer- en 
hu lpmiddelen, in deze wetsbepaling genoemd, 
mede kunnen \\·orden begrepen schoolbiblio
theken· 

dat !;et tegendeel niet kan worden afgeleid 
ui t de omstandi ghe id , dat in a rt. 55 onder h 
de school bib! iotheken afzonderlijk worden ge
noemd naast de schoolboeken, leermi ddelen en 
school behoeften onder / , aangezien noch het 
onderlinge verband van deze arti kelen noch 
de geschieden is van het tot stand komen van 
art. 72 nopen tot eene enge uitlegging van 
het algemeene begrip l eer- e n hulpmiddelen; 

dat de aanschaffing van eene schoolbiblio
theek aan de on clerhav ige school ook niet kan 
worden geacht de normale e ischen , a a n het 
geven van lager onderwijs te stell en, te buiten 
te gaan, terwijl bij het overleg bedoeld in art. 
77, lid 6, der wet kan worden gewaakt, dat 
te vele of te dure boeken worden aangeschaft; 

dat, nu aan de in art. 73 omschreven ver
e ischten was voldaan, de gevraagde medewer
king ten onrech te is geweigerd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietig ing van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Limburg en van het 
beslu it van den Raad van H eerlen van 19 
Januari 1931 te bepalen, dat de gevraagde 
medewerking moet worden verl eend. 

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

30 .Juli 1931. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Staat, Minister van Binnen
lanclsche Zaken en Landbouw aan de Ge
meentebesturen betreffende : ops lag en 
vervoer van benzine. (Vervolg op schrij
ven van 29 J a nua ri 1924.) 

Bij l'Ondschrijven van 29 Januar i 1924, n°. 
14802/1923, afdeel ing B.B., is mijnerzijds op 
,·erzoek va n den Minister van Arbe id , H a ndel 
en Nij verheid , de aandacht van de gemeente
besturen gevestigd op het rapport der " B en
zinecommiss ie 1923". I n de bijl agen van dit 
rapport zijn door de commissie de voorwaar
den geformuleerd, haars inziens in acht te 
nemen onderscheidenl ijk voo1· : 

a" instal laties tot het opslaan van motor
benzine in ondergrnndsche voorraadketels. 

b . het pompen van motorbenz ine. 
c. het vervoer van benzine per ketelwagen 

over openbare wegen . 
De Minister van Arbeid , Handel en Nijver

heid verzoe kt mij thans het volgende te Uwer 
kennis te brengen. 

Verschillende gemeentebesturen zijn er toe 
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overo-egaan in de politieverordening bepa
ling:n op te nemen, die het vervoer van ben
zine verbieden met tankauto's, die niet aan 
bepaalde eischen van ve iligheid, als bedoeld 
in bijlage III van het rapport dei· ,,Benzine
commissie 1923" , voldoen . Ook hebben de in 
Nederland gevestigde, groote petroleummaat
schappijen in het algemeen hare tankauto's 
overnenkomstig die eischen ingericht. 

In den laatsten tijd wordt echter uit het 
buitenland veel benzine per tankauto inge
voerd en daarbij voldoen de tankauto's dik
wijls niet aan de noodige eischen van veilig
heid. Reeds is een ongeval met een dergelijke 
tankauto voorgekomen, waarbij de nit de 
tanks wegstroomende benzine in brand ge
raakte, als gevolg waarvan enkele woningen 
door het vuur werden aangetast en grooten
deels vernield. 

De verbrande tankauto voldeed in verschil
lende opzichten niet aan de voorwaarden, in 
bijlage III van het rapport der " Benzine
commiss ie 1923" aangegeven. 

De voornaamste afwijkingen betrnffen: 
1 °. Ketel inhoud grooter dan 2500 liter; 
2°. Brnndbluschmiddel én niet op den wa

gen aanwezig ; 
3°. Ontbreken van inwendige afsluiters tus

schen ketels en aftapleidingen; 
4°. Aan de vulopeningen der ketels geen 

inwendige vul pijpen; 
5°. Ontbreken van een brandscherm op den 

door een explosiemotor gedreven ketelwagen 
en onjuiste plaats van de knalpot en het ben
zinereservo ir van den wagen; 

6°. Ontbreken van een automatisch wer
kend brandbluschtoestel onder de motorkap. 

In aanmerking nemende de ernstige gevol
gen, welke ongevallen, a ls hiervoren bedoeld, 
kunnen hebben, verdient het aanbeveling, dat 
de gemeentebesturen, di e tot dusver geen 
maatregelen tegen onveilig benzinevervoer 
troffen , ter zake a lsnog de noodige bepalingen 
in de politieverordening opnemen. 

(B.) 

3 Augustits 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

De omstandigheid, dat een a rmlastige, 
in een bepaalde gemeente woonachtig, door 
een kerkelijk a1·mbestuur in een andere 
gemeente wordt uitbesteed, verbreekt niet 
den band met eerstbedoelde gemeente. 
W anneer de armlastige later krankzinnig 
wordt en niet is gebleken dat hij, toen hij 
werd uitbesteed in de andere gemeente, 
het voornemen heeft gehad, aldaar zijn 
hoofdverblijf te vestigen, blijft de eerst
bedoelde gemeente woonplaats in den zin 
van art. 39. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de a rmlastige krankzinnige C. P. Uphus; 
den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Juli 1931, N °. 427 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, .Minister van Binnenl andsche Zaken en 
Landbouw, van 28 Juli 1931 , N°. 3839, af
deeling Armwezen; 

0. dat C. P. Uphus in November 1923 van 
uit hare woonplaats Voorburg voo1· rekening 
van het Roomsch-Kathol ieke Armbestuur a l
daar is opgenomen in het Liefdegesticht "Cha
ritas" te Steenbergen en op 28 November 1923 
uit het bevolkingsregister te Voorburg werd 
afgeschreven naar Steenbergen, a lwaar zij ver
bleef, totdat het noodzakelijk bleek haar naar 
een krankzinnigengesticht over te brengen; 
dat zij op 29 Augustus 1930 krachtens eene 
rechterlijke machtiging werd geplaatst in het 
geneeskundig gesticht "Sancta Maria" te 
Noordwijk; 

dat Burgemeester en Wethouders van Steen
bergen wei geren de verpleegkosten voor reke
ning hunner gemeente te nemen, aangez ien 
het Roomsch-Katholieke Armbestuur te Voor
burg heeft verklaard, dat de gemeente Steen
bergen daarvoor nooit aansprakelijk zou kun
nen worden gestel d ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Voor
burg weigeren de verpleegkosten voor hunne 
rekening te nemen, aangezien door haar ver
trek in 1923 huns inziens de woonplaats van 
C. P. Uphus te Voorburg heeft opgehouden; 

0. dat C. P. Uphus op het tijdstip, waarnp 
zij in het Liefdegesticht "Charitas" te Steen
bergen werd ui tbesteed, woonplaats had in 
de gemeente Voorburg; 

dat de band met deze gemeente niet werd 
verbroken door de enkele omstandigheid dat 
zij door het Roomsch-Katholieke Armbestuur 
te Voorburg in de gemeente Steenbergen wercl 
ui tbesteed; 

dat niet is gebleken, dat zij het voornemen 
heeft gehad te Steenbergen haar hoofdverblijf 
te vestigen en zij, naar het oordeel van den 
Inspecteur van het Staatstoezicht op Krank
zinnigen, daartoe ook niet in staat kon wm·
den geacht; 

dat C. P. Uphus derhalve, toen de rechter
lijke m achtiging om haar in een krankzinni
gengesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
haar woonplaats nog had te Voorburg; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

a ls woonplaats van de armlastige krankzin
nige C. P. Uphus voor de toepassing van art. 
39 der Armenwet aan te wijzen de gemeente 
Voorburg. 

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

3 August-us 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet tot toekenn ing bevoegdheden aan 
W aterschapsbesturen Art. 1 sub 2°.) 

Nu vaststaat, dat het waterschapsbe
stuur niet aan de betrokken eigenaren 
bevel heeft gegeven tot uitvoering van de 
werken en deze niet weigerachtig of na
latig zijn geweest daaraan te voldoen, 
strijdt reeds hierom de terugvordering van 
de gemaakte kosten door het waterschaps
bestuur met de wet en hebben Ged. Sta
ten terecht de desbetreffende besluiten 
van dit bestuur vernietigd. 

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

het bestuur van het waterschap Breukeleveen 



3 AUGUSTUS ,164 

en Tienhoven tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Utrecht van 18 November 1930, n°. 
2864/1606, 2e afd., waarbij de besluiten van 
het waterschapsbestuur, onderscheidenlijk van 
17 Maart en 12 _ foi 1930 tot verhaal van de 
door dat bestuur tijdens den hoogen Vecht
stand in het najaar van 1928 gemaakte kos
ten tot verhooging en versterking van de 
Vechtwaterkeering, als zijnde in strijd met de 
wet, zijn vernietigd; 

Den R,,P,d van State, Afdeeling voor de 
Geschille, van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Juli 19.<' n°. 412; 

Op de . ,rdracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 27 Juli 1931, n°. 442, Afd. 
Waterstaat recht; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun 
besluit van 18 November 1930, n°. 2864/1606, 
2e afd., c. a. de besluiten van het bestuur van 
het waterschap Breukeleveen en Tienhoven 
van 17 Maart en 12 Mei 1930 tot verhaal van 
<le door dat bestuur tijdens den hoogen Vecht
stand in het najaar van 1928 gemaakte kos
ten tot verhooging en versterking van de 
Vechtwaterkeering als zijnde in strijd met de 
wet hebben vernietigd, daarbij overwegende, 
dat tijdens den hoogen Vechtstand in het na
j aar van 1928 door of vanwege het water
schap bestuur werken tot verhooging en ver-
terking van de Vechtwaterkeering zijn uit

gevoerd, voor een totaal bedrag van f 513.20; 
dat bij besluiten van het waterschapsbestuur, 
onderscheidenlijk van 17 Maart en 12 Mei 
1930 is besloten deze kosten op grond van art. 
3b, juncto artikel 1, 2e van de wet van 9 
Mei 1902, S. 54, op de eigenaren langs de 
Vechtwaterkeering als onderhoudspl ichtigen 
van die waterkeering te verhalen; dat inge
volge artikel 1, 2e van de meergenoemde wet 
de besturen van waterschappen bevoegd zijn, 
de door hen bevolen werken en opruimingen 
bij weigering of nalatigheid van de daartoe 
verplichten voor rekening van deze uit te 
voeren, terwijl artikel 3b van de genoemde 
wet de wijze aangeeft, waarop de door hen op 
<lie wijze gemaakte kosten van de weigerachti
gen of nalatigen kunnen wo_rden teruggevor
derd; dat uit de van het waterschapsbestuur 
·verkregen inlichtingen is gebleken, dat op 
het tijdstip van de uitvoering van de boven
genoemde werken geen legger van onderhbuds
p l ichtigen van de Vechtwaterkeering, als be
<loeld in art. 125 van het Algemeen Regle
ment voor de Waterschappen, bestond, doch 
<lat zoodanige legger eerst is tot stand ge
komen den 25en April 1930 en dan nog op 
formeel niet juiste wijze; dat, nog afgezien 
van de vraag, of voldoende vaststaat, dat de
genen, van wie de door het waterschapsbe
stuur gemaakte kosten voor verhooging en 
versterking van de Vechtwaterkeering tijdens 
de hoog-waterperiode in het najaar 1928 zijn 
teruggevorderd, op het tijdstip, waarop die 
kosten zijn gemaakt, onderhoudsplichtigen van 
de Vechtwaterkeering waren, uit de verkregen 
inlichtingen is gebleken, dat door het water
schapsbestuur de door dat bestuur uitgevoerde 
werken niet waren bevolen aan hen op wie 
het bestuur de gemaakte kosten wil verhalen; 
dat derhalve van eene weigering of nalatig
heid van dezen om bevolen werken uit te 

voeren geen sprake is; dat de besluiten van 
het waterschapsbestuur tot verhaal van de 
door dat bestuur tijdens den hoogen Vecht
stand in het najaar vän 1928 gemaakte kosten 
derhalve ten onrechte gebaseerd zijn op de 
artikelen 1, 2e en 3b van de wet van 9 Mei 
1902, S. 54; dat de meervermelde werken 
veeleer zijn aan te merken als buitengewone 
maatregelen, als bedoeld in art. 1, le van 
de meergenoemde wet, genomen in buitenge
wone omstandigheden; dat het derhalve bil
] ijk is, dat de kosten van deze maatregelen 
ten laste van de waterschapskas komen; dat 
er in verband met het bovenstaande aànlei
ding voor hun college bestaat om de besluiten 
van het waterschapsbestuur van 17 Maart en 
12 Mei 1930 te vernietigen wegens strijd met 
de wet; 

dat van dit besluit het waterschapsbestuur 
bij On in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de legger van onderhoudsplichtigen welis
waar voor 25 April 1930 nog niet bestond, 
doch dat de appellant verkeerde in de mee
ning, dat de provincie Utrecht de onderhouds
plichtige was; dat hij, toen hem zijne misvat
ting bleek, overeenkomstig de bepalingen van 
het Algemeen R eglement den legger heeft 
herzien en daarop de eigenaren van den Vecht
dijk als onderhoudsplichtigen heeft aangewe
zen; dat alle thans aangeslagenen in 1928 
zoowel a ls in 1930 e igenaren van de onder
havige perceel en waren; dat van een bevel 
aan de eigenarnn-onderhoudspl ichtigen geen 
sprake behoefde te zijn, omdat deze personen 
op het kritieke moment waren en zelf hebben 
medegewerkt of doen medewerken om het 
gevaar van overloop van den Vechtdijk te 
keeren, waartoe ingevolge art. 3 der keur van 
het waterschap door een lid van het water
schapsbestuur een vertegenwoordiger werd 
aangewezen, die de leiding had; dat echter 
velen van deze personen, toen het gevaar ge
weken was , voor den op eigen terrein ver
richten arbeid van hem, appellant, betaling 
kwamen eischen; dat hunne vorderingen op 
verzoek van Ged. Staten door hem zijn be
taald; dat weliswaar van weigering om de 
bevolen werken tiit te voeren hier niet kan 
worden gesproken, doch wel van nalatigheid 
om zulk te doen , daar de opgeworpen kade op 
den Vechtdijk op vele plaatsen moest worden 
aangevuld, waarvoor klei van andere plaat
sen werd aangevoerd; dat het z. i. niet billijk 
is, dat de kosten van de genomen maatregelen 
ten laste van het waterschap komen; dat in 
art. 1, 1°, der wet van 9 Mei 1902, S. 54, niet 
wordt bepaald, wie de eventueele kosten, 
voortvloeiende uit het gebruik maken van de 
bij die wet verleende bevoegdheden, betalen 
1noet; 

0. dat art. 1 onder 2° der Bevoegdheden
wet aan de waterschapsbestm·en de bevoegd
heid geeft de door hen bevolen werken en 
opruimingen bij weigering of nalatigheid van 
de daartoe verplichten voor rekening van 
dezen te doen uitvoeren, tenvijl art. 3 dier wet 
aangeeft, op welke wijze de aldus gemaakte 
kosten van de weigerachtigen of nalatigen 
kunnen worden teruggevorderd ; 

dat, hoe ook de gang van zaken bij de uit
voering van de onderhavige werken moge ge-
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weest zijn , vast is komen te staan dat het 
geval zich niet heeft toegedragen aldus, dat 
het waterschapsbestuur aan de betrokken 
e igenaren bevel heeft gegeven tot u itvoering 
van de werken en dezen weigerachtig of nala
t ig zijn geweest daaraan te voldoen; 

dat · alreeds hierom de terugvordering strijdt 
met de Bevoegdhedenwet, zoodat Ged. Staten 
terecht de beide desbetreffende besluiten van 
het waterschapsbestuur hebben vernietigd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en de Be
voegdhedenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A. B.} 

. 4 1lugustus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97.) 

Nu voor een school voor gewoon 1. o. 
met een school voor u. 1. o. onder één ge
meenschappelijk hoofd staande, na aan
vankel ijke afwijzing door den Minister van 
vergoeding ex art. 88, met toepassing van 
art. 96 l e lid sub b. alsnog gedeeltelijk 
rijksvergoeding is toegekend door de 
Kroon, kan het schoolbestuur aanspraak 
doen geleien op het salaris van het hoofd 
in zijne be ide functiën. 

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

het Roomsch-Katholieke Parochiaal Kerkbe
stuur van den Heiligen Franciscus van Assisië 
te Amsterdam tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 24 October 1930, n°. 1003, Afd. 
L . 0. F ., tot vaststelling van de Rijksvergoe
ding, bedoeld in art. 97 der Lager Onderwijs
wet 1920, over het jaar 1929 ten behoeve van 
de bijzondere school voor uitgebreid lager 
Önclerwijs aldaar, Admiraal de Ruijterweg 410; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs} van 
16 Maart 1931 , n°. 10980; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Juli 1931 , n°. 301; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
Ju li 1931, n°. 12002 M, afd. L. 0. F.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij besluit van 24 Oc
tober 1930, n°. 1003, Afd. L. 0. F., het be
drag der vergoeding, bedoeld in art. 97 der 
Lager Onderwijswet 1920, voor de bovenbe
doelde school over· het jaar 1929 heeft vast
gesteld op f 10897.57, daarbij o.a. overwegen
de, dat in verband met het gemiddelde aan
tal leerlingen over het jaar 1928, namelijk 
62, voor deze school voor uitgebreid lager 
ondei·wij s, overeenkomstig art. 28 der Lager 
Onderwijswet 1920, de Rijksvergoeding kan 
worden verleend voor 2 onderwijzers van bij
stand ; dat di entengevolge die vergoeding, be
halve voor het hoofd en den onderwijzer Spie
kerman, ook kan worden toegekend voor den 
onderwijzer J. H . M. Derksen; dat het salaris 
en mitsdien de Rijksvergoeding van dezen on
derwijzer moet worden bepaald op f. 3256.67 ; 

dat de scholen voor gewoon lager onderwijs 
(jongensschool} en uitgebreid lager onderwijs 
gedurende het jaar 1929 een gemeenschappe
lij k hoofd hadden; dat de school voor gewoon 
lager onderwijs, krachtens zijne beschikking 
van gelijke dagteekening, n°. 1001 I, Afd. 
L. 0. F., over dat jaar niet voor Rijksvergoe
ding in . aanmerking komt ; dat in verband 
hiermede over dat jaar het salaris van J. H. 
J. Uijlings alleen in zijne hoedanigheid als 
hoofd dei· school voor uitgebreid lager onder
wijs door het Rijk kan worden vergoed; dat 
onder deze omstandigheden voor de bereke
ning van de Rijksvergoeding voor zijn salaris 
het 2e lid van artikel 7 van Ons besluit van 
27 December 1924, S. 585, zooals dat is ·ge
wijzigd bij Ons besluit van 11 Februari 1926, 
S. 23, niet kan worden toegepast; dat met 
inachtneming van het le en 3e lid van dat 
artikel, Ons besluit van 29 December 1927, 
n°. 6, en art. 32 van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1928, de Rijks
vergoeding voor zijn salaris moet worden be
paald op f 3944.90 (j aarwedde f 3500 + f 350 
persoonlijke toelage+ f 114.90 kindertoelage); 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep - is gekomen; aanvoerende, dat de 
aan de door Onzen Minister genomen beslis
sing ten grondslag liggende overweging "dat 
de school voor gewoon lager onderwijs ........ ... . 
over dat jaar niet voor Rijksvergoeding in 
aanmerking komt" , praematuur is_; dat im
mers niet a lleen de beschikking van Onzen 
Minister van 24 October 1930, 11°. 1001 I, 
Afd. L. 0. F. , waarbij is beslist, dat de school 
"oor gewoon lager onderwijs over het jaar 
1929 niet voor de Rijksvergoeding in aanmer
king kan komen, niet onherroepelijk is ge
worden, zoolang de in art. 99, derde lid, der 

. Lager Onderwijswet 1920 gestelde beroeps
termijn n iet is verstreken, doch bovendien in 
verband met het bepaalde in art. 96, eerste 
lid, dier wet, nog geenszins vaststaat, dat de 
school voor gewoon lager onderwijs over het 
jaar 1929 niet voor de Rijksvergoeding in 
aanmerking zal komen; dat eerst nadat op het 
door hem, appellant, overeenkomstig het be
paal de in art. 96, eerste l id, der wet, en in
gevolge de door Onzen Minister zelf bij mis
sive van 24 October 1930, 11°. 1001 IIM, Afd. 
L. 0. F., aan hem, appellant, gegeven aan
wijzing, inmiddels tot Ons gericht verzoek om 
over het jaar 1929 voor de school voor ge
woon lager onderwijs alsnog een zoo groot mo
gelijk gedeelte der Rijksvergoeding te willen 
toekennen, is beslist, kan worden geconsta
teerd, of de laatstbedoelde school over het 
jaar 1929 àl dan n iet voor de Rijksvergoeding 
in aanmerking zal komen; dat dan ook z. i. 
Onze Minister de Rijksvergoeding over het 
jaar 1929 voor de school voor uitgebreid lager 
ondf'rwijs niet had mogen vastsellen, vóórdat 
op het tot Ons gerichte verzoekschrift ten 
behoeve van de school voor gewoon lager on
derwijs eene beslissing zou zijn genomen; dat 
zulks in het onderhavige geval te meer klemt, 
nu er ook reeds op het tijdstip, waarop de 
Rijksvergoeding voor de school voor gewoon 
lager onderwijs door Onzen Minister werd ge
weigerd, alle reden was om te veronderstellen, 
dat Wij -, in aanmerking nemende, dat die 
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weigering geschiedde op grnnd van het feit, 
dat eenige vacatures niet werden vervuld, 
waardoor echter eene belangrijke besparing 
voor het Rijk werd verkregen - op het in te 
dienen verzoek om alsnog de Rijksvergoeding 
toe te kennen, gunstig zouden beschikken ; 
dat Onze Minister z. i. ten onrechte de op
vatting huldigt, dat, wanneer de school voor 
gewoon lager onderwijs niet voor de Rijks
vergoeding in aanmerking komt, het tweede 
lid van art. 7 van Ons besluit van 27 De
cember 1924, S. 585, zooa ls dat is gewijzigd 
bij Ons besluit van 11 Februari 1926, S. 23, 
geen toepassing kan vinden; dat immers het 
evenbedoelde tweede lid geen onderscheid 
maakt tusschen gesubsidieerde en niet gesub
sidieerde scholen; dat dan ook z.i., ook wan
neer de school voor gewoon lager onderwijs 
niet voor de Rijksvergoeding in aanmerking 
zou komen, ten aanzien van de berekening 
van het salaris van het hoofd der school toch 
bedoel cl tweede I id behoort te worden toege
past; 

0. dat inmiddels bij Ons besluit van 13 
Juni 1931, n°. 51, met toepassing van art. 96, 
eerste lid, ónder b der Lager Onderwijswet 
1920, aan het onderhavige schoolbestuur voor 
zijne school voor gewoon lager onderwijs als 
gedeelte der vergoeding, bedoeld in art. 88 
dei· Lager Onderwijswet 1920, ove,· het jaar 
1929 alsnog is toegekend negen en negentig 
honderdsten van de in dat artike l bedoelde 
vergoeding ; 

dat, nu derhalve de school voor gewoon la
ger onderwijs - zij het niet ten volle - voor 
Rijksvergoeding in aanmerking is gebrach~ 
niet kan worden volstaan met slechts te vet·
goeden het sa la ris van J. H. J . Uijlings in 
zijne hoedanigheid van hoofd der school voor 
uitgebreid lager ondenvijs, doch dat het 
schoolbestuur aanspraak kan doen gel den op 
het salaris van dezen onderwijzer, hetwelk hij 
genoot in zijne dubbele functie van hoofd der 
schoo l voor uitgebreid lager onderwijs en 
hoofd der school voor gewoon lager onder
wijs; 

dat mitsdien de beslissing van Onzen Mi-
11ister wijzi ging behoeft ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met wijzi ging van de bestreden besl iss i11 g 
van Onzen i~i nis ter van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, het bedrng der Rijksver
goeding, bedoeld in art. 97 der Lager Onder
wijswet 1920, over het jaar 1929 ten behoeve 
van de bijzondere school voor uitgebreid lager 
ondenvijs te Amsterdam, Admiraal de Ruijter
weg 410, vast te stellen op f 11,309.67. 

Onze Mini ter van Onde1-wijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

4 11,,,r,ustu.• 1931. KONINKLIJK BESLurr. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 19.) 

Nu door de Kroon geen besluit als be
doeld in art. 19 2e I id is genomen, /lil een 
1·egeling omtrent eene gemeenschappelijke 
school of toelating van kinderen op een 
school in een andere gemeente wel gereed, 
doch nog niet, ingevolge art. 135 Ge
meentewet, door Ged. 'taten of in beroep 

cloor de Kroon is goedgekeu rd, kan de 
eenige openbare school niet worden op
geheven. 

Wij WlLHELMI IA , enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Kockengen tegen het 
besluit van Geel. Staten van Utrecht van 12 
Januari 1931, 3e Afd., n° . 3984/'30/123, waar
bij goedkeuring is onthouden aan zij,, besluit 
van 19 , eptember 1930, tot opheffing van de 
openbare lagere school dier gemeente met in
gang van 1 Juli 1931 of zooveel later als de 
goedkeuring zal zijn verkregen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Mei 1931, n°. 294; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 
28 Juli 1931, n°. 3493, Afd. L. 0. A. ; 

0. dat de Raad der gemeente Kockengen bij 
besluit van 19 September 1930 de openbare 
lagere school aldaar met ingang van 1 Juli 
1931, of zooveel later als de goedkeuring zal 
zijn verkregen, heeft opgeheven; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
de openbare lagere school thans nog wordt be
zocht door vier (4) in Kockengen wonende 
leerlingen; dat niet te verwachten is, dat het 
aantal in de naaste toekomst zal stijgen ; 

dat Geel. Staten van Utrecht bij besluit van 
12 J anuari 1931, 3e afd. n°. 3984/' 30/123, aan 
het raad besluit de goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat in de gemeente 
Kockengen slecht één openbare school voor 
gewoon lager onderwijs bestaat, welke door 
ruim 20 leerl ingen wordt bezocht en bij op
heffing van die school het m erendeel dier 
leerlingen een afstand van meer clan 4 K .l\1. 
zou moeten afleggen om het gewenschte on
clenvijs te ontvangen: 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen , 
aanvoerende, dat de openbare school thans 
wordt bezocht door 21 lee rlingen. waarvan 4 
uit de gemeente Kockengen, 13 ui t de ge
meente Laag Nieuwkoop en 4 uit l;e gemeente 
Ruwiel; dat de leerlingen uit de gemeente 
Ruwiel onmiddell ijk zouden kunnen verwij
derd worden, aangezien het bestaande con
tract niet recht geldi g is; dat er geen tee
kenen zijn , die er op wijzen, dat h et leerlin
gental i 11 de toekomst eenige rmate zal stijgen, 
doch wel het tegendeel; dat op 1 Mei 1931. 
uit de gemeente ten hoogste 3 lee r! ingen de 
openbare lagere school zullen bezoeken , waar
onder geen meisjes; dat de gemeente niet 
beschikt over een eigen gemeentehuis , doch 
daarvoo r heeft gehuurd van de Nedercluitsch 
H ervormde gemeente het vroeger tot pastorie 
gediend hebbende woonhuis, waarvan de huur 
e indigt 31 Mei 1937 ; dat het voor de ge
meente, met het oog op den ongunst igen fi 
nanoiee len toestand, niet a ll een gewenscht, 
doch zei fs noodzakelijk is, na beëi ncligi ng vau 
de huur over een eigen gemeentehuis te be
chikken. waartoe de onderwijzerswoning zich 

bijzonder zou leenen; dat de openbare school 
zou kunnen worden ingericht gedeeltelijk voor 
arrestanten lokaal en bergplaats voor de brancl
bl uschmiddelen en gedeeltelijk voor veld
wachterswoning ; 
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0. dat de een ige in eene gemeente be
staande openbare school voor gewoon lager 
onderwijs slech ts kan worden opgeheven in de 
gevallen, bedoeld in a rt. 19, 2e of 4e lid, 
der Lager Onderwijswet 19 2 0 ; 

dat in het onderhavige geval een besluit, 
bedoeld in art. 19, 2e lid, door Ons niet is 
genomen, terwijl de gemeente Kockengen 
evenmin met eene naburige gemeente zich 
heeft vernenigd, om in die gemeenten eene 
gemeenschappelijke school op te richten of in 
stand te houden, of met zoodanige gemeente 
eene regeling heeft getroffen omtrent de toe
lating van kinderen uit Kockengen op de 
school in die gemeente; 

dat weliswaar de Burgemeester van Kocken
gen ter openbare ve1·gaclering van de Afdee-
1 i ng van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, heeft verklaard, dat 
zoodani ge regeling met de gemeente Breuke
len reeds gereed is, doch deze regeling eerst 
rechtskracht verkrijgt, nadat daaraan, inge
volge a l't. 135 der Gemeentewet, goedkeuring 
is verleend door Geel. Staten van Uti-echt of 
in beroep door Ons, hetgeen nog niet is ge
schied; 

da t onder deze omstandigheden het besluit 
-van Geel . Staten tot onthouding van goed
keuring aan het raadsbesluit tot opheffing 
van de een ige in de gemeente Kockengen be
staande openbare school voor gewoon lager 
onclerwi~s moet worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

1Vetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

4 r1 llr,ustus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 247.) 

Ten onl'echte hebben Geel. Staten art. 
247 toegepast in een geval , waal'in de 
Raad de ui tgaven, waartoe de gemeente 
lrachtens de wet rnrplicht was, ten voll e 
op de begrooting heeft uitgetrokken, doch 
B. en W. deze bedragen niet ten vo ll e aan 
de rechthebbenden uitkeerden, maar, à l 
o f niet ton onrechte, voor een deel admi
nistrati eve bevelschriften afgaven. Het. 
bezwaar van Geel. Staten toch tegen het 
afgeven van deze administratieve be
rn lschriften betreft de uitvoering van de 
begrooting en kan door hem bij het vast 
stellen van de rekening onder de oogen 
w0t·den gezien. 

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

den raad der gemeente Dokkum tegen het 
besluit van Geel. Staten van Friesland van 10 
December 1930, n°. 74, 2e afd., F, tot toe
passing van art. 212 (thans art. 247) der ge
meentewet ten aanzien van de begrooting dier 
gemeente voor het dienstjaar 1930 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
9 Juni 1931, n°. 279 en 22 Juli 1931, n°. 
279/109; 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlanclsche Zaken 
en Landbouw van 30 Juli 1931, n°. 8109, Afd. 
B . B.; 

0 . dat Geel. Staren van F1·iesland bij be
slu it van 10 December 1930 op de begrooting 
van uitgaven voor den dienst 1930 der ge
meente Dokkum hebben aangebracht post volg
nummer 424a: Restant der schadeloosstelling 
ingevolge art. 7 der wet van 28 Juli 1924, 
Staatsblad n°. 377, over de jaren 1925 tot en 
met 1930 uit te keeren aan de gemeenten 
Dantumadeel en Oostdongeradeel f 18, 776.50½, 
daarbij overwegende, dat de gemeente Dok
kum ingevolge de besluiten van Geel. Staten 
van 30 Juli 1928/30 April 1930, nummers 
155/85 en 156/86, goedgekeurd bij Ons besluit 
van 7 Mei 1930, n°. 21, krachtens art. 7 der 
wet van 28 Juli 1924, Staatsblad n°. 377, ver
plicht is over de jaren 1925 tot en met 1930 
aan de gemeenten Dantumadeel en Oost
rlongeracleel te betalen respectievelijk f 45,000 
en f 191,950.05 of in totaal f 236,950.05; dat 
op de nog niet goedgekeurde begrooting voor 
1930 der gemeente Dokkum bij raadsbesluit 
van 24 Juli 1930 is aangebracht de uitgaaf
post volgnummer 424: schadeloosstelling in
gevolge de grensuitbreidingswet over de jaren 
1925 tot en met 1930 f 236.950.05; dat Bur
gemeester en \,Vethouclers van Dokkum het 
op de begrooting uitgetrokken verschuldigde 
bedrag gedeeltelijk aan de 1·echthebbende ge
meentebesturen uitkeerden, voor het restant 
administratieve bevelschriften op volgnummer 
424 afgaven, het bedrag dier bevelschriften in 
ontvang boekten op volgnummer 3 van den 
dienst 1930: ,,achterstallige inkomsten van 
vorige dienstjarnn" en op deze wijze den be
g rootingspost uitputten zonder aan de bij de 
wet aan de gemeente opgelegde verplichtingen 
te voldoen; dat Gedeputeerde Staten bij brie
ven van 8 October en 29 October 1930, num
meL"s 79 en 73, den raad van Dokkum hebben 
verzocht maatregelen tot uitvot>ring van de 
wet te treffen of voor 1 November te advisee
ren omtl'ent toepassing van de artikelen 212 
(thans art. 247) en 225 (thans art. 262) der 
gemeentewet door Geel. Staten en zich bij be
sluit van 12 November 1930, n°. 81 nogmaals 
tot den raad van Dokkum wendden met ver
zoek de bedoelde beslissing te nemen en c. q. 
het bedoelde advies uit te brengen binnen den 
kortst mogelijken tijd en in ieder geval voor 
1 December 1930, n:iet mecledeeling, dat, in
di en voor den genoemden datum geen be
scheid ontvangen werd of een bescheid ont
vangen werd, waaruit n iet met alle duidelijk
heid bleek, of de raad zich a l dan niet plaatst 
op het standpunt van weigering, zij zullen 
moeten aannemen, dat de raad eene weigering, 
a ls bedoeld in art. 212 (thans art. 247) der 
gemeentewet, gegeven heeft, en dat zij in dat 
geval , en zooals vanzelf spreekt, ook bij ont
vangst van eene duidelijke weigering, onver
wijld zouden overgaan tot de voor hen ver
pl ichte toepassing van het laatstgemelde wets
artikel en zich, wat art. 225 (thans art. 262) 
der gemeentewet betreft, ontslagen zouden 
achten van den plicht, den raad opnieuw te 
hooren; dat Geel. Staten zich na ontvangst 
van het besluit van den Raad van Dokkum 
van 27 November 1930, n°. 1010, genoodzaakt 
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zien over te gaan tot toepassing van art. 212 
( thans art. 24 7) der gemeentewet wat be
treft de nog door de gemeente Dokkum aan 
de gemeenten Dantumadeel en Oostdongera
deel krachtens art. 7 der wet van 28 Juli 1924, 
Staatsbl ad n°. 377, verschuldigde bedragen ad 
respectievelijk f 5585.611h en f 13,190.89; dat 
in verband met de administratieve boeking op 
volgnummer 3 der ontvangsten de plaatselijke 
inkomsten toereikend zijn tot dekking der bo
venbedoelde uitgaven ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad van 
Dokkum bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het bestreden besluit het ka
rakter van eene begrooting miskent ; dat toch 
eene begrooting is en moet blijven eene ra
ming van de inkomsten en uitgaven over eene 
bepaalde periode, en dus daarop van geen in
Yloed is de wijze , waarop de uitgaven en in
komsten in den loop dier periode zullen wor
den geboekt, en nog minder of de op de 
begrooting gebrachte uitgaven zullen worden 
betaald of reeds zouden zijn betaald; dat nu 
Ged. Staten hun besluit fundeeren op de 
wijze, waarop de betaling van den op de nog 
ciet goedgekeurde begrooting aangebrachten 
post in uitgaven groot f 236,950 .05 geboekt 
is , en de wijze, waarop zij gecompenseerd werd 
met vorderingen der gemeente Dokkum op de 
g·emeenten Dantumadeel en Oostdongeradeel ; 
<lat alleen door ten eenen male los te laten de 
technische beteekenis van den term begrooting 
als " raming" en in verband met de goedkeu
ring van de begrooting na te gaan, of de op 
de begrooting gebrachte posten betaald zouden 
zijn of worden , men kan komen tot de abnor
maliteit, dat ter betaling van een post van 
f 236,950.05 op de begrooting van uitgaven, 
behalve dit bedrag zelf, zou moeten worden 
gebracht een post van f 18, 776.501/2; dat Ged. 
Staten meenen, door a ldus te handelen de 
gemeente Dokkum te kunnen dwingen om 
ham· standpunt ten aanzien van de vraag, of 
de compensatie in het onderhavige geval is 
toegelaten, prijs te geven, maar volgens de 
bescheiden meening der gemeente Dokkum 
beoordeel ing van de juistheid van haar even
vermeld standpunt aan een andere macht dan 
Ged. Staten staat, namelijk de rechterlijke 
macht; dat dus op deze gronden reeds het 
besluit van Ged. Staten dient te worden ver
nietigd; dat voorts het geval de vorenstaande 
opvatting onjuist mocht wezen, de gemeente 
Dokkum nog wenscht aan te voeren, dat zij 
"geenszins" niet zou voldoen aan de aan de 
gemeente opgelegde verplichtingen, integen· 
deel zij door hare handelingen ten aanzien 
van die posten deze niet alleen betaalde, maar 
ook die betalingen verrichtte conform de be
oordeel ing van de betreffende posten door 
Ged. Staten zelf; dat immers, gelijk trouwens 
van zelf spreekt, de begrootingsposten van 
de daarop weer gebaseerde betalingen hun 
rechtsgrond alleen vinden in de vasstelling 
van het bedrag der aan Dantumadeel en 
Oostdongeradeel uit te keeren schadeloosstel-
1 ing ter zake van de grenswijziging door Ged. 
Staten; dat Ged. Staten bij die berekening 
bepaalde bedragen, hoewel de rechten van 
de gemeente Dokkum daarop uitdrukkelijk 
erkennend, opzettelijk buiten de berekening 

hielden, omdat die posten volgens hunne mee
rring in hunne becijfering van het totaal be
drag der schadeloosstell ing niet konden wor
den öpgenomen, daar zij dit zagen als een 
geheel, en meenden niet te moeten treden in 
de beoordeeling van posten, die op bepaalde 
dienstjaren betrekking hadden; dat de vor
deringen die volgens Dokkum's meerring ge
compenseerd zijn met haar schuld aan de ge
meente Dantumadeel, de hieronder van a tot 
en met / vermelde ·zijn, en met haar schuld 
aan Oostdongeradeel de onder g en h ver
melde: 

a. een bedrag van f 2412.25 zijnde 1/3 van 
de zuivere opbrengst der gemeentelijke in
komstenbelasting en der opcenten op de Rijks
inkomstenbelasting, geheven van de bewoners. 
van het aan Dokkum toegevoegde gebied, ove1· 
het belastingjaar 1924/25; 

b. een bedrag van f 99 zijnde 1/3 van de 
zuivere opbrengst van de opcenten op de vei:
mogensbelasting, geheven van de sub a be
doelde bewoners, belastingjaar 1924/25; 

c. een bedrag van f 20 zijnde 1/3 van het 
vergunningsrecht, betaald door de sub a be
doelde bewoners, over het vergunningsjaar 
1924/25 ; 

d . een bedrag van f 140 wegens vergoeding 
ingevolge de overeenkomst, gedateerd 13 en 
15 October 1915 (hulp bij brand) over de 
jaren 1926 tot en met 1929; 

e. een bedrag van f 774 .38 wegens een 
gedeelte van in 1925 door Dokkum betaalde 
annuïteiten; 

/. een bedrag van f 2139.981/2 zijnde inder
tijd ten onrechte aan Dantumadeel uitgekeerd 
wegens afloss ingsbestanddeel van de annuïtei
ten voor de Rij ksvoorschotten ten behoeve van 
22 van die gemeente overgenomen woningen; 

(!·. een bedrag van f 13,150.89, zijnde 1/3 
van de zuivere opbrengst der gemeentelijke 
inkomstenbelasting, geheven van de bewoners 
van het aan Dokkum toegevoegde gebied over 
het belast ingjaar 1924/25; 

h . een bedrag van f 40 zijnde 1/3 van het 
vergunningsrecht, betaald door de sub g be
doelde inwoners over het vergunningjaar 19 24/ 
1925; 

dat volgens den raad de liquiditeit · van de 
voormelde van a tot en met h vermelde vor
deringen voldoende blijkt uit het volgende: 
dat, wat de hiervoren onder a, b en c vermelde 
bedragen betreft in de overwegingen van het 
concept-besluit en het besluit tot vaststelling 
van de schadeloosstelling woordelijk het vol
gende voorkomt: ,,Overwegende, dat de ge
meente Dokkum rekent op uitkeering doOl' de 
gemeente Dantumadeel van de opbrengst der 
gemeentel ijke inkomstenbelasting, der opcen
ten op de Rijksinkomstenbelasting, der opcen
ten vermogensbelasting en van het vergun
ningsrecht over het tijdvak van 1 -Januari 
1925 tot en met 30 April 1925 geheven van de 
bewoners van het aan Dokkum toegevoegde 
gebied; dat Burgemeester en Wethouders van 
D antumadeel de aanspraken van de gemeente 
Dokkum op deze uitkeering erkennen, doch 
voorstellen het verschuldigde te verrekenen 
met een door het gemeentebestuur van Dok
kum in beginsel als billijk aangemerkte vor
dering van Dantumadeel, betreffende kapi-
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taalsuitgaven voor de aan Dokkum overge
dragen won ingen; dat ook Geel. Staten het · 
wenschelijk achten, deze verrekening bij de 
bepaling van de jaarlijksche schadeloosstelliug 
buiten beschouwing te laten"; dat wat de 
hiervoor onder g en h vermelde bedragen be
t reft, in de overwegingen van het concept
besl uit en het besluit tot vaststelling van de 
schadeloosstelling letterlijk het volgende staat 
te lezen: ,,Overwegende dat het gemeente
bestuur van Dokkum, rekent op uitkeering 
door de gemeente Oostdongeradeel van de 
opbrengst der gemeentelijke inkomstenbelas
ting en van het vergunningsrecht over het 
tijdvak 1 J anuari 1925 tot en met 30 April 
1925 geheven van de bewoners van het aan 
Dokkum toegevoegde gebied ; dat naar het 
oordeel van Gedeputeerde Staten de aanspra
ken van Dokkum op die uitkeering dienen te 
worden erkend, doch het wenschelijk is deze 
verrekening bij de bepaling van de jaarlijk
sche schadeloosstelling buiten beschouwing te 
laten"; dat de aanspraken der gemeente Dok
kum op de ingehouden belastingbedragen door 
de gemeente Dantumadeel tot 29 Augustus 
1930 nimmer zijn betwist, en van Burgemees
ter en Wethouders van Oostdongeradeel ter 
zake niet anders is ontvangen dan het schrij 
ven van 14 November 1930, n°. 573; dat door 
Ged. Staten voor de vaststelling van de scha
deloosstell ing 2/3 van de netto-opbrengst van 
de onderwerpelijke belastingen moest worden 
berekend, zoodat ook het bedrag van het res
teerende 1/3 gedeelte nauwkeurig vaststaat; 
dat daardoor de vorderingen der gemeente, 
wat die belastingen betreft, volkomen liquide 
zijn en voor compensatie in aanmerking kon
den worden gebracht; dat, wat het hiervoren 
onder d bedoelde bedrag van f 140 betreft, de 
gemeente Dantumadeel ingevolge overeen
komst van 13 en 15 October 1915, voor hulp 
bij brand in die gemeente door de Dokkumer 
brandweer, aan de gemeente Dokkum een 
bedrag van f 35 per jaar verschuldigd is ; dat 
deze vergoed ing tot en met het jaar 1925 
steeds is betaald , doch Dantumadeel voor het 
eerst over het jaar 1926 in gebreke is ge
bleven aan h are verplichting tot betaling te 
vol doen ; dat de overeenkomst echter tot dus
ver steeds heeft bestaan, betwisting van de 
aanspraken van Dokkum op het daarin ge
noemde bedrag van f 35 tot 29 Augustus 1930 
niet heeft plats gehad en ook het bedrag van 
f 140 daarom voor compensatie in aanmerking 
kon komen ; dat, wat het hiervoren onder e 
bedoelde bedrag van f 774.38 betreft, door de 
gemeente Dokkum in 1925 ten volle zijn be
taald de annuïteiten over de verleende Rijks
Yoorschotten ten behoeve van 22 van Dantu
madeel ingevolge de grensuitbreidingswet 
overgenomen woningen; dat deze annuïteiten 
respectievelijk bedroegen f 298.81 en f 1962.07, 
met als respectieve vervaldata 19 J anuari en 
30 September ; dat, daar de woningen tot 1 
Januari 1925 e igendom van Dantumadeel wa
ren, de gedeelten van de annuïteiten, betrek
king hebbende op het tijdvak, loopende van 
den vervaldatum in 1924 af tot 31 December 
van dat jaar, ook ten laste van die gemeente 
kwamen; dat het bedoelde gedeelte voor de 
annuïteit van f 298.81 op f 283.97 en voor dil 

annuïteit van f 1962.07 op f 490.51 is bere
kend; dat aan het gemeentebestuur van Dan
tumadeel, bij schrijven van Burgemeester en 
Wethouders van Dokkum van 15 Juni 1926, 
n°. 559, is verzocht, de bedragen aan deze ge
meente te restitueeren, en die gemeente, hoe
wel ze deze bedragen niet heeft betaald, de 
aanspraken van Dokkum daarop t,,t 29 Augus
tus 1930 nimmer heeft betwist; dat ook deze 
vordering daarom voor compunsatie in aan
merking komt; dat ingevolge artikel 8 van 
de meergenoemde wet aan de gemeente Dan
tumadeel voorts is uitgekeerd het hiervoren 
sub / genoemde bedrag van f 2139.98½ wegens 
a flossingsbestanddeel van de annuïteiten voor 
Rijksvoorschotten ten behoeve van de gemelde 
22 woningen verleend; dat de bedoelde uit
·,eering indertijd ten onrechte heeft plaats ge
had, daar volgens de meening van hem, ap
pel! ant, niet alleen de Rijksvoorschotten met 
de afloss ingsbestandeelen der verschenen an
nuïte iten moeten worden verminderd, doch 
dat zulks evenzeer moet geschieden met de 
kosten van den aankoop en het in orde bren
gen van den grond en de bouwkosten der wo
ningen ; dat in het andere geval Dantumadeel 
de aflossingsbestanddeelen der annuïteiten im
mers dubbel vergoed zou krijgen, namelijk 
eerstens in den vorm van de geïnde huren, en 
in de tweede plaats door de uitkeering van 
Dokkum, wat volgens de meening van hem, 
appellant, nimmer de bedoeling der wet kan 
zijn geweest, daar toch regel is, dat de ge
wone afschrij ving of aflossing in mindering 
wordt gebracht; dat zulks volgens zijne mee
ning ook uit de bewoordingen van artikel 8, 
onder a en b van de meerbedoelde wet valt 
te lezen; dat toch volgens lid a Dokkum moet 
betalen een bedrag (A) voor aangekochte on
gebouwde e igendommen, behoudens het onder 
b en c vermelde; dat bedoeld "bedrag A" in 
1 id b voor Dantumadeel nader wordt om
schreven en uitgebreid, en bestaat uit kosten 
van aankoop en in orde brengen van grond 
(Al) en stichtingskosten van woningen (A2), 
verminderd met "de bedragen van de Rijks
voorschotten" (B), nadat van deze " bedra
gen" (dus van Al en A2), en niet van "de 
bedragen van de Rijksvoorschotten" (B), zijn 
a fgetrokken de sommen welke de gemeente 
Dantumadeel tot 1 J anuar i 1925 in de be
taalde annuïte iten wegens die Rijksvoorschot
ten heeft afgelost; dat, indien de wetgever 
tegen den normalen regel in had gewild, dat 
de Rij ksvoorschotten met de afgeloste bedra
gen zouden worden verminderd, hij dan in 
plaats van "bedragen" wel juist "voorschot
ten" zou hebben geschreven; dat volgens zijne 
meening de betaling van het bedoelde bedrag 
van f 2139.98½ daarom ten onrechte heeft 
plaats gehad en de gemeente Dokkum der
halve tot inhouding gerechtigd was; 

0. dat op de door den gemeenteraad van 
Dokkum vastgestelde begrooting voor 1930 ten 
volle voorkomt de som van de bedragen, welke 
de gemeente verschuldigd is aan de gemeenten 
Dantumadeel en Oostdongeradeel als schade
loosstelling ingevolge de grensuitbreidings
wet· 

d~t mitsdien voor toepassing van art. 212 
(thans art. 247) der gemeentewet geen plaats 
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is , daar de raad de vorenbedoelde uitgaven 
ten volle op de begrooting heeft uitgetrokken; 

dat daarin geen verandering wordt ge
bracht, doordat Burgemeester en \Vethouclers 
deze bedragen n iet ten volle aan de rechtheb
benden uitkeerden, maar, àl of niet ten on
rechte, voor een deel administratieve bevel
schriften afgaven; 

dat het bezwaar van Ged. Staten tegen het 
H fgeven van deze administratieve bevelschrif
ten de uitvoering van de begrooti ng betreft 
-e n door hen bij het vaststellen van de reke
ning over het jaar 1930 onder de oogen kan 
worden gez ien; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden bes! uit van Geel. Staten van 
I•'t·i e land re vernietigen. 

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

6 .4 u(Justus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 20.) 

Nu blij ke11s het advies van den direc
teur-generaal van ·c1en Arbeid van het 
11iet opvolgen der gestelde voorwaarden 
hinder van ernstigen aard, gevaar of 
schade voor de bewoners van de aangren
zende pe.-ceelen niet te vreezen zijn, heb
ben B. en W. de vei-leende vergunning 
ten onrechte op grnnd van niet-naleving 
der gestelde voorwaarden ingetrokken. 

·wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. P. Peeters te 's-Gravenhage tegen het be
luit van Burgemeester en Wethouders van die 

gemeent,e van 11 November 1930, n°. 25313, 
A[cl. S. en B. , waarbij is ingetrokken de hem 
bij besluit van 3 Jun i 1930, n°. 8855, Afd. 
S. en B. , voorwaardelij k verleende vergunning 
tot het oprichten van een door electrnmotoren 
i(edreven boek- en handel sdrukkerij , in het 
perceel Fahrenheitstraat n°. 307, kadastraal 
bekend gemeente 's-Gravenhage, Sectie A. M. 
n°. 2216; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen nrn Bestuur, gehoord , advies van 
9 Juli 1931, n°. 421; 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Arbe id, Handel en Nijverheid van 28 Juli 
1931 , n° . 549 H , Afd. Arbeid ; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders bij 
voornoemd besluit de vergunning hebben in
getrokken, u it overweging, dat niet zij n na
geleefd de voorwaarden a en b, waaronder de 
vergunn ing is verleend, 1 uidende: 

a. het plafond in de drukkerij en in de 
daarmede in verbinding staande ruimten moet 
bestaan uit een cementbepleistering op steen
of metaalgaas; 

b. de onderzijde van de trap en de in het 
gez icht zijnde zijkant van de trap moeten zijn 
voorzien van eene bekleeding als voor het 
pi afond is voorgeschreven; 

dat wegens het niet opvolgen van die voor
waarden hinder van ernstigen aard, gevaar en 
schade zijn te vreezen voor de bewoners van 
de aan de drukkerij grenzende perceelen; 
ót de appellant in beroep aa,woert, dat 

het bestaande plafond deugdelijk brandvrij is 
e n niet meer veranderd kan worden, daar hij 
eene drukkerij van dag- en weekbladen heeft, 
zoodat de machines geen oogenblik kunnen 
worden stopgezet; 

0. dat van de bevoegdheid tot intrekking 
alleen behoort te worden gebruik gemaakt, 
indien daartoe overwegende redenen zijn; 

da blij kens het advies van den Directeur
G-eneraal van den Arbeid van het n iet op
volgen van de voorwaarden a en b hinder van 
ernstigen aard, gevaar of schade voor de be
woners van de aan de drukkerij grenzende 
perceel en niet te vreezen zijn; 

dat onder deze omstandigheden burgemees
ter en wethouders de vergunning ten on
rechte hebben ingetrokken; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Arbeid , Handel en Nij -

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

1

6 Aur1ustus 1931. KONINKLIJK BESLUlT. 
(Woningwet Art. 37.) 

Bij de wijziging van een uitbreidings
plan behooron in aanmerking te worden 
genon1en de belangen van de eigenaren 
de r perceelen, waai-voor het uitbreidings
plan van beteekenis is. Tu de bebouwing 
nrn eenige perceelon voorheen aldus is 
geschied, dat re kening is gehouden met 
een geprojecteerde straat, en de eigenaren 
dezer pei-cee len door de opheffing van 
deze ontworpen straat e rnstig worden ge
dupeerd, zonder dat is verzekerd, dat de 
door he n te lijden schade redelij kerwijze 
wot·dt beperkt of vergoed hebben Geel . 
Staten terecht aan de wijziging van het 
uitbre idingsplan goedkeuring onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B esch ikkende op het beroep, ingestel d door 

de n raad der gemeente Enschede tegen het 
besluit van Geel. Staten van Ove rijssel van 23 
December 1930 tot onthouding van goedkeu
ring aan eene wijziging van het uitbre idings
plan voor di e gemeente; 

D e Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen n111 Bestuur, gehoord, advies va n 
25 Juni 1931 , N°. 402 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 Juli 
1931. 1 ° . 5151 M/P.B.R. , Afdeeling Volks
gezondheid; 

0 . dat de raad der gemeente Enschede bij 
besluit van 11 Juni 1927, N°. 16, o.m. heeft 
ingetrokken zijn bes luit van 22 Mei 1907, N°. 
6, zooals dit laatstelijk i gewijzigd bij besluit 
van 9 Mei 1924, N°. 10a, voor zoo ver daarbij 
grond gelegen tusschûn de Haaksbergerstraat 
en den Broekheurncrweg is bestemd in de 
naaste toekomst voor den aanleg van eene 
straat. door roode kleu r op nevensgevoegde 
teeken_ing nader aangeduid; 

dat Geel. Staten van Ove.-ijssel bij besluit 
van 23 December 1930 aan dit besluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, daarbij over
wegende , dat ingevolge dit besluit het plan 
van uitbreiding voor de gemeente En chede 
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11"ordt gewijzigd, i11 di e r voege, dat een over 
het perceel kadastraal bekend onder N ° . 524 
van Sectie F (welk perceel vrneger deel u it
n,aakte van perceel O

• 5630 van Sectie D} 
g·e projectee rcle weg van het uitbre idingsp lan 
wordt afgevoerd; dat uit een oogpunt van 
verkee rsbelang tegen de onderwerpelijke wijzi
g ing van het uitbreidingsplan geene bezwaren 
bestaan; dat evenwel in verband met het be
paalde in art. 5, 2e lid, der Woningwet op 
bedoeld petceel een feitel ij k bouwverbod rust, 
hetwelk door de goedkeuring van het onder
" ·e rpelijke wijzigingsplan zou worden opgehe
ven ; dat derhalve, ofschoon, nu het belang 
van het ve rkeer den aanleg van den weg niet 
vordert, eenerzijcls het algemeen belang de 
o phe ffing van dat bouwverbod eischt, ander. 
zijd dient te worden nagegaan, of die ophef
fing in andere opzichten in strijd zou zijn 
,net het a lgemeen belang, mede in dien zin 
of die opheffing oorzaak zou kunnen zijn, dat 
derden op onredelij ke wijze worden benadeeld; 
dat naar he t oo,·deel van Geel. Staten in casu 
een en ander het geval zou zijn; dat toch eene 
bebouwing over de volle breedte van het Wes-
1 el ijk aan de Haaksbergerstraat gelegen deel 
van voornoemd perceel n°. 524, de op de aan
g renzende perceelen nummers 522 en 523 
staande woningen ten deel e onge chikt zou 
maken voo r bewoning, zulks in verband met 
rle omstand ighe id , dat in de gevels van die 
11"011ingen, aan de zijde van perceel 524, ramen 
:;.ij11 aangebracht, welke ramen noodig zijn voor 
den toevoer van licht en lucht in die wonin
gen: dat eon derge lijke toestand niet zou zijn 
i11 het belang van de volkshuisvesting ; dat 
ook al zo u alsdan in dien toestand door eene 
min of meer i11grijpende verbouwi11g van de 
bedoel de woningen verbetering kunnen worden 
gebracht, hetgeen betoog behoeft, dat de eige
naren van die ll"Oningen door eene bebouwing 
over de vol Ie breedte va n pe rcee l n°. 524 niet 
onbele1ngi-ijke schade zouden ondervinden, mede 
rnndat die woningen ook na eene ve l'bouwing 
g-edeprec ieerd zouden blijken te zijn ; dat der
hal, e di ent te worden onderzocht of eventueel 
die benadeeling van de e igeuaren der bedoelde 
woningen onredelijk moet worden geacht; dat 
de percee l e n sectie F nummers 522 en 523, 
e,·ena ls n° . 524, cle<el hebben uitg·emaa kt van 
perceel D. 11° . 5630; dat ten gevolge van de 
bestemming van een deel van dat pe rcee l voor 
den aanleg van een weg en de verkaveling 
van het ove1·ige gedeelte, de perceelsgecleelten, 
thans bekend onder de nummers 522 en 523 
van sectie F een voo,· bebouwing minder ge
schikten vorm hebben gekregen; dat Iet feit, 
dat die perceel gedeel ten n iettemin aan de 
tegenwoo rd ige eigenaren tegen normal e prijzen 
a ls bouwterrein zij n verkocht, dan ook geheel 
of ten cleele moet worden toegeschreven aan 
de omstandigheid, dat toenmaals de gegronde 
,·enrachting bestond, dat langs die perceelen 
(ove,· perceel 524) een straat zou worden aan
gelegd; dat clan ook mag worden aangenomen, 
dat de evenbedoelcle omstandigheid van een 
, oor den vorigen e igenaar van de perceel en 
num1ners 522 en 523 (en e igenaa r van n°. 524) 
gnnstigen invloed op den verkoopprijs is ge
weest en de tegenwoord ige eigenarnn van de 
perceelen nummers 522 en 523 op die wijze e r 

toe hebben bijgedragen, de eventuee l uit de 
projectie ,·an een weg over perceel D 11°. 5630 
voortvloeiende schade voor den eigenaar van 
dat pe rcee l op te heffen; dat echte r de tegen
woord ige eigenaren van de perceelen numn1ers 
522 en 523, ten gevolge van den vorm van d io 
percee len, genoodzaakt zijn geweest om de 
daarop gel.Jouwde woningen een onregelmati
gen vorm te geven, daar het gemeentebestuur 
bij het verleenen van de bouwvergunningen 
de voorwaarde stel de , dat cl zijgeve ls ge
pi aatst moeten worden in of evenwijdig achter 
de rooi lijn van den ontwot·pen weg over per-

' ceel n°. 524; dat de tegenwoo,·dige eigenaren 
van de perceelen nummers 522 en 523 in het 
vertrouwen, dat de geprojecteerde weg inder
daad zou worden aangelegd, in de zijgevels 
van die woningen ramen hebben doen aan
brengen, 110odig voor den toevoer van I icht en 
lucht e, , de vorige e1genaa,· van die perceelen 
(eigenaar van perceel n° . 524) eveneens in dat 
vertrouwen , tegen de uitvoering van de elders 
door het gemeentebestuur goedgekeurde bouw
plannen geen bezwaar heeft gemaakt; dat 11u, 
ofschoon betrnffencle het ontvangen van licht 
en I ucht ten behoeve van de percee l en num
mers 522 en 523 geen ervituut is gevestigd 
op perceel 11°. 524, in verband met de voor
melde omstandigheden de goede trouw e ischt, 
dat eventueel, bij bebouwing van perceel n°. 
524, met den inmidcle l on tstanen toestand 
rekening worden gehouden ; dat, daargelaten 
of de e igenaar van perceel n° . 524 langs bu1·
ger rechtel ijken weg het uitzicht op of het ont
vangen van I icht en I ucht over zijn perceel 
kan bel etten, in de gegeven omstandigheden 
11iet kan worden goedgekeurd dat het gemeen
tebestuur la ngs publiekrechtel ijken weg het 
doen ontstaan van zoodanigcn toesta nd in de 
hnnd werkt of mogel ij k maakt, zonder e r zich 
van te hebben vergewist of de e igenaar van 
perceel n°. 524 aan de e igenaren van de pe r
ceel en nummers 522 en 523 een aan de eischen 
va n bi llijkheid beantwoordend voorstel heeft 
gedaan, om zoodanigen toestand te voorkomen, 
te minder, daar de handhaving van het fe ite
lijke bouwverbod geen nadeel voor den eige
naar van perceel n°. 524 zou medebrengen, 
maar de opheffing van dat bouwverbod hem 
een onverwacht voordee l in den schoot zou 
werpen; dat, indien, in da t geval, de eige
naren van de perceel en nummers 522 en 523 
geweigerd hadden op het hun gedane voorstel 
in te gaan, van eene onredelijke benadeeling 
van die eigenaren geen sprake zou kunnen 
zij n ; dat het gemeentebestuur van E11schede 
heeft nagelaten zich te dien aanzien zekerhe id 
te verschaffen en evenmi11 na uitnoodiging van 
Geel. Staten bemiddelend is opgetreden; dat 
vo lgens verkregen inlichtingen de e igenaar 
van perceel n°. 524 wel aan de eigenaren van 
de percee l en mnnmer 522 en 523 een voorstel 
heeft gedaan tot aan koop va n een strook grond 
van genoemd perc;eel n°. 524, doch zulks tegen 
een buitensporige prijs; dat Geel. Staten in 
de gegeven omstandigheden geen vdjheid kun
nen vinden, hunne goedkeuring te hechten aan 
het onderwerpelijke besluit tot wijziging van 
het uitbreidingsplan; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
i11 beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe-
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rende, dat het raadsbesluit niet werkt tegen
over de eigenaren van de perceelen F 522 en 
523, maar slechts tegenover den eigenaar van 
percee l F 524, al past het raadsbesluit niet in 
de plannen van de eerstbedoelde eigenaren en 
stelt het hunne verwachtingen te leur; dai 
aan 'de perceelen 522 en 523 slechts geringe 
veranderingen behoeven te worden aange
bracht, om de volledige geschiktheid ter be
woning wederom te weeg te brengen; dat de 
koopers van de perceelen 522 en 523 met de 
mogelijkheid van wijziging van het uitbrei
dingsplan rekening hadden behooren te hou
den; dat Ged. Staten niet hebben bewezen, 
dat de verkoopprijzen van de perceelen 522 en 
523 er toe hebben bijgedragen voor den eige
naar de " eventueele" schade, veroorzaakt 
door het gem is van perceel F 524 op te 
heffen; dat de eisch, dat de bouw in- of even
wijdig achter de rooilijn van den ontworpen 
weg moest plaats v inden, had moeten worden 
gesteld, ook al waren de perceelen op andere 
wijze verkaveld geworden en al had de zijde
l ingsche begrenûng er anders uitgezien; dat 
niet de wijziging van het uitbreidingsplan, 
maat slechts de houding van den eigenaar 
van perceel F 524 het als schade geschetste 
ongerief kan teweeg brengen; dat de gemeen
teraad wel bemiddelend is opgetreden, maar 
toch geen pressie mag uitoefenen op den eige
naar van perceel 524, daar de in het belang 
vari het algemeen aan een perceel opgelegde 
last behoort te worden opgeheven, zoodra het 
a lgemeen belang het voortduren van dien last 
niet vordert; dat Ged. Staten in strijd met 
de ·strekking van de Woningwet, welke aan 
de eigenaars van de perceelen 522 en 523, die 
a ls derden zijn te beschouwen, geen recht van 
beroep geeft, in geval Ged. Staten het raads
besluit hadden goedgekeurd, de belangen de
zer derden omvormen tot een algemeen belang, 
hooger dan het eerst erkende algemeen belang; 

0. dat weliswaar opheffing van een in het 
algemeen belang opgelegden last behoort te 
geschieden, wanneer het algemeen belang dien 
last niet la11ger vordert, doch dat bij de wij
ziging van een uitbreidingsplan in aanmer
king moeten worden genomen de belangen 
va.n de e igenaren der perceelen, waarvoor het 
uitbreidingsplan van beteekenis is; 

dat in het onderhavige geval blijkens de 
overgelegde stukken de bebouwing van de per
ceelen sectie F nummers 522 en 523 voorheen 
a ldtis is geschied, dat rekening is gehouden 
niet de geprojecteerde straat; 

dat blijkens het advies van den Hoofdinspec
teur van de Volksgezondheid (Volkshuisves
t ing) de eigenaren dezer perceelen door de op
heffing van deze ontworpen straat ernstig 
worden gedupeerd, zonder dat is verzekerd, 
dat- de door hen te lijden schade redelijker
wijze wordt beperkt of vei·goed; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
terecht aan de wijziging van het uitbi-eidings
plan goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Woningwet; 
• Hebben goedgevonden en verstaan: 

h·et beroep ongegrond te verk laren. 
Onze Minister van Arbe id, Handel en Nij -

verheid is bela~t, enz. (A. B.) 

10 Augustus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

Het betoog van het school bestuur dat, 
wanneer het hoofd verbonden is zoowel 
aan eene school voor gewoon 1. o. als aan 
eene voor u. 1. o., dit hoofd niet zou mo
gen worden medegerekend onder de aan 
de lagere school verbonden en door hei 
Rijk vergoede leerkrachten, gaat in casu 
niet op, daar de in hetzelfde gebouw ge
vestigde school voor u. l.o. niet voor rijks
vergoeding over een bepaald jaar in aan
merking is kunnen komen en de j aar
wedde van het hoofd in hoedanigheid van 
hoofd der school voor gewoon 1. o. van 
Rijkswege is vergoed. 

~ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging der Filles de 
la Sagesse te Schimmert (Limburg) tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
8 April 1931, n°. 136, waarbij ongegrond is 
verklaard zijn beroep tegen het besluit van 
den Raad der gemeente Nijmegen van 3 
December 1930, houdende afwijzende beschik
king op zijne aanvrage om toekenning van de 
vergoeding, bedoeld in art. 100 der Lager 
Onderwijswet 1920, over het jaar 1928 voor de 
jaarwedde van de onderwijzeres E. J. M. van 
Lieshout, verbonden aan de school voor ge
woon lager onderwijs aan den Groesbeeksche 
weg n°. 146 te Nijmegen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
22 Juli 1931, n°. 442; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
Augustus 1931, n°. 12167, afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad van Nijmegen in zijne ver
gadering van 3 December 1930 afwijzend 
heeft beschikt op de aanvraag van het Be
stuur der Vereeniging der Filles de la Sagesse 
om vergoeding uit de gemeentekas van de 
jaarwedde over 1928 van een boventallige 
leerkracht aan zijne school voor gewoon lager 
onderwijs aan den Groesbeekscheweg n°. 146, 
op grond, dat de onderwerpelijke school voor 
gewoon lager onderwijs in 1927 werd bezocht 
door gemiddeld 1531/4. leerlingen, terwijl het 
gemiddelde aantal leerlingen per ondenvijzer 
der overeenkomstige openbare scholen voor ge
woon lager onderwijs in de gemeente ijme
gen op het voor het Schoolbestuur gunstigste 
tijdstip in 1928 bedroeg 260¾, : 42 = 30 3/168 ; 
dat derhalve over het jaar 1928 voor de be-
1·ekening der gem eentel ijke vergoeding, als 
bedoeld in art. 100 der Lager Onderwijswet 
1920 uit de openbare kas mochten worden 
vergoed de jaarwedden van 153¼ : 30 3/16s = 
5 531'5o4 a, dit is met verwaarloozing van frac
ties kleiner dan 1h , van 5 leerkrachten en 
blijkens de beschikking van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 1 April 1930, n°. 8547, afd. L. 0. F., 
houdende vaststelling van de Rijksvergoeding 
ingevolge art. 97 der Lager Onderwijswet 1920 
voor de onderwerpelijke bijzondere school over 
1928 door het Rijk zijn vergoed de jaarwedden 
van 5 leerkrachten , zoodat door het school
bestuur ove,· 1928 geen aanspraak kan worden 
gemaakt op de gemeentelijke vergoeding als 
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bedoeld in al't. 100 der Lager Onderwijswet 
1920; 

dat, nadat het School bestu,IL' van dit be
sl uit bij Ged . Staten van Gelderland in be
roep was gekomen, dit college bij besluit van 
8 April 1931, n°. 136, het beroep ongegrond 
heeft verklaard , uit overweging, dat het 
schoolbestuur van meening is, dat bij de be
rekening van de gemeentel ijke vergoeding, be
doeld in art. 100 der Lager Onderwijswet 
1920, het hoofd der school niet mag worden 
medegerekend onder de aan de lagere school 
verbonden en door het Rijk vergoede leer
krachten en moet worden aangenomen, dat 
aan de school voor gewoon lager onderwijs 4 
door het Rijk vergoede leerkrachten verbon
den zijn ; dat in deze opvatting echter niet 
wordt gedee ld en die van het gemeentebestuur 
van Nijmegen daarentegen als juist dient te 
worden aangemerkt, aangezien toch blijkens 
d e beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen de school 
voor uitgebl'e id lager onderwijs over 1928 niet 
voor Rijksvergoeding in aanmerk ing kan ko
men en in verband hiermede is bepaald, dat 
het sa lai·is van het gemeenschappelijk hoofd 
der beide scholen in hoedanigheid van hoofd 
der school voor gewoon lager onderwijs mede 
voor Rijksrekening kan worden vergoed ; dat 
deze beschikking dus uitdrukkelijk bepaalt, 
dat de jaarwedde van het gemeenschappelijk 
hoofd in hoedanigheid van hoofd der school 
voor gewoon l ager onderwijs door het Rijk 
is vergoed; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
volgens art. 27, tweede lid, juncto art. 193, 
vijfde lid, der Lager Onderwijswet 1920 in 
de daar gestelde gevallen aan het hoofd van 
eene school voor gewoon lager onderwijs en 
van de school voor uitgebreid lager onderwijs 
eenzelfde onderwijzer geplaatst kan worden; 
dat, in dit geval de betrokken onderwijzer -
het hoofd - verbonden is zoowel aan de 
chool voor gewoon lager onderwijs als aan de 

school voor u itgebreid lager onderwijs en dan 
ook werkzaamheden verricht ten behoeve van 
deze be ide scholen; dat het salaris van het 
hoofd dan dus omvat zoowel de belooning vo01· 
zijne werkzaamheden ten behoeve van de school 
voor gewoon lager onderwijs als die voor zijne 
werkzaamheden ten behoeve van de school 
voor uitgebreid lager onderwijs; dat bij Ons 
besluit van 29 Juli 1927, n°. 30, in beroep 
de vergoed ing ex art. 100 der Lager Onder
wijswet 1920 werd vastgesteld ten behoeve 
van eene school voor meer uitgebreid lager 
onderwijs over het tijdvak 1 J ui i tot 31 De
cember 1924; dat bij de vaststelling van deze 
vergoeding de meer uitgebreid lager onder
wijsschool moest worden beschouwd als eene 
school voor gewoon lager onderwijs en eene 
school voor uitgebrjlid lager onderwijs, beide 
onder één hoofd ; dat aan de lagere school ( de 
lagere klassen) over voornoemd tijdvak voor 
Rijksvergoeding in aanmerking kwamen 5 on
derwijzers van bijstand, terwijl naar het ge
middelde aantal leerlingen per leerkracht der 
overeenkomstige openbare scholen aan de la
gere school ( de lagere klassen) verbonden 
mochten zijn 6 leerkrachten; dat Wij in dit 

geval beslisten, dat onder deze omsèandighe
den het appelleerende schoolbestuur over voor
noemd tijdvak aanspraak kon maken op de 
gemeentel ijke vergoeding vool' de jaarwedde 
van één boventallige leerkracht; dat het 
hoofd der school dus bij de toepassing van 
art. 100 door Ons niet werd meegeteld onder 
de aan de lagere school verbonden en door het 
Rijk vergoede leerkrachten, hoewel hij - zoo
als hierboven betoogd - wel a ls leerkracht 
aan de lagere school (lagere klassen) ver
bonden was en de belooniug voor zijne werk
zaamheden aan de lagere school (de lagere 
klassen) ook door het Rijk werd vergoed; dat 
immers het Rijk zijn geheele salaris vergoed
de, dus vanzelf ook het gedeelte, dat de be
looning voor zijne werkzaamheden ten be
hoeve van de lagere school omvatte; dat het 
onderhavige geval slechts in zooven-e van 
het bovenstaande versch il t, dat i. c. niet zoo
wel de school voo r gewoon lager onderwijs 
a ls de school voor uitgebreid lager onderwijs 
voo r Rijksvergoeding in aanmerking komen, 
maar alleen de school voor gewoon lager 
onderwijs; dat de Ministerieele besl is ing van 
1 April 1930, n°. 8547, afd. L. 0. F ., niet van 
een ander standpunt uitgaat, zooals Geel. Sta
ten aannemen, doch integendeel de hierboven 
weergegeven opvatt ing bevestigt; dat toch 
Onze Minister in zijne voornoemde beschik
king overweegt, dat het salaris van het ge
meenschappelijk hoofd dezer beide scholen, in 
haar hoedanigheid van hoofd dezer school 
voor gewoon lager onderwijs mede voor Rijks
rekening kan worden vergoed; dat Onze Mi
nister hier dus erkent, dat het hoofd aan beide 
scholen verbonden is en voor beide scholen 
werkzaamheden verricht en tevens verklaart 
niet haar salaris als zoodanig te vergoeden, 
maar het bedrag, dat i. c, a ls belooning voor 
de ten behoeve van de gewone lagere school 
verrichte werkzaamheden kan worden aange
merkt, door Onzen Minister genoemd " H et 
salaris in hare hoedanigheid van hoofd dezer 
school voor gewoon lager onderwijs"; dat het 
karakter van het " verbonden zijn" aan de 
school voor gewoon lager onderwijs en de wijze 
van vergoeding door het Rijk van de beloo
n ing van de werkzaamheden, ten behoeve van 
de gewone lagere school door het hoofd ver
richt, dus volkomen hetzelfde zijn als wanneer 
de school voor uitgebreid lager onderwijs voor 
Rijksvergoeding in aanmerking zou komen; 
dat dan ook aan het "verbonden zijn" aan de 
gewone 1 agere school bij de toepass ing van 
art. 100 der L ager Onderwijswet 1920 i. c. 
dezelfde waarde moet worden toegekend, als 
wanneer de school voor uitgebreid lager on
derwijs wèl gesubsidieerd was, zooals Onze 
Minister trouwens ook heeft gedaan bij de 
vasts teil ing van de Rijksvergoeding; dat de 
consequentie hiervan medebrengt, dat dan ook 
i.c. bij de toepassing van art. 100 het hoofd 
niet door de gemeente mag worden medege
rekend onder de aan de I agere school ver
bonden en door het Rijk vergoede leerkrach
ten; dat dus voor de toepassing, van art. 100 
in het onderhavige geval moet worden aan
genomen, dat aan de school voor gewoon la
ger onderwijs 4 door het Rijk vergoede leer
krnchten verbonden zijn ; dat hij , appellant, 
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naar het gemiddelde aantal leerlingen · per 
leerkracht der overeenkomstige openbare school 
in 1928 voor zijne gewone lagei·e school recht 
heeft op de vergoeding voor 5 leerkrachten; 
dat hij clan ook meent terecht aanspraak te 
maken op de vergoeding van de jaarwedde 
van één boventallige leerkracht over het jaar 
1928; 

0. dat blijkens beschikking van Onzen Mi-
11ister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 1 April 1930, n°. 8547, Afd. L. 0. F., 
door het Rijk aan het schoolbestuur zijn ver
goed de jaarwedden van 5 onderwijzers, waar
onder die van het hoofd der school; 

dat het schoolbestuur aan art. 100 der 
Lager Onderwijswet 1920 geen aanspraak kan 
ontleenen op vergoeding uit de gemeentekas 
Yoor de bezoldiging van een grooter aantal 
aan de school verbonden onderwijzers; 

dat het schoolbestuur nu wel betoogt, dat 
hij de toepassing van art. 100 der wet in een 
geva l als het onderhavige, waarin het hoofd 
verbonden was zoowel aan eene school voor 
gewoon lager onderwijs als aan eene voor 
uitgebreid lager onderwijs, het hoofd der 
school niet zou mogen worden medegerekend 
onder de aan de lagere school verbonden en 
door het Rijk vergoede leerkrachten, doch dat 
dit betoog in het onderhavige geval niet op
gaat, aangezien de in hetzelfde gebouw ge
vestigde school voor uitgebreid l ager onder
wijs over 1928 niet voor Rijksvergoeding in 
aanmerking is kunnen komen en de jaarwedde 
van Mej. M. A. Otten in hare hoedanigheid 
van hoofd der school voor gewoon lager on
derwijs van Rijkswege is vergoed; 

Gezi'ln de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

12 Augu.~tus 1931. KONI 'KLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 35.) 

Nu een volstrekt bouwverbod door de 
wet wordt toegelaten, is er geen reden 
goedkeuring te onthouden aan een bouw
verbod waarbij de eigenaar van het door 
het verbod getroffen perceel nog de kans 
krijgt (bij niet-vervuiling van de gestelde 
voorwaarde) dat het bouwverbod niet zal 
gelden. 

Onder "aanleg van een straat" is do 
aan leg zoowel van het gehee l van een 
\'erkeersweg als van een gedeelte daar\'an 
begrepen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, i ngestel cl door 

H. Riel.berg te Haarlem tegen het besluit van 
Geel. Staten van Noord-Holland van 18 Fe
bruari 1931, N°. 66, houdende goedkeuring 
\'an het raadsbesluit der gemeente Haarlem 
van 28 J anuar i 1931, N°. 17, tot het leggen 
van een bouwverbod ; 

Den Raad van State, Afdeeling voo,· de 
Ge chillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Juli 1931, N°. 414; 

Op de voordracht van Onzen ~iiniste1· van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 5 Augustus 

1931, N°. 5924 :i\1/P.O. , Afdeeling Volksge
zondheid; 

0 . dat de Raad der gemeente Haarlem bij 
besluit va11 28 Januari 1931 een bouwverbod , 
als bedoeld in art. 30 der \Voningwet heeft 
ge legd op nader aangeduide gedeelten grond , 
aan de Zuidzijde van de Damstrnat, gelegen 
benoorden de op de bij het besluit behoorende 
teekening aangebrachte roode lijn, welke ge
deel ten grond bij raadsbesluit van 19 Februaá 
1930, N°. 22, zijn aangewezen als in de naaste 
toeko1nst te zijn bestemd voor straataanleg. 
aan welk bouwverbod is verbonden de bepa
ling, dat het verva lt, indien niet binnen zes 
maanden na de goedkeuring daarvan met be
trekking tot de ingevolge art. 1 voor straat
aanleg bestemde grnnden, voor zoover alsdan 
nog geen e igendom der gemeente, de be
scheiden, bedoeld in al't. 80 der Onteigenings
wet, voor een ieder ter inzage zu l I en zijn ne
der gelegd en indien niet binnen twee jaren 
11a die goedkeuring de onteigening bij den 
rechter za l zijn aangevraagd; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
reeds verschillende strooken grond ter plaatse 
door de gemeente zijn aangekocht, doch de 
aankoop van de resteerencle strnoken is afge
stuit, omdat voor de betreffende perceelen 
eene te hoogc koopsom werd gevraagd; dat 
van de hierna nader te noemen perceelen D 
nummers 1243 en 1249 meer dan één derde 
gedeelte is aangewezen voor traataanleg ~ dat 
om bovenomschreven reden niet tot aankoop 
van de hiervoor bedoelde perceelen kan wor
den overgegaan en daarom tot onteigening 
moet worden besloten, tenzij de eigenaren zich 
alsnog bereid verklaren tegen eenen reclelij
ken prijs hunne perceel en te verkoopen; dat 
ter bespoediging van die onteigening toepas
sing van art. 30 der \Voningwet, juncto art. 
77, 5e, der Onteigeningswet, gewenscht is; dat 
in verband daarmede het bouwen of herbouwen 
op de voor straat bestemde strnoken grond 
dient te worden verboden; dat echter de be
langen van de eigenaren daarbij niet behooren 
te worden geschaad, en het daarom wenschelijk 
is een zoo kort mogelijken termij n te stellen, 
binnen welken de onteigening bij den rechter 
aanhangig moet zijn gemaakt; dat het ge
wenscht is wo spoedig mogelijk over te gaan 
tot onteigening van die perceelen of perceel -
gedeelten overeenkomstig titel IV der Ont
e igen ingswet, doch dat inmiddels het bouwen 
of herbouwen op de voor straat bestemde 
strooken grond dient te worden verboden; 

dat Geel. Staten van Noorcl-Holl ana bij be
lui t van 18 Februari 1931 , N°. 66, hunne 

goedkeuring aan voormeld raadsbesluit heb
ben verleend; 

dat van dit besluit van Geel. Staten H. Riet
berg te Haarlem bij Ons in beroep is gekomen, 
111 hoofdzaak aanvoerende, dat hij inds jaren 
eene spekslagerij drijft in perneel Damstraat 
12; dat hem op 24 Januari 1930 Yan gemeen
tewege de onteigening van het onderhavige 
complex woningen is aangezegd; dat het hem 
door Bu1·gemeester en Wethouders gedane aan
bod (f 25,000) te laag was; dat het raadsbe
sluit nog deze zonderlinge constructie bevat, 
dat (terwijl de Woningwet in art. 30, 1 id 2, 
- afgezien van aankoop, waarnver reeds is ge-
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handeld - het altematief stelt of bouwverbod 
à[ onteigening) niet tot onteigening wordt 
overgegaan, omdat het bouwverbod vervalt als 
niet binnen zekeren termij n tot onteigening 
wordt overgegaan, eene constrnctie, die hij 
::ltaatsrechtelijk lliet aanvaardbaar noemt, om
dat zij beoogt den ingezetene een tijdlang te 
,·erkorten in zij ne rechten ten aanzien van zijn 
perceel door het leggen daarop van een waar
dedrukkend ,·erbocl , terwijl hem, eerst nadat 
hij een tijd lang de onverhaalbare schade van 
die verkorting van rechten zal hebben gedra
gen, zal kmu1en blijken, of het hem werkelijk 
is opgelegd geweest; dat hij voorts van oor
deel is, dat het vermelde raadsbesluit der ge
meente Haarlem voor goedkeuring door Ged. 
Staten niet vatbaar was, vermits het daarin 
aangehaalde advies der Gezondheidscommissie 
van 5 Maart 1930, N°. 23 R .G.C., alleen be
trekking had en kon hebben op het bij dit 
raadsbesluit juist ingetrokken besluit van 25 
Juni 1930, N°. 27; dat het hier gaat om een 
verkeersvrnagstuk en niet om een van volks
huisvesting; dat de titel van par. 6 der Wo-
1,ingwet: ,,U itbrei ding van bebouwde kom
n1en", en de woorden van art. 30: ,, i II het 
belang van stelselmatige bebouwing" voorn! 
met betrekking tot de binnenstad van Haar
] m, waarvoor geen uitbreidingsplan bestaat 
en voor de vaststelling waarvan aan die ge
meente ook geen vrij steil ing is verleend, niet 
toelaten art. 30 der Woningwet toe te passen 
alleen om te geraken tot de verbreeding van 
de bestaande Damstraat ; dat eene spoedige 
onteigening juist niet in zijn belang is; dat 
het zijn belang is, wo lang mogelijk zijn be
drijf ill de Damstraat te blijven uitoefenen; 
dat dit te meer klemt, omdat zijn leeftijd hem 
niet vergunt, eene nieuwe zaak op te richten; 
dat zijns inzi ens aan het raadsbesluit de goed
keuring alsnog behoort te worden onthouden; 

0. dat een aan een bouwverbod toegevoeg
de voorwaarde niet onder alle omstandigheden 
het besluit onvatbaar maakt voor goedkeu
ring; 

dat, nu een volstrekt bouwverbod, met in
achtnem ing van het bij art. 30 der vVoningwet 
bepaalde, door de wet wo1·dt toegelaten, er in 
dit geval geen reden is goeclke11ring te ont
houden aan een bouwverbod, waarbij de e ige
naar von het door dat verbod getroffen per
ceel nog de kans krijgt ( immers bij niet-ver
vull ing van de voorwaarde) , dat het bouwver
bod niet zal ge lden; 

dat voor den appel lant van rechtsonzeke1·
heid geen sprake is, nu hij sinds het besluit 
van den Raad de r gemeente Haarl em van 19 
Februari 1930 wi t, dat tot verbreeding van 
de Damstraat, waarvoor de Gemeente zijn per
ceel nooclig heeft , was besloten; 

dat de toegevoegde voorwaarde uitsluitend is 
gesteld in het belang van den appel lant, en 
buiten beschouwing kan blijven de vraag -
die de appellant in zijn beroep niet aanroert 
-, of met deze voorwaarde het beoogde doel 
kon worden bereikt· 

0. dat het feit, d~t het be lui t tot het leg
gen van het bouwverbod is genomen, ten e i ncle 
te geraken tot verbreeding van eene straat en 
niet tot den aan I eg van eene straat, aan de 
goedkeu ring- van het besluit niet in den weg 

staat, vermits onder de in al gemeenen zin 
gebezigde woorden: ,,aanleg van eene straat" 
de aanleg zoowel van het geheel van een verkeers
weg als van een gecleel te daarvan is begrepen, en 
art. 30 der Woningwet dus mede toepass ing 
kan vinden ten behoeve van verbreecling van, 
een reeds bestaande straat; 

0. dat het ontbreken van een advies van de 
Gezondheidscommissie bij het Raadsbesluit va11 
28 Januari 1931 evenmin een reden is tot het 
onthouden van goedkeuring, nu dit raaclsbe
slnit, met uitzondering alleen van de meerge
melde voorwaarde, geheel overeenstemt met 
dat van 25 Juni 1930, waaraan wel een advies 
der Gezondhei clscomm issie was voorafgegaan, 

Gezien de vVoningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan, 

met ongegrondverklaring van het beroep het 
bestreden besluit van Geel. S taten te hand
haven . 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Tij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

13 ,1 ll{/ll -~lu., 1931. KO lNKLIJK BESLUIT. 
(Gem eentewet Art. 248 .) 

Een uitgaaf die strekt om aan een door 
het gemeentebestuur gewaardeerd ambte
naar bij gelegenheid van een, zij het ook 
buiten ve1·band met zijne ambtelijke be
trekking staande, feestelijkheid van die 
waardeering blijk te geven, kan niet wor
den aangemerkt als eene, waarbij het ge
meentebelang in geen enkel opzicht be
trokken is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld do01· 

burgemeester en wethouders, namens den raad, 
der gemeente Monster tegen het besluit van 
Geel. Staten van Zuid-Holland van 30 Maart{ 
1 April 1931, B n°. 1476/12, 3e afd. G. S. 
n°. 96, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit van 30 October 1930 tot wij
ziging van de gemeentebegrooting voor het 
jaar 1930 ; 

Den Raad van State, Afdeel i ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 J ui i 1931, 11°. 465; 

Op de voordracht van Onzen ivlinister van 
Staat, Min ister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 8 Augu tus 1931, n°. 8335, 
afd. B. B.; 

0 . dat de rnad van Monster in zijne verga
dering van 30 October 1930 heeft besloten 
tot wijziging van de begrooting van de in
komsten en uitgaven zijner gemeente voor het 
di enstjaar 1930 in dier voege, dat aan de 
begrooting van de uitgaven ondet· afdeeling 1 
hoofdstuk IX vol gnummer 281b wordt toege
voegd een post, groot f 10 voor kosten van 
een bouquet voo1· de gerneentevroedvrouw, 
Mejuffrouw G. E. Bijkerk, ter gelegenheid 
van haar huwelijk , waartegenover de post on
voorz iene uitgaven (afd. I hoofdstuk XVI, 
volgnummer 324) met f 10 wordt verlaagd; 

dat Geel . Staten van Zuid-Holland bij hun 
bovenve1'rneld besluit aan deze begrootings
wijziging hunne goedkeuring hebben ontbou
den uit overweging, dat de bedoelde uitgaaf 
niet betrekking heeft op de ambtelijke ver-
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richtingen van de vroedvrouw, doch verband 
houdt met eene particuliere aangelegenheid 
van deze; dat deze uitgaaf derhalve moet 
worden gezien als een, in geenerlei verband 
taande met de functie van de betrokkene; dat 

11iet is aangetoond, dat door de uitgave het 
gemeentebelang wordt gediend; 

dat van het bes] uit van Geel . Staten de raad 
van Monster bij Ons in beroep is gekomen, _ 
aanvoerende, dat het onthouden van goedkeu
ring a lleen mag steunen op gronden wegens 
strijd met de wet of het algemeen belang, in 
casu het gemeentebelang, of op overwegingen, 
ontleend aan den financieelen toestand der 
gemeente; dat strijd met de wet hier niet aan
wezig kan worden geacht; dat het besluit 
evenmin geacht kan worden in trijd met het 
gemeentebelang te zijn; dat veelee,· het ge
meentebelang, zij het dan in verwijderd ver. 
band, door dit besluit is gediend, wij l daarbij 
op den voorgrond staat het blijk geven van 
waardeering van het gemeentebestuur jegens 
een zij ner ambtenaren, het bevorderen a lzoo 
van eene goedgezinde verstandhoud ing, welke 
niet anders dan bevorderlij k kan zijn aan eene 
goede behartiging van de gemeentebelangen 
in het a lgemeen en door eiken gemeente
ambtenaar op zijn terrein in h et bijzonder; dat 
het in dit geval betreft een ambtenaar, die 
naar ha re beste krachten de haat· opgelegde 
taak vervult; dat derhalve de uitgave is over
een te brengen met eene redelijke behartiging 
van het gemeentebelang, daar eenerzijds de 
onkosten gemaakt zijn ter eere van eene bij
zondere gelegenheid in het leven van één 
zijner pl ichtsgetrouwe ambtenaren en niet 
bovenmatig zijn, anderzijds de toestand der 
gemeentefinanciën zich niet tegen zoodanige 
u itgave verzet; dat, wat dit laatste motief 
betreft, misschien een redelijke grond tot het 
onthouden van de goedkeuring zou kunr,en 
zijn , indien aan het cadeau buitensporige k,s
ten verbonden waren; dat dit van deze u it
gave zeker niet gezegd kan worden; dat dei·
hal ve noch het gemeentebelang noch de fi
nancieele toestand der gemeente, noch eenige 
wettelij ke bepaling zich tegen d(lze uitgave 
verzet; dat voorts moge worden opgemerkt, 
dat Geel. Staten than~ voor het eerst in eene 
de rgel ij ke uitgave iets ongeoorloofds meenen 
te moeten zien, aangezien dit college in het 
jaar 1927 eene begrootingswijziging v.an dat 
jaar, waarbij een bedrag werd uitgetrokken 
voor het geven van een geschenk aan een 
secretarie-ambtenaar ter gelegenheid van diens 
hu wel ijk, zonder meer heeft goedgekeurd; dat 
verder bekend is, dat in eene naburige ge
meente door Geel . Staten van Zu id-Holland 
o. a. eene uitgave werd goedgekeurd voor het 
geven van een cadeau aan den notaris in die 
gemeente ter gelegenheid van het feit, dat 
hij 25 jaar daar zijn standpl aats had; dat het 
aan het gemeentebestuur voorkomt, dat, in
dien voor deze uitgave eenig verband kan 
worden gelegd tusschen die gebeurtenis en het 
gemeentebel ang, eene uitgave als de onder
havige meer aanspraak daarop kan maken ; 

0. dat weliswaar de genoemde uitgaaf in 
strikten zin geen betrekking heeft op de amb
telijke verrich t ing van de vroedvrouw, doch 
dat eene uitgave, als hier bedoeld, welke strekt 

om aan een door het gemeentebestuur gewaar
deerde vrouwel ijke ambtenaar bij gelegenheid 
van een, zij het ook buiten verband met hare 
ambtelijke betrekking staande, feestelijkheid , 
van die waardeering blijk te geven, niet kan 
worden aangemerkt als eene, waarbij het ge
meentebelang in geen enkel opzich t betrok
ken is; 

dat, gelet op het zeer geringe bedrag van de 
uitgave, te minder aanlei ding bestaat daar
tegen bezwaar te maken; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holl and 
aan het raadsbesluit van 30 October 1930 tot 
wijziging van de gemeentebegrooting voor het 
jaar 1930 alsnog goedkeuring te verleenen. 

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

13 Augustus 1931. RONDSCHRIJVEN van 
den Pens ioenraad, betreffende R eglemen
ten, bedoeld in a rt. 125 de r Ambtenaren
wet 1929. 

Krachtens de artikelen 125 en 133, l e lid 
der Ambtenarenwet 1929 behooren de Open
bare Lichamen vóó r 1 September a.s. voo1·
sch ri ftcn voor de ambtena1·en n,st te stellen 
betrnffende de in ee.rstgenoemd arti ke i ge
noemde onderwerpen. 

Ten e inde de noodige eenheid ten aanzien 
van den rechtstoestand van de ambtenaren in 
dienst der verschillende Openbare Lichamen, 
voor zoover de toepassing der Pensioenwet 
1922 betreft, te verkrijgen, verdient het ouzes 
inziens aanbeveling zorg te dragen, dat de 
door die Lichamen ter uitvoering van de 
Ambtenarenwet 1929 vast te stellen reglemen
ten onderling op dit punt naar den inhoud 
zooveel mogelijk overeenstemmen. 

Met betrekking tot de ambtenaren in dienst 
van het R ij k is bij Koninklijk Beslui t van 12 
Juni 1931, S. 248, vastgesteld het Algemeen 
Rijksambtenaren-reglement. 

\Vij zouden het op prijs stellen, indien de 
verschillende bestuursorganen, ten einde tot 
het hie rbo,·en genoemde doel te gerakei1, 
juistgenoemcl reglement, voon,at bovenbe
doeld onderwerp betreft, in de voor hunne 
ambtenaren definitief vast te stell en regelen, 
zooYeel mogelijk volgen. 

In het bijzonder zouden wij , om slechts twee 
punten te noemen, willen wijzen op de in 
artikel 11 gegeven voorschriften , terwij l ook 
de regeling bett·effende het geneeskundig on
derzoek vóór de aanstelling (artt. 7 tjm 9 
onzes inziens aandacht verdient. 

Het in dienst nemen van personen met eene 
wankelende gezondheid, die lichamelij k of 
geestel ijk voor hun taak niet berekend zijn, 
beteekent in den regel nadeel voor de Orga
nen zoowel als voor het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds. 

Het voorschr ift in artikel 125, 2e lid der 
Ambtenarenwet 1929, dat regelen moeten wo,·
den vastgestel cl onder meer betreffende de 
uitreiking van aanstellingen, zal nà 1 Sep
tember 1931 strenger t.,.epassing van de voor-
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schriften van de artikelen 29 en 30 dei· Pen
sioenwet 1922, S. 240, ten gevolge hebben. 

iet nakoming door de Organen van be
doeld voorschrift zal derhalve in de toekomst 
zoowel voor de betrokken ambtenaren als ook 
voor die Organen belangrijk nadeel kunnen 
veroorzaken. 

De Pensioenraad, 
van Taack Tra Kranen, Voorzitter. 
J. Hoogendoorn, Secretaris. 

(B.) 

17 Augustus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228a.) 

Tegen wijziging van het aflossingsplan 
eener geldleening voor woningbouw in 
dier voege, dat bij gelijk rentepercentage 
en gelijken aflossingstermijn de aflossin
gen gel ijk zullen zijn aan de a flossingsbe-
tanddeelen der annuïteiten eener annuï

teitsleening, waardoor de leening in wezen 
vrijwel het karakter krijgt van eene an
nuïteitsleening, bestaat uit een oogpunt van 
financieel beleid geen bezwaar, a l brengt 
zij binnen het kader van den niet ver
anderenden a flossingstermij n eene ver
chuiving van aflossing naar latere jaren 

mede, daar deze verschuiving in het on-
derhavige geval niet onredelijk is. 

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

den raad der gemeente Rhenen tegen het be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 17 
Februari 1931, n°. 172/449, 3e afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 18 ovember 1930 tot wijziging van het 
aflossingsplan der geldleening rustende op de 
niiddenstanclswoningen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Juli 1931, n°. 441; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 12 Augustus 1931, n°. 8433, 
afd. B. B.; 

0. dat de raad der gemeente Rhenen bij 
besluit van 18 ovember 1930 heeft besloten 
het aflossingsplan van de leening, oorspronke
lijk groot f 86,300, na het doen . van eene 
buitengewone afloss ing van f 4798.50 nog groot 
f 70,000, ingevolge raadsbesluit van 1 Juni 
1926 aangegaan met de spaarbank "Deventer" 
te Deventer tegen eene rente van 4½ % 's jaars, 
met ingang van 14 September 1931 in dien 
zin te wijzigen, dat op 14 September van elk 
der jaren 1931 tot en met 1956 zullen worden 
afgelost onderscheidenlijk f 1475, f 1540, f 1610, 
f 1680, f 1760, f 1835, f 1920, f 2000, f 2090, 
f 2190, f 2285, f 2390, f 2495, f 2610, f 2725, 
f 2845, f 2975, f 3110, f 3250, f 3395, f 3550, 
f 3705, f 3870, f 4045, f 4230 en f 4420; 

dat Ged. Staten de goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging, dat de wijziging 
inhoudt, dat in het jaar 1931 zal worden a f
gelost f 1475; in de jaren 1932 tot en met 
1946 te zamen f 31,975, in de jaren 1947 tot 
en met 1954 te zamen f 27,900 en in de jaren 
1955 tot en met 1956 te zamen f 8650, terwijl 
volgens het oorspronkelijke aflossingsplan moet 
worden afgelost in 1931 f 2644, in 1932 tot 

L. 1931. 

en met 1946 f 41,160, in 1947 tot en met 
1954 f 25,952 en in 1955 f 344 ; dat de wij
ziging van het aflossingsplan derhalve eene 
niet onbelangrijke verschuiving van aflossing 
naar latere jaren zal ten gevolge hebben, het
geen niet kan worden toegelaten; dat welis
waar te voren eene buitengewone aflossing 
van f 4 798.50 zal plaats hebben; doch dat 
volgens de mededeeling van Burgemeester en 
Wethouders, gedaan in hunne desbetreffende 
voordracht aan den raad, die buitengewone 
aflossing noodzakelijk is, omdat de tegenwoor. 
dige waarde van de woningen, waarvoor de 
schuld werd aangegaan, te hoog is ; dat de 
voorgenomen verschuiving van a flossing in 
strijd is met een goed geldelijk beleid, zoodat 
het aangeboden raadsbesluit niet kan worden 
goedgekeurd; 

dat de gemeenteraád in beroep in hoofd
zaak aanvoert, dat door het gel <lende aflos
singsplan de exploitatierekeningen der mid
denstandswoningen onredelijk worden belast ; 
dat, aangezien de gemeente het nadeelig saldo 
op de exploitatie moet bijdragen aan de 
woningstichting " Rhenen" jaarlijks aanzien
lijke offers van de gemeente worden ge
vraagd; dat daarom het aflossingsplan aldus 
is gewijzigd, dat de leening feitelijk eene an
nuïteitsleening wordt, wodat tegenover toe
nemende aflossingen afnemende rentebedragen 
staan; dat in verband hiermede de raad be
sloot f 4798.50 buitengewoon af te lossen, op• 
dat het resteerende bedrag der leening, groot 
f 70,000 zou overeenstemmen met de werke
lijke waarde der woningen; dat het met het 
oog op een juist financieel beleid niet is te 
verdedigen, indien ten bate van een volgend 
geslacht de huidige gemeenterekeningen on
redelijk worden belast; dat toch tegenover de 
offers, die thans worden gebracht, de baten 
staan, die kunnen worden verwacht, zoodra op 
de woningen geen schulden meer rusten, daar 
op de woningstichting " Rhenen" de verplich
ting rust de verstrekte bijdragen dan vermeer
derd met de renten terug te betalen, voor zoo
ver dit jaarlijks de exploitatieoverschotten zul
len toelaten; dat de toestand der woningen 
zoodanig is, dat deze kunnen geacht worden 
bij een behoorlijk onderhoud na 26 jaren nog 
zeer goed bewoonbaar te zijn; dat ter sanee
ring van het onderhoudsfonds der midden
standswoningen binnenkort belangrijke offers 
van de gemeente zullen worden gevraagd en 
dat dit een reden te meer is eene regeling te 
trnffen, waardoor aan de tegenwoord ige ab
normaal zware aflossingen een einde komt; 
dat, indien de nieuwe regeling niet tot stand 
komt, noodgedwongen zal moeten worden be
zuinigd op noodzakelijke onderhoudswerken, 
hetwelk aan den toestand der woningen niet 
ten goede zal komen; dat zelfs, indien de 
woningen niet meer bewoonbaar zullen zijn, 
een zeer gunstig gelegen stuk bouwgrond over
blijft, hetwelk geacht kan worden eene be
langrijke waarde te vertegenwoordigen, ter
wijl toch eveneens deze grond in 26 jaren 
geheel zal worden afgeschreven; 

0 . dat de strekking van de wijziging van 
het aflossingssplan der leening is, dat bij ge
lijk rentepercentage en gelijke aflossingster
mijn de aflossingen gelijk zullen zijn 4an de 

12 
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aflossingsbestanddeelen der ammïteiten eener 
annuïteitsleening, waarbij de aflossingen zijn 
afgerond tot bedragen van vijf gulden; 

dat dientengevolge weliswaar niet naar den 
vorm, maar toch wel in wezen de leening 
vrijwel het karakter krijgt van eene annuï
teitsleening; 

dat tegen deze wijziging uit een oogpunt 
van financieel beleid geen bezwaar bestaat, 
ook a l brengt zij binnen het kader van den 
niet veranclerenden aflossingstermijn eene ver. 
chuiving van aflossing naar latere jaren 

mede, daar deze verschuiving in het onder
havige geval niet onredelijk is; 

dat mitsdien Ged. Staten ten omechte aan 
het raadsbesluit van 18 November 1930 goed
keuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
a Is nog goedkeuring te verleenen aan voor
noemd raadsbesluit van 18 November 1930. 

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

20 Augudus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 100.) 

De toekenning aan de wethouders van 
eene vergoeding voor gedel'fd loon in par
t iculieren dienst ingeval zij zich in het be
lang van den gemeentelijken dienst naar 
elders moeten begeven, is in strijd met 
art. 100 laatste lid. 

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

den raad der gemeente Tiel tegen het besluit 
,·an Geel. Staten van Gelderland van 5 M ei 
1931, n°. 246, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het raadsbesluit van 14 April 
1931, n° . 7, tot wijziging van de gemeente
begrooting voor het jaar 1931; 

Den Raad van State, Af<leeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Augustus 1931, n°. 479; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, :Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L a ndbouw van 15 Augustus 1931, n°. 8556, 
afd . B .B.; 

0. dat de raad der gemeente Tiel bij besluit 
van 14 April 1931, n°. 7, de begrooting voor 
het dienstjaar 1931 heeft ge\\·ijzigd o.a. door 
in te voegen in A{cleeling G. D. Hoofdstuk 
II, volgnummer 73 een post Vergoeding voor 
a.g. ve1· letgeld aan wethouders f 50; 

dat Geel. Staten bij besluit van 5 Mei 1931 , 
n°. 246, aan het raadsbesluit de goedkeuring 
hebbell onthouden, uit overweging, dat de raad 
van meening is, dat aan de wethouders, wan
neer zij zich in het belang van den gemeen
tel ijken dienst naar elders moeten begeven en 
dientengevolge in hun particuliere bezoldigde 
betrekking loonderving ondergaan, eene ver
goeding dient te worden toegekend, boven en 
beha! ve de jaarwedde, bedoeld in art. 100, l e 
1 iel, der Gemeentewet, daar deze jaarwedde is 
te beschouwen als eene vergoed ing voor nor
maal tijdverlies; dat de Gemeentewet aan de 
wethouders aanspraak geeft op eene jaarwedde 
ten ein de eene behoorlijke uitoefening van het 

ambt van wethouder mogelijk te maken en 
deze jaarwedde dus bedoeld is eene billijke 
vergoeding te zijn voor den tijd en de moeite, 
welke de uitoefening van dit ambt vereischt, 
zoodat voor eene afzonderlijke ve1·goeding Yoor 
abnormaal tijdverlies - gesteld al, dat van 
een onderscheiding tusschen normaal en abno r. 
maal tijdverlies kan worden gesproken - geen 
plaats is; dat art. 100, 3e lid , der Gemeente
wet zich er tegen verzet, dat wethouders be
halve de jaarwedde eenigerlei inkomen, onder 
welken naam ook, uit de gemeentekas ge
nieten: 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
het verletgeld niet is te beschouwen als een 
inkomen, als bedoeld in art. 94 (thans 100) 
der Gemeentewet; dat deze vergoed ing toch 
slechts wordt genoten in zeer buitengewone 
gevallen, b.v. bij verbl ijf, ten behoeve der ge
meente, elders, terwijl het "inkomen", dat op 
grond van art. 94 (100), der Gemeentewet 
wordt ontvangen, is te beschouwen als eene 
vergoeding voor normaal tijdverlies; dat wel
iswaar niet alle loonverlies wordt goedgemaakt 
met name niet dat, hetwelk geleden wordt 
wegens het bijwonen van vergaderingen , 1naar 
de raad van meening is, dat deswege ook geen 
afwnderlijke vergoeding noodig is, omdat hier
bij inderdaad van normaal tij dverlies kan ge
sproken worden, waarvoor in de jaarwedde 
eenige compensatie wordt genoten; dat het 
aantal uren, dat in de gemeente Tiel een wet
houder moet wijden aan het bijwonen van vet·· 
gaderingen van het college van burgemeester 
en wethouders, het voorbereiden van wat daar 
ter tafel komt en het uitoefenen van het alge
meen toezicht op de gemeente, op ten minste 
500 per jaar kan worden gesteld, terwijl de 
jaarwedde f 800 bedraagt; dat eene Yergoè
ding wegens loonderving als gevolg van mee•: 
tijdverlies in die jaarwedde ni et begrepen ka11 
zijn; dat van een wethouder, wiens inkomsten 
bestaan uit loon, dat hij in dienst van een 
ander verdient, niet te vorderen is , dat hij dat 
loon prijs geeft om in het gemeentebelang b.v. 
voor een à twee dagen, zich naar elders te 
begeven, zonder dat hem dit werkelijk verlies 
vergoed wordt; dat de post dan ook reeds 
sedert 1924 op de begrooting voorkwam; 

0. dat krachtens art. 100, 3e lid, der Ge
meentewet, de wethouders beha] ve de in het 
le lid genoemde jaarwedden, door Ged. Sta
ten, deu raad gehoord, onder Onze goedkeu
ring vastgesteld, onder welken naam clan ook 
geenerlei inkomen uit de gemeentekas genie-

1 ten dan hetgeen verbonden is aan eene andere 
hun opgedragen openbare gemeentebetrekking ; 

dat blijkens de bewoordingen van dit artikel 
de uitdrukking "inkomen" in de meest ruime 
beteeken is is op te vatten, zoodat daaronder 
moet worden verstaan iedere geldelijke uit
keeting uit de gemeentekas, uit welken hoofde 
en onder welke benaming ook; 

dat de door den raad beoogde vergoeding. 
welke niet is verbonden aan eene andere, aan 
de wethouders opgedragen openbare gemeente
bediening, zich met het bovenvermelde wets
voorschrift niet verdraagt, zoodat Geel. Staten 
te recht op dien grond hun goedkeuring aan de 
begrooting hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
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H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze l\Iini ter van Binnenlandsche Zaken is 

bel ast, enz. 
(A.B.) 

20 Ai,vustus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 242.) 

De omstandigheid dat de R aad gewei
gerd heeft een rapport over het beh"eer van 
een bedrijf, dat niet bestemd was om te 
dienen tot toelichting van de gemeente
begrooting, aan Ged. Staten over te leg
gen, terwijl hij zich overigens bereid ver
klaard heeft a lle feitelijke gegevens, met 
de begrooting samenhangende, te ver
strekken, kan er niet toe leiden goedkeu
ring aan de begrooting te onthouden. 

Wij ·wILHELMI A, enz. ; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Nieuwe-P ekela tegen 
de bij schrijven van 30 April 1931, n°. 198, 
5e Afd. , door Ged. Staten van Groningen aan 
het bestuur der voormelde gemeente kenbaar 
gemaakte beslissing, dat goedkeuring word t 
onthouden aan de gemeente-begrooting voor 
het jaa r 1931 ; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voo r de 
Geschill en van Bestuur, gehoord , adv ies van 
5 Augustus 1931, n°. 484; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 1.5 Augustus 1931, n°. 8557, 
afd. B .B.; 

0 . dat Ged. Staten hunne goedkeuring aan 
de begrooting hebben onthouden, uit overwe
g ing, dat niet voldaan is aan hun verzoek om 
ovedegging van een in Augustus 1929 aan 
den raad uitgebracht rapport van eene com
missie, belast met het onderwek naa, de vraag, 
of het technisch en administratief beheer van 
het electriciteitsbedrijf wel op de meest doel
matige wijze werd gevoerd; 

da t de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
- daargela ten, in hoeverre over igens voor den 
raad een wettelijke verplichting bestaat om 
een dergelijk rapport desgevraagd aan Ged. 
Staten over te leggen - de weigering om aan 
het verzoek van genoemd college te voldoen 
geen grond kan opleveren om aan de gemeen
tebegrooting de ve1·eischte goedkeuring te ont
houden ; dat toch de uitoe fening van het toe
zicht op het financieel beheer van de gemeente 
en haar bedrijven niet medebrengt een zoo
dani ge algemeene bevoegdheid van Ged. Sta
ten a ls dat college stelt; dat het rapport, 
waarvan de overlegging gevraagd wordt, niet 
bestemd was, om te dienen tot toelichting bij 
de begrnoting 1931; dat de gemeenteraad zich 
bereid heeft ve ,·klaard aan Geel. Staten desge
vraagd a ll e feitelij ke gegevens, met de cijfers 
der begrooti11g samenhangende, te verstrek
ken; dat hij mitsdien aan genoemd college de 
gelegenheid niet heeft willen onthouden de 
gemeentebegrooting te beoordeel en ; 

0. dat art. 242 der Gemeentewet bepaalt, 
dat de begrooting om te werken de goedkeu
ring behoeft van Geel. Staten, wien zij, nadat 
zij door den raad is vastgesteld , wordt voor
gedragen; 

da t hieruit voortvloeit, dat de begrooting 
met de noodige inlichting en bescheiden, als 
bedoeld in art. 238 der Gemeentewet aan Geel. 
Staten, wien zij , nadat zij door den raa d is 
vastgesteld, wordt voorgedragen; 

dat hieruit voortvloeit, dat de begrooting 
met de noodige in! ich t ing en bescheiden, a ls 
bedoeld in art. 238 de r Gemeentewet aan Geel. 
Staten behoort te worden aangeboden ; , 

dat hieraan in het onderhavige geval is vo l
daan; 

dat het rapport, welks overlegging Geel. 
Staten hebben verzocht, niet bestemd was, om 
te dienen tot toelichting van de begrooting 
voor 1931 · 

dat de o~standigheicl , dat de raad geweigerd 
heeft dit rapport aan Ged. Staten over te leg
gen, terwijl hij zich ove,· igens bereid verk laa rd 
heeft, alle feitelijke gegevens, met de begroo
t ing samenhangende, te verstrekken, niet er 
toe kan leiden goedkeur ing aan de begroeting 
te onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit te 
bepalen, dat Geel. Staten opnieuw, Onze be
sliss ing daarbij in acht nemende, omtrent de 
begrooting ui tspraak zull en hebben te doen. 

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

21 Augustus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hiuderwet Art . 13 j 0

• a,·t. 12.) 
Wel ka n bij de vergunn ing een termijn 

worden gesteld, waarbinnen de inrichting 
moet zijn voltooid en in werking gebracht, 
doch zulks behoort niet te geschieden in 
den vorm van een voorwaarde, daar een 
zoodanige termijnbepaling niet strekt om 
tegemoet te komen aan het bezwaar van 
gevaar , schade of hinder. 

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

door den Districtsbouwkundige bij den Rijks
gebouwendienst te Leeuwarden en door S. H. 
Zwarts en anderen te H eerenveen, tegen het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Aengwirden van 29 October 1930, n°. 3, 
waarbij aan Gebrs. H . en G. van der Meulen 
te Heerenveen en hunne rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot op. 
richting van eene vetsmelterij en tot plaat
sing daarin van een stoomketel, een voedings
pomp, een filter en verdeelmachine, alsmede 
een stoomvat of smeltketel te Heerenveen in 
het gebouw Fok n°. 27, kadastraal bekend 
gemeente Tjalleberd, Sectie A n°. 5927; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Augustus 1931, n°. 405 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 17 Augus. 
tus 1931, n°. 620 H , Afd. Arbeid ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders de 
voornoemde vergunning hebben verleend onder 
een 5-tal voorwaarden, 1 uidende: 

l e. dat a ls stookrnate1·iaal voor stoomver
wekking alleen gietcoke mag worden ge
bruikt; 
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2e. dat de schoorsteen van het ketelhuis op 
minstens 10 m hoogte boven peil wordt aan
gebracht en van een vonkenvanger moet zijn 
voorz ien; 

3e. dat op het plat van het smeltlokaal een 
geconstrueerd zinken luchtkap moet worden 
geplaatst met een doorlaat van 30 cm in 
d iameter; 

4e. dat voor afwatering van het terrein en 
• spoelwater op behoorlijke wijze gezorgd moet. 

worden; 
5e. dat de inrichting moet zijn voltooid en 

in werk ing gebracht binnen 5 maanden na de 
dagteekening dezer vergunning; 

dat de Districtsbouwkundige bij den Rijks
gebouwend ienst te Leeuwarden in beroep aan
voert, dat hij ondanks de gestelde voorwaa1·den 
ernstigen hinder door uitdampingen verwacht 
voor de nabijgelegen Rijks Hoogere Bu1·ger
school, waarin tevens is gehuisvest de Rijks
kweekschool voor onderwijzers ; 

dat S. H. Zwarts, E. L. Bouma, H. J. Pij l
man, p. o. van de wed. H. L. Pij lman, J. S. 
Wijnja, J. Gorter, J. M . Houwen, B. A. L. 
van der Woude, J. W. Dijkstra , J. Busquet, 
Weel. A. W. Zanstra, S. H. Zwarts , gemach
t igde van Berend Aberson, J. de Graaff, M. 
J. J ansma en J. Speerstra aanvoeren, dat zij 
ondanks de gestelde voorwaarden last en hin
der van de inrichting vreezen; 

0 . dat de Districtsbouwkundige bij den 
Rij ksgebonwendienst te Leeuwarden verzuimd 
heeft overeenkomstig art. 15 der Hinderwet 
aan de Gebrs. Van der Meulen kennis te ge
ven van het door hem ingestelde beroep, zoo
dat hij in zijn beroep niet-ontvankelijk is; 

0. dat J. S. Wijnja, J. Gorter, J. M. Hou
wen, J. W. Dijkstra, J. Busquet en J. de 
Graaff geen bezwaren hebben ingebracht op 
de in art. 7 -der Hinderwet bedoelde zitting, 
.zoodat zij in hun beroep niet-ontvankelijk zijn, 
daar ingevolge art. 15 der Hinderwet alleen 
de belanghebbenden, voorzoover zij in het on
gelijk zijn gesteld, recht van beroep hebben en 
van de laatstgenoemde personen niet kan wor
den gezegd, dat zij in het ongelijk gesteld 
zijn· 
· d~t B. A. L. van der Woude en J. Speerstra 
,weliswaar in het overgelegde proces-verbaal 
van vorenbedoelde zitting niet worden ver
meld onder de verschenen personen, maar dat, 
blijkens nader op verzoek van de Afdeeling 
yan den - Raad van State voor de geschillen 
-van bestuur ingewonnen inlichtingen, zij wel 
op de zitting zijn verschenen, zij het ook, dat 
zij ter zitting niets beweerden; 

dat een mede door hen onderteekend be
zwaarsch rjf t ter zitt_ing _is voorgelezen, zooclat 
zij op gron<;l van deze omstandigheid, gepaard 
met hunne verschijning, kunnen worden be
schouwd als in het ongelij¼ gestelde partij ; 

0. ten aanzien van de overige appellanten, 
dat blijkens de overgelegde adviezen van des
kundigen, waarmede ·wij ons vereenigen, van 
de inrichting geen hinder van ernstigen aard 
is te verwachten, wanneer aan de vergunning 
naast de gestelde voorwaarden een tweetal 
andere wordt .verbonden in voege als hieronder 
:vermel d; 

dat voorts de vij fde door Burgemeester en 
,vethouders gestelde voorwaarde, welke eene 

termijnbepaling inhoudt, niet kan worden ge
handhaafd, daar zij niet overeenkomstig art. 
12 der Hinderwet strekt om tegemoet te komen 
aan het bezwaar van gevaar, schade of hin
der; 

dat weliswaar overeenkomstig art. 13 der 
wet bij de vergunuing een termijn kan wor
den gesteld, waarbinnen de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht, doch dat 
zulks niet behoort te geschieden in den vorm 
van eene voorwaarde; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. den Districtsbouwkundige bij den Rijks
gebouwendienst te Leeuwarden, J . S. Wij nja, 
J. Gorter, J. M. Houwen, J. W. Dijkstra, 
J. Busquet en J. de Graaff in hunne beroepen 
n iet-ontvankelij k te verklaren; 

2°. de vijfde voorwaarde te vervangen door 
de volgende twee voorwaarden: 

5e. dat in de inrichting geen vet mag wor
den uitgesmolten, doch de bewerking zich moet 
beperken tot het omsmelten van "premier 
jus"; 

6e. dat bij de bewerking van het vet de 
temperatunr daarvan nimmer hooger mag zij n 
dan 75° C., terwij l de verwarming daarvan 
slechts mag geschieden door middel van stoom ; 

met bepaling wijders, dat de inrich ting vol
tooid en in werking gebracht moet zijn binnen 
3 maanden na de dagteekening van d it be
sluit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

21 Aur11i,stu~ 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 35.) 

Aan het voorschrift van het 5e I id is 
voldaan door ter inzageleggen va11 eene 
situatieteekening, schaal 1 : 2500, en een 
blauwdrukkaart, schaal 1 : 500. 

De vraag of door aanleg van een weg 
en het leggen van een bouwverbod in 
strijd zou worden gekom en met een tus
schen appellant en de gemeente vroege,· 
gesloten overeenkomst, en of de gemeente 
zich daardoo,· tegenover den appellant aan 
wanpraestatie heeft schuldig gemaakt, be
hoort bij uitsluiting door de rechterlijke 
macht te worden beslist. 

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

M. Holtkamp te Haren tegen het besluit van 
Ged. Staten van Groningen dd. 9 April 1931 
tot goedkeuring van een door den raad dier 
gemeente vastgesteld bouwverbod; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Augustus 1931, n°. 473; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Augus
tus 1931, n°. 6326 lVI.P.B.R. , Afd. Volksge
zondheid ; 

0. dat de Raad der gemeente Haren in zij ne 
vergadering van 10 .October 1930 heeft beslo
ten in het belang .van stelselmatige bebouwing 
te verbieden, dat gebouwen worden gebouwd 
op de gedeelten van de gronden, kadastraa l 
bekend gemeente Haren, in sectie K nummers 



181 21 AUGUSTUS 1931 

4870, 2672, 1298, 2384, 325 en 5158, welke 
ingevolge het raadsbesluit van 22 Februari 
1929, n°. 8, in de naaste toekomst voor den 
aanleg van eene straat overeenkomstig de bij 
het raadsbesluit overgelegde kaart bestemd 
zijn, elk perceel ter grootte als op den bijbe
ho0t·enden staat is aangegeven, met aanwijzing 
van elk deel van den grond, aan één en den
zelfden e igenaar toebehoorende, waarop het 
verbod betrekking heeft en als op het terrein 
is uitgepaald; 

dat Ged. Staten van Groningen, na hunne 
beslissing omtrent dit raadsbesluit, hun bij 
schrijven van 13 November 1930 ter goedkeu
ring aangeboden, bij besluit van 8 Januari 
1931 te hebben verdaagd, bij besluit van 9 
April 1931 aan het raadsbesluit hunne goed
keuring hebben verleend; 

dat van dit besluit M. Holtkamp te Haren 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat hij in 1923 aan de gemeente Haren een 
strook gronds, te weten den tegenwoordigen 
Molenweg, ter breedte van niet minder dan 
14 M. met uitzwaaiïngen kosteloos heeft afge
staan, waartegenover het hem geoorloofd is 
geworden zijne terreinen, aan dezen nieuwen 
weg gelegen, te verkavelen als bouwterrein; 
dat van een en ander ten overstaan van den 
notaris Jhr. J·. B. van Andringa de Kampe
naer te Haren eene acte is opgemaakt; dat 
hij diensvolgens zijne perceelen in een zestien
tal perceel en bouwterrein heeft verkaveld ; 
dat deze verkaveling in bouwterreinen de uit
drukkelijke voorwaarde is geweest, waaronder 
hij den grnnd, benoodigd voor den weg, kos
teloos aan de gemeente heeft afgestaan; dat 
onderdeel dezer overeenkomst was, dat hij, 
appellant, ook een strook gronds, gelegen ach
ter de kavels VII en IX, kosteloos zou hebben 
af te staan voor den eventueelen aanleg oord
waarts van een weg achter om het landgoed 
"de Wol[" heen; dat door het thans op zijne 
perceelen ge legde bouwverbod ernstig inbr uk 
zou worden gemaakt op deze tusschen hem en 
het gemeentebestuur van H aren gesloten trans
actie ; dat hij toch zij n grond nimmer ko te
loos zou hebben afgestaan, indien hem niet op 
de wijze als , oren vermeld vergund was, ziju 
grond al s bouwterrein te verkavelen, hetgeen 
dan ook met medewerking van het gemeente
bestuur geschied is ; dat het niet met de goede 
trouw vereen igbaar is, dat de gemeente, ria 
eerst van hem de kostelooze beschikking over 
den voor den aanleg van den Molenweg benoo
digden grond verkregen te hebben, door hem 
toe te staan zijn aan di en weg gelegen grond 
als bouwterrein te verkavelen, thans langs een 
omweg, door het leggen van een bouwverbod, 
hem weer belet om de kavels, althans enkele 
daarvan, als bouwterrein te verkoopen of zelf 
te bebouwen; dat de thans Noo1·dwaarts ge
projecteerde zijweg aanmerkel ijk dichter bij 
den Rijk straatweg gelegen is dan de aanvan
kelijk in overleg met hem geprojecteerde weg; 
dat diensvolgen de achter den thans gepro
jecteerden zijweg gelegen bouwterreinen in 
waarde dalen, terwijl bovendien de verkave
ling der perceelen door schadesnijding voor 
hèm aanmerkelijk schadelijker wordt; dat de 
gemeente Haren zich te goeder trouw behoort 
te houden aan de in 1923 u itdrukkelijk met 

hem gesloten overeenkomst en de voorwaarden. 
waaronder alleen, hij destijds den grond voor 
wegaanleg kosteloos heeft afgestaan; dat het 
krachtens de destijds gesloten transactie niet 
aangaat op zijne perceelen thans een bouw
verbod te leggen, zijnde dit ten eenenmale 
onvereenigbaar met wat clestijcl is overeenge
komen, krachtens welke overeenkomst hij de 
perceelen, waarop thans een bonwverbocl is 
gelegd, rou mogen verkavelen a ls bouwter
rein · 

dat Geel. Staten, blijkens het schrijven van 
dit College van 9 April 1931, zonder in een 
onderzoek naar de gegrondheid der hiervoor 
vermelde door hem ook reeds bij den Raad 
der gemeente Haren en bij Geel. Staten te 
berde gebrachte bezwaren te treden, ten aan
zien van deze bezwaren alleen opmerken, dat, 
indien door het betrekkelijke bouwverbod in
breuk wordt gemaakt op een vroeger tusschen 
de gemeente Haren en hem gesloten overeen
komst, hij , appellant, zich terzake zal kunnen 
wenden tot den burgerlijken rechter; dat hij 
hiertegen allereerst opmerkt, dat het bij de 
tegenwoordige jur isprudentie van den Hoogen 
Raad op het stuk van onrechtmatige daad bij 
handelingen van publieke lichamen zeer de 
vraag i of eene actie bij den burgerlij ken 
rechter te dezer zake wel met succes zou wor
den bekroond; dat dit daargelaten, de om
standigheid, dat hij ook bij den burgerlijken 
rechter redres zal kunnen zoeken, geen belet
sel is of kan zijn, om zich tot den aclmin istra
tieven rechter te wenden, ten e inde bij dezen 
recht te verkrij gen ; dat hij in bescheidenheid 
van oordeel is, dat op de hierboven aange
voerde gronden het bouwverbod niet gehand
haafd zal kunnen worden; dat de reden, 
waarom een raadsbesluit, houdende oplegging 
van een bouwverbod, bij de wet aan de goed
keuring van hoogere organen is onderworpen, 
deze is geweest, dat men misbruik van zoo
danig bouwverbod, waardoor het e igendoms
recht belangrijk beperkt wordt wilde tegen
gaan ; dat in casu door . de gemeente H aren 
van het insti tuut van bouwverbod ernstig mis
bruik is gemaakt, en dit middel door de be
doelde gemeente aangegrepen is, om zich te 
onttrekken aan de gevolgen van eene over
eenkomst, welke in 1923 door hem te goeder 
trouw en in het vertrouwen ook op de goede 
trouw der gemeente Haren is gesloten ; dat, 
wordt het onderhavige bouwverbod gehartcl
haafcl , de gemeente H aren de door hem, ap
pellant, gedane praestatie behoudt, doch aan 
hem de tegenpraestatie - bouwtenein - ont
neemt; dat zulks n iet is overeen te brengen 
met de regelen van goede trouw, waarnaar 
ook een publiekrechtelijk lich aam zich - en 
zeker niet in de laatste plaats - heeft te ge
dragen; dat de gemeente Haren desgewenscht 
zijne perceelen zal kunnen onteigenen, doch, 
gezien de vroeger gesloten overeenkomst, daar
op geen bouwverbod mag worden gelegd; dat 
derhalve reeds op dezen grond de door Geel. 
Staten verleende goedkeuring niet in stand 
zal kunnen blijven; dat in de tweede plaats 
in strijd met art. 30 sub 5 der Woningwet ter 
gemeente-secretarie van Haren alleen is neer
gelegd het raadsbesluit van 10 October 1930 
met eene kaart, doch geen uitvoerige kaarten 
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en e,enmin grondteekeniugen, ge lijk voormeld 
artikel uitdrnkkelijk voorschrijft; dat Geel. 
Staten in hun schrijven van 9 April 1931 ten 
aanzien van dit ook reeds bij hen te berde ge
brachte bezwaar opmerken, dat dit college 
van oordeel is, dat het voorschrift, vervat in 
art. 30, !ia 5, der , voningwet niet gezegd kan 
worden n iet te zijn nageleefd, wijl op de kaart, 
die ter gemeente-secretarie ter inzage heeft 
gelegen met voldoende duidelijkheid is na te 
gaan, op welke terreinen het onderwerpelijke 
bouwverbod betrekking heeft ; dat hij zich 
hiermede - salva reverentia - niet kan ver
eenigen; dat toch art. 30, lid 5, der Woning
wet bedoelt• den belanghebbenden waarborg 
te geven, door met de grootst mogelijke nauw
keu1·igheid aan te geven, welke de omvang 
van het bouwverbod zal zijn en op welke gron
den precies dit verbod zal rusten; dat daarom 
de wet voorschrijft ter inzage-legging van 1 ° 
uitvoerige kaarten en 2°. grondteekeni ngen , 
dat in casu slechts eene eenvoudige kaart (geen 
uitvoerige kaarten) ter visie is gelegd, waarop 
de gronden, waarop het bouwverbod rust, niet 
voldoende duidelijk zij n aangegeven, terwijl 
groudteekeningen, en daardoor de vereischte 
nauwkeurigheid ten aanz ien van de aandui
ding der perceelen, zelfs geheel ontbroken 
hebben; dat mitsdien, aangezien het voor
schrift van art. 30, l id 5, der Woningwet niet 
is nageleefd, het raadsbesluit niet voor goed
keuring vatbaar is; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberich
ten met het besluit van den raad van Haren 
van 10 October 1930 op de gemeente-secretarie 
ter inzage is gelegd eene situatieteekening, 
schaal 1 : 2500, alsmede een blauwdrukkaart, 
schaal 1 : 500; 

dat hierdoor aan het voorschrift van art. 30, 
5e lid, der Woningwet, is voldaan; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat op grond 
van de ingewonnen ambtsberichten moet wor• 
den aangenomen, dat de aanleg van den bij 
raadsbesluit van 22 F ebruari 1929 bedoelden 
weg noodig is te achten en dat de gemeente
raad terecht in het belang van stelse lmatige 
bebouwing op het voor straat aangewezen ter
rein een bouwverbod heeft gelegd; 

dat de vraag, of hierdoor in strijd zou wor
den gekomen met de door den appell ant, be
doelde met de gemeente in 1923 aangegane 
overeen komst, en of de gemeente zich daar
door tegenover den appellant aan wanpraesta
tie heeft schuldig gemaakt, bij uitsluiting door 
de rechterlijke macht behoort te worden be
sl ist; 

Gezien de vVoningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

21 Augustus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 37.) 

Met de belangen der bij het uitbrei 
dingsplan betrokken eigenaren is niet vol
doende rekening gehouden, wanneer de 
Raad in een z.g. schadevergoedingsver
ordening zichzelf de regeling dier vergoe-

ding, met uitsluiting van andere instan
ties, heeft voorbehouden. 

Art. 37 beoogt er tegen te waken, dat 
bij de vaststelling van het uitbreidings
plan eenzijdig met het gemeentebelang 
wordt rekening gehouden met terzijdestel
ling van private belangen, en zulks on
afhankelijk van bezwaren, die door belang
hebbenden tegen het uitbi-eidingsplanmoch
ten worden ingebracht. 

Nu de Raad een z.g. schadevergoedings
verordening had vastgesteld, konden Ged. 
Staten zich ontslagen zien van de ver
pi ichting, omtrent iederen eigenaàr van 
bij het plan betrokken perceelen hoofd 
voor hoofd na te gaan of en in hoeverre 
hij door de vaststelling van het plan 
schade zou lijden, doch konden zij vol
staan met te onderzoeken of in de ver
ordening in het algemeen ten behoeve der 
eigenaren een afdoende waarborg tegen 
benadeeling was gelegen. 

Wij vVILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Zwoll e tegen het be
sluit van Geel. Staten van Ovel'Ïjssel van 3 
Febrnari 1931, 4e afd., n°. 759/886, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan een uitbreidings
plan voor een deel dier gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Augustus 1931, n°. 411; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Augus
tus 1931, n°. 6327 M/P.B.R., afd. Volksge
zondheid; 

0. dat de raad van Zwolle in zij ne verga
dering van 7 Januari 1929 heeft besloten, I. 
in te trekken de bestaande uitbreidingsplannen 
voor de terreinen tusschen de Willemsvaart en 
het Zwartewater alsmede het raadsbesluit van 
2 September 1924, n°. 506; II. behoudens 
goedkeuring van Geel. Staten, vast te stel len 
het door burgemeester en wethouders bij hun 
voorstel van 13 November 1928 in ontwerp 
aangeboden plan van uitbreiding voor terrei
nen tusschen de vVillemsvaart en het Zwarte
water, met bepaling: a. dat aan burgemeester 
en wethouders blijft voorbehouden de bevoegd
heid, bedoelrl in het voorlaatste lid van art. 
11 van het Woningbesluit, b. dat bij open 
bèbouwing de diepte van de open ruimte tus
schen den openbaren weg ·en de gebouwen 
niet minder mag zijn dan 3 meter, voor zoover 
op het uitbreidingsplan geen grootere diepte 
is aangegeven en de breedte van de rnimte 
tusschen twee naast elkaar geplaatste gebou
wen niet minder clan 6 M. mag zijn, terwijl 
het aantal tot één gebouw vereenigde wonin
gen niet meer dan twee mag bedragen; en in 
zijne vergader ing van 28 April 1930 I. tot 
intrekking van punt II van zijn bes! uit van 
7 Januari 1929, n°. 34 ; II. behoudens goed
keuring van Geel. Staten tot vaststelling van 
het in ontwerp door burgemeester en wethou
ders aangeboden en bij dit besluit behoorende 
gewijzigde en aangevulde plan van uitbre iding 
voor terre inen tusschen de ,villemsvaart en 
het Zwartewater, met bepaling: a. dat aan 
burgemeester en wethouders blijft voo rbehou
den de bevoegdheid, bedoeld in het voorlaat-
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ste lid van art. 11 van het Woningbesluit; 
b. dat bij open bebouwing de diepte van de 
open ruimte tusschen den openbaren weg en 
de gebouwen niet minder mag zijn dan 3 
meter, voor zoover op het uitb1·eidingsplan 
geen grootere diepte is aangegeven, en de 
breedte van de ruimte tus chen twee naast 
elkaar geplaatste gebouwen niet minde,· clan 
6 meter mag zijn, terwijl het aantal tot één 
gebouw vereenigde woningen niet meer dan 
twee mag bedragen, c. dat ten behoeve van 
de eigenaren van grnnden, in het uitb,·e idings
plan begi-epen, van toepassing wordt verklaa rd 
de bij besluit van den raad van 28 Apr il 1930, 
n° . 291, vastgestelde "Verordening regelend 
de toekenning van schadevergoeding aan hen, 
die door de vaststelling of wijziging van een 
uitbreidingsplan of een l'Ooilijn worden bena
deeld", zooals die verordening thans luidt, of 
zooals zij eventueel onder goedkeuring van 
Geel. Staten zal worden gewijzigd; 

dat Ged. Staten va n Overijssel aan deze 
raad besluiten hunne goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat, zooals ook door 
het gemeentebestuur is erkend, verschillende 
e igenaren van perceelen, gelegen binnen het 
gebied, waarnver het uitbreidingsplan zich 
uitstrekt, in verband met de bepalingen der 
\Voningwet, tengevolge van de vaststelling van 
dat plan zullen worden benadeeld ; dat de 
1·aad der gemeente Zwolle, ten e inde zeker
heid te geven, dat, nadat het uitbre idingsplan 
rech tskracht heeft verkregen, met de belangen 
van derden rekening zal worden gehouden, 
heeft vastgesteld eene "Vernrdening, regelend 
de toekenning van schadevergoeding aan hen , 
die door de vaststelling of wij ziging van een 
uitbreidingsplan of een rooilijn worden bena
deeld" en die verordening op het onderwer
pelijke plan van toepassing hee ft verklaard ; 
dat, krachtens die verordening, de beslissing 
omtrent een verzoek om schadevergoeding ge
heel in handen wordt gelegd van den raad; 
dat derhalve geschi llen betreffende de vraag, 
of àl àan niet schadevergoeding behoort te 
worden toegekend, c.q. de hoegl'Oothe id van 
het bedrag der schadevergoeding niet tot eene 
oplossing zouden kunnen worden gebracht, of 
wel de besli ing daaromtrent zou berusten 
bij één der partijen in dat geschil; dat eene 
dergelijke regeling naar het oordeel va n Geel. 
Staten geen genoegzame zekerheid biedt, dat 
na de goedke uring van de onderwerpelijke 
raadsbes lui ten met de belangen van derden 
voldoende rekening zal worden gehouden; dat 
de 1·aad der gemeente Zwoll e niet bereid is 
andere maatregelen ter voorkoming van de 
benacleel ing van derden te nemen; dat in de 
gegeven omstandigheden Geel. . Staten geen 
vrijheid kunnen vinden aan de onderwerpelijke 
raadsbeslu iten hunne goedkeuring te hechten ; 

dat van dit be luit de Raad van Zwoll e bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat de weigering van de goedkeu
ring niet is geschied op · gl'ond van bezwaren 
tegen het pi an zei f, doch tegen een door den 
Raad vastgestelde "verordening, regelend de 
toekenning van schadevergoed ing aan hen, die 
door de vaststelling of wijziging van een uit
breidingsplan of een rooilijn worden bemi
deeld"; dat hij dit in strijd acht met de wet; 

dat art. 31, lid 3, der \Voningll'et zegt, dat 
"het plan van uitbreiding aan de goedkeuring 
van Geel. Staten is onderworpen"; dat ge
noemd wetsartikel en par. 3 van het \Vo
ningbesluit omschrijven aan welke ei chen een 
dergelijk plan moet voldoen; dat alleen be
zwaren tegen dat plan z. i. aanleiding kunnen 
geven tot niet-goedkeuring ervan; dat de ver
ordening wel in !,et besluit, waai-bij het plau 
is vastgesteld, wordt genoemd, doch dit niet 
is geschied op grond van eenige wetsbepaling, 
'doch uit overwegingen van billijkheid, die ge
heel ter beoordeeling van den raad E•.aan; dat 
op die verordening de goedkeuring van Geel. 
Staten niet is vereischt, al is zij op aandrang 
van dat college tot stand gekomen; dat zij 
dus geen argumenten kan verschaffen voor de 
niet-goedkeuring van het uitbreidingsplan; dat 
hij geenszins beweert, dat Geel. Staten niet ge
l'Oepen zouden zijn om bij de beoordeeling van 
een uitbreidingsplan voor de belangen der 
betrokken gl'Ondeigenaren te waken; dat ech
ter tot nog toe, voor zoover hem bekend, deze 
taak steeds zóó is opgevat, dat door de be
trokkenen zelve voorgedragen belangen tegen 
die der gemeente worden afgewogen; dat dit 
z. i. ook geheel over en komt met de ·strekking 
van de voorschriften van art. 31 der \,Voning
wet, welke die belangen tot hun recht willen 
laten komen; dat de betrokken eigenaren door 
de ter-visie-legging van het plan vóór en na 
het raadsbesluit tot vaststelling alle gelegen
heid hebben om hunne bezwaren kenbaar te . 
maken, door de eerste ter-visie-legging aan 
àen raad, door de tweede aan Geel. Staten; 
dat, maken zij echter niet van die gelegenheid 
gebruik, het naar 's Raads meening niet op 
den weg van Geel. Staten I igt het gemeente
bestuur te dwingen door hen gewenschte maat
rege len te nemen ter voorkoming van moge
lijke benadeeling van grondeigenaren, die het 
niet de moeite waard hebben geacht zei f voo ,· 
hunne belangen op te komen, hoewel zij daar
toe ruimschoots de gelegenheid hadden; dat 
het den raad niet duidelijk is, hoe thans zou 
moeten worden voldaan aan het bepaalde in 
den laatste n zin van lid 3 van a rt. 31 der 
Woningwet; dat daar wordt voorgeschreven . 
dat de raad binnen 12 maanden na ontvangst 
van het besluit van Geel. Staten een nieuw 
plan aan hunne goedkeuring moet ondel'\ver
pen "waarbij de beslissing van Ged. Staten 
in acht is genomen"; dat in de ee rste p laats 
dat college, blijkens zijne mededeel ing in een 
brief van 15 Juli 1930, tegen het plan op zich 
ze i f geen bezwaar heeft, zood at er geen reden 
is om het plan te wijzigen, in de tweede plaats 
in het besluit tot niet-goedkeuring geen uit
spraak wordt gedaan, welke in acht zou kun
nen worden genomen bij het opmaken van 
"een nieuw plan" zoo dit laat te mogelijk 
ware; dat Geel. Staten genoegzame zekerheid 
eischen, .,dat na de goedkeuring van de on
derwerpelijke raadsbesluiten met de belangen 
van derden voldoende rekening za l worden 
gehouden"; dat naar 's Raacls mecning a lleen 
geëischt kan worden, dat die zekerheid wordt 
gegeven vóór de goedkeuring en clan nog 
alleen ten aanzien van die e igenaren, die zelf 
voldoende bewijzen van de te I ij den schade 
hebben bijgebracht; dat z. i. Ged. Staten bij 
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de beslissing omtrent goedkeuring van een 
uitbre idingsplan dan ook slechts kunnen letten 
op bezwaren, die tegen het plan zelf zijn ge
richt; dat voorts, blijkens de gevoerde brief
wisseling, net eenige bezwaar van Ged. Staten 
tegen de schadevergoedingsregeling is, dat bij 
een geschil tusschen de gemeente en een be-
1 anghebbende omtrent de vraag, of àl dan 
11iet schadevei·goeding behoort te worden ge
aeven c.q. betreffende het bedrag der schade
~ergo~ding, de bes! issing omtrent dat geschil 
in handen van den raad ligt ; dat het college· 
van Ged. Staten wil, dat, indien tusschen 
partijen geen overeenstemming wordt verkre
gen, een onafhankelijke instantie uitspraak zal 
doen en zich bereid verklaart "desgewenscht" 
a ls scheidslieden op te treden; dat de weige
ring van den raad om op het voorstel van 
Ged. Staten in te gaan, tweeërlei grond heeft ; 
dat hij het in de eerste plaats in strijd met 
de wet acht, dat bij plaatselijke verordening 
eene taak en in dit geval nog wel een rech
terlijke, wordt opgedragen aan een college van 
Gecleputeûde Staten; dat, aJ moge men door 
de bereiclwill igheicl van de tegenwoordige le
den van dat college voor het oogenblik de 
zekerheid· hebben, dat die taak zal worden 
volvoerd, hunne opvolgers door niets gebon
den zijn om zich een dergelijke opdracht te 
laten welgevallen; dat de bij verordening 
aa11 Geel. Staten op te dragen functie recht
spraak is in een geschil tusschen het gemeente
bestuur en den betrokken eigenaar, en recht-

. spraak naar art. 156 der Grondwet alleen kan 
worden gevestigd bij de wet; dat hij dan. ook 
gelooft, dat Geel. Staten van Overijssel, ~iet
tegenstaancle de door hen gedane toezeggrng, 
verplicht zullen zijn zich onbevoegd te ver
klaren om van een door hen krachtens deze 
verordening aanhangig gemaakt beroep ken
nis te neman; dat voorts gewezen moet worden 
op de regelingen, geldende in de gemeenten 
Tilburg en Eindhoven, waarin geen sprake is 
,,an een beroep op Ged. Staten of eenige an
dere instantie en welke ook overigens heel wat 
minder waarborgen bieden, dat de belangen 
der grondeigenaren tot hun recht komen, dan 
de regeling, welke door den Raad van Zwolle 
is vastgesteld; dat er z. i. geen reden is om 
in Overijssel geen genoegen te nemen met 
waarborgen, die in Noord-Brabant als vol
doende worden beschouwd; dat de raad in de 
tweede p laats van oordeel is, dat niet buiten 
elke wettelij ke bepaling om (dus zonder dat 
beroep mogelijk is) aan Ged. Staten de be
sliss ing moet worden gelaten omtrent het be
drag, dat de gemeente als schadevergoeding 
zal betalen; dat bij de samenstelling van het 
college andere factoren den doorslag geven 
dan de vraag, of de leden in staat zijn de 
quaesties te beoordeelen, welke uit de schade
vergoedingsregeling kunnen voortvloeien; dat 
de 1·aacl meent te moeten betwijfelen, of Geel. 
Staten een "onafhankel ijke instantie" zouden 
vormen zooal zij zelve wenschen; dat zij zich 
immers steeds zullen moeten verlaten op ad
viezen van plaatsel ij k bekende deskundigen; 
dat de raad echter dergelij ke adv iezen 90k in
wint, voordat hij eene beslissing zal nemen; 
dat die adviezen bij den raad in openbare be
spreking komen, terwijl zij bij Ged. Staten 

binnenkamers zouden worden behandeld; dat 
de raad wel zeer gegronde redenen moet heb
ben om van een advies af te wijken en van 
die redenen steeds in het openbaar verant
woording zal moeten a fleggen; dat met de 
beslissing van Geel. Staten dit niet het geval 
is· dat z.i. eene andere instantie, die onaf
h~nkelijk is - als hoedanig een rechterlijk 
orgaan kan worden beschouwd - niet te vin
den is, daar de raad evenmin den rechter bij 
plaatselijke verordening in deze zaak kan be
trekken· 

0. dat de appellant in de eerste plaats heeft 
aangevoerd, dat Ged. Staten hunne goedkeu
ring aan de besluiten van den raad tot v11st
stelling van een uitbreidingsplan voor z1Jne 
gemeente zouden hebben onthouden, niet op 
grond van bezwaren tegen dat plan zelf , doch 
op grond van een bezwaar tegen de door den 
raad vastgestelde verordening, regelende de 
toekenning van schadevergoeding aan hen, die 
door de vaststelling of wijziging van een uit
breidingsplan of een rooilijn worden bemi
deelcl, welke verordening niet aan hunne goed
keuring is onderworpen; 

0 . dienaangaande, dat weliswaar eene ver
ordening, als hier bedoeld, de goedkeuring van 
Ged . Staten niet behoeft, doch dat Ged. Staten 
terecht van meening zijn, dat een uitbreidings
plan slechts clàn voor goedkeuring vatbaar is , 
indien met de belangen van de daarbij betrok
ken grondeigenaren in voldoende mate wordt 
rekening gehouden; 

dat dit laatste naar het oordeel van Geel. 
Staten hier niet het geval is, aangez ien geen 
voldoende waarborg zou bestaan en ook in de 
bedoelde verordening niet zou zijn gelegen, 
voor eene onpartijdige vaststelling van de 
schadevergoeding; 

dat het bezwaar van Geel. Staten dus niet 
buiten het uitbreidingsplan omgaat; 

0 . dat de raad in de tweede plaats heeft 
opgeworpen, dat het niet op den weg van 
Ged. Staten wu hebben gelegen met de be
langen van de bij het uitbreidingspl an be 
trokken grondeigenaren in het algemeen reke
ning te houden, doch dat dit college uitslui
tend aandacht zou hebben te wijden aan de 
belangen van die eigenaren, door wie tegen 
het uitbreidingsplan bezwaar is gemaakt; 

dat echter deze stel! ing niet opgaat, aange
zien de in art. 31 der Woningwet Yervatte 
regeling, waarbij goedkeuring door hooger ge. 
zag a ls vereischte voor de rechtsgeldigheid van 
een uitbreidingsplan is voorgeschreven, en niet 
een recht van beroep op Ged. Staten op het 
door den raad genomen besluit voor belang
hebbenden is opengesteld, klaarblijkelijk be
oogt er tegen te waken, dat bij de vaststelling 
van het uitbreidingsplan eenzijdig met het ge
meentebelang wordt rekening gehouden met 
terzijdestelling van private belangen, en zulks 
onafhankeiijk van bezwaren, die door belang
hebbenden tegen het uitbreidingsplan mochten 
worden ingebracht; 

dat mit dien ook deze grief van het gemeen
tebestuur ongegrond is ; 

dat voorts in de openbare vergadering van 
de Afcleeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak ver la i uit ebracht, door den verteo-en-
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woordiger van Zwolle is betoogd, dat Ged. 
Staten bij onthouding van goedkeuring aan 
het uitbreidingsplan concrete bezwaren daar
tegen hadden moeten aanvoeren en uitdrukke
lijk met name hadden behooren te noemen de 
belanghebbenden, di e naar hun oordeel door 
het uitbreidingsplan zouden worden geschaad, 
opdat de gemeenteraad zou kunnen beoordee
len, welke houding hij tegenover het plan 
heeft in te nemen, hetgeen in het onderwer~ 
pelijke geval niet mogelij k zou zijn; 

0. dienaangaande, dat het bezwaar van 
Ged. Staten tegen het uitbreidingsplan hierin 
bestond, dat verschillende eigenaren van bij 
het plan betrokken perceelen tengevolge van 
de vaststelling van dit plan in ernstige mate 
zouden worden benadeeld, welk bezwaar h.i. 
i ntusschen te ondervangen ware doo r het vast
stellen door den gemeenteraad van eene ver
ordening, waarbij de toekenning van een vol
doende schadevergoeding zou wor<len gewaar
borgd ; dat de raad, aan het bezwaar van Ged. 
Staten tegemoet komende, ten behoeve van de 
eigenaren van gronden, in het uitbreidingsplan 
begrepen, van toepassing heeft verklaard de 
bij raadsbesluit van :28 April 1930, n°. 291, 
vastgestelde verordening, regelend de toeken
ning van schadevergoeding aan hen, di e door 
de vaststelling of wijzig ing van een uitbrei
dingsplan of een rooi lijn worden benadeeld; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
zich ontslagen konden zien van de verplich
ting, bij hunne eindbeslissing omtrent de goed
keuring v~n het uitbreidingsplan, omtrent 
iederen e igenaar van bij het uitbreidingsplan 
betrokken perceelen, hoofd voor hoofd na te 
gaan of en in hoeverre hij door de vaststelling 
door dit plan schade zou lijden, doch konden 
vol staan met te onderzoeken, of in de ten deze 
van toepassing verklaarde verordening van 28 
April 1930, n°. 291, in het algemeen ten· be
hoeve der e igenaren der bij het uitbreidings
plan betrokken gronden een afdoende waar
borg tegen benadeeling gelegen was; 

dat Ged. Staten in deze verordening niet 
een zoodanigen waarborg hebben gezien, nu 
daarbij de beslissing omtrent een verzoek om 
schaèlevergoedi ng geheel gelegd is in handen• 
van den gemeenteraad zelf en niet in die van 
eene onpartijdige instantie; 

dat de Raad nu wel van meening is, dat 
eene onpartijdige instantie hier bezwaarlijk 
zo u kunnen worden ingesteld, en dat in het 
bijzonder bij plaatselijke verordening aan Ged. 
Staten geen taak ten deze zou kunnen worden 
opgedragen, doch dat, wat hiervan moge zijn, 
in ieder geval, nu het in art. 1 der verorde
ning toegekende recht op schadevergoeding 
rnor benadeel den afhankelij k is gesteld· van 
de beslissing van een administratief orgaan, 
eene regel ing, waarbij de beslissing d ienaan
gaande in handen wordt gelegd van één der 
belanghebbende partijen, den gemeenteraad, 
geen vol doende waarborgen biedt, dat op de 
rechtmatige belangen van de andere partij , 
met name van de e igenaren van de bij het 
uitbreidingsplan betrokken gronden, in vol
doende mate zal worden gelet ; 

dat onder het 1 icht van het vorenstaande 
het uitbreidingsplan, zooals het door den raad 
is vastgesteld, niet voor goedkeuring vatbaar 

is en Ged. Staten mitsdien terecht aan de 
YOornoemde raadsbesluiten hunne goedkeuring: 
hebben onthouden ; 

Gez ien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

21 Aityustus 1931. KONINKLIJK BESLUIT_ 
(Hinderwet Art. 21. ) 

Nu de inrichting zoowel ten tijde, waar
op B. en W. hehben verboden de werk
zaamheden voort te zetten, als ten tijde van 
de verzegeling, in verschillende opzichten 
door den aard, de wijze van opstelling en 
de plaatsing van de gebezigde machines 
aanmerkel ij k afweek van de inrichting, 
welke volgens de vergunning mocht wo1·
den opgericht, was zij niet door een ver 
gunning gedekt en hebben B. en W . te-

. recht art. 21 en niet, als appellant be
toogde dat zij hadden moeten doen, art. 
20 toegepast. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

J . Vissel te Groningen tegen de besluiten van 
Burgemeester en Wethouders van die ge
meente, onderscheidenlijk: 

a. van 28 Juni 1929, n°. 14292, waarbij 
hem en zijnen rechtverkrijgenden voorwaarde
lijk vergunning is verleend tot het oprichten 
van een electrisch gedreven inrichting voor 
het in elkaar zetten en lakken van kachels en 
haarden in het gebouw Tuinbouwdwarsstraat 
19, op het perceel kadastraal bekend gemeente· 
Groningen, sectie :ü, n°. 2981; 

b. van 6 September 1929, n°. 19216, waar
bij hem het voortzetten van de werkzaamheden 
in di e inrichting is verboden; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
29 Juli 1931, n°. 424; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Augustus 
1931, n°. 595 H , Afd. Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Groningen bij besluit van 28 Juni 1929 aan 
J. Vissel en zijne rechtverkrijgenden vergun
ning hebben verleend tot het oprichten van 
eene door 11 electromotoren, waarvan een van 
½ pk, 3 van 3 pk, 3 van 2 pk en 4 van 1 pk, 
in werking te brengen inrichting voor het in 
elkaa1· zetten en lakken van kachels en haar
den onder een 16-tal voorwaarden, waarvan 
de vij fde luidt: 

5°. De schuurmachines, alsmede de moto
ren, waarmede deze machines in werking wor
den gebracht, moeten in tegenstelling met de 
overgelegde teekening, zich bevinden in eene 
afzonderl ij ke over de geheele hoogte van de 
beganegrnndverdieping afgesloten ruimte , 
waarvan de wanden zoodanig zijn samenge
steld, dat geen stof buiten die ruimte kan 
worden afgevoerd. De deur of deuren, welke 
tot deze ruimte toegang verleenen, moeten 
zel fsluitend zijn, door middel van staaldraden, 
schijven en tegenwichten en moeten na iederen 
doorgang onmiddellijk worden gesloten; 
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dat de appellant in bernep aanvoert, dat hij 
de voorwaarde te bezwaren acht; dat één van 
-de hoofdbezwaren is, dat de schuurmachines 
in een afgesloten ruimte moeten worden ge
plaatst, daar door de afsluiting van deze ruim
te doo r middel van wanden een g root ge
deelte van de werkplaats van licht verstoken 
zou worden, terwijl de afsluiting geheel over
bodi g is, daar een exhauster de stof zal op
zuigen; 

dat Burgemeester en Wethouders van Grn
n ingen bij besluit van 6 September 1929 het 
voortzetten van de werkzaamheden in de in
richting hebben verboden, zool ang dit ge
sch iedt zonder de vereischte vergunning, uit 
overweging, dat de concess ionaris bij schrijven 
van 2 September 1929 is aangemaand tot na
leving van de gestelde voorwaarden, en dat 
11adien is gebl eken, dat niet alleen een groot 
aantal voorwaarden niet of niet behoorlijk is 
nagekomen, maar dat bovendien meer motoren 
e n andere motoren zijn geplaatst dan waarvoor 
ve rgunning is verl eend en dat verschillende 
werktu igen op andere plaatsen zijn opgesteld 
clan in de vergunning is bepaald ; dat dien
tengevolge de imichting zonder de daarvoor 
vereischte vergunning in werking is gebracht; 

dat, nadat was geconstateerd, dat desniette
min de werkzaamheden werden voortgezet, de 
verschillende werktuigen werden verzegeld ; 

dat de appell ant tegen dit besluit van 6 
September 1929 en tegen de verzegeling aan
voert, dat a rt. 21 van toepassing is, a ls voor 
eene inrichting in het geheel geen vergunning 
is verleend; dat voor zijne inrichting echter 
wel eene vergunning onder bepaalde voor
waarden was verleend; dat art. 21 voorts van 
toepass ing is, ind ien werken zijn tot stand 
gebrach t, die njet door eene vergunning wor
den gedekt of die zich op eene plaats bevin
den , welke n iet overeenkomt met die in de 
vergunning aangegeven. maar dat de verzege
ling niet had mogen volgen, omdat reeds vóór 
de verzegeling de motoren en machines, welke 
méér in werking waren dan waarvoor de ver
gunn ing was verleend, reeds weggenomen wa
ren. en ook de lakovens - die met lichtgas 
worden verwarmd - reeds vóór de verzegeling 
onbru ikbaar waren gemaakt, doordat de gas
leid ing eru it was genomen, en verzegel ing im
mers niet krachtens artikel 20, maar alleen 
krachtens artikel 21 der Hinderwet - welk 
a rti kei ten dezen geen toepassing meer kon 
vinden - mocht zijn gesch ied; dat burge
meester en wethouders van Groningen in hun 
stelsel , dat namelijk hij, appell ant, aan de 
voorwaarden nog niet geheel en al had vol
daan, ge rech t igd waren krachtens a,·tikel 20 
de verleende vergunning in te trekken, doch 
artikel 21 van de Hinderwet hier geen toe
passing kan vinden, noch door dat College de 
werkzaamheden in die inrichting konden wor
den stopgezet; 

0. wat betreft de ontvankelijkhe id van den 
a ppellant in zijn beroep tegen het besluit van 
b,irgemeeste,· en wethoud~rs van Groningen 
van 28 Juni 1929, n°. 14292, dat, blijkens de 
door burgemeester en wethouders niet weer
s proken verklaring van den appellant de ken
nisgev ing bedoeld in a rt. 8 der Hinderwet, 
d ie onmiddellijk en gel ijktijdi g met de afkon-

di g ing moet gesch ieden en met haar één 
geheel uitmaakt, eerst op 4 Juli 1929 heeft 
plaats gevonden; 

dat, nu zijn beroep binnen 14 dagen na 
dezen laatsten datum bij Ons is ingekomen, 
hij in zijn bernep tegen evengenoemd besluit 
ontvankelijk moet worden geacht; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat op grond 
van het advies van den Directeur-Generaal 
van den Arbeid, waarmede Wij Ons vereeni
gen, moet worden aangenomen, dat de aan de 
ve1·gunning verbonden voorwaarden noodig 
waren ter voorkoming van hinder van ern
stigen aard en mitsdien terecht zijn gesteld; 

dat voorts blijkens de overgelegde stukken 
de inrichting, zoowel ten tijde, waarop bur
gemeester en wethouders hebben verboden de 
werkzaamheden voort te zetten, als ten tijde 

, van de verzegeling, in verschillende opzichten 
door den aard, de wijze van opstelling en de 
plaatsing van de gebezigde machines aanmer
kelijk afweek van de inrichting, welke vol
gens de vergunning mocht worden opgericht; 

dat zij mitsdien niet door eene vergunning 
was gedekt en burgemeester en wethouders 
terecht, met toepassing van art. 21 der Hin
derwet, hebben verboden de werkzaamheden in 
de imichting voort te zetten en, toen dit ver
bod werd overtreden, de in de inrichting aan
wezige werktuigen hebben verzegeld; 

dat derh alve des appellants betoog, beves
t igd door zijn gemachtigde in de openbare 
vergadering van de Afdeel ing van den R aad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, 
met name dat burgemeester en wethouders in 
hun stelsel niet art. 21 , maar art. 20 der 
Hinderwet hadden moeten toepassen, onjuist is; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklarnn. 
Onze M inister van Arbeid, H andel ev. N;J-

verhe id is belast, enz. (A . B .) 

26 rluguBtiis 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
Armenwet. 
Houden van een openbare inzan1el ing. 
B loempjesverkoop op Zondag. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

het Bestuur der Roomsch-Kathol ieke Ver
eeniging tot bestrijding der tuberculose " Her
wom1en Levenskracht", gevestigd te Utrecht, 
tegen het beslui t van Burgemeester en , vet
houders van Zwolle van 4 Juni 1930, houden
de eene voorwaardelijke toestemming op het 
verzoek van genoemd B estuur om vergunn ing 
tot het houden van eene coll ecte op Zondag 
29 J uni 1930 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
20 Mei 1931, No. 257, 17 Juni 1931, No. 
257/98, en 29 J ui i 1931, N o. 257/118 ; 

Op de voordracht van Onzen :Min ister van 
Staat, .. lfinister van B innenl a ndsche Zaken en 
L andl-.ouw, van 21. Augustus 1931, no. 4099 , 
A fdee ling Armwezen; 

0. dat Burgemeester en Wethouders de toe
stemming hehben vel'ieend onder voorwaarde, 
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dat de coll ecte geschiedt uitsluitend aan de 
deur van de Roomsch Katholi eke kerken; 

dat het B estuul' der Roomsch K atholieke 
Vereeniging tot bestrijding der tuberculose 
,.H erwonnen Levenskracht" in beroep aan
voert, dat van ovel'heidswege geen belemme
r ing aan de collecte mag worden opgelegd; 
dat de gedachte, dat het niet oirbaar zou 
zijn, dat eene verneniging van eene bepaalde 
godsdi enstige richting een beroep doet op de 
publieke liefdadigheid , onjuist is en dit richt
snoer ook niet ten aanzien van andere ver
eenigingen wordt gevolgd; dat de Vereeni
g iug "Herwonnen L evenskracht" weliswaar in 
het bijzonder de belangen van eene bepaalde 
groep dient, maar daardoor zoowel direct als 
indirect de belangen van de geheele volksge
meenschap behartigt ; 

0. dat in oone tot de Afdeeling van den 
Raa d van State, voor de Geschillen van Be. 
tuur, door den appellant gerichte nadere 

memorie o. m. is aangevoerd, dat uit de be
streden beschikking van Burgemeester en 
Wethouders niet blijkt, dat zou zijn voldaan 
aa n artikel 15, 3e I id, der Armenwet, met 
name niet, dat op het verzoek de Armenraad 
zou zijn gehoo,·d ; 

dat echter blijkens nader op verzoek van de 
genoem de Afdeeling verstrekte inlichtingen in 
de gemeente Zwoll e een Armenraad niet is 
geve tigd en die gemeente evenmin deel uit
maakt van het ambtsgebied van een Armen
raad, die el·ders zijn zetel heeft ; 

dat mitsdien hie r door Burgemeester en 
, vethouders geen informaliteit is gepleegd, 
di e tot verniet ig ing van hunne beschikking 
zou moeten, leiden; 

0. wat de zaak zei ve betreft, dat Burge
meester en V.'ethouclers van Zwol Ie als reden 
, oor het stellen van de beperkende voorwaar
de vooreerst hebben aangevoerd , dat een tal
rijke groep van de bevolking hunner gemeente 
zich g.agriefd zou gevoelen, indi en op den Zon
dag een bloempj e verkoop op strnat algemeen 
wel'd toe gel aten. 

dat echter onder de gegeven omstandighe
den het feit, dat de collecte des Zondags door 
bepaa lde personen wellicht a ls stuitend voor 
hunne godsd ienstige gevoelens moge worden 
ondervonden, naar Ons oordeel niet a ls zoo 
zwaarw ichtig moet worden beschouwd, dat 
daarin een grond zou kunnen zijn gelegen 
om aan de vedeende toestemming tot het 
houden van de coll ecte de gewraakte voor
waarde te verbinden; 

dat voor het stell en van de bedoelde voor
waarde evenmin aanl e iding kan zijn de om
standigheid, waarnp Burgemeester en Wet
houders mede een bernep hebben gedaan, dat 
de appellant vóór het inwerking treden van 
de Wet van 22 Juni 1929, S. 326, vl"Îjwillig 
de inzameling beperkt had tot eene aan de 
deuren der Roomsch-Katholieke kerken; 

Gezien de Armenwet;. 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit, de daatbij aan de verleende 
toestemming verbonden voorwaarde te doen 
ve1"Val I en. 

Onze · 1inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw i belast met <le uitvoering van 

dit bes lui t, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad va n State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

Ministe,· van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(B.) 

27 Augustus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Ook al zou men aannemen, dat ver
strekking van gelden door den burgemees
ter niet uit de gemeentekas, maar uit 
eigen middelen, kan worden gerekend tot 
het oefenen van invloed door den burge
meester, als art. 40 bedoelt, zoo bestaat 
er in casu toch geen aanleiding tot toe
pas ing van art. 40 lid 2, aangezien de 
medewerking is verleend op het uitdruk
kelijk en herhaald verzoek van den arm
lastige, gedaan in de meening, dat hij 
e lders betere bestaansmogelij kheclen zou 
vi nden. 

Wij WILHELiVIlNA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin J . 
Verweij; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
Augustus 1931, n°. 488; 

Op de voordrncht van Onzen Ministe r van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 22 Augustus 1931, n°. 4214 , 
afd. Armwezen ; 

0. dat J. Verweij begin November 1930 voor 
e igen rekening met zijn gezin uit Schiedam 
naar de gemeente Beesd vertrok , waar hij een 
bestaan hoopte te vinden: 

dat, nadat hij enkel e malen den burgemees
ter van Beesd had verzocht hem naar Schie
dam terug te zenden, daar aldaar voor hem 
betere bestaa nsmogelijkheden be tonden clan 
in Beesd , en hem dit telkens geweigerd was, 
ten slotte de burgemeester hem uit eigen mid
delen de gelden heeft verstrnkt om de verhuis
kosten te betalen ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Schie
dam toepassing verzoeken van art. 40 de r Ar
menwet, daar het toch den burgemeester v,rn 
Beesd bekend was, dat, toen hij voor den arm
lastige de transportkosten naar Schiedam be
taalde, het gezin Venveij bij zijn komst in 
deze gemeente zich zou bevinden in een toe
stand, die althans aanvankelijk ondersteuning 
zou noodig ma ken, hetgeen ook inderdaad het 
geval is gewee t; 

dat burgemeester on wethouders van Beesd 
en Geel. Staten Yan Gelderland geen grond 
zien voor toepassing van art. 40, aangezien de 
persoon van den burgemeester, uit eigen mid
delen betalende, h. i. een ander is als de bur
gemeester, die in zijne ambtelijke hoedanig
heid uit de gemeente lijke geldmiddelen put ; 

0. dat vaststaat, dat de burgemeester van 
Beesd aan J. Verweij uit e igen middelen gel
den heeft verstrekt ter bekostiging van de 
verhuizing naar Schiedam: 

cla.t, ook al zou men aunnen1en, dat ver-
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strekking van gelden door den burgemeester 
niet uit de gemeentekas, maar u it eigen mid
de len, kan worden gerekend tot het oefenen 
van invloed door den burgemeester, als art. 
40 de,· Armenwet bedoelt, er toch geen aan
leiding bestaat om met toepassing van art. 40, 
l id 2, dier wet de kosten van ondersteuning 
van het gez in J. Verweij te Schiedam ten laste 
van de gemeente Beesd te brengen, aangezien 
de medewerking is verleend op het uitdruk
kelijk en herhaald verzoek van J. Verweij, 
gedaan in de meening, dat hij in Schiedam 
betere bestaansmogelijkheden zou vinden; 

Gezien de Armemrnt ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat er geen termen bestaan, 
om de kosten van ondersteuning van het gez in 
J . Verweij door de gemeente Schiedam ten 
laste van de gemeente Beesd te doen komen. 

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

27 Augustus 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
·(Armenwet Art. 40.) 

Nu niet is komen vast te staan, dat de 
poli tie en niet de armlastige zelf het 
initiati ef tot zijne overbrenging naar een 
andere gemeente zou hebben genomen, en 
het n iet als uitgesloten was te beschou
wen , dat de in die andere gemeente wo
nende familie er toe zou zijn te brengen, 
zich het lot van den armlastige aan te 
trekken, kan van eene ongeoorloofde af
schuiving niet worden gesproken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van verpleging van A. A. Mosman ; 
D en R aad Yan State, Afdeeling voor de 

Gesch illen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
12 Augustus 1931, N°. 505; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 22 Augustus 1931, N°. 4347. 
afdeel ing Armwezen ; 

0. dat A. A . Mosman, geboren te Enschede 
op 8 Januari 1888, nadat hij sedert Augustus 
1930 mede voor reken ing van het Burgerlijk 
Armbestuur van de gemeente R enkum was 
verpleegd in het Sint El isabethsgasthuis te 
Arnhem en de Directie van die ziekeninrich
t ing tegen langer verblijf bezwaar had ge
maakt, op 15 December 1930 werd overge
brach t naar het Gemeente-Ziekenhuis te Am
hem, om daar voor rekening van het Burger
lijk Armbestuur te R enkum verder te worden 
verpleegd, in welke inrichting hij echter bleek 
n iet te willen blijven, daar de lokaliteit, waar 
hij zou komen te li ggen, hem niet aanstond ; 
da t hij zich daarop uit eigen beweging, althans 
gedeeltelijk voor e igen rekening, per auto 
naar Enschede heeft begeven, om zijne aldaar 
wonende familieleden te bewegen tot hulp
verleening; dat, toen hij, onverrichterzake te 
Arnhem teruggekeerd, zijn intrek had geno
men in een hotel aldaar en tevergeefs aan het 
Burgerlijk Armbestuur van R enkum om steun 
had verzocht, de poli tie te Arnhem zich zij n 
lot heeft aangetrokken en hij eenige dagen op 
het politiebureau heeft vertoefd, terwijl in
middels zonder gevolg was getrach t hem weer 

in het Gemeente-Ziekenhuis te doen opnemen, 
waartegen de Directie bezwaar bleek te heb
ben; dat :iVIosman daarop per auto door twee 
Inspecteurs van Politie op 18 D_ecember 1930 
naar Enschede is overgebracht, waar, in -sa
menwerking met den Commissaris van Politie 
aldaar, die een rechercheur ter beschikking 
stelde, tevergeefs gepoogd is patiënt's broed01· 
J an Mosman en andere familieleden te be
wegen, zich zijn lot aan te trekken, waa1·na 
Mosman op kosten van den pastoor van de 
Roomsch-K atholieke K erk op de Markt te 
Enschede voor enkele dagen in een hotel is 
opgenomen, in afwachting van den uitslag van 
nadere pogingen tot het verkrij gen van de 
medewerking van de familie; dat, toen ook 
die faalden en de patiënt op last van den 
hotelhouder op 23 December 1930 uit het ho
tel naar het huis van zijn broeder J an werd 
overgebracht, deze hem den volgenden dag 
heeft doen vervoeren naar de Roomsch-Katho
Iieke Kerk op de Markt te Enschede, in de 
verwachting, dat het hem op die wijze niet 
aan hulp zou blijven ontbreken, met gevolg, 
dat Mosman nog denzelfden dag voor reken ing 
van het Burgerlijk Armbestuur van Enschede 
in een ziekenhuis aldaar werd opgenomen; 

dat Burgemeester en Wethouders van En
schede van oordeel zijn, dat zich h ier een 
geval van afschuiving, als bedoeld in art. 40 
der Armenwet, heeft voorgedaan, en mede
deelen , dat volgens de verklaring van Mos
man, deze tijdens zijne verpleging in het Sint 
Elisabethsgasthuis te Arnhem ziekengeld heeft. 
ontvangen, waarvan de uitkeering tijdel ijk is 
onderbroken; dat later hem het geheele 
restant is uitgekeerd en h ij zelf o. m. 2/3 deel 
moest afdragen aan dat gasthuis; dat het 
huns inziens op den weg van het B urgerl ijk 
Armbestuur van Renkum had gelegen, zich 
krachtens het bepaalde bij a,·t. 47 der Ziekte
wet in het bez it te stellen van dat 2/3 ge
deel te van het ziekengeld gedurende den tijd, 
dat Mosman voor rekening van d ie instelling 
werd verpleegd; élat, nn dit niet is gesch ied, 
het den indruk wekt, dat men op deze wijze 
invloed op i\Iosman heeft willen oefenen, dat 
hij onafhankelijk van het Burgerlij k Armbe
stuur kon handelen; dat het verklaarbaar is, 
dat Mosman opneming in het Gemeente-Zie
kenhuis weigerde; dat de Amhemsche poli tie 
Mosman, zonder afdoende zekerheid te bezit
ten, dat hij door zij ne familie te Enschede 
verder zo ude worden onderhouden, naar die 
gemeente heeft vervoerd; dat het optreden 
van de Arnhemsche politie van bij zonderen 
invloed is geweest op de komst van Mosman 
te Enschede ; dat de kosten van ondersteuning 
niet ten I aste van de gemeente Enschede moe
ten komen; 

dat Burgemeester en Wethouders van Renkum 
schrijven, dat door het Burgerlijk Armbestuur 
in hunne gemeente geenerlei invloed is uitge
oefend op het vertrek van l\1osman; dat Mos
man zich voor e igen rekening naar Enschede 
heeft doen vervoeren en zich daardoor aan de 
bemoeiïngen van het Burgerlijk Armbestuur te 
Renkum heeft onttrokken; dat huns inziens 
de kosten van verpleging te Enschede niet 
door de gemeente Renkum behooren te "·orden 
gedragen; 
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dat Burgemeester en ,vethouders van Arn
hem als hunne meening terzake doen kennen, 
dat, wijl Mosman in het Sint Elisabethsgast
huis in hunne gemeente werd ve rp leegd met 
steun van het Burgerlij k Armbestuur van R en
kum en dit Armbestuur ook de kosten van 
verpleging in het Gemeente-Ziekenhuis zou 
hebben gedragen, er huns inz iens geen rui~te 
overblijft voor de gedachte, dat van de z1Jde 
van het Gemeen tebestuur van Arnhem pogin
gen zouden zijn aangewend om Mosman te 
bewegen hunne gemeente te verlaten; dat 
Arnhem' geen belang bij het vertrek van Mos-

• man had; dat uit de ingewonnen politierap
porten bovendien blijkt, dat de overbreng ing 
van Mosman naar Enschede heeft plaats ge
vonden ingevolge di ens verlangen; dat huns 
inziens de verplegingskosten van Mosman te 
Enschede niet door de gemeente Arnhem be
hooren te worden betaald; 

0 . dat tegenover de verklar ing van den In
specteur der Arnhemsche politie, dat Mosman 
tijdens zij n verbl ij f op het bureau van pol itie 
aldaar den wensch heeft te kennen gegeven, 
naar Enschede te worden overgebracht, ten 
e inde andermaal te trachten, door zijne fam ilie 
aldaar te worden geholpen, niet is komen vast 
te staan, dat de Arnhemsche politie en niet 
hijzelf het initiatief tot zij ne overbrenging zou 
hebben genomen; 

dat, toen deze overbrenging plaats vond, 
het geenszins als uitgesloten was te beschou
wen, dat de familie er toe wu zijn te brengen, 
zich het lot van Mosman aan te trekken; 

dat onder deze omstandigheden, daargelaten 
nog, in hoeverre de gemeente Arnhem belang 
had bij Mosman's vertrek naar elders, van 
eene ongeoorloofde afschuiving van den arm
lastige van wege den Burgemeester van Arn
hem niet kan worden gesproken; 

0. wijders, dat niet is aangetoond dat eenige 
invloed van het Burgerlijk Armbestllur te 
R enkum tot de komst van Mosman te En
schede zou hebben meegewerkt, zoodat ook aan 
deze instelling hier geen afschu iving ten laste 
kan worden gelegd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld iu 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsdien m et betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 
en Landbouw is belast, enz. 

7 Septernbe,· 1931. RONDSCHRIJVEN van 
den M inister van Staat, Minister van Bin
nenl andsche Zaken en Landbouw aan 
heeren Commissarissen der Koningin in 
de onderscheidene provinciën, betreffende 
Uitvoering Ambtenarenwet enz. 

Ik heb de eer U.H.E.G. mede te deelen, 
dat in verband met artikel 11, eerste en tweede 
lid van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment (Stbl. no. 248 - 1931) in het vervolg, 
aan benoemde en opnieuw benoemde burge
meesters, in plaats van een gezegeld uittrek
sel uit het desbetreffend Koninklijk besluit, 
door de zorg van mijn Departement een 
schri ftelijke aanstelling zal worden uitgereikt. 

T en einde enz. (B.) 

8 September 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72. ) 

De vervanging van een bestaande hou
ten brug, toegang gevend tot het school
terrein, door een brug van beton brengt 
geen zoodanige wijzig ing in den toegang 
tot het terrein, dat zij zou zijn aan te mer
ken a ls eene verandering van inrichting 
in den zin van art. 72; evenmin is hier 
sprake van verbouw in den zin van dat 
art.ikel. 

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

het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van eene Nederlandsche H er
vormde School met den Bijbel voor Koude
kerk en Hazerswoude (Rijndijk ), gevestigd te 
Koudekerk, tegen het besluit van Geel. Staten 
van Zuid-H oll and van 30 Maart 1931, n°. 
246, tot ongegrondverklaring van zij n beroep 
tegen het beslui t van den R aad der gemeent,, 
Koudekerk van 28 Augustus 1930, houdende 
a fwijzende beschikking op het overeenkomstig 
art. 72 der L ager Onderwijswet 1920 ingediend 
verzoek om medewerking voor de vervangi11g 
van eene tot de schoolterreinen toegang geven
de houten brug door eene brug van beton; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
Augustus 1931, n°. 478; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
September 1931, n°. 12655, afd. L. 0. F. ; .. 

0 . dat de Raad der gemeente Koudeketk b1J 
besluit van 28 Augustus 1930 afwij zend heef t 
beschikt op het verzoek van het bovengenoem
de Schoolbestuur tot besch ikbaarstelling van 
gelden tot een bedrag ad f 450 voor de ver
vanging van een tot de schoolterreinen toegang 
gevende houten brug, door een betonnen brug, 
daarbij o. a. overwegende, dat het h ier geldt 
de vervanging van een reeds bestaande brug ; 
dat ten gevolge van deze vervanging geen ver
andering van inrichting als bedoeld in art. 72, 
le lid, der Lager Onderwijswet 1920 plaats 
vindt, terwijl zij ook geen verbouw betreft, al ,; 
bedoeld in art. 73, 3e lid, dier wet; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Geel. Staten van Zuid-Holl and in beroep 
was gekomen, deze bij hun besluit van 30 
Maart 1931, n°. 246, het beroep ongegrond 
hebben verklaard, daarbij o. ·a. overwegende, 
dat de brug de eenige verbind ing vormt tus
schen het school terrein en den openbaren weg, 
welke door eene sloot van dit terre in is ge
scheiden; dat, aangezien op grond van het 
bepaalde in · art. 72, 2e lid, dei· wet de ter
reinen, bij eene school behoorend, met het 
schoolgebouw worden vereenzelvigd en deze 
dan ook geacht worden hie1·van een integree
rend deel uit te maken, di t evenzeer geldt 
voor de afscheiding van die terreinen en den 
aangebrachten toegang tot die terreinen; dat 
op · grond van het vorenstaande de hjer in het 
geding zijnde brug dan ook als een onderdeel 
van het schoolgebouw met daarbij behoorend 
terrein, bedoeld in art. 72 der wet, moet wor
den aangem erkt; dat thans nog te beant
woorden overblijft de vraag, of eene vernieu
wing van deze brug, op de wijze als door het 
schoolb~stuur gewenscht, geacht moet worden 
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te vallen onder de werking van art. 72 der ' 
wet; dat deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord, aangezien van eene verbouw ing 
of verandering van inrichting, a ls in dat arti
kel bedoeld, hier niet kan worden gesproken, 
terwijl evenmin een der andere geval len, in 
dat artikel bedoeld h ier van toepass ing is; 
dat immers door deze vernieuwing geenerl ei 
wijziging wordt gebracht in den aard, de in
r ichting of bestemming van den toegang tot 
het schoolterrein ; dat het hier slechts betreft 
het aanwenden van ander materiaal in de 
plaats van het tot nu toe gebruikte, hetwelk, 
naar uit de door het schooltoezicht u itge
brachte rapporten gebleken is, wegens lang
durig gebru ik in versleten toestand verkeert; 
dat de op deze vernieuwing vallende kosten 
dan ook geacht moeten worden te behooren 
tot de gewone onderhoudsuitgaven, noodig 
voor de instandhouding van de school, welke 
op de wijze, a ls in art. 101 der wet geregeld, 
aan het schoolbestuur kunnen worden vergoed; 

dat van dit beslui t het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat z. i. 
hier een der gevallen van art. 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 in het ged ing is; dat door 
de volled ige afbraak van de oude houten brug 
en ha re vervanging door een brug van beton 
wel degelijk wijzi ging wordt gebracht in den 
aard en de inrichting van den toegang tot het 
schoolterre in ; 

0. dat met Ged. Staten en den gemeente
raad moet worden geoordeeld , dat door de 
vervanging van de bestaande houten brug door 
een brug van beton geen zoodanige wijziging 
in den toegang tot het schoolterrein wordt ge
bracht, dat zij zou zijn aan te merken a ls eene 
verandering van inrichting in den zin van art. 
72 der Lager Onderwijswet 1920, terwijl hier 
e venmin van verbouw in den zin van dat arti
kel sprake kan zijn ; 

dat mi tsd ien terecht de gevraagde medewer
king aan het school bestuur is onthouden; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

9 Sept ern ber 1931. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 , 9e 
lid j 0 art. 107.) 

T en onrechte heeft de Raad bij de toe
kenning van de vergoeding voor verstrekt 
vakonderwijs buiten aanmerking gelaten 
een ige vakonderwijzers, die als gewoon 
onderwijzer werkzaam waren aan een an~ 
clere school clerzelfde school ve1·eeniging, 
op grond dat zij a ls vakonderwijzer een 
tweede bewijs als bedoeld in art. 107 lid 
1 onder c. h adden moeten overleggen. 
Daarnan doet niet a f, of zij aanvankelijk 
slechts als klasseonderwijzer aan eene 
school waren verbonden en daarna tevens 
waren verbonden aan eene andere school 
nis vakonderwijzer. 

Aan art. 107 is, ook door een vakonder
wijzer, voldaan, wanneer de lagere a kte is 
over gel egel . 

Wij WILHELMINA, enz. : 
Beschikkende op het beroep, ingesteld dooi· 

den rnad der gemeente Almelo tegen het be
slu it van Ged. Staten van Overijssel van 14 
April 1931 , 2e afd., n°. 2883/2595, waarbij , 
met vernietiging in zooverre van het besluit 
van dien raad van 13 Februari 1930, ten be
hoeve van de bij zondere lagere scholen van de 
Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te 
Almelo aan de Bornschestraat en de Hof
kampstraat a ldaar, nader is vastgesteld de 
vergoeding, bedoeld in art. 101 , 9e lid , der 
Lager Onderwij wet 1920 ; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Juli 1931, n°. 456; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 4 
September 1931, n°. 12349, Afd. L. 0. F . ; 

0. da t de Raad der gemeente Almelo bij 
besluit van 13 Februari 1930 de vergoed ing, 
bedoeld in art. 101 , lid 9, der L ager Onder
wijswet 1920 heeft vastgesteld over het jaar 
1927, daarbij wat betreft de bijzondere school 
van de Ver.,,,uii;iui, ,cor Christelijk Volkson
derwijs te Almelo aan de Bornschestraat buiten 
aanmerking latende één vakonderwijzer en één 
vakonderwijzeres, en wat betreft de bijzondere 
school dier Vereeniging aan de Hofkampstraat 
één vakonderwijzer, uit overweging, dat zij niet 
in het bezit waren van het bij art. 107 , lid 1, 
onder c, der Lager Onderwijswet 1920 ver
eischte bewijs; 

dat, nadat het School bestuur bij Ged. Staten 
van Overijssel in beroep was gekomen, dit 
college bij besluit van 14 April 1931 met ver
nietiging van het bestreden raadsbesluit de 
vergoeding gewijzigd heeft vastgesteld , daarbij 
overwegende, dat de niet voor vergoeding in 
aanmerking gebrachte vakonderwijzers a ls ge
woon onderwijzer{es) werkzaam waren aan de 
anderé school der Vereeniging dan waaraan 
zij als vakonderwijzer(es) optraden; dat die 
onderwijzer(essen), voordat zij als vakonder
wijzer optraden, zich n iet opnieuw voorzien 
hebben van het bewijs c bedoeld in art. 107, l e 
lid, dei· Lager Onderwijswet 1920, op grond 
waarvan het gemeentebestuur van oordeel is, 
dat die onderwijzers onbevoegd zijn tot het 
geven van vakonderwijs aan de betrekkelijke 
scholen en mitsdien niet voor vergoeding in 
aanmerking kunnen worden gebracht ; dat ui t 
de overgelegde bescheiden blijkt, dat aan de 
bedoelde vakonderwijzers bij hunne aanstel
ling tot gewoon onderwij zer (es) aan de ge
noemde lagere scholen is uitgereikt het meer 
genoemde bewijs c, terwijl ui t het advies van 
den Onderwijsraad bovendien blijkt, dat bij het 
ui treiken van dat bewijs niet alleen de lagere 
akte, maar ook de voor het geven van vak
onderwijs in de lich amelijke oefening ver
e ischte bij-akte door de belanghebbenden is 
overgelegd ; dat art. 107, l e l id, onder c, 
spreekt van een bewijs, dat burgemeester en 
wethouders der gemeente, waar het onderwijs 
gegeven zal worden, de akte van bekwaam
heid en het getuigschrift als in art. 35, le lid , 
onder b, vermeld en waarop het voorlaatste 
en het laatste lid van dat artikel van toepas
sing zijn, hebben gezien en in orde bevonden ; 
dat een onderwij zer in het bezit van een der-



191 l:J SEPTEMBER 1931 
gelijk bewijs in de gemeente van afgifte onder
wijs kan geven aan de daar aanwezige bijwn
dere schol en; dat voor het optreden aan eene 
andere chool dan waaraan de onderwijzer 
aanvankelijk werd benoemd, evenals voor het 
optreden daarna als vakonderwijzer, de onder
wijzer volgens hunne meening niet in het bezit 
behoeft te zijn van een pjeuw bewij c, omdat 
door bezit van het bewijs de onderwijzer be
voegd i bijzonder lager onderwijs in de ge
meente van afgifte te geven; dat mitsdien dP 
bedoelde 3 vakonderwijzers ten onrechte niet 
voor vergoeding in aanmerking zijn gebracht; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat een onderwijzer, die aan eene 
tweede bijzondere school in de gemeente wordt 
verbonden, opnieuw een visum van burge
meester en wethouders moet ontvangen, inwn
derheicl wanneer hij in nieuwe kwaliteit, na
melijk als vakonderwijzer, zal optreden; dat 
bovendien het optreden van een klasseonder
wijzer aan de eene school en a ls vakonderwij
zer aan eene andere school der Vereeniging 
kwalij k door het onderwijsbelang kan worden 
geboden; 

0. dat Geel . Staten op goede gronden hebben 
beslist, dat de Raad van Almelo bij de toe
kenning van de vergoeding voor verstrekt vak
onderwijs ten onrechte buiten aanmerking 
heeft gel aten de 3 bovenbedoelde vakonder
wijzers; 

dat immers deze onderwijzers in het bezit 
waren van een door Burgemeester en Wethou
ders afgegeven bewijs a ls bedoeld in art. 107, 
l e lid, onder c, der Lager Onderwijswet 1920; 

dat daaraan niet afdoet, of zij aanvankel ijk 
slechts aan eene school waren verbonden als 
klasseonderwijzer en daarna tevens waren ver
bonden aan een and!!re chool als vakonder
wijzer ; 

dat de burgemeester van Almelo ter open
bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uitge
bracht, nog heeft betoogd, dat de vakonder
wijzeres, wier belooning door den gemeenteraad 
buiten aanmerking is gelaten, alleen de lagere 
a kte en niet de bij -akte voor lichamelijke 
oefening aan burgemeester en wethouders had 
overgelegd, maar dat zu lks niet ter zake doet, 
aangezien aan art. 107 der wet, dat slechts 
e ischt het bezit van eene akte van bekwaam
heid, voldaan is, wanneer de lagere akte is 
overgelegd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

\ ~1eten chappen is belast, enz. 
(A.B.) 

9 S epte,nber 1931. KONINKLIJ K BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72. ) 

De kosten van aanleg en betegeling van 
een toegangsweg van den opElnbaren weg 
naar en ten behoeve van een bijzondere 
school behooren te worden aangemerkt a ls 
kosten van vernndering van inrichting van 
het choolgebouw met bij behoorenden 

grond, als bedoeld in art. 72. Daaraan, 
doet niet af, dat bij de schatting van het 
schoolgebouw de toegangsweg buiten be
schouwing is gelaten. 

W ij Vi7ILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van den Heiligen Joannes den Doo
per te Hoeven, tegen het besluit van Geel_ 
Staten van Noord-Brabant van 22 April 1931, 
G n° . 303, 4e Afd., ongegrond verklarende 
zijn beroep tegen het besluit van den raad: 
der gemeente Hoeven van 19 December 1930, 
houdende weigering van de overeenkomstig 
art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking voor den aanleg en de 
betegeling van een toegangsweg van den open
baren weg naar en ten behoeve van de onder 
zijn bestuur staande school Dorp A 43 aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Juli 1931, n°. 457; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
September 1931, n°. 12476, afd. L. 0. F.; 

0. dat de raad van Hoeven in zijne ver
gadering van 19 December 1930 afwijzend 
heeft beschikt op de aanvrage van het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de pa
rochie van den Heiligen Joannes den Dooper 
aldaar tot besch ikbaarstell ing van gel den, be
noodigd voor den aanleg en de betegeling van 
den toegangsweg van den openbaren weg naar 
en ten behoeve van de onder zijn bestuur 
staande bijzondere I agere meisjesschool, Dorp. 
A. 43, zulks op verschillende gronden o.m. 
dat de aanvrage geen steun vindt in art. 72 
der Lager Onderwijswet 1920; 

dat, nadat het Schoolbestuur van deze be
slissing bij Ged. Staten van oord-Brabant in 
beroep was gekomen, dat college bij besluit: 
van 22 April 1931, G n°. 303, 4e A fd., met 
bevestiging van het bestreden raadsbesluit 
het daartegen ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard, uit overweging, dat, wat er 
ook moge zijn van de beweegredenen, die aan 
's Raads afw ijzend beslu it ten grnndslag li g
gen, vóór alles dient te worden uitgemaakt, 
of de door het schoolbestuur aan den ge
meenteraad gerichte aanvrage op de in art. 
72 der Lager Onderwijswet 1920 bedoelde han-

1 delingen betrekking heeft, namelij k het ves
t igen, uitbreiden of verbouwen van eene bij 
zondere school, de verandering van im·ich
ting van het gebouw der school of het aan
schaffen van schoolmeubelen, de leer- en 
hulpmidelen daaronder begrepen; dat het wel 
vanzelf spreekt, cl.at geen nieuwe school wordt 
gesticht, noch uitbre iding of verbouwing van 
de school plaats heeft, of nieuwe meubelen 
met leer- en hulpmiddelen worden aange
schaft; dat evenmin de inrichting van het 
gebouw der school wordt veranderd ; dat im
mers de gelden zijn aangevraagd voor den 
aanleg en de betegeling van een toegangsweg 
van den openbaren weg naar het schoolter
rein, maar dat die toegangsweg, zij nde de 
weg, waarlangs van den openbaren weg het 
schoolterre in wordt berei kt, geen deel u it
maakt van de school met bijbehoorenden
grond; dat, al maakt de ingang tot het school-
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_gebouw zonder twijfel deel daarvan uit, dit 
toch niet het geval is met den toegangsweg 
,daarheen; dat derhalve de aanvrage van het 
school bestuur, aan den gemeenteraad gericht, 
geen steun vindt in de wet en dus dat college 
terecht de gevraagde medewerking heeft ge
weigerd ; 

dat van dit be luit het schoolbestuur bij 
üns in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
.het standpunt van Gedeputeerde Staten zich 
naar de meening van het schoolbestuur niet 
verdraagt met de op dit punt bestaande juris
prudentie; dat het tot staving van deze mee
ning moge wijzen op Ons besluit van 16 Fe
bruari 1928, n°. 23, in verband met Ons be
sluit van 6 November 1929, n°. 20; dat bij het 
besluit van 16 Februari 1928, n°. 23, is be
.si ist, dat, aangezien de raad op verzoek van 
het schoolbestuur om de medewerking tot ver
nieuwing van den toegangsweg tot de 
Roomsch-Katholieke Meisjesschool niet binnen 
drie maanden een met redenen omkleed wei
.gerend besluit had genomen, artikel 76, l e 
lid, der wet van toepassing werd en de ge
meenteraad moest geacht worden tot mede
,werking te hebben besloten; dat bij besluit 
van 6 November 1929, n°. 20, op die beslis
.sing in zooverre werd teruggekomen, dat werd 
bes! ist, dat, nu achteraf was gebleken, dat 
door het school bestuur geen verzoek was ge-
1·icht tot den gemeenteraad, maar tot btu·ge
meester en wethouders, van toepassing van 
art. 76, le lid, der Lager Onderwijswet 1920 
_geen sprake kon zijn; dat uit een en ander 
in onderling verband bezien duidelijk naar 
voren komt Ons standpunt, dat een met re
.:lenen omkleede aanvrage aan den raad om 
medewerking tot vernieuwing van den toe
gangsweg tot de school steun vindt in art. 72 
der wet en dus ook het dd. 8 November 1930 
ingediende verzoek om de gelden te mogen 
,ontvangen voor het verkrijgen, den aanleg en 
de betegeling van een toegangsweg van den 
openbaren weg naar en ten behoeve van de 
-Onderhavige school; dat de raad c.q. het col
lege van Ged. Staten dan ook alleen de 
medewerking hadden mogen weigeren, indien 
,aan de in art. 73 der Lager Onderwijswet 
1920 omschreven vereischten niet was vol
daan, dan wel, indien met de handelingen, 
·waarvoor de gelden overeenkomstig a rt. 72 
worden aangevraagd, de normale eischen 
.zouden worden overschreden; dat de aanvrage 
aan de in de wet omschreven voorwaarden 
voldoet, dat, wat de noodzakelijkheid van den 
toegangsweg betreft, moge worden opgemerkt, 
-dat het toch een levenskwestie voor de school 
is, dat gebouw en speel terrein voor de leer
lingen bereikbaar zijn en dus, wanneer, zoo
als hier, de speelplaats niet direct aan den 
openbaren weg gelegen is, de e isch dat tot de 
aanhoorigheden van de school een toegangs
-weg zal behooren, wat thans nog niet het ge
val is, geen abnormale eisch kan zijn; 

0. dat het schoolbestuur aan den gemeente
raad gelden heeft aangevraagd voor den aan
leg en de betegeling van een toegangsweg 
van den openbaren weg naar en ten behoeve 
van de bijzondere lagere school Dorp A 43; 

dat, aangezien een toegangsweg tot het 
.schoolterrein niet kan worden gemist, de kas-

ten van dit werk behooren te worden aange
merkt als kosten van verandering van in
richting van het schoolgebouw met bijbehoo
renden grond, als in artikel 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 bedoeld '; 

dat daaraan niet afdoet, dat bij de schat
ting van het schoolgebouw de toegangsweg 
buiten beschouwing is gelaten; 

dat deze aanvrage ook niet gezegd kan 
worden de normale eischen, aan het geven 
van I ager onderwijs te stellen, te boven te 
gaan; 

dat krachtens art. 75, 2e lid, de medewer
king slechts kan worden geweigerd, wanneer 
niet aan de in art. 73 der wet omschreven 
vereischten is voldaan; 

dat op g-:rond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat in het onder
werpel ijke geval aan die eischen is voldaan; 

dat in het bijzonder in de bij de aanvrage 
overgelegde toelichting is medegedeeld, dat 
het verzoek is gelegen in het feit, dat tot he
den geen behoorlijke toegangsweg bestaat; 

dat dus de raad op het verzoek om mede
werking niet afwijzend had mogen beschikken 
en zijn besluit mitsdien ten onrechte door 
Ged. Staten is gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Geel . 

Sta ten van Noord-Brabant van 22 April 1931, 
G n°. 303, 4e Afd. en van het besluit van 
den raad der gemeente Hoeven van 19 De
cember 1930 te bepalen, dat de door het 
schoolbestuur gevraagde medewerking voor 
den aanleg en de betegeling van een toegangs
weg van den openbaren weg naar en ten be
hoeve van de onder zijn bestuur staande bij
zondere l agere meisjesschool, Dorp A 43 door 
den raad moet worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·w etenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

12September1931. KONINKLIJK BES.LUIT. 
Het aanbrengen van een loodplaat in 

de fundeer ing van een schoolgebouw brengt 
verandering in de fundeering en is mits
dien als verandering van inrichting vau 
het schoolgebouw aan te merken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld dool' 

den Raad der gemeente Den Helder tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noordhol
land van 6 Mei 1931, no. 172, waarbij, met 
vernietiging van het besluit van dien Raad 
van 25 Iovember 1930, is bepaald, dat de 
dool' het bestuur der Heldersche Schoolver
eeniging te Den Helder overeenkomstig art. 
72 der lager-onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking voor een verandering van de 
fundeering van het gebouw der bijzondere la
gere school aan de Vlamingstraat aldaar als-
11og behoort te worden verleend; 

Den Raad van State enz.; 
0. dat de Raad der gemeente Den Heldel' 

bij besluit van 25 November 1930 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van het be
stuur der Heldersche Schoolvereeniging om 
ingevolge art. 72 der lager-onderwijswet 1920 
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Kel den beschikbaar te ste ll en voor de veran
dering van de fundeering van het schoolge
houw aan de Vlamingstraat, welke verande
ring noodig zou zijn in verband met den 
vochtigheidstoestand der muren, daarbij over
wegende, dat het de bedoeling van het be
stuur is de funcleering of de muren te verbe
t,el'8n, bijvoorbeeld door een of a ndere isolatie
laag in ,het muurwerk te maken; dat ver
andering van de funcleering dus niet plaats 
heeft doch alleen een verbetering zal worden 
aangebracht ; 

dat de door het schoolbestuu ,· bedoelde werk
zaamheden dan ook niet zijn te brengen onder 
,,,era11dering van de inrichting van het ge
bouw" doch behooren tot het clage lijksch on
derhoud; dat de kosten, aan de uitvoering 
van deze werkzaamheden verbonden, zullen 
moeten worden bestreden uit de ingevolge art. 
l Ol der lager-ondenvijswet 1920 toe te kennen 
vergoeding; dat de aanvrage clan ook niet 
kan worden gegrond op art. 72 en volgende 
der wet; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Gedepu
teerde Staten va n Noordhollancl in beroep 
was gekomen, dit College bij besluit van 6 
Mei 1931, no. 172, met vernietiging van het 
bestreden raadsbes luit heeft bepaald, dat de 
gev1·aagde medewerking a lsnog moet worden 
verleend, daarbij overwegende, dat uit het aan 
hun · College overgelegde rapport van den 
Bouwkundig-Inspecteur blij kt, dat de muren 
iu één der beneden-schoollokalen in sterke 
mate vochtuitslag vertoonen, waardoor het lo
l<aal outs ierd wordt en een uitwaseming van 
optrekkend vocht ontstaat, welke a ls schade
lijk voor de gezondheid is aan te merken; 
dat de oorzaak van het vochtig zijn der muren 
in hoofdzaak is te zoeken in het niet-aanwezig 
zijn van een behoorlijk tras- of cementraam; 
dat verbetering kan worden aangebracht op 
de wijze als door het schoolbestuur aangege
ven, namelijk door het aanbrengen van een 
isolatielaag van lood, asphalt of glasplaten, 
nog beter door het aanbrengen van een ge
heel nieuw cementraam; dat hier een con-
tructiefout aanwezig is, ilie bij de gemeente 

bekend moet zijn geweest, toen het gebouw 
aan het school bestuur werd overgedragen, 
welke fout in den loop der jaren verergerd is; 
dat het gebrek, tot welks opheffing de aan
vrage van het schoolbestuur strekt, derhalve 
vormt een constructiefout, en de voor die 
opheffing nooclige constructiewijziging is aan 
te merken als verbouw of verandering van 
inrichting in den zin van art. 72 der lager
onderwijswet 1920; dat de no1male eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
door de uitvoering van het werk niet worden 
overschreden; dat derhalve, nu mede aan de 
in art. 73 de r wet omschreven vereischten is 
voldaan, de gevraagde medewerking behoort 
te worden verleend; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
schoolgebouw aan de H eldersche Schoolver
ecniging is overgedragen, na dat daaraan de 
noodige verbeteringen en wijzigingen waren 
aangebracht, welke verbeteringen en wijzi
g ingen nauwkeurig omschreven waren en na
dat het schoolgebouw door vertegenwoordigers 

L. 1931. 

van den Onderwijsraad , het Rijksschooltoe
zicht, het Schoolbestuur en den Dienst van 
Gemeentewerken was opgenomen, waa rbij van 
eenig gebrek aan de fundeer ing geen sprake 
was; dat naar hunne meening ook geensz ins 
vaststaat, dat de constructie der fundeering 
aanvankelijk niet goed is geweest; dat het 
zijns inziens om herste lling, nooclig geworden 
door gewone slij tage, dus om instandhouding 
gaat, waarvan de kosten uit de in art. 101 
der wet bedoelde vergoeding behooren te wor
den bestreden ; 

0. dat het aanbrengen van een loodplaa t in 
de fundeering van het schoolgebouw verande
ring brengt in deze fundeering en mitsdien 
als een verander ing van inrichting van het 
schoolgebouw kan worden aangemer~t; 

dat deze verbeter ing b lijkens de overgelegde 
stukken a llesz ins noodig is en mitsdien de 
normale e ischen, aan de fundeering van een 
school gebouw te stell en niet te boven gaat; 

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

(Gem. Stem) 

14SPptember 1931. KON! KLIJK BESLUIT. 
(Woningwet A rt. 36.) 

H et belang der rechtszekerheid verzet e,· 
zich tegen, het bestaan van een uitbrei 
d ingsplan afhankelijk te stellen van een 
naar goedvinden van het gemeentebestuur 
àl clan niet te nemen besluit om tot ont
e igening over te gaan. Derhalve pat een 
bepaling, dat het he rziene plan van uit
breiding vervalt, indien niet binnen zes 
maanden na de goedkeuring van da t plan 
met betrekking tot bepaald aangewezen 
perceelen de bescheiden, bedoeld in art. 
80 de Onteigeningswet, voor een ieder ter 
inzage zijn gelegd, en indien niet binnen 
twee jaar na die goedkeuring de onteige
ning bij den rechter is aangevraagd, niet 
in het stelsel der Woningwet. 

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

derscheidenlijk door a. H. van Veeren te Bus
sum, h. H . van Veeren Jr. te Amsterdam, c. 
de Naamlooze Vennootschap M. J . van Hat-
1,um's H avenwerken te Beverwijk en de Naam
looze Vennootschap W. Blankevoort Czn.'s 
Aanneming Maatschappij te Haarlem, d. de 

aamlooze Vennootschap Maatschappij tot 
Exploitatie van Onroerende Goederen in Ne
derl a nd Nommer Twee te Aerdenhout, ge
meente Bloemendaal, e. W. F. Egeman te 
Amsterdam, /. de Naamlooze Vennoot.schap 
" Tri ade" , Maatschappij tot Exploitatie van 
Onroerende Goederen te Amsterdam , g. J . H . 
en G . F. Kaufmann te Amsterdam en A. de 

aamlooze Vennootschap Internationale Cacao
fabrieken te Amsterdam, tegen het besluit 
van Geel. Sta ten van Noord-Holland van 26 
November 1930, n°. 93, tot goedkeuring van 
een besluit van den R aad der gemeente Am
sterdam tot herz iening van het uitbre idings
plan voor de Watergraafsmeer ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Ge chill en van Bestuur, gehoord, adviezen 

13 
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van 15 Juli 1931, n°. 407, en 19 Augustus 1 

1931, n°. 407/125; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid , Handel en Jijverheid van 10 Septem
ber 1931 , n°. 6696 M/P.B.R. , Afdeeling Volks_ 
gezondheid; 

0. dat de Raad der gemeente Amsterdam bij 
besluit van 19 Juni 1929, n°. 333, heeft vast
gesteld een plan tot herziening van het plan 
van uitbreiding voor de ,vatergraafsmeer, 
vast.gesteld door den Raad der voormalige ge
meente Watergraafsmeer in zijne vergadering 
rnn 6 April 1907, zooals dit door dien Raad 
1 ater is gewijzigd; 

dat do Raad der gemeente Amsterdam bij 
besluit van 22 October 1930, n°. 1030, zijn 
genoen1d besluit hee ft aangevuld met eene 
bepaling, er toe strekkende, dat het herziene 
plan van uitbreiding vervalt, indien niet bin
nen zes maanden na de goedkeuring van dat 
plan met betrekking tot de perceelen, ka
dastraal bekend als gemeente Watergraafs
meer, Sectie A, nummers 2121, 630, 778, 1458, 
1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 
1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 
1474, 1475, 1587, 1626, 1150, 1922, 2120, 339, 
340, 341, 343, 344, 345, 354, 355, 356, 359 , 
362, 366, 368, 370, 371, 379, 380, 675, 676, 
677, 678, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 
699, 700, 701, 825, 826, 331, 369, 111, 112, 
12~ 688, 690, 691, 1307, 1311, 2532, 1339, 
Z533, 2835 en 3096 en Sectie B nummers 210 
en 800, de bescheiden, bedoeld in artikel 80 
der Onteigeningswet, voor een ieder ter in
zage zijn gelegd en indien niet binnen twee 
jaar na die goedkeuring de onteigening bij 
den rechter is aangevraagd; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij be
sluit van 26 November 1930, n°. 93, het 
raadsbesluit van 19 Juni 1929, zooals dat is 
aangevuld bij het raadsbesluit van 22 Oe
i.ober 1930, hebben goedgekeurd; 

dat H. van Veeren en H. van Veeren Jr. in 
beroep aanvoeren, dat de eerstgenoemde is 
eigenaar van de perceelen aan de Scbagerlaan 
Sectie A nummers 1458 tot en met 1474, 1475, 
1626, 2120 en 1150, tezamen groot 2 H.A., 79 
Aren en 29 centiaren, en aan den Ringdijk, 
Sectie A nummers 630, 1687, 1922 en 778, 
tezamen groot 55 Aren, 34 centiaren, en dat 
de andere appellant e igenaar is van het per
ceel kadastraal bekend gemeente Watergraafs
meer, Sectie A n°. 2121, groot 40 Aren; 

dat de bebouwbare oppervlakte hunner eigen 
dommen door de herziening van het uitbrei 
dingsplan zeer aanzienlijk is verminderd; dat 
Ged. Staten, blijkbaar van oordeel, dat door 
deze herziening de belangen van hen, appel
lanten, te zeer werden benadeeld, aan het Ge
meentebestuur van Amsterdam in overweging 
hebben gegeven, het raadsbesluit van 19 Juni 
1929 aan te vullen in voege a ls is geschied 
bij raadsbesluit van 20 October 1930; dat ar
tikel 31 der Woningwet wel aan den Ge
meenteraad de bevoegdheid geeft om een uit
breidingsplan vast te stellen of een bestaand 
uitbreidingsplan te herzien, maar niet, om 
dit voorwaardelijk te doen , en zeker niet op 
de voorwaarde, zooals in casu, dat een door 
de Gemeente reeds goedgekeurd herz 'en p lan 
van uitbreiding weer komt te vervallen, in-

dien door de Gemeente niet binnen zes maan
den na de goedkeuring va11 dat plan doo,· 
Ged. Staten de bescheiden, bedoeld in artikel 
80 der Onteigeningswet, ter inzage zijn ge
legd en indien niet binnen twee jaren na die 
goedkeuring de onteigening bij den rechter i 
aangevraagd; dat toch het gevolg va11 een en 
ander kan zijn, dat er nog twee jaren. na de 
voormelde goedkeuring van Ged. Staten kun
nen verloopen, zonder dat men weet, aan 
welk uitbreidingsplan men zich , hetzij bij 
bebouwing, hetzij bij aankoop van gronden in 
Watergraafsmeer, heeft te houden; dat voorts 
Ged. Staten blijkbaar wel hebben bedoeld, dal 
bij het vervullen van de voormelde yoorwaar
den de voormelde perceelen zullen worder, 
onteigend overeenkomstig hunne bestemming 
als bouwterrein, welke door de omliggende 
bebouwing aangewezen bestemming volgens het 
vorige uitbreidingsplan behoorlijk kon worden 
verwezenlijkt, doch welke bestemming volge11~ 

. het thans herziene uitbreidingsplan nagenoeg 
geheel komt te vervallen; dat de verYul I in g
van die goede bedoeling echter door de na 
koming van de voormelde voorwaarden niet 
kan worden bereikt; dat immers ook bij ont
e igeningen in het belang van de volkshuis
vesting de perceelen worden onteigend in den 
staat, waarin zij ten tijde van het vonnis Yel'
keeren, cl. i. dus in casu bezwaard met het 
herziene uitbreidingsplan, dat het onmogelijk 
maakt, dat de onderhavige perceelen, met 
uitzondering van enkele kleinere stukken, 
kunnen worden bebouwd; 

dat het bij eene zoodanige onteigening dall 
ook volgens artikel 92 der Onteigeningswet 
slechts de vraag is, wat deze perceelen, di e 
door het n ieuwe uitbreidingsplan ten zeer te 
zijn bezwaard, in het daargenoemde tijdperk 
hadden kunnen opbrengen, indien zij in den 
staat, zooals zij ten tijde van het vonnis zullen 
zijn, in het voornoemde tijdperk ten verkoop 
waren aangeboden; dat zóó ook de Rechtbank 
te Almelo besliste bij vonnis van 19 Januari 
1927 ; dat in ieder geval iedere, door der.: 
wetgever in artikel 92 der Onteigeningswet ge
dachte kooper van deze terreinen, al zouden 
die ook in het bij dat artikel genoemde tijde 
perk moeten worden beschouwd als nog te ver
keeren onder het vi-oegere uitbre idingsplan. 
niet meer zou geboden hebben dan den prij!;,, 
di en deze perceelen onder het nieuwe uitbrei
dingsplan hebben, daar dit nieuwe uitbrei 
dingsplan niet alleen toen in voorbereid in~ 
was. maar zei fs reeds bij GemeenteraadsbE> 
slu it van 19 Juni 1929 was vastgesteld; dat 
de bestemming, die bij een te voren algemeen 
bekend geworden uitbreidingsplan is vastge
steld, invloed mag uitoefenen op de waarde. 
welke in het in artikel 92 der Onteigenings
wet bedoelde tijdperk als de werkelijke waarde 
wordt aangemerkt; dat bovendien wordt op 
gemerkt, dat het uitbreidingsplan niet ver' 
valt, indien de gemeente de bedoelde voor
waarden wel nakomt, doch om een of andere 
reden niet-ontvankelijk mocht worden ver
klaard in haren eisch tot onteigening ; dat 
hetzelfde het geval is, indien artikel 55 de,· 
Onteigeningswet toepassing mocht vinden; dat 
h. i. de goedkeuring alsnog aan de herzienin(f 
van het uitbreidingsplan behoort te worden 
onthouden: 
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dat d aamlooze Vennoo •chap M. J . van 
H attum's Havenwet·ken en de Naamlooze Ven
'11ootschap W. Blankevoort Czn.'s Aanneming 
Maatschappij aanvoeren, dat zij ûjn eigena-
1·en van een aaneengesloten complex gronden, 
k.Ldastraal bekend gemeente Watergraafsmeer. 
Sectie A nummers 699, 700, 701, 681, 354, 
355, 356, 825, 682, 826, 359, 368, 369, 366, 
362, 370, 371, 684, 683, 687, 686, 685, 380, 
379, 331, 678, 677, 676, 675, 345, 344, 339, 
343, 341 en 340, ter gezamenlijke oppervlakte 
van 39 Hectai-en, 33 Aren, 10 centiaren; d,it 
deze gronden zijn bouwterrein en ook als zoo
danig zijn aangell"ezen in het oorspronkelijke 
11itbreidingsplan; dat deze gronden reeds zou
rlen zijn bebouwd, ware het niet, dat de ge
meente Amsterdam na de annexatie van Wa
tergraafsmeer de vereischte medewerking aan 
particulieren tot het in exploitatie brengen 
Yan hunne bouwterreinen ste lselmatig heeft 
geweigerd; dat de gemeente in dienzelfden 
t ijd hare eigen gronden wèl in exploitatie 
heeft gebracht en daarbij in strijd met het 
destijds geldende uitbreidings- en stratenplan 
heeft gehandeld ; dat thans de gronden der 
a ppellanten bijna geheel zijn aangewezen voor 
wegen, parken enz. en niet voor bebouwing; 
dat Ged. Staten de door haar tegen de her
zieni ng ingebrachte bezwaren principieel juist 
hebben bevonden en als gevolg daarvan de 
Gemeenteraad bij besluit van 22 October l&öO 
zijn besluit van 19 Juni 1929 heeft aangevuld ; 
dat het plan door de toegevoegde bepaling bij 
niet vervuiling van de daarin gestelde voor
waarden komt te vervallen; dat a l dus eene 
periode van onzekerheid ontstaat, die 2 jaren 
kan duren; dat zij dit in strijd achten met 
artikel 31 der Woningwet; dat de wet geen 
voorwaardelijk uitbreidingsplan kent; dat bo
vendien het met de toevoeging beoogde doel 
11iet zal worden bereikt; dat immers daarbij 
over het hoofd is gezien, dat het nieuwe plan 
reeds was vastgesteld op 19 Juni 1929, dus 
meer clan 5 maanden vóór den aanvang van 
den termijn, waarnaar krachtens artikel 92 
der Onteigeningswet de waarde der perceelen 
beoordeeld moet worden; dat gegad igden voor 
terreinen in de Watergraafsmeer toen onge
twijfeld reeds rekening hebben gehouden met 
de het·ziening; dat zij in dit verband mag 
wijzen op het standpunt, ingenomen door de 
rechtbank te Almelo, dat het van kracht wor
den van een uitbreid ingsplan is eene omstan
digheid, die den toestand der te onteigenen 
objecten bepaalt en dus in aanmerking komt, 
indien het uitbreidingsplan tijdens de ont
e igening van kracht is, ook al was dit nog 
niet het geval in de periode, bedoeld in ar
t i kei 92 der Onteigeningswet; dat zij ver
weken, alsnog de goedkeuring aan de herzie
ning van het uitbreidingsplan te onthouden; 

dat de aamlooze Vennootschap Maatschap
pij tot Exploitatie van Onroerende Goederen 
in ederlancl Nommer Twee aanvoert, dat zij 
is eigenaresse der perceel en kadastraal be
kend gemeente Watergraafsmeer, Sectie A 
11ummers 111, 112, 1307, 688, 690, 691, 120 en 
1311, te zamen groot 3.79.92 H.A.; dat daar
van minder dan 8 procent voor bebouwing ,u 
aanmerking zal mogen komen, zooclat zij 
groote schade zal lijden; dat de gemeente 

daarcnt.egen een gering deel van den haar in 
eigendom toebehoorenden grond voor straten, 
parken enz. heeft bestemd; dat zij zich met 
de bij rnaclsbesl ui t van 22 October 1930 toe
gevoegde bepaling niet kan vereenigen, daar 
de w t geen voorwaardelijk uitbreidingsplan 
kent en door die bepaling niet gewaarborgd 
wo"dt, dat haar gronden in geval van ont
e igen ing als bouwterrein zullen worden ge
Laxeercl; dat zij verzoekt, aan de herzie11ing 
van het uitbreidingsplan a lsnog goedkeuring
te onthouden; 

dat w·. F . Egeman aauvoert, dat hij eige
naar is van een aaneenges loten complex gron
den, ge legen aan den Middenweg en de Kruis. 
laan (Sectie B. nummers 105, 106, 107, 116, 
117, 632, 833, 1751, 832, 849- 860) , ter op
pervlakte van ruim 11 H.A., en vau het per
ceel Sectie A No. 1705 (23 Aren 33 centiaren , 
huis en tuin) aan den Miclclenweg, en het 
daaraan grnnzende perceel No. 2814 (1 H.A., 
50 Aren, 10 centiaren); dat het Gemeente
bestuur geweigerd heeft, hem de vereischtc 
medewerking te verleenen voor het in ex
ploitatie brengen van zijn bovengenoemd 
grondencomplex aan den Middenweg en de 
Kruislaan; dat de gemeente echter haal' eigen 
bezit wèl in explo itatie heeft gebracht en zich 
daarbij niet heeft gehouden aan het bestaan
de straten- en uitbreidingsplan; dat van het 
bovengenoemde complex , dat rnim 11 H.A. 
groot is, in het bestaande plan 82.230 M2 voo,· 
bebouwing is aangewezen, en in het nieuwe 
slechts 57.015 M2 ; dat het z.i. niet noodig 
is, op dit complex plantsoenen en pleineu 
aan te leggen; dat voorts de Zuidelijke grens 
van de Van der \Vaalsstraat ( die aan de 
Noordzijde reeds bebouwd is) juist zóó is ge
projecteerd, dat deze n iet amenvalt met de 
scheidingslijn tusschen het terre in van de ge
meente en dat van hem appellant, doch even 
ten Noorden daarvan valt, als gevolg waar
van hij voor de bebouwing van de koppen der 
bouwblokken (uitkomende op de Van der 
Waal sstraat) een, zij het ook geringe, opper
vlakte grond van de gemeente zal moeteu 
koopeu, derhalve in de macht van de ge
meente zal zijn, hetgeen hem, gelet op de 
ondervonden behandeling, voor de toekomst 
het ergste doet vreezen; dat deze ongewenscht" 
en zelfs onnatuurlijke toestand gemakkel ijk 
ongedaan kan worden gemaakt, door de Var; 
der W aalsstraat, geprojecteerd ter br!)edte 
van 15 Meter, iets breecler te maken, zóó dat 
de Zuidel ijke g1:ens samenvalt met de chei
dingslijn tusschen het gemeentelijke eigendom 
en dat van hem, appellant; dat hij nog groo
ter bezwaar heeft tegen de wijze, waarop i11 
het uitbreidingsp lan wordt gehandeld met ziju 
perceel Sectie A. No. 2814; dat dit perceel 
in het bestaande plan bestemd is voor open 
bebouwing en zich daartoe ook bij uil:8tek 
leent; dat in het nieuwe plan dit perceel 
grootendeels de bestemming krijgt van een 
noodeloos breeclen weg en plantsoen, waaraan 
geenerlei behoefte bestaat; dat hem aanzien
lijke chacle zou worden bespaard door den 
geprojecteerden weg iets smal ler te maken. 
namelijk 20 M. in plaats van 25 M. en de 
terreinen aan de Noordzijde van den weg voor 
bebouwing te bestemmeu; dat hij verzoekt , 
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alsnog aan de he l'zi ening van het uitb1·e idings
plan goedkeuring te onthouden; 

dat de Naamlooze Vennootschap " Triade", 
Maa tschappij tot Exploitatie van Onroerende 
Goederen, aanvoert, dat zij is eigenares van 
een terrein, groot 228 Aren, 80 centiaren, 
kadastraal bekend gemeente ,vatergraafsmeer. 
Sectie A, nummers 2455 . 2456, 2457, 2458 en 
2934 en ge legen ten Westen van en over de 
geheele breedte grenzend aan eeni ge aan de 
gen1eente Amsterdan1 toebehoorende gronden , 
gelegen la ngs de Kruislaan; dat het nieuwe 
uitbreidingsplan, wat hare gronden betreft, 
ondoelmatig is ; dat daarbij met de belangen 
der betrokken eigenaren en met den feitelij 
ken toestanrl, zooals die overeenkomstig de 
vroegere plannen is geworden, niet vo ldoende 
re ken ing is gehouden ; dat zij rechten heeft in 
verband met de groote kosten reeds gemaakt 
voor den aanleg van wegen, rioleer ingen en 
aansluitingen enz., alle welke zijn aangelegd 
in ve1·band met het oude uitbreidingsplan der 
gemeente vVatergraafsmeer, terwij l bij eene 
verandering van dit plan alle die kosten noo
deloos zouden zijn gemaakt en nog vermeer
derd moeten worden met nieuwe te maken 
kosten, noodig voor d"ln aanleg van nieuwe 
straten , n ieuwe rioleeriogen on nieuwe aan
sluitingen , welke er volgens het nieuwe plan 
zijn moeten; dat zij eveneens vermeent rech
ten te hebben, welke zij ontleent aan de over
eenkomst van 11 Maart 1922 aangegaan met 
c1/l gemeente Amsterdam , waarbij zij aan de 
gemeente Amsterdam om niet a fstond de pel'
ceel en Sectie A. nummers 2937 en 2935 , welke 
perceelen gedeel ten van een openbaren weg 
vormen; dat zij bij di en afsta nd behield een 
strook ter diepte van 50 cM. en ter lengte 
van 300 M. aan de overzijde van den open
baren weg Sectie A. No. 2937, welke strook 
voor haar een groote waarde had in verband 
met de bebouwing aan die overzijde van den 
voornoemden weg ; dat het behoud van die 
strook geheel volgens de stre kking en de be
doeling van de voorschreven overeenkomst van 
11 December 1929 was; dat in het nieuwe 
plan deze strook midden in een openbal'en 
weg komt te liggen; dat door de bij raadsbe
slui t van 22 October 1930 toegevoegde be
paling n iet wordt gewaarborgdJ dat bij de 
waardeering van hare g ronden de bestemming 
daarvan krachtens het herziene ui tbreidings
plan buiten beschouwing zal worden gelaten; 
dat zij verzoekt, alsnog de goedkeuring aan 
de herziening van het uitbreidingsplan te ont
houden; 

dat J. H . Kauffmann en G. F. K auffman11 
aanvoeren, dat zij gezamenlijk eigenaars ziju 
van perceel A. No. 3095, dat de eerstgenoem, 
de appellant in e igendom bezit de perceelen 
Sectie A, nummers 1340 en 2533, en dat de 
tweede appellant e igenaar is van de perceelen 
Sectie A, nummers 1339 en 2532; dat zij a ls 
belanghebbenden gebruik wenschen te m aken 
van het in artikel 31, lid 3, der 'l-\7oningwet 
toegekend recht van beroep, daar het uitbrei
dingsplan niet is gewijz igd in den zin als 
door hen aan den Gemeenteraad is verzocht; 
dat bij deze herziening van het uitb re idings
plan hunne gronden niet voor bebouwing zijn 
bestemd, waa rdoor zij practisch waardeloos 

worden; dat de toevoegiug, welke bij raadsbe
sluit van 22 October 1930 aan het raadsbesluit 
van 19 Juni 1929 is aangebracht, hun weinig 
zal baten; dat daardoor geen zekerhe id wordt 
verkregen, dat het herziene uitbreidingsplan 
bij het bepa len van de waarde van hunne 
gronden buiten beschouwing zal blijven; dat 
h. i. aa n de herziening van het uitbreidings
plan goedkeuring moet worden onthouden; 

dat de N aamlooze Vennootschap Interna
tiona le Cacaofabrieken aanvoert, dat op het 
herziene uitbre idingsplan haar bestaand i11-
d ustrieterrnin te klein is aangegeven; dat 
daarnµ slech ts is aangegeven het terre in, het
welk grootendeels bebouwd was op het tijd
stip van het ontwerpen van het uitbre idings
plan; dat verzu imd is daarin op te nemen 
het terrein , bestemd voor uitbre iding van de 
fabriek, op een gedeelte waarvan inmiddel s 
met vergunning van Burgemeester en Wet
houders een nieuw fabrieksgebouw is opge
l'i cht ; da t het uitbreidingsplan ter plaatse 
wegen en bouwblokken heef t geproj ecteerd ; 
dat zij verzoekt, alsnog de herziening van het 
uitbreidingsplan niet goed te keuren; 

0 . dat het bezwaar van ve rschill ende ap
pell anten is gerich t tegen de bij het raadsbe
slui t van 22 October 1930, No. 1030, aan het 
raadsbes lui t van 19 J uni 1929 No. 343 toege
voegde bepa li ng, dat het herziene plan van 
uitbreiding ven-alt, indien niet binnen zes 
maanden na de goedkeuring van dat plan 
met betrekking tot de percee l en, kadastraal 
hekend als gemeente W atergraa fsmeer, Sectie 
A, nummers 2121, 630, 778, 1458, 1459, 1460, 
1461 , 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467 , 
1468, 1469, 1470, 1471 , 1472, 1473 , 1474, 
1475, 1587, 1626, 1150, 1922, 2120, 339, 340, 
341, 343, 344, 345, 354, 355, 356, 359, 362, 
366, 368, 370, 371, 379, 380, 675 , 676, 677, 
678 , 681, 682, 68~ 684, 685, 686, 687, 699, 
700, 701, 825, 826, 331, 369, 111, 112, 120, 
688, 690, 691, 1307, 1311 , 2532, 1339, 2533, 
2835 en 3095, en Sectie B, nummers 210 en 
800, de bescheiden bedoel cl in artikel 80 der 
Onteigeningswet, voor een ieder ter inzage 
zijn gelegd, en indien niet binnen twee jaar 
na die goedkeuring de onteigening bij den 
rnchter is aangevraagd ; 

0. di enaangaande, dat naa r Ons oordeel 
eene voorwaarde als hierbedoeld niet past in 
het stelsel van de Woningwet ; 

dat toch het belang der rechtszekerheid zich 
ertegen verzet, het bestaan van een uitbrei
dingsplan afh ankelijk te stellen van een naar 
goedvinden van het Gemeentebestuur àl dan 
niet te nemen besluit om tot onte igening over 
te gaan; 

0. voorts, dat het doel, waarmede deze 
voonvaarde is gesteld, hierin bestaat, dat in 
de onteigeningsprocedure de rechter bij de 
waardebepaling van de perceel e11 het herziene 
uitbreidingsplan buiten beschouwing zou l aten; 

dat, neemt men tot grondslag de Woning
wet, zooals die luidde vóór de Wet van 9 
Juli 1931, S. 266, geenszins vaststaat, dat dit 
doel zou wol'den bereikt, zoodat dus aan de 
eigenaren van de bovenvermelde perceelen, 
die, mede naar het oordeel van den Gemeente
raad, door de herziening van het uitbreidings
plan in hooge mate worden benadeeld, een 
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,·oldoende schadeloosstelling voor de door die ' 
herziening ontstaande waarde,·ermindering van 
hunne gronden niet zou zijn gewaarborgd, ter
wijl onder vigueu1· van de \Voning"·et, zooals 
d ie I uidt sinds de Wet rnn 9 Juli 1931 S. 266. die 
bedoeling niet meer in eene afzonderlijke 
voorwaarde behoeft te worden neergelegd; 

dat om deze redenen de door Ged. Staten 
aan de herziening van het uitbreidingsplan 
verl eende goedkeuring niet kan blijven ge
handhaafd ; 

dat in verband hiermede de overige be
zwaren de,· appel I anten buiten beschouwing 
kunnen blijven ; 

Gezien de \\'oningwet; 
Hebben goedgevonden en Yerstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
aan de beslu iten van den Raad der gemeente 
Amsterdam van 19 Juni 1V29 , No. 333, en 22 
October 1930, No. 1030. goedkeuring te ont
houden. 

Onze Ministe1· van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is be last, enz. (A. B.) 

14 S,;pt, 111 bu 1931. RONDSCHRIJVEN van 
den M inister van Arbeid, Handel en Nij
verheid aan de Gemeentebesturen, betref
fende: Winkelsluitingswet (gemeent. ver
ordeningen ex a rt. 6). 

Ingevolge artikel 6 dei· Winkelsluitingswet 
1930, .'. 460, staat het aan de Gemeenteraden 
vrij onder goedkeuring van de Kroon veror
deningen vast te stellen. bepalende, dat op 
een we1·kdag per week gedurende een gedee lte 
van dien dag en wel vóór of na 1 uur des 
llamiddags, a lle of bepaalde groepen van win
kels binnen de gemeente voor het publiek ge
sioten moeten zij n. Naar mij gebleken is zijn 
vemrdeningen a ls hierbedoeld bij ve1·schillen
de Gemeentebesturen iu overweging, doch 
verkeert men hier en daar in twij fe l omtrent 
rle draagwijdte van het arti kel in kwestie. 
Bepaaldelijk ge ldt het de vraag in hoeverre 
bedoeld a1-t ikel aan andere belangen dan die 
der winkel iets, met name aan die van het 
winkelpersoneel kan worden dienstbaar ge
maa kt. 

Ik moge in rnrba nd met het vorenstaande 
e ,· de ,ut11dacht op vestigen , dat artikel 6 der 
Winkelsluitingswet in de allereerste plaats 
het belang van de werkgevers in het winkel
bedrij f op het oog heeft. De bepaling heeft de 
strekkiug de ge legenheid te scheppen om, 
waar zulks plaat el ijk noodig mocht blijken, 
oen specialen maatregel te nemen in verband 
met de, bij het Werktijdenbes luit voor win
kels aan de personeel-houdende winkeliers op
gelegde, verplichting om dat personeel een 
vóó,·- of namiddag per week v1·ij te geven. 
Het li gt dan ook voor de hand dat verorde
ningen ex artike l 6 in den regel niet tot stand 
dienen te komen , indien blijkt, dal zulks te
g-en den wensch en het belang van de betrok
ken winkeliers te r plaatse is . Uit den aat·d 
der zaak slu it dit laatste niet ui t , dat ook 
de organisaties van het winkelpersoneel in 
een eventueel overleg terza ke kunnen worden 
betrokk n en dat dusdoende ook de werkne
me,·s invloed op de te treffen regeling kunuen 

nitoefenen. Het zou mij echter in sti'ijd met 
de bedoeling rnn het h ier besproken artikel 
toeschijnen, indien daarnan door de gemeenten 
eene uitvoering werd gegeven, welke n iet in 
de eerste plaats met het be lang der winke
liers rekening hield . 

(B.) 

1981 pl t mbcr 1931. KONINKLIJKBESLUIT. 
(Wet houdende algemecne rege len ,va ter
staa tsbestuu r Art. 24 . ) 

Ged. Staten hebben ten onre"hte ve rnie
ti gd een bes lui t van den Geër[dendag vau 
een polde r to t be noeming van eene vi·ouw 
tot ontvange 1· va n di en polde r, daar geen 
bepaling van het po lderregl ement de be
noen1ing van eene vl'ouw tot 011b·a11 ger 
uitdrukkelijk verbiedt . 

Wij \VILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Oa. Ma. Ga. van Teeffe len te i\iaasbommel , 
gemeente Appeltern, tegen het beslu it van 
Ged. Staten van Gelderland van 5 Mei 1931 , 
n°. 271, waarbij werd vern ietigd het Geërf
dendagbesluit van den dorpspolder Maasbom
mel van 26 M aart 1931, houdende hare benoe
ming tot ontvanger van dien polder in de 
plaats van haren vader wijl en R. T. van Teef
felen: 

Dei; Raad van State , Afdeeling voor de Ge
rnhillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 1!1 
Augustus 1931 , n°. 509; 

Op de voordracht vau Onzen l\linister ,~,: 
Waterstaat van 15 September 1931, n°. 426. 
Afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij be
slu it van 5 Mei 1931, n°. 371, hebben vernie
t igd het besluit van den Geërfdendag van den 
dorpspolder Maasbommel van 26 Maart 1931, 
tot benoeming van Odilia Maria Geertrnida 
van 'reeffelen te J\!Iaasbommel, gemeente Ap 
peltern, tot ontvanger van den pol de,·; 

dat het besluit van Geel. Staten steunt op de 
overweging, dat eene vrouw volgens de bepa
lingen van het reglement op het beheer dei· 
rivierpolders in de prov. Ge lderland, zooals on
der meer kan blijken uit het laatste lid Ya11 

art. 164, niet tot ontvanger in een clo1·pspol
der benoembaar is, en het desbetreffende Ge
erfdendagbesl uit van den clorpspolder mit,
dien is in strijd met .genoemd reglement; 

dat nin dit besluit de benoemde bij Ons i,, 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat geen 
enkele bepaling in het voormelde reglement 
voorkon1t, waarin de benoembaarheid van eenc 
vrouw als een ve1·bod is opgenomen; dat in
tegendeel art. 1 63 van di t reglement de Yet·
eischten voor benoembaarheid aangeeft en al
daar slechts gezegd wordt, dat men onder 
1nee1. moet zijn "Nederlando1·" zonde 1· oude r
scheid voor mannelijk of vrnuwelijk; dat Ged. 
Staten tot staving van hun standpu11 t welis-
1\"aar aanhalen het laatste lid van art. 16-! 
nu, meergemeld regl ement, volgens hetwelk 
de zwagerschap ophoudt door het ovedijclen 
der vrouw, die hu.ar veroorzaakte, n1aar dat 
d it artikel slechts de ve ,·boden bloed- of zw11 -
gerschap regelt tusschen den secretaris of out
nrnger en poldermeesters van denzelfden 
dorpspolder en isecnszins betr~kking heeft op 
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de verè isch ten, welke voo t· benoembaarheid 
ge lden; dat de vraag, of eene vrouw benoem
baar is, dan ook enkel en all een getoetst di en t 
te worden aan art. 163 van het r eglem ent, het 
artikel , dat zegt, aan welke e ischen men moet 
voldoen om tot ontvanger benoemd te kunnen 
worden; dat bij analogie de · desbetreffende 
IJepal ing der gemeentewet vóó r hare laatste 
wij ziging inhi eld, dat men "mannelijk" N eder
lander moest zijn om tot secretari of ontvan
ger der gemeente te kunnen worden benoemd 
en dat bij de jongste wijziging de r wet het 
woord " m a nnelijk" is gesch rapt, met welke 
schrnpping de vro11w benoembaar werd ver
klaard; dat nu art. 163 van het polderregle
ment in Gelderland eveneens bepaalt, dat m en 
slechts Nededander behoeft te zijn, waarmede 
dus yaststaat, dat daarmede wordt bedoeld 
zooll'el eene Trouw a ls een man, terwijl in 
ieder geval art. 163 niet inho udt een verbod 
tot benoembaarheid van de vrou\\' ; dat haar 
gebleken is, dat Geel . Staten zich niet verzet
ten tegen de benoembaarheid van de vrouw 
a ls zooclanig; dat het trouwens niet meet· in de 
lijn van onzen tijd ligt, nu eene vrouw mag 
optreden in versch ill ende zeer verantwoorde
lijke betrekkingen als burgemeester, gemeente: 
secretaris en -01,tvanger, enz., haar a ls zoo
d a nig onbenoembaar te achten voor de be
trekking van ontntnger van een kle inen dorps
po lcler ; 

0. da i, geen bepaling van het genoemde re
g lement benoeming van eene vrouw tot ont
rnnger ui t clrnkkelij k verb iedt ; 

dat weli swaar het 4e lid van art. 164 be
paalt, dat de zwagerschap ophoudt door het 
overlijden van de vrouw, die haar veroor
zaakte, en bij dit voorschr ift aus n iet voorzien 
is het geval, dat de man de zwagerschap ver
oorzaakt, doch dat di t nog niet meeb rengt, dat 
de Staten moeten geach t worden, in het rngle
:.1ent bedoeld verbod te hebben neergelegd; 

àat evenmin de artt. 84 en 150 van het re
g·lement, bepalende, dat vro uweff niet per
.·oonlijk aan verkiezing en Geëddendag mogen 
deelnemen, nopen tot het aanvaarden van be
doeld verbod· 

dat mitsdi e'n Geel. Staten ten onrechte het 
bes] nit van den Geërfden dag hebben vernie
tigd; 

Gezien de Waterstaats1Yet 1900 e n het R e
glem ent op het beheer der riv ierpolders in de 
provincie Gelderland; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het bestreden besluit van Geel. Staten van 

Geldedand te vern ietigen. 
Onze l\1inister va n Waterstaat is belast, enz. 

21 Sept, mbcr 1931. RONDSCHRI ,JVEN van 
den Minister van Staat, Minister van 
Binnen la ndsche :!;a ken en Landbouw aan 
de Gemeentebestm en, betreffende: Toe
pass ing Vestig ingsverdrag met D ui tsch 
la nd. 

J3ij art. 5, l e lid va n het op 17 Dec. 1904 
tusschen Necledand en het Duitsche R ijk ge
sloten Ve -tigingsverclrng - van welk verdrag 1 

de tekst ll'erd bekend gemaakt in Staatsblad 
no . 279 van 1906 - heeft elk der contractee-

rende Partijen zich verbonden er voor te zo1·
gen, dat binnen haar geb ied aan de hulpbe
hoevende onderdanen van de andere P artij het
vereischte onderhoud of de geneeskundige be
handel ing en verpleging ve rschaft wordt vol -
gens de regelen d ie ter p laatse waar zij zich 
bevinden, ten aanz ien der e igen onderdanen 
gelden, en zu lks totdat hun ter ug keer naar 
het vaderland zo nder• nadeel voor hunne of 
·a nclerer gezondheid kan geschieden. Die te
rugkeer kan worden bevorderd, door den be
trokken personen, als zij nde zonder middelen 
van bestaan, het verder verblijf te ontzeggen 
(ar t. 2) en hen naar hun l a nd ui t te leiden 
door tusschenkomst van de daarvoor aan ge
wezen grensautor iteiten (art. 7 en vlg. ). Al s 
Nederla nclsche grensautoriteiten zij n aangewe
zen de Grenscomm issarissen van R ijkspolit ie, 
onderscheidenl ijk te Nieuweschans, Enschede. 
Zevenaar, Venlo en Heerlen. 

Van de in Duitsch land gevestig·de en voo r 
het meerenclee l reeds langen t ijd a l daar wo
nende Iederlandsche onderdanen zijn thans 
velen zonder middelen van bestaan geraakt. 
Aan laatstbecloelden wordt door de betrok
ken Dui tsche organen ondersteuning verleend , 
zu lks in ve le gevall e n ook voor lange ren tijd , 
in afwacht ing van mogelijke verbetering hun
ner omstandigheden. Wordt tot hunne ui tle i
d ing naar N ederland besloten, dan wordt de 
ondersteuning in el k geval verleend totdat de 
overneming in eclerland door de wederzijcl
sche grensautoriteiten is ge regeld. 

(Met het oog op de oeconomische moei lij k
heden di e ook in vele N ede rl a ndsche gemeen
ten bestaan, wordt als regel de uitleid ing 
voorkomen door dezerzijclsche bere idverkla 
ring om de verdere onders teun ing vanwege 
den Nede r!. Staat te bekostigen). 

Nu heeft zich het geval voorgedaan, dat 
het bestuur eener Nederlandsche gemeente den 
betrokken N ede rl. Grenscommissari s verzoch t, 
de overneming van een in de becloelcle ge
meente sinds l angen tijd gevestigd Dtiitsch 
gez in te bevorderen op grond van armlastig
he id van dat gez in, terwijl bij de onderh a11-
clelingen tusschen de grensautoriteiten bleek, 
dat het verzoekende gemeentebestuur het be
wuste gez in nog in het gehee l niet had onder
ste und . 

H et voorgern ll ene geeft mij aanleiding de 
aandacht van de besturen der Nederl. ge
meenten voor zooveel nooclig -te vestigen, op 
den inhoud van art. 5 bove ngenoemd en e 1· 
op te wijzen, dat bij eene loyale toepass ing 
van dat artikel in de beide landen, ook de 
belangen der Neder!. gemeenten ten zee ,·ste 
zij n betrokken. 

(B.) 

23Sep/1•111bcrl931. KONINKLIJK BESLUlT. 
(Lager Onderwijswet 1920 A1·t. 33. ) 

Uit al't. 33, le Jid laatste gedeelte vloeit 
niet Yoor t . dat het bedrag del' daar be
doelde be looning niet mag wo rden be
paa ld naar gel ang va n de werke lijke waar-
11eming. 

Wij WILHELMlN A , enz.; 
Beschikkende op het bernep, ingesteld doo, 

den nrnrl der gemeente Zaltbommel tegen het. 
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beslnit van Geel. Staten van Gelderland van 
14/20 April1931, n°. 179, L. 0. , waarbij goed
keuring i onthouden aan zijn be I uit van 27 
:1\Iaart 1931 tot vaststelling van eene Veror
dening tot reg·eling van de beloo11ing van het 
waarnemend hoofd eener school voor gewoon 
lager onderwijs in die gemeente; 

Den Raad van State, Afclee ling voor de Ge
~chillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
Augustus 1931, n°. 511; 

Op de voordracht van Onzen Minister va11 
Onderwijs, Kunste n en W etenschappen van 17 
September 1931, n°. 5864, afd. L. 0. A.; 

0 . dat de gemeenteraad van Zal tbommel bij 
besh,it van 27 Maart 1931 heeft vastgeste ld 
eene verorden ing tot regeling van de belooning 
van het waarnemend hoofd eener school voor 
gewoon lager onderwijs in de gemeente Zalt
bommel, waarvan art. 1 luidt: 

,,De onrlerll'ijze r of onderwijzeres bij he, 
openban r en het bijzonder gewoon lager on 
rlerwijs in deze gemeente die door burgemees 
ter en wethouders, of wanneer het een bijzon
dere school betreft, door het betrokken school-
1estuur schriftelijk a ls plaatsvervanger van 
het hoofd de r school is aangewezen en het 
hoofd de r choo l, waaraan hij of zij is verbon
den. buiten de gevallen, bedoe ld in art. 41, 
1e lid, de r Lager Onderwijswet 1920, langer 
clan vee ,-tien dagen heeft vervangen, zal voor 
den tijd dier vervanging een belooning ge
nieten, berekend naar de verhooging, welke 
het hoofd der school krachtens de bepalingen 
v:m de sa lari · regeling voor het personeel bij 
het I age,· onderwij s, als zoodanig gen iet (z.g. 
hoofdenm·a,·ge)"; 

dat Geel. Staten van Gelderla11cl bij besluit 
rn.n.14 Ap1·il 1931 aan dit besluit goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging dat aan den 
raad der gemeente ingevolge a rt. 33 der La
ger Onderwijswet 1920 de bevoegdheid toe
komt om, onder goedkeur ing van Geel. Staten 
den onclerwij,-er op grond van zijne aanwij zing
als plaatsvervanger van het hoofd der school 
eene belooning toe te kennen; dat deze 
belooning derhalve niet afhankel ijk mag 
zijn van de werkelijke waarneming ; dat, aan• 
g-ez ien in het onderwerpelijke raadsbesluit aau 
de waarnemers(sters) van de hoofden van open
bare en bijzondere lagere scholen voor een 
bepaald tijdvak eene be looning wordt toege
kend, deze bel.ooning wel van de werkelijke 
waarneming afhankel ijk wordt gesteld ; 

dat rnn di t besluit de gemeente raad bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat art. 33 der wet geenszins eischt dat 
deze belooning niet in verband met de werke
]ijke waarneming geregeld mag worden; 

0 . dat art. 33, le· lid, der Lage r Onderwijs
wet 1920 o.m. bepaalt, dat de gemeenteraad 
aan de onderwijzers eene belooning kan toe 
kennen op g1·ond van hunne aanwijzing tot 
pl:iatsverva11ge1: van het hoofd de r school; 

dat daarnit echter niet voortvloe it, dat het 
bedrag dezer belooning niet mag worden be
paal_d naar gela ng van de we rke lijke waar
nen1 Inq- ; 

dat mitsdien art .. 33 der wet zich niet rnrzet 
tegen goedke uring van de ondedrnvige vero1·
dening; 

dat evenmin ui t anderen hoofde uanleidi11g-

bestaat om aan deze verordening goedkeuring 
te onthouden; 

Gezien de. Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Geel. Staten van Gelderland alsnog goed
keuring te verleenen aan de verordening der 
gemeente Za ltbommel van 27 Maart 1931, tot 
regeling van de belooning van het waarne
mend hoofd eener school voor gewoon lage,· 
onderwijs in die gemeente. 

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

(A.B.) 

26 S, ptem ber 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 15.) 

B. en W. hebben ten onrechte het hou
den van eene collecte door middel van 
bloempjesverkoop op strnat geweigerd, nu 
niet is aangetoond, dat het belang der open
bare orde zou e i chen, dat slechts aan één 
bepaalde instelling van weldadigheid, aan 
we lke tot dusve r met uitsluiting van alle 
a ndere het houden van een coll ecte in 
dezen vorm door B . en ,v. was vergund; 
zoodanige vergunning zou behooren te 
worden ve rl eend. 

Wij Vv'ILHELMINA, enz.; 
'Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Roomsch-Kathol ieke Vereeniging tot be
st,·ijding der tuberculose "Herwonnen Leven,
kracht' ", gevestigd te Utrecht, tegen het be
si uit van burgemeester en wethouders van 
Zwolle van 28 Mei 1931, Afdeeling I , N°. 39, 
waarbij toestemming is geweigerd tot het hou
den van eene openbare inzameling in die ge-
1neente; 

Den Raad van State, Afcleeling voo,· de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
September 1931, N°. 558; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 23 Septembel' 1931 , N°. 4912, 
afdee ling Armwezen; 

0. dat burgemeeste r en wethouders va!I 
Zwoll e bij besluit van 28 Mei 1931 hebben 
geweigerd de door het Comité van de Roomsch
Katholieke Vereeniging tot bestrijding der 
tuberculose " Herwonnen Levenskracht" te 
Zwolle gevraagde toestemming tot het houden 
van eene collecte te Zwoll e op Zondag 28 Juni 
1931 door m iddel van het ten verkoop aan
b,eden van bloempjes, zulks uit overweging, 
dat door hun Col lege sedert jaren de gedrags
lijn is gevolgd, dat vergunn ing tot het houden 
van eene collecte door middel van het ten 
verkoop aanb ieden van bloempjes of soortgelijke 
k Ie i ne voorwerpen all een wordt ver! eend aan 
de Ve ,·eeniging tot bestrijding der tuberculose 
te Zwol Ie tot ve rkoop van de "Emmabloem", 
zu lks ter voorkoming van hinder door het 
veel vul eiig houden van dergelijke collecten 
voor de bevolking ; dat, wanneer ten aanz ien 
van ééne ve reen ig ing van deze gedragsl ijn 
wordt afgeweken, het niet mogelijk is, orn 
voortaan ten aa nzien van andere vereenigingcn 
de bedoelde gedragslijn wèl te blijven volgen: 
dat alsdan te vreezen is wowel een toenemende 
hinde r voo r de bevolking, die op straat met 
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aanhied ing van bloempjes of dergelijke voor
werpen wordt lastig gevall en, als eene bena
deeling der collecteerende vereen igingen zelve 
door vermindering der geneigdheid van de be
volking om de aangeboden voorwerpen te 
koopen; dat geen bezwaar bestaat tegen eone 
collecte door aanbieding van lijsten aan de 
huizen· 

d~t ~an dit besluit de Roomsch-Katholieke 
Vereeniging tot bestrijding der tuberculose 
"Herwonnen Levenskracht" te Utrecht bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
vergunn ingsstelsel eerst sinds kort bestaat, zoo
dat het reeds op dien grond niet is aan te 
nemen, dat sinds jaren door burgemeester en 
wethouders van Zwolle alleen tot den verkoop 
der Emmabloem vergunn ing zou verleend zijn ; 
dat bovend ien in 1929 hare vereeniging heeft 
kennis gegeven, dat zij in Zwolle een bloem
pjesdag zou houden en burgemeester en wet
houders daarop dien verkoop niet gestuit heb
ben, waarna de verkoop door de geheele stad 
Zwoll e heeft plaats gehad; dat in een schrij
ven van burgemeester en wethouders nrn 
Zwoll e van 24 September 1930 aan Ged. , ta
ten van Overijssel wordt medegedeeld, dat 
reeds destijds bij het gemeentebestuur was in
gekomen een verzoek van de vereeniging, die 
den verkoop van het Emmabloempje organi
seert, om aan de mededinging door andere 
vereenigingen een e inde te maken, waarop de 
Commissie van Strafverordeningen uit den ge
meenteraad als haar gevoelen uitsprak, dat 
het niet gewenscht was één vereeniging een 
monopo l istische positie te verzekeren, doch 
dat het wel gewenscht was, het aanta l straat
coll ecten binnen de gewenschte perken te hou
den; dat burgemeester en wethouders thario 
echte r a l leen den verkoop van de Emma bloem 
will en toestaan, omdat, wanneer ook het 
bloempje van " H erwonnen Levenskracht" zou 
verkoeht worden , ook aan andere vereenigin
gen den verkoop niet zou kunnen geweigerd 
worden; dat, wat h-iervan zij, in ieder geval 
uit de overwegingen van burgemeester en wet
houders - die consequent doorgevoerd tot een 
a lgehee l verbod van den verkoop van bloempjes 
zou moeten leiden - valt af te leiden, dat 
door het Yerleenen van tnestemming aan haar, 
appe ll ante, op zich zelf de gewenschte be
perk ing der straatcollecte niet zou worden 
overschreden, hetgeen te meer blij kt uit het 
feit, dat burgemeester en wethoudei's wel aan 
haar, appellante, willen vergunnen langs de 
hu izen te collecteeren; dat aan eiken votm 
van co ll ecteeren eenige hinder voor de bevol
king is verbonden, welke hinder echte,· voor
namelijk van psychischen aard is, en voorna
melij k wordt gevoeld door hen, die weini g of 
n iet tot werken van I iefdadigheid geneigd zijn; 
dat echter nimmer is gebleken en ook niet is 
te vreezen, dat de verkoopsters van het 
bloempje van " H erwonnen Levenskracht" op 
andere, dan bescheiden wijze het bloempje te 
koop aanbieden; dat eene benadeel ing va,, 
de collecteerende vereenigi11gen door mee r 
bloempjesdagen niet meet valt te vreezen, da11 
door meer co llecten het geval zou zijn ; dat 
m itsdien om dezelfde reden aan haar de ver
gunning om langs de huizen te collecteeren 
had kunnen geweige rd worden, en burgemees-

t.et en wethouders derhalve ook het standpunt 
hadtlen kunnen innemen, dat er s lechts ééns 
per jaar door één vereeniging langs de huizen 
van al Ie ingezetenen zoude mogen gecollec
teerd worden ; dat burgemeester en wethouders 
blijkbaat· de onhoudbaarheid van dit laatste 
standpunt hebben gevoeld, maar dan met re
den gevraagd mag worden, waamm eene an
dere gedragslijn ten aanzien van den bloem
pjesverkoop ingenomen moet worden; dat het 
misschien mogelijk zou zijn. dat door meer 
bloempjesverkoopen de opbrengst van eiken 
verkoop op zich zelf iets zou dalen , doch de 
gezamenlijke opbrengst van twee bloempjes
dagen ongetwijfeld grooter za I zijn dan van 
een enkelen; dat in dit vetband niet voorbij 
gezien mag worden, dat zij, appellante, een 
der grootste organisaties op het geb ied de,
tuberculosebestrij ding is, die zeer belangrijk 
prophylactisch werk verricht en in haar sana
torium personen van alle gezindten opueeml; 

0 . dat in het onderwerpelijke geva l niet is 
aangetoond, dat het belang der openbare orde 
wu eischen, dat slechts aan één bepaalde iu
stell ing van weldadigheid, met uit.sluiting ,,an 
alle andere, het houden van eene collecte dooi• 
midde l van bloempjesYerkoop op straat, wörde 
vergund; 

Gezien de Amienwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van burgemeester en wethouders van Zwolle 
van 28 Mei 1931, Afcleeling I , N°. 39, te hc
palen, dat burgemeester en wethouders va11 
Zwoll e ten on recht~ de toestemming tot het 
houden rn11 de vorenbecloelde collecte hebben 
geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zake11 
en Landbouw is belast, enz. 

(A. B.I 

28 Septemb er 1931. UITTREKSEL uit het 
Rondschrijven van den Ministe r van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen he
treffende te l I ing dienststukken 1931. 

Ik heb de E-er U te verzuekt'n weder een 
te l I irn, det ,·e rzonden dienststukken te hou 
den e~n wel enz. 

Ik maak van deze gelegenheid gebrnik tot 
het maken van een enkele opme,·king omtrent 
de verzending van stukken door den gemeen
telijken geneeskundi~en dienst. · Zooals: Uw 
College bekend 1s, werd voor dezen dienst 
niet de bevoegdheid gegeven tot verzending 
de,· uitgaande stukken als dienststuk. Voo.
zoovei· echter de bedoelde dienst zich begeeft 
op het tei-rein van het burgerl ij k armbestuur 
(ik noem in het bijzonder verhaal vau bij
dragen in de kosten van ziekenverpleging va.u 
armlastige patienten} kunnen de daarop be
trekking hebbende stukken , als feitelijk be
hoorende tot di e van het Burgerl ij k Armbe
stuur, a ls dienststuk worden verzonden, m.it.s 
bedoelde stukken al.s nadere aanduid·iny -,,an 
dtn cifzrnde,· d e aanwijzing "Buryci-lijk Arn,
f;estuur" d1·agcn . 

Verder deel ik mede dat de correspondentie 
van de woningbeurs , Yoorzoovee l betreft de 
verzend ing van inl ichtingsfot·mt:tl ieren, k:~n 
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worden begrepen onder de bevoegdheid tot 
het verzenden van retourenveloppen, a ls val
lende onder het begrip: ,,gemeentelijke sta-
t istie k". (B.) 

2 Or;tolnr 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdende algemeene regelen Water
staatsbestu ur Art. 85.) 

Nu t ijdens de buitengewone riviercorres
pondentie het stei le onbegroeide binnenbe. 
loop van den rivierdijk gaten en inge
storte plekken vertoonde, terwijl doorla
ting van si ibhoudend water werd gecon
statee,·d, was het door den ingeniem· van 
den Waterstaat aan een polderbestuur ge
geven bevel om het betrokken dijksgedeelte 
met zandzakken te versterken, ten volle 
gerechtvaa rdi gd door de omstandigheden. 
die bekend waren ter plaatse on op het 
tijdstip, dat het werd uitgevaardigu. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het verzet van het dage-

1 ijksch bestuur van het waterschap de Polder 
van Dieden tegen betaling van het bij staat 
van kosten , opgemaakt op 5 Februari 1931 , 
van het waterschap gevorderde bedTag we
gens werkzaamheden, door het Rijk, met toe
passing van art. 85 der Waterstaat wet 1900, 
op 2 December 1930 uitgevoerd ter voorzie
ning van een gedeelte Maasdijk, in beheer en 
onderhoud bij dat watei-schap; 

Den Raad van State, Afdeeling voor d,,. 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
16 September 1931 , n°. 578; 

Op de voordracht van Onzen Ministe, van 
Wate1-staat van 29 September 1931, n°. 429, 
Afcr. Waterstaatsrecht; 

0. dat, nadat t ijdens oene buitengewone 
riviercorrespondentie langs den linker Maas
oever zou zijn geb leken, dat onder meer de 
dijk van het waterschap de Polder van Dieden 
op enkele plaatsen niet voldoende betrouw
baar was, de op het hoofdstation Ravenstein 
geplaatste Ingenieur van den Rijkswaterstaat 
aan het bestuur van dezen pol der aanwijzin
gen heeft gegeven om het inkah·end binnen
ta l ud met zakken zand te beleggen, teneinde 
gevaal' ,v00L' uitv loeiing van den hinnen-teen + 

en daarmede eene mogelijke dijkbreuk t.e voor-
komen; . 

dat, toen aan deze mondelingê aanw ij zingen 
geen gevolg werd gegeven, de Ingenieur van 
den Rijkswa terstaat, chef van het hoofdstation 
Ravenstein, t ijdens de buitengewone r iv ier
correspondentie op 1 Decèmber 1930 op grond 
vitn a rt. 83 van den "'7aterstaatswet 1900 aan 
ltet polde1·bestuur heeft gelast om voor D ins
dag, 2 Decembe r 1930, 's midda gs 12 um het, 
bij het polderbestuur in beheer zijn<le dijks
gedeelte nabij K .M.-1·aai 193 Ynn de Maas bij 
de woniug ,·au Van Tongeren no. H 2 te 
voorzien doot· stapeling van ten minste 50 
zakken, e lk genild met ten minste 50 L. zand, 
tegen het afgekalfde binnentalud en door het 
iu reserve ter genoemde plaatse op tapelen 
va11 50 zakken elk gevu ld met ten minste 50 
1.. zand, een en a 11der zonder geb nii k t.e ma
ken van de ger inge aanwez ige voorraden en 
geheel naar aanwijzing van den tat ionschef 
tijdens de bu itengewone rivierconespondentie 

in het onderstation Megen, den opzichter van 
den Rijkswaterstaat Van Goor en van hem, 
Ingenieur van den Rijkswaterstaat, zelve; 

dat het bestuur van het waterschap de 
Polder van Dieden op 1 Decembe1· 1930 met 
algemeene stemmen heeft besloten n iet over 
te gaan tot het uitvoeren van de bedoelde 
werken, op grond dat er naar zijne meening 
uit veeljarige ondervinding geen abnormale 
verschijnselen zijn waar te nemen in de M aas
dijk nabij Van Tongeren H 2 en op grond dat 
er aanmerkelijk val der Maas is i11getreden; 

dat de genoemde ingenieur daarop op 2 
December 1930 de bovenrnrmelde, door hem 
11ood ig geoordeelde voorzieningen ten laste van 
het Rijk heeft gct.roffen; 

dat Onze Minister van Waterstaat op 6 
Fobrna ri 1931 een staat van de te vergoede11 
kosten als bedoeld in art. 85, la,Ltste lid, der 
Waterstaatswet 1900, bedragende in totaal f 48 
heeft opgemaakt, welke op 16 Febrnari 1931 
ten ,·e rzoeke van den Staat der Nederlanden 
aan het waterschap de Polder ,·an Dieden is 
beteekend ; 

dat het polderbestuur de verplichting Lot 
voldoening van het bij staat van kosten ge
vorde1·de heeft betwist door 'bij Ons in verzeL 
te komen. met verzoek van de verp lichting tot 
beta I i ng der kosten te worden ontheven, zu lk 
op grnnd, dat het bevel, hetwelk de kosten 
op den staat aangegeven tot gron<lslag heeft, 
in geen en kel opz icht wordt gerechtvaardigd 
door de omsta ndi gheden, die bekend waren 
ter plaatse en op het tijdstip, dat het werd 
uitgevaardigd ; dat bedoeld was ve rdedi g ing 
van eene plaats aan de binnenzijde van den 
Maasdijk, waar steeds sinds menschenheugenis 
een zelfde wel liep, die geheel van onschuldi 
gen aard was en zooals er op zoovele plaatsen 
overal in de dijken voorkomen bij hoog water: 
dat het aan de leden van het dagelijksch be
stu ur niet bekend is, dat ooit vóór dozen 
een ig Ingen ieur ter plaatse of elde1·s, waar in 
de dijken onder zijn beheer dergelijke well en 
voorkomen, eenige aanmerking ge1naakt is; 
dat in den staat van kosten van af kal ven van 
<len dijk wordt gesproken, wat echter schro
melijk overdreven is en niet meer was, gelijk 
nog is te zien, dan dat de graszode ter plaatse 
door kippen is weggewoeld , waardoor lichte 
kuil en zijn ontstaan, 'di e ook maar in het minst 
niet afbreu k doen aan de massiefheid van het. 
dijklir-haam ter plaatse; dat wijde rs het dij k
! ichaam ter plaatse van een 1;jweg voorzien 
is, open voor het autoverkeer, dus ruim breed, 
en over igens va n een zooda nige constructie, 
dat weliswaar aa n de binnenzijde een normaal 
hooge maar behoorlijk verloopende dijkglooi ing 
aa nwez ig is, maar dat aan de buitenzijde te1· 
plaatse het dijkprnfiel zacht g looiend is on
middell ijk Yan de kru in af tot aan den oeve1· 
der l'ivier. en over igens rondom tot op verrcn 
afstand va n weerszijden en naar de rivier 
vlak, dus plateauachtig; dat mitsdien ter 
plaatse het buitenbeloop van den dijk met het 
,·ele voorland uite ,·st sterk is en onmogelijk 
kan weg loopen, ook a l niet, omdat er nimme1· 
slechts winden op staan kunnen; dat om al 
die rndenen· de leden van het dage lijksch be
stuur, die allen rnel ervar ing hebben en hunne 
zorg voor den dijk immer heel ernstig op.-
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nemen, het eenvoudig geldverkwisting noem
den, om ter plaatse voor eene onschu ldige 
wel kosten te maken, waarom zij weigerden 
aan een desbetreffend bevel van den jongen 
stel I ig onervaren ingenieur, niet op de hoogte 
met de dij ktoestanden ter plaatse bij laag 
water, te voldoen; dat het polderbestuur, ook 
omdat het een waterschap beheert van nau
wel ijks 300 H.A., met een u itgestrektheid 
Maasdijk van ongeveer 5 K.M. lengte, op de , 
kleintjes heeft te letten en dat, ind ien ietwat 
luchtig wordt omgesprongen met de gelden, 
<le jaad ijksche lasten al gauw moeten worden 
verhoogd, wat vooral drukt de meestal klei
nere, het zwaar te verantwoorden hebbende 
boerenbevolking rnn het dorpje Dieden; dat 
wij ders h ier nieuw zand werd gekocht, terwij l 
h ad behooren te zijn gebrnikt het zand , dat 
,·001· het doel in reserve werd gehouden van
wege den polder, wat de ingenieur evenwel 
niet toeliet, omdat, naar zijne meen ing, het 
reserve-zand in reserve moest bl ij ven voor ver
dere behoefte, een motief, dat te eerbiedigen 
zou zijn geweest, indien niet in een minimum 
van tijd met een vrachtauto u it Ravenstein 
steeds nieuw zand, daar in voorraad, ware aan 
te voeren geweest; dat daarom naar de mee
ni ng van het bestuur het geld voo1· zand on
noodig is u itgegeven, in aanmerking genomen 
vooral, dat in een zoo klei11 poldertje zeer 
zu inig moet geleefd worden; dat voorts nog 
di ent te worden opgemerkt, dat wel de zak
ken zand werden aangevoerd op den dijk op 
last van den I ngenieur, maar dat h ij ze boven 
op den dijk heeft laten liggen, zonder ze -
het was op den middag vóór den dag ter op
heff ing der 1· iviercorrespondentie - aan de 
wel -te verwerken, waarvoor nog t ijd genoeg 
voorradig was, terwijl met een beetje goeden 
wil met het oog op de toen al bekend zijnde 
opheffing der riviercorrespondentie, de In
genier don aanvoer der zakken zand, waarover 
de kosten loopen, nog best had kunnen voor
komen · 

0 . a'at blij kens het ambtsbericht van den 
Ingenieur van den R ij kswaterstaat, chef rnn 
het hoofdstation Ravenstein, tijdens de bui
tengewone riviercorrespondentie het steile on
begroeide b innenbe loop van den d ij k gaten en 
ingesto rte p lek ken vertoonde, terwijl do0t· hem 
doorlating van slibhoudend water werd ge
constateerd: 

dat onder deze omstandigheden het bevel 
ten volle gernchtvaardigd was door de om
st.frndigheden , d ie bekend waren ter plaatse 
en op het t ij dst ip, dat l>et werd uitgevaard igd ; 

dat voorts geensz ins is aangetoond, dat de 
gemaakte kosten -onnoodig "'arnn of te hoog 
berekend · 

dat ter;cht nieuw zand is gebezigd, aangezien 
de aanwezige reservevoorraad gering was en 
deze in geval van nood beschikbaar behoorde 
te b lij ven; 

dat voor de gevraagde ontheffing mitsdien 
geen grond aanwez ig is; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het verzet ongegrnnd te verk laren. 
Onze M inister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

3 Octobrr 1931. K O. ·1NKLl JK BESLUI T. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 23.) 

Tot opheffing eener openbare lagere 
hchool is terecht beslote11, nu ondanks her
haalde oproepingen voor de school geen 
vast hoofd is kun11en worden gevonden, de 
school laatstelij k slechts 9 leerl ingen te lde 
en toeneming van d it aantal niet, a lth ans 
niet in eenigszins be lang1·ijke mate, is te 
verwachten, en de leerli ngen der school 
ingeval van hare opheff ing gevoeglij k op 
naburige scholen onderwijs zullen kunnen 
genieten. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingestel d door 

S. Bloemhof en zes andere ouders van k i1~
deren, die de openbare lagere school te Hart
werd, gemeente Wonseradeel, bezoeken, tegen 
het bes! uit van Ged. Staten van Friesland, van 
19 Mei 1931, n°. 76, 2e afd., waarbij , voo r 
zoover noodig, goedkern·i ng is verleend .aa11 
het besluit van den raad der gemeente Wo11-
seradeel van 11 April 1931, n° . 8, waarbiJ 
onder a, is besloten tot opheffing van de open
ba1·e school Y001· gewoon lager onderwijs te 
H artwerd, in die ge1neente, niet ingang van 
don 14en dag, volgende op d ien, waarop di t 
raadsbe luit in kracht van gewij de is gegaan; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , a dvies va11 
16 September 1931, n°. 577; 

Op de voordracht van Onzen :Minister va 11 
.Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 
, eptember 1931, n° . 6605, a fd . L. 0. A .; 

0 . dat de raad der gemeente Wonseradcel 
bij besluit van .11 April 1931, n°. 8, o.a. heeft 
besloten tot opheHing van de openbare school 
voo1· gewoon lage r onderwijs te H a rt werd , in 
die gemeente, met ingang van den veertien der_ · 
dag, volgende op dien, waarop het raadsbesluit 
in kracht Yan gewijsde is gegaan, daarb ij o.a . 
overwegende, dat in de gemeente voldoend 
openbaar lager onderwijs in een genoegzaam 
aantal scholen wordt gegeven, zoodat aan het 
voorschrift van art. 19 der L ager Onderwijswel' 
1920 is voldaan; 

dat Ged. Staten van F ri esla nd d it raadsbe
sluit bij besluit van 19 Me i 1931, n°. 76, 2e 
afd., hebben goedgekeurd ; 

dat va n dit besl uit S. Bloemhof en zes an
dere ouders van k inderen, di e de openbare 
lagere school te Ha1·twerd bezoeken, bij Ons 
in bernep zij n gekomen, aanvoerende, dat het 
aantal leerlingen van deze school op 1 Apri l 
1931 van 6 op 9 i gekomen; dat wanneer er 
een vast hoofd zal zij n benoemd, het aantal 
leerli11gen zeker tot 12 zal stij gen; dat het 
financieele bezwaar voor de gemeente d;,n niet 
van overwegend belang zal zij n; dat de even
tueele bezuiniging afgewenteld wordt op de 
ouders, die zich voor het school bezoek meer 
financieele offers hebben te getroosten ; dat 
de aanwez ighe id van een school in een dorp 
van groot belang is voor het geheele vo lh
leven; dat de naastgelegen openbare school is 
gevestigd te Burgwerd, zoodat de k inderl)n 
ruim dr ie kwartier een open en onbesch utten 
weg zul len moeten afleggen; dat het n iet on
mogel ij k zal zij n, een vrouwelij k hoofd te 
vinden; 

0. dat ondanks herhaalde oproepingen geen 
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vast hoofd voor de onderhavige school is kun
nen gevonden worden, hetgeen niet be,·order-
1 ijk is voor het onderwijs aan die school ; 

clat de school laatstelijk slechts Il leerlingen 
telde en toenem ing van di t aantal niet, al 
thans niet in eenigsz ins belangrijke mate, i,; 
te. verwachten; 

. dat de leerlingen der school ingeval van hare 
-opheffi ng gevoegl ijk op naburige schol en on• 
derwijs zu ll en kunnen gen ieten ; 

dat onder die omstandigheden de school te
i·echt voo r opheff ing in aanmerking is ge
bracht; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bel'Oep ongegrond te verklaren. 
Onze i\finister van Onderwijs, Kunsten er. 

·wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

.3 Octob,;1· 1931. KONINKLIJK BESLUl'l'. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Te,, onrnchte hebben Geel. Staten goed
keuring onthouden aan een begl'Ootings
post, beoogend den bouw van een huis 
voor dakloozen , waarin in hoofdzaa k aan 
gez innen, die door slechte bewoning hunne 
"·oningen tot onbewoonbaren staat doen 
verva ll en en, hoewel in staat een ige huur 
te betalen, hiermede in gebreke blijven, 

. tijdelijk huisvesti ng zal worden verleend. 
Wij WlLl-:IELMINA, enz.; 
Beschi kkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders namens den Raa d 
der gemeente Delfzijl tegen het bij schrijven 
van 16 Apri l 1931 , Lett. L., 5e Afdeeling, 
door Geel . Staten der provincie Groningen 
aan heL Bestuur der Yoormelde gemeente ken
baar gemaakte bezwaar om goedkeur ing te 
verleenen aan het raadsbesluit van 6 i\laart 
1931 tot wijziging van de gemeente-begroo
t ing voor het jaar 1931; 

-Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en va n B estuur, gehoord, adYies va n 
12 Augustu 1931, ro. 481; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenla ndsche Zaken en 
Landbouw, van 29 September 1931, No. 9723, 
Afclee ling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat de R aad van Delfzijl in zijne verga
dering vau 6 ~aart 1931 heeft besloten tot 
wijziging van de begrooting der inkomsten en 
uitg,wen zijner gemeente voor het dienstjaar 
l 931, o. 111. door het uittrekken onder volg
nummei· 431b van paragraaf 1 hoofdstuk XI 
afdeeling lI der ui tgaven van een bedrag van 
f 5500 voor kosten van den bouw van een 
daldoozcnhuis; 

dat Geel . Staten van Grnningen, bij huu 
hovenbedoe ld sch rijven aan het raadsbesluit· 
hunne goedkenring hebben onthouden, op 
gmnrl, dat de gemeente den bedoelden bouw 
gewenscht acht, ten einde de bewoners va11 
krotten en onbewoonbaar verklaarde woningen , 
t,e kunnen d\\·ingen deze slech te woonverblij -. 
vl'u t.e ontru imen en tevens aan de gez innen, 
die tijde lijk geen woning hebben. onderda k te 
verschaffen; dat t ijdelijke bewoning het doel 
is en zooveel mogelijk zal worden bevorderd, 
opdat de gezi nnen niet langer dan een half , 

jaa r o f ten hoogste een jaar in het gebouw 
vertoeven; dat dan ook met het oog hierop 
als pl aats voor het ontworpen dakloozenge
bouw een afgelegen terre in is gekozen aan den 
weg van Meedhuizen naar Schaapbuiten, aan
gezien een vroeger te Farmsum bestaand heb
bend soortgelijk gebouw meer cla n eens per
manent bewoond is geworden; dat Ged. Staten 
echter meenen in twijfel te mogen trekken, of 
de plaats van het gebouw in dezen van over
wegenden invloed zal blijken te zijn , terwijl 
overigens de vraag rijst of ook, indi en mocht 
worden aangenomen, da t het inderdaad als 
regel uitvoerbaar zal blijken het gebouw voor 
niet anders dan t ijdel ij ke huisvesting te doen 
gebru iken, hetgeen de elders opgedane er
varingen wel doen betwijfelen, stich t ing daar
van te verdedi gen is; dat het hun uit een 
oogpunt van zedelijkheid niet zonder beden
king lijkt sociaal-achterlijke gez innen op deze 
wijze bijeen te brengen ; dat ook de opvoe
dende invloed, welke van eene geordende om
gev ing ka n uitgaan, bij stichting van een 
dakloo,engebouw gedee ltelijk en wa nneer, zoo
als in het onderwerpelijke geval , h t gebouw 
buiten de bebouwde kom wordt geplaatst, zel fs 
gehee l wordt prijs gegeven: dat het hun dan 
ook voorkomt, dat de voorgenom en bouw niet 
in overeenstemming is te brengen met de taak. 
welke de woningwetgever aan de gemeente 
op het gebied de,· volkshuisvesting heeft toe
gedacht; dat loch bezwaarlijk kan worden ge
zegd, dat de belangen de,· volkshuisvesting 
met de stichting van een dakloozengebouw op 
de juiste wijze worden gedi end ; dat ook fi . 
nancieele bezwal'en zich tegen bet raadsbesluit 
verzetten ; dat het econom ischel' 1 ijkt het be
drng van f 5500, hetwelk voor den bouw van 
een dakloozenhuis vool' dri e gezinnen op een 
aan de gemeente behoorencl terreiu benood igd 
is, voor den bouw van woningen te bestemmen, 
waarvoor eenige huur ka n worden bedongen; 
dat ook voor deze woningen eene exploitatie
bijdrage van het Rijk zou kunnen worden ver
kregen, ,•oor zoovel' zij zullen di enen voor ge
zinnen, welke voordien in krotten en onbe
woonbaar verklaarde woningen gehuisvest wa
rnn; dat voorts op gronden, aan het algemeen 
belang ontleend, bezwaar behoort te worden 
gemaakt tegen het brengen van gez innen, die 
wegens · hunne maatschappelijke gedragingen 
geen woning kunnen kl'ijgen, uit de kom van 
Delfzij l naar een afgelegen, zuiver plattelancls
gedeel te de r gemeente, waar toezicht op de 
handelingen van de leden dezer gezinnen 
moeilijk is uit te oefenen; 

dat rnn d it besluit de R aad van Delfzijl bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoe1·ende , dat 
de gemeente Yl'Oeger te Farmsum een huis 
voor dakloozen had, dat - claa r het in .een 
bebouwde kom. stond en de bewoners daarom 
gee□e behoefte gevoelden naar een andere 
woning om te zien - geru imen tijd permanent 
bewoond werd ; dat dit gebouw is afgebroken , 
daar het voor het verkeer noodzakelijk was; 
dat de gemeente voor de bewoners eenige 
oude, toen nog bewoonbare woningen heeft 
aangekocht en de gez innen, afkomstig uit het 
Jak loozenhuis, daarin heeft ondergebracht: 
dat de huren laag wal'en en wel f 1.10 en f 1 
per week; dat. hoewel de ve,-schillonde be-
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11·oners zeer zeker in staat waren de huren te 
betalen, zij zulks verzuimden; dat de won in
gen zeer slecht bewoond en langzamerhand on
bewoonbaar werden, louter door de slechte 
wijze va n bewoning; dat voo1· de gez innen, 
die in staat zijn een ige woninghuur te beta
len, maar totaal onwillig en onverschillig zijn, 
een dakloozenhuis di ent te worden gebouwd 
en dan op een afgelegen terrein, daar zij 
alsdan moeite zullen doen, wederom eene wo
ning te huren en de huur regelmatig te be
talen; dat voor zoodanige gezinnen in Delf
zijl wel woningen beschikbaar zijn; dat het 
bedoelde terrein dan ook als geschikt moet 
worden beschouwd ; dat volgens Ged. Staten 
de bouw van een dakloozenhuis niet in over
eenstemm ing is met de taak, welke de wo
ningwetgever aan de gemeenten op het ge
bied der volkshuisvesting heeft toegedacht; 
dat de Raad deze gedachte van Ged. Staten 
zou kunnen onderschrijven, wanneer de ge- ' 
meente op het geb ied der volkshuisvest i11g 
n iets anders deed dan het bouwen van een 
huis voor dakloozen; dat echter in de ge
meente D elfzijl de zaak anders staat; dat 
door de beide in Delfz ijl bestaande bouwver
eenigingen overeenkun1stig de bepali,ngen der 
Woningwet 84 woningen zijn gebomvd, waar
van verschillende met . geldelijken steun van · 
Rijk en Gemeente; dat gebrek aan behoor! ijke 
woningen in Delfzijl dan ook niet be taat, al 
wil de Raad niet ontkennen, dat wellichf 
bouw van eenige won ingen voor groote ge
zinnen m isschien wenschel ijk zal zijn; dat hij 
dan ook thans in onderzoek heeft in hoeverré 
bouw van woningen voor groote gezinnen met 
steun van Rijk en Gemeente noodig is en hij, 
mocht bouw noodig blijken, niet zal aarzelen 
den bouw van eenige zoodanige woningen te 
bevorderen; dat de Raad hier met gerust
heid durft verklaren, dat de gemeente behoor
lijk haar p l icht doet op het gebied van de 
volkshuisvesting, dat zij geregeld nagaat, waar 
woningen dienen te worden verbeterd o[ wel 
onbewoonbaar verklaard en dan ook die maat
rngelen neemt, welke le iden tot verbetering 
der woningen en dat zij zorgt voor krotoprui
ming; dat de gemeente in dezen haar plicht 1 

verstaat; dat de gezinnen, die toonen inder
daa d eene behoor! ij ke woning waard te zijn , 
zoo veel mogelijk van gemeéntewege ' wol'den 
geholpen aan eene woning; dat echter daar
naast te Delfzijl steeds enkele gezinnen zijn, 
d ie door onwil geen behoorlijke woning kun
nen krijgen en daardoor dakloos worden; dat 
voor die gezinnen een huis voor dakloozen 
noodig i ; dat aan eene loyale uitvoering van 
de Woningwet door den bouw van een huis 
voo,· passanten niet te kort wordt gedaan; dat 
de raad eene tij delijke bewoning voor dezeHde 
gez innen zooveel mogelijk wenscht te bevorde- 1 

" ren; dat het ten slotte aan Ged. Staten eco
nomischer lij kt het bedrag van f 5500 te be
ste1nmen voor den bouw van woningen, waar
voo1· eenige huur kan worden bedongen; dat, 
zooals reeds is opgemerkt, het gebouw be
stemd zal zijn voor gezinnen, die, h.-,ewel in 
staat huren te betalen, onwillig zij n zu lks te 
doen; dat voor de gez innen, die huur willen 
betalen, io won ingrui1nte voorz ien wordt; dat. 
indien de gemeente di t bedrag van f 5500 zou 

besten11nen vool' den bouw nt11 woningen, 
waarvoor eenige huu!' bedongen kan worden, 
de boven aangegeven moeil ijkheid onopgelost 
zou blijven •en somm ige gezinnen zouden blij
ven wonen in afgekeurde won ingen, welke 
veel onhygiën ischer zijn dan het te houwen 
dakloozenhuis, of wel in de open I ucht zullen 
1noetcn verblijveu; dat llnar 's Raads n1eening 
de bouw van een dakloozenhuis dan ook wen
schelij ker is; 

0. dat met den onderwerpe]ijken hegroo
tingspost wordt beoogd de bouw Yan een huio 
,·oor dakloozen, waarin in hoofdzaak aan ge
zinnen, die dool' slechte bewoning hunne wo
ningen tot onbewoonbaren staat doen ,·enallen 
en, hoewel in slaat eenige huur te betalen. 
hiermede in gebreke blijven, tijdelijk huisves
t ing zal worden verleend; 

dat, hetzij in dezen maatregel is te zien 
eene tijdelijke voo1·ziening in de huisvesting, 
als in artikel 36 der Woningwet is bedoeld, 
hetzij een noodmaatregel tegen onwillige en 
onverschillige bewoners, er geen ,·oldoende 
grond aanwezig is aan het raadsbesluit de 
goedkelll' ing te onthouden; 

dat God. Staten weliswaar de op richting ,-au 
het meerbedoel de da kloozenhuis i II strijd ach
ten met het algemeen belang, hetwelk er ' zicl, 
tegen zou verzetten, sociaa l-achted ijke gezin
nen over te brengen naar een afgelegen plat
telandsgedeelte der gemeente, waar toezicht 
op hunne gedragingen moei lijk zou zij n uit 
te oefenen, doch dat dit bez\\'aal' Yeel van zijne 
kracht vel'l iest, nu in de openbare Yel'gadering· 
van de Afdeeling van den R aad van State, 
voor de Gesch ill en van Bestuu r, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebl'acht, door den 
Burgemeester van Delfzijl is medegedeeld, dat 
er hie r geen sprake is van sociaa l-achterlijke 
gezinnen in d ien zin, dat op hunne gedragin
gen een speciaal politie-toezicht noodzakel ijk 
zou zijn , doch vee leer van gez innen van per
onen (havenarbeiders), die opzettelijk hunne 

pl ich ten als huurders verzaken, zoodat het 
gewenscht is, dat zij kosteloos geen ander onder-
dal< vinden dan op grooten af tand van hun 
werk· 

dat' voor het o,·erige niet is beweerd, vee l 
minder gebleken. dat de fina ncieele toestand 
der gemeente Delfzijl eene ui tgave als de on
derwerpelijke niet zou gedoogen; 

Gezien de Gemeentete; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vern ietiging van het bes luit van Geel. 
Staten van Groningen van 16 Apl'il 1931, let
ter L, 5e Afdeeling, alsnog goedkeuring te 
verleenen aan het besluit van den raad der 
gemeente Delfzijl van 6 Maart 1931 tot wij-ii
g ing van de gemeentebegrooting voor het ja ,. 
1931. 

Onze Minister van Binne11 landsche Zaken en 
Laudbou\\' is he l ast enz. 

(A. il.\ 
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li Ul'lobcr 1931. KONINKLIJK BE:8LUIT. 
(Gemeentewet Art. 124.) 

De omstandigheid, dat de onderhavige 
gemeente niet tot de grnotere gemeenten 
behoort, levert op zichzelf geen gegrond 
motief op om aan een 1·aadsbesluit, waar
bij aan B. en W. de bevoegdheid wordt 
gegeven het opnemen van de boeken en 
kas van den gemeente-ontvange,· aan een 
1 id van hun college op te dragen, goed
keuring te onthouden. r u voorts aanne
mel ijk is gemaakt dat de opneming, wan
neer deze door B. en v\7. zou blijven ge
sc-hieden, geen voldoenden waarborg voor 
een deugdelijk onderzoek zou opleveren, 
hebben Ged. Staten ten onrechte het raads
besluit niet goedgekeurd. 

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

.-Jen raad der gemeente Gorinchem tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
18/23 Mei 1931, B. n°. 3730.44 {3e afd.) G.S. 
D 0 • 144/2, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit van 24 April 1931, n°. 
12 0-1-7, strekkende tot het geven van de be
voegdheid aan burgemeester en wethouders 
het opnemen van de boeken en de kas van den 
gemeente-ontvanger aan een lid van dat col
lege op te dragen; 

Den Raad van State, Afdeel i ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 September 1931, n°. 575; 

Op de voordracht van Onzen Minist-er van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 30 September 1931, 11°. 9947, 
Afd. B.B.; 

0. <lat de raad van Gorinchem in zijne ver
gadering van 24 April 1931 heeft besloten 
aan burgemee3ter en wethouders de bevoegd
heid te geven het opnemen van de boeken en 
de kas van den gemeente-ontvanger aan een 
lid van li-un col lege op te dragen; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holl and aan dit 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden uit overweging, dat het 2e lid van 
art. 116 {oude nummering) der Gemeentewet 
bij de wet van 30 December 1909, S. 416, als 
uitzondering op den algemeenen regel, dat de 
kasopnemingen door burgemeester en wethou
ders plaats l;tebl;,en, daarin is opgenomen om 
tegemoet te komen aan de bezwaren in de 
groote gemeenten tegen de opneming van de 
boeken en de kas van den ontvanger door het 
geheele college, doch deze bezwaren in eeno 
gemeente als Gorinchem niet aanwezig kun
nen worden geacht, althans niet in die mate, 
dat afwijking van den a lgemeenen regel wordt 
gerechtvaardigd ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de raad 
van Gorinchem bij Ons in beroep is gekomen, 
a,mvoerende, dat hij de in het bestreden be
sluit neergelegde opvatting niet deelt; dat hij 
voor zijn standpunt verwijst naar Van Loenen 
"de Gemeentewet" p . 551 van deel I en naar 
het "Gemeenterecht" van Prof. Üppenheim, 
p. 138 van deel II; dat hij voorts opmerkt, 
dat art. 124, 2e lid (116 oud) der Gemeente
wet geen enkele uitzonderingsbepalinp- inhoud t 
en dat het nooit de bedoeling van Jen wet
gever kan zijn geweest, dat deze bepaling 
geen toepassing zou kunnen vinden in eeni, 
gemeente als Gorinchem: dat toch anders voor 

eene dergelijke opname het college bij e l kaai 
moet komen; hetwelk niet altijd op wille
keurige tijdstippen kan gesch ieden ; dat dien
tengevolge de verrichting meestal plaats heeft 
op een dag, als het col lege in vergadering bij 
een is; dat hieraan het bezwaar is verbonden, 
dat de gemeente-ontvanger weet, dat de op
name kan geschieden op voor hem bekenc! 
zijnue tijdstippen, hetgeen a llerm inst ge
wenscht is ; dat het in het voornemen van bur
gemeester en wethouders ligt het opnemen va -, 
de boeken en kas op te dragen aan den bur
gemeester, die vaker dan het genoemde co l
lege in de gelegenheid is deze opname op on
verwachte tijdstippen te doen; dat deze rege-
1 ing meer waarborgen oplevert dan de be
staande; dat bovendien de boekhouding van 
den ontvanger tegenwoordig veel uitvoeriger 
en ingewjkkelder is dan ten tijde van de 
vaststelling der bepaling, waarbij aan burge
meester en wethouders de verplichting tot op
name is opgedragen; dat dientengevolge een 
opname van de boeken en de kas van den 
ontvanger tel!enwoordig meer tijd eischt dan 
destijds, zooi.at er a llesz ins reden is gebruik 
te maken van de bevoegdheid in de Gemeente
wet opgenomen bij de wet van 30 December 
1909. s. 416; 

0. dat de raad van Gorinchem in het be
lang van eene goede controle aan burgemees
ter en· wethouders hunner gemeente de be
voegdheid wenscht te geven het opnemen van· 
de boeken en de kas van den gemeente-ont
vanger aan een lid van hun college op te 
d ragen, waartoe art. 124 {116 oud), 2e lid , 
der Gemeentewet de mogelijkheid opent; 

dat de omstandigheid, dat Gorinchem niet 
tot de grootere gemeenten behoort, op zich 
zelf beschouwd, geen gegrond motief oplevert 
de vereischte goedkeur ing aan het raadsbe
slui t te onthouden; 

dat voorts door de mededeelingen van de 
zijde van het gemeentebestuur, gedaan in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, aannemelijk is gemaakt, dat de 
opneming van de boeken en de kas, wanneer 
dit overeenkomstig het le lid van art. 124 
der Gemeentewet door het college van bur
gemeester en wethouders wu blijven geschie
den , geen voldoenden waarborg voor een deug
delijk onderzoek zou op] everen; 

dat onder deze omstandigheden, nu ook 
overigens niet is gebleken, dat de plaatselijke 
toestanden te Gorinchem zich tegen de toepas
sing in deze van het 2de I id van art. 124 zou
den verzetten, termen bestaan het raadsbesluit 
alsnog goed te keuren; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 18/23 Mei 1931. 
B. n°. 3730.44 (3e Afd.) G.S. n°. 144/2, aan 
het besluit van den raad van Gorinchem van 
24 April 1931, n°. 12-0-1-7 to1 toepassing van 
art. 124, 2e lid, der Gemeentewet a lsnog goed
keu,·ing te verleencn. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw iF be last, enz. (A.B.) 
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G Octob ei· 1931. KONI1 KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 107 j 0 art. 
101, le lid .) 

Een door B. en W. afgegeven bewijs, 
inhoudend de verklaring dat een tweetal 
door den ondendjzer overgelegde getu ig
schriften van zedelijk gedrag zijn gezien 
en in orde bevonden, voldoet niet aan de 
eischen, in art. 107 le lid sub c. gesteld , 
daar in het onderhavige bewijs niet wordt 
verklaard, dat ook de akte van bekwaam
heid is gez ien en in orde bevonden. Der
halve wa de betrokkene niet bevoegd tot 
het geven van onderwijs en is zijn sa laris 
terecht niet voor vergoeding in aanmer
king gebracht. 

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

het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van de school met den Bijbel 
te Wonseradeel tegen het besluit van Ged. 
Staten van Friesland van 12 Mei 1931, n°. 
104, 2e afd. , F. tot ongegrondverklaring van 
zijn beroep tegen het besluit van den raad 
van Wonseradeel van 15 November 1930, n°. 
18, voor zoover daarbij ten behoeve van de 
bijzondere school dier Vereeniging a ldaar de 
vergoeding, bedoeld in art. 101 der Lager 
Onderwijswet 1920, over het jaar 1927, is 
vastgesteld op f 751.59; . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
"Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 September 1931, n°. 571; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
October 1931, n°. 13649, afd. L. 0. F.; 

0. dat de raad der gemeente Wonseradeel 
bij besluit van 15 November 1930 o. a . de 
vergoeding, in het le en 2e lid van artikel 
101 der Lager Onderwijswet 1920 bedoeld 
voor de bovenbedoelde school over 1927 heeft 
vastgesteld op f 751.59, te weten voor de in
standhouding f 616.46 en voor de belooning 
der aangestelde vakonderwijzers f 135.13; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
bes luit bij Ged. Staten van Friesland in be
roep was gekomen, deze bij hun besluit van 
13 Mei 1931 , n°. 104, 2e afd. F. de vergoe
d ing ongewijzi gd hebben vastgesteld op 
f 751.59, daarbij overwegende, dat de appel
lant met het hem toegekende bedrag der ver
goeding, bedoeld in art. 101, 9e lid, der wet 
geen genoegen neemt, omdat de raad die ver
goeding heeft bepaald op f 135.13, d. i. naar 
ruim 125 uren à f 1.08, terwijl aan de be
trokken bijzondere school in 1927 gedurende 
195 uren vakonderwijs is verstrekt; waarvan 
11aar appellants meening 137.7 uur voor ver
goeding in aanmerking hadden moeten wor
den - gebracht; dat het niet vergoed zijn van 
het hoogere getal lesuren zijn oorzaak vond 
in de omstandigheid, dat de raad buiten aan
m rking heeft gelaten het onderwijs in de 
nu tige handwerken, gegeven door de in 1927 
tevens als assistente aan de school werkzaam 
geweest zijnde vakonderwijzeres, Mejuffrouw 
A. Bel ksma; dat volgens burgemeester en 
wethouders genoemde a sistente niet als vak
onderwijzeres in den zin der Lager Onderwijs
wet 1920 kan worden aangemerkt, omdat: 
1°. uit verschillende artikelen dier wet (o.a. 

28, 5e lid, 31, 53 en 125, 5c lid) valt af te 
leiden, dat de wetgever met "vakonderwijzers" 
heeft bedoeld hen . die uitsluitend belast zijn 
met het geven van onderwijs in één of meet· 
der vakken, vermeld in artikel 2 onder h tot 
en met u en Mejuffrouw Belksma niet alleen 
met het onderwijs in Yak k, maar, als assis
tente, ook met dat in één of meer der Yakken 
genoemd onder de letters a tot en met (!, be 
last is geweest; 2e. de betrokkene niet in het 
bezit was van een bewijs, als bedoeld in art. 
107, sub c der Lager Onderwij wet 1920 ; dat 
de appellant, betwistende de juistheid der 
door het gemeentebestum gegeven definitie
van het begrip "vakonderwijzer", betoogt, 
dat Mejuffrouw Belksma zeer zeker als vak
onderwijzeres moet worden aangemerkt, ,·er
mits zij tot vakonderwijzeres was aange teld 
en krnchtens hare uitdrukkelijke aanstelling
a ls zoodanig voor het door haar gegeven ntk
onderwijs eene afzonderl ijke be looning ont
ving; dat vo lgens art. 107 det· Lager Onder
wijswet 1920 tot het geven van bijzonder on
derwijs wordt vereischt het bezit van: Cl. eem• 
akte van bekwaamheid; b. een gelijk getuig'
schri[t als in art . 35, l e lid , ouder b, is ve\•c 
meld en waarop het voórlaatste en het laatste 
1 id van dat artikel van toepa s ing zijn; c. een 
bewijs, dat burgemeester en wethouders dei· 
gemeente, waar het onderwijs zal gegeven 
worden, deze beide stukken hebben gez ien e~ 
in orde bevonden; dat blijkens Ons besluit 
van 31 J anuari 1928, n°. 29, het voorschrift 
van art. 107, letter c, mede op Yakleerkrach• 
ten van toepassing is en het gemis Yan een 
bewijs als daar genoemd e r toe moet leiden 
dat de aan de betrokken leerkracht toege
kende belooning niet voor vet·goeding in aa11-
merking komt; dat reeds hierom moet worden 
aangenomen, dat de gemeenteraad van \\Ion~ 
seracleel de uren, gedurende welkti ~lejufc 
frouw Belksma in de nu ttige handwerken les 
heeft gegeven, terecht bij de berekening det· 
aan den appellant toekomende vergoeding e:«: 
art. 101, 9e lid, der Lager Onclenvijs,vet 1020 
buiten beschouwing heeft ge laten; , 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het beroep van burgemeester en wethouders 
op eene omschrijving van het begrip vakonder
wijzers, welke zou gegeven zijn in de artikelen 
28 (lid 5), 31, 53 en 125 (lid 5) der Lager 
Onderwijswet 1920 niet opgaat, aangezien deze 
bepalingen niet anders geven clan eene nadere 
begrenzing van de toepassel ijkheid nm be
paalde in die artikelen aange,vezen voorschrif
ten betreffende "onderwijzers"; dat uit geen 
dezer bepalingen kan worden afgeleid de on
vereenigbaarheid van de functie van assistent 
en van vakonderwijzer aan dezelfde school ; 
dat er ook overigens in de wet geen enkele 
andere bepaling is te vinden, waaruit - zoo
a ls ten aanzien van de onderwijzers o . a. uit 
artikel 89, lid 5 - die onvereenigbaarheid is 
af te leiden; dat om die reden reeds het 
schoolbestuur de bevoegdheid toekomt om 
aan een assistent eene uitdrukkelijke aanstel
ling tot vakonderwijzer te geven, zooals in 
het onderhavige geval is gesch ied; dat voo rts 
de overweging van het gemeentebestuur en 
nm Ged. Staten van Friesland, dat l\fejuf-
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frouw Belksma gedurende haar werkzaamheid 
in dienst van het schoolbestuur niet in het 
bezit was van het stuk, bedoeld in art. 107, 
eerste I id , onder c, der Lager Onderwijswet 
1920, niet juist is; dat Mejuffrouw Bclksma 
vóór haar indiensttreding als assistent en als 
vakonderwijzeres onder indiening van alle 
daartoe vereischte stukken bij burgemeester en 
wethouders van Wonseradeel het in art. 107, 
eerste I id onder c, genoemde stuk heeft aan-

1 
gevraagd; dat zu lks ook blijkt uit de door 
burgemeester en wethouders afgegeven verkla
ring, waarin in den aanhef uitdrukkelijk i 
vermeld: ,,gelet op de ingekomen aanvrage 
van Anna Belksma te Arum om het bewijs, 
bedoeld bij art. 107, c, der Lager Onderwijs- · 
wet 1920, enz."; dat voorts deze verklaring 
eindigt met de woorden: ,,bes! uiten aan Anna 
Belksma, geboren te Arum, den 9en October 
1906, af te geven het bewijs, dat hare stukken 
zijn gezien en in orde bevonden" ; dat hier 
dus kennelijk sprake is van het zoogenaamde 
,.stuk c" en niet van de verklaring, bedoeld 
in art. 9bis, le lid, onder c, aangezien deze 
laatste verklaring slechts het overleggen van 
een enkel stuk vere ischt; dat, nu weliswaar in 
de door burgemeester en wethouders afgege
ven verklaring slechts één stuk met name is 
genoemd, doch dat hieruit - gezien den 
vorm en inhoud der verklaring - niet kan 
worden afgele id , dat de aanvraagster niet ook 
heeft overgelegd haar akte van bekwaamheid; 
dat dit laatste in feite zeer zeker het geval is 
geweest; dat derhalve Mejuffrouw Belksma be
voegd was in de gemeente Wonseradeel vak
onderwijs te geven; 

0. dat het door burgemeester en wethouders 
op 5 Januari 1927 aan Mejuffrouw Belksma 
afgegeven bewijs inhoudt de verklaring, dat 
een tweetal door haar overgelegde getuig
schr iften van zedelijk gedrag zijn gez ien en 
in orde bevonden; 

dat dit bewijs wel is aan te merken als een 
bewijs, hetwelk assistenten ingevolge het. eerste 
lid onder c van het thans vervallen artikel 
9bis der Lager Onderwijswet 1920 behoefden 
om aan eene bijzondere school werkzaam te 
mogen zijn, doch dat het niet voldoet aan de 
e ischen, in artikel 107, l e lid, onder c, dier 
wet aan het daarbedoelde bewijs gesteld, ver
mits in het onderhavige bewijs niet wordt 
verklaard, dat ook de akte van bekwaamheid 
is gez ien en in orde bevonden; 

dat dus Mejuffrouw Belksma njet bevoegd 
was tot het geven van bijzonder onderwijs, 
zoodat a lreeds hierom terecht haar salaris niet 
voor vergoeding in aanmerking is gebracht; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze 1vlinister van Onderwijs, Kunsten en 

Wètenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

7 Octob,r 1931. BESCHIKKING van den 
Ministe1· van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, aan de 
gemeentebesturen, houdende aanvulling 
van de I ijst, boud ende opgaaf van ver
n ietigba1·e stukken in de gemeente-archie
ven. 

De Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw, 

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk be
sluit van 7 October 1919, S. 596, sedert ge
wijzigd; 

Heeft goedgevonden: 
de I ijst houdende opgaaf van vemietigbare 

stukken in de gemeente-archieven, zooals deze 
is vastgestel d bij beschikking van den Ministel" 
van Binnenlandsche Zaken eri Landbouw van 
13 Februai·i 1928 No. 1013, afd. B.B., aan te 
vul len als volgt: 

Aan Hoofdstuk 1V. Financiën. (blz. 9 van 
de Lijst) wordt toegevoegd : 

6a. Stukken betreffende de boekhouding 
van den gemeente-ontvanger (met uitzonde
ring van de belast ingkohieren, zoo deze daar
in zijn opgenomen) . 30 jaren. 

6b. De z.g. secretar ieregisters ten behoeve 
van de [inancieele administratie en -controle 
ter gemeente-secretarie 10 jaren 

Overeenkomstig de geparafeerde minuut , 
De Secretaris-Generaal, 

F re cl e r ik s. 
B. 

12 Octobe,· 1931. KO INKLIJK BESUJI'.l'. 
(Gemeentewet Art. 228a.) 

Al moge de door Ged. Staten gestelde 
e isch, dat credit-saldi, welke eene ge
meente bij eene bankinstel I ing heeft staan, 
door zakelijk onderpand met voldoende 
overwaarde llloeten zijn gedekt, in het al
gemeen gerechtvaardigd zijn, zoo bestaan 
er toch termen van dezen rege l af te 
wijken, waar het betreft eene rekening
cournnt-overeenkomst met de N. V. Bank 
voor Ned. Gemeenten, ten aanz ien van 
welke instelling het vasthouden aan dezen 
e isch niet dringend noodig is en met het 
oog op de werkzaamheid van de bank 
minder gewenscht is te achten. 

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

den raad der gemeente Smallingerland tegen 
het besluit van Geel . Staten van Friesland 
van 19 Mei 1931, o. 86, 2e afdeeling F, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van den raad dier gemeente van 28 
April 1931 tot het aangaan van eene reke
n ing-courant-overeenkomst met de Naamlooze 
Vennootschap Bank voor Nederlandsche Ge
rneenten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
23 September 1931, No. 597; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 7 October 1931, No. 10151, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad van Smallingerland in zijne 
vergadering van 28 April 1931 heeft beslo
ten tot het aangaan van eene rekening-cou
rant-overeenkomst met de Naamlooze Ven
nootschap Bank voor Nederlandsche Gemeen
ten, waarbij de Bank een maximum crediet 
opent van f 200,000 en de rente voor debet
en credit-saldi bepaalt binnen de grenzen van 
1 ¼ % boven en 2% beneden het promessen
disconto van de Nederlandsche Bank; 
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dat Ged . Staten van Friesland bij besluit 

van 19 Mei 1931 aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, op grond, dat 
-onder de bepalingen van de te slui ten overeen
komst niet voorkomt deze, dat credit-saldi 
door zakelijk onderpand met voldoende over
waarde zullen zij n gedekt; dat het ontbreken 
van deze bepaling een beletsel vormt tegen de 
goedkeuring; dat hun Col lege toch van ouds 
af steeds principieel gekant is geweest tegen 
het genoegen nemen met eene andere wijze 
van zekerheidsstelling door bankinstell ingen 
dan bovengenoemd en zij den voormelden 
regel handhaaft zonder uitzondering; dat de 
noodzakelijkheid van onverzwakte handhaving 
van den genoemden regel klemt, naarmate 
het aantal gevallen van fraude toeneemt; dat 
het toelaten van uitwndering haar zou nood
zaken de soliditeit van bankinstel I ingen te 
beoordeel en, waarvoor haar de onontbeerl ij ke 
gegevens te eenenmale wuden ontbreken; dat 
ten gunste van het maken van eene uitzonde
ring voor de Bank van Nederlandsche Ge
meenten bij eene vorige gelegenhe id is aan
gevoerd, dat deze Bank slechts met publiek
rechtelijke lichamen in verbinding staat en 
geen gevaar loopt verliezen te lijden op in
solvente debiteuren, terwijl haar ge tie onder 
<Jontrole staat van een tweetal Regeerings
comm issarissen; dat echter deze omstandig
heden, a l waarborgen zij ook een betrekkelijk 
grootere soliditeit, geen beletsel voor het per
soneel der Bank kunnen vormen om frauda 
te plegen, bijvoorbeeld door verduistering van 
kasgelden, welke wel steeds tot groote be
dragen aanwezig zullen zijn; dat zelfs de 
cherpste controle fraude niet kan verhinde

ren, maar ten hoogste spoedig ontdekken; 
dat de Bank, en mèt haar de gemeenten, die 
ongedekte vorderingen op haar hebben, voor 
tirnstige ver! iezen kunnen komen te staan, 
waartegen men zich alleen maar kan vrijwa
ren door het in handen hebben van voldoend 
onderpand; dat er voor hun College, ook al 
zou het onder cheid willen maken, waarvan 
het zich echter om de bovengenoemde redenen 
meent te moeten blijven onthouden, geen re
den kan zij n in dit geval van den, steeds a l
gemeen gestelden, eisch af te zien ; 

dat van dit besluit de raad van Smallinger
land bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende , dat de eisch , dien Ged. Staten stell en, 
namelijk het geven van zakelijk onderpand 
met vo ldoende overwaarde door de Bank voor 
Nederland che Gemeenten, niet is te aanvaa1·
-den, waardoor gebruikmaking van deze Bank 
voor het verrichten van kassiersdiensten ten 
behoeve van de gemeenten onmogelijk wordt 
gemaakt; dat de raad het verklaarbaar acht, 
-dat de Bank voor ederl andsche Gemeenten 
niet gelijk als particuliere bankinstellingen 
aan al le deelnemende gemeenten onderpand 
kan geven voor de gelden, die tij delijk bij 
haar plaatsing vinden, omdat, werd dit aan 
gemeenten in Friesland toegestaan, dit be
grij pelijk aan gemeenten in andere gewesten 
n iet kan worden geweigerd, waardoor di e 
Bank in groote moeilijkheden zou kunnen 
worden gebracht; dat t1·ouwens doo, het 
-e ischen van onderpand het karakter van deze 
Bank als centraal orgaan om te voorzien in 

de credietbehoeften der gemeenten, voor een 
groot deel verloren gaat, omdat daaruit een 
wantrouwen blijkt van de licham en (gemeen
ten), waarvoor meer speciaal de Bank in het 
leven is geroepen en waarvan velen zelfs aan
deelhoudster zij n; dat in den loop der j aren 
voldoende geb leken is, dat de Bank voor Ne
derlandsche Gemeenten in de credietvoorzie
ning der Overheidsorganen eene zeer bijzon
dere plaats inneemt, getuige, dat zij van 
Regeeringswege is aangewezen als instelling 
voor de verrekening van schulden en vorde
ringen tusschen het Rijk en de gemeenten; 
dat geen enkele Bank in den lande met een 
dergelijken arbeid is belast; dat, a lhoewel 
uit de bestreden beslissing valt af te leiden , 
dat ook Ged. Staten de Bank voor N ede,·
landsche Gemeenten niet op één lijn stell en 
met andere bankinstellingen, zij in het on
derling verschil naar het oordeel van hem. 
appelant, niet ver genoeg gaan, met name 
nog niet treden in de bijzondere positie, welke 
de bank in de cred ietvoorziening der Over
heidsorganen heeft; dat hij in dit verband ei
bij herhaling op meent te mogen wijzen, dat 
de Bank slechts met publiekrechtelijke 1 icha
men in verbinding staat en geen gevaar loopt 
voor in ol ven te debiteuren; dat hare gestie 
staat onder toezicht van twee Regeeringscom
missar issen en zij bovendien wordt gecontro
leerd vanwege het Departement van Finan
ciën en vanwege de Al gemeene Rekenkamer, 
terwijl eindelijk een e igen accountantsdienst 
voortdurende verificatie-werkzaamheden ver
richt, met gevolg, dat bijna het gehee le jaar 
door ambtenaren ten kantore der Bank met 
controle bezig zijn; dat d it op zich zelf reeds 
een beletsel voor fraude wegens diefstal etc. 
kan zijn, maar hem bovendien bekend is, dat 
nimmer groote bedragen in kas aanwezig zijn , 
omdat a lle middelen bij den bankier, de Rot
terdamsche Bankvereeniging, worden overge
stort; dat de eisch, dien Ged. Staten stellen, 
in gef)n der andere provinciën wordt opge
legd ; dat namelijk door de Ged. Staten van 
Noord-Holland in een aan de gemeenten in 
dat gewest gezonden circulaire, opgenomen 
in het W eekblad voor Gem eentebelangen van 
12 J uni 1931, met name de B a nk voor N e
derlandsche Gemeenten wordt uitgezonderd ; 
dat dit eveneen geschiedde door de Ged. 
S :aten van Zeeland, bij hunne circulaire op 
29 Mei 1931 aan de Zeeuwsche gemeenten 
rondgezonden; dat eindelijk zijne gemeente 
aandeelhoudster der bank is, dus bij hare 
gestie is geïnteresseerd, hetgeen natuurlijker
wij ze meebrengt, dat zij zooveel mogelijk van 
hare diensten gebru ik wenscht te maken; dat 
de raad om de hiervoor genoemde redenen de 
weigering, om het raadsbesluit goed te keuren . 
niet acht in het belang der gemeente; 

0 . dat, al moge de e isch , dat credit-saldi , 
welke eene gemeente bij eene bankinstelling 
heeft staan, door zakelijk onderpand met vol 
doende overwaarde zijn gedekt, in het a lge
meen gerechtvaardi gd zijn, in bijzondere ge
vallen termen aanwezig kunnen zijn van dezen 
regel af te wij ken; 

dat een zoodanig bijzonder geval zich hie,· 
voordoet, waar het betreft eene rekening
courant-overeenkomst met de Naamlooze Ven-
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11ootschap Bank voor Nederlandsche Gemeen
ten, ten aanzien van welke instelling het vast
houden aan den bovengemelden eisch niet 
dringend noodig is en met het oog op de werk
:zaamheid van de Bank minder gewenscht is 
te achten; 

dat onder deze omstandigheden het raads-
1;,esluit alsnog behoort te worden goedgekeurd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: . 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 19 Mei 
1931, No. 86, 2e afdeeling F , alsnog aan het 
besluit van den gemeenteraad van Smallinger
land van 28 April 1931 tot het aangaan van 
<:>ene reken ing-courant-overeenkomst met de 
Naamlooze Vennootschap Bank voor Neder
landsche Gemeenten goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
-en Landbouw is belast enz. 

(A.B.) 

13 October 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 73.) 

Nu met den bouw van bijzondere scho
len in de onderhavige gemeente in verre
weg de meeste gevallen een tijdsverloop 
van meer dan 2 jaar is gemoeid geweest, 
hebben Ged. Staten bij de beoordeeling 
van een aanvraag ex art. 72 voor den 
bouw van een school voor uitgebreid lager 
onderwijs terecht met een aantal kinderen 
uit het 4e leerjaar der gewone lagere 
school reken ing gehouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; • 
Beschikkende op het beroep, ingesteld _door 

-oen raad der gemeente Amsterdam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 22 April 1931 , n°. 197, waarbij, met ver
nietiging van het besluit van dien raad van 
10 September 1930, o 0

• 887, is bepaald, dat 
de door het Roomsch-Katholieke K erkbestuur 
van de parochie van de Heilige Martelaren 
van Gorkum, gevestigd te Amsterdam, over
oonkomstig art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking voor de stich
ting van eene bijzondere school voor uitge
breid lager onderwijs in de voormalige ge
meente Watergraafsmeer, alsnog behoort te 
worden ver! eend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 September 1931, n°. 588; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
-Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 8 
October 1931, n°. 13849, Afd. L. 0 . F.; 

0. dat de raad van Amsterdam in zijne ver
gadering van 10 September 1930 op de aan
\'rage dd. 14 Juni 1930 van het Roomsch
Katholieke Parochiaal Kerkbestuur van de 
Heilige Martelaren van Gorkum, om beschik
haàrstelling van gelden voor den bouw van 
eene bijzondere school voor uitgebreid lager 
onderwijs in de voormalige gemeente Water
graafsmeer, heeft besloten de gevraagde me
dewerking te weigeren, op grond, dat door 
het bestuur zijn overgelegd verklaringen van 
de ouders van 114 kinderen, dat zij hen de op 
te richten school zullen doen bezoeken; dat 
<le verklaring voor 3 kinderen geteekend is 

L . 1931. 

door de vrouw met den naam "an den man; 
dat 73 kinderen op het t ijdstip van de aan
vrage leerl ingen waren van eene eerste, 
tweede, derde of vierde leerjaar eener school 
voor gewoon lager onderwijs en derhalve op 
het vermoedelijke tijdstip van opening der 
school nog niet zoover gevorderd zullen zijn, 
dat zij a ls leerling tot eene school voor uit
gebreid lager onderwijs kunnen worden toege
laten ; dat derhalve slechts 38 volwaardige 
candidaten overblijven; dat ingevolge art. 73 
der Lager Onderwijswet 1920, juncto artikel 
34 der wet van 28 December 1920, S. 919, tot 
uitbreiding der gemeente Amsterdam, gewij
zigd bij de wet van 12 Mei 1928, S. 165, be
hooren te worden overgelegd verklaringen voor 
ten minste 60 kinderen; dat de aanvrage aau 
de wettelijke vereischten niet voldoet en mits
dien dient te worden afgewezen; 

dat, nadat het Schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Noord-Holland in 
beroep was gekomen, dit college bij besluit 
vau 22 April 1931 met vernietiging van het 
bestreden raadsbesluit heeft beslist, dat de 
gevraagde medewerking behoort te worden 
verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de administratieve jurisprudentie - waar
op ook in het Rapport der Staatscommissie 
Rutgers (bladzijde 145) een beroep wordt 
gedaan - wijst in deze richting dat bij de 
beoordeeling van de vraag, of eene verkla
ring, ingevolge art. 73 le lid, sub a, der 
Lager Onderwijswet 1920, aan de wet vol 
doet, rekening moet worden gehouden met die 
leer! in gen, ten aanzien waarvan het school
bestuur , ten tijde van het indienen der ver
kJ aring, redelijkerwijze kan aannemen, dat zij 
de school , tot de oprichting waarvan mede
werking is gevraagd, bij de opening zullen 
bezoeken; dat in het onderhavige geval de 
bij de aanvrage overgelegde verklaringen, be
doeld in de bovengemelde wetsbepaling, aan 
hetzelfde criterium moeten , worden getoetst; 
dat weliswaar noch in de Lager Onderwijswet 
1920, noch in de ter uitvoering dezer wet ge
geven voorschriften, de leeftijd is bepaald, 
welken de kinderen moeten bereikt hebben, 
voordat zij tot eene school ·voor uitgebreid 
lager onderwijs worden toegelaten, doch dat 
in verband met het voorschrift van artikel 3, 
4e lid , le zinsnede, der wet, moet worden aan
genomen, dat de overgang van een kind naar 
het uitgebreid lager onderwijs, als regel niet 
zal plaats hebben dan nadat de zesde klasse 
van eene school voor gewoon lager onderwijs 
is doorloopen; dat dit standpunt, st.eun vin
dende in het schrijven van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
October 1926, n°. 7347, Afd. L. 0. A., aan den 
raad terecht aanleiding heeft gegeven te on
derzoeken, welke kinderen, die blijkens de bij 
de aanvrage overgelegde verklaringen de door 
den appellant gewenschte school zullen bezoe
ken, op het vermoedelijke tijdstip van opening 
dier school zoover gevorderd zullen zijn, dat 
zij als leerling tot eene school voor uitgebreid 
lager onderwijs kunnen worden toegelaten; 
dat bij het bepalen van het bovengenoemde 
tijdstip rekening moet worden gehouden met: 
ei. den termijn van 3 maanden, die in art. 75, 

14 
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le lid, der we't, is gesteld voor de beslissing 
van den raad, b. den termijn van dertig vrije 
dagen voor het instellen van het in art. 76, 
2e lid, der wet bedoelde beroep, c. een, na 
verloop van die termijnen aanvangend, tijd
vak benoodigd voor den bouw der te stichten 
school, welk tijdvak op niet minder dan ander
half . jaar is te stellen, d. met de omstandig
heid, dat de aanvang van den cursus, en dus 
ook het tijdstip van opening eener scliool voor 
uitgebreid lager onderwijs in de gemeente 
Amsterdam valt in het begin van de maand 
September; dat uit een en ander volgt, dat 
hij eene aanvrage als de onderhavige, welke 
op 12 J un i 1930 is ingediend, de vermoede
lijke datum van opening der school niet vroe
ger is te stellen dan op 1 September 1932; 
dat dus de raad, bij het berekenen van het 
aantal kinderen, dat als volwaard ige candi
daten voor het bezoeken van de school zou 
kunnen medetellen, niet slechts de namen van 
38 kinderen, waarvan ten tijde van het indie
nen der aanvrage 30 in het 5e en 8 in het 6e 
leerjaar waren geplaatst, had moeten mede
tellen, doch ook die van 37 kinderen, welke 
- blijkens nader door het gemeentebestuur 
van Amsterdam verstrekte inlichtingen - op 
het tijdstip van de indiening der aanvrage 
in het 4e leerjaar waren gezeten; dat bij 
deze wijze van berekening er derhalve in 
totaal 75 kinderen als volwaardige caudidaten 
voor het bezoeken van de op te richten school 
kunnen worden aangemerkt, zoodat het wet
te lijk minimum, hetwelk in dit geval, gelijk 
hierboven is vermeld, 60 bedraagt, is be
reikt; dat, daar a l zoo aan de e ischen der wet 
was voldaan, de raad de gevraagde medewer
king niet had mogen weigeren, zoodat de 
vraag, in hoeverre het standpunt van den 
raad zich met art. 96, 2e lid, der wet ver
draagt, buiten beschouwing kan · blijven; 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
raad van Amsterdam bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat naar zijne meening 
uit de eerste drie overwegingen van Ged. Sta
ten had behooren te volgen, dat het beroep 
tegen het besluit van den raad ongegrond 
moest worden verklaard; dat immers bij het 
bepalen van het vermoedelijke tijdstip van 
opening der school geen ander tijdvak in aan
merking kan worden gebracht dan dat, het
welk, gerekend van het tijdstip van indiening 
der aanvrage bij den raad af, noodig is om te 
komen tot de opening der school ; dat dit 
tijdvak onder normale omstandigheden te Am
sterdam kan worden gesteld op anderha lf jaar, 
hetgeen blijkt uit den bij het beroepschrift 
overgelegden staat, waarop voor die scholen, 
waarbij geen bijzondere omstandigheden den 
bouw van de school hebben vertraagd, het 
bedoelde tijdvak is aangegeven; dat Ged. 
Staten ten onrechte buiten den bouwtijd een 
termijn van 3 maanden voor de beschikking 
door den raad en een termijn van dertig vrije 
dagen als beroepstermijn in aanmerking heb
ben gebracht, aangezien deze termijnen in het 
vorenbedoelde tijdvak van 1 ½ jaar zijn be
grepen; dat ook in het stelsel der wet de 
bouw en de voorbereiding daarvan niet ge
acht worden aan te vangen na afloop van de 
vorengenoemde termijnen, aangezien art. 77 

der wet duidelijk aangeeft, dat het overleg: 
tusschen burgemeester en wethouders en het. 
schoolbestuur omtrent den bouw van de school 
reeds biunen een maand na de indiening van 
de aanvrage aan den raad begint en een 
schoolbestuur met het doen opmaken van het. 
schetsontwerp enz. van den bouw niet behoeft 
te wachten, en in de practijk ook niet wacht, 
totdat de raad zijne beschikking heeft geno
men; dat Ged. Staten eveneens ten onrechte
de omstandigheid in aanmerking hebben ge-
bracht, dat de aanvraag van den cursus en 
dus ook het tijdstip van opening eener school 
voor uitgebreid lager onderwijs in de gemeente 
Amsterdam valt in het begin van de maand 
September; dat blijkens den overgelegden 
staat het t ijdstip van opening der bijzondere 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs even
veel malen wel a ls niet met het begin van den 
cursus is samengevallen; dat de genoemde 
tijdstippen ook geenszins behoeven samen te 
vallen, aangezien de toekomstige leerl mgen 
gedurende den tijd, dat de nieuwe school. nog 
niet gereed is, eene openbare of gel ijksoortige
bijzondere school voor uitgebreid lager onder
wijs kunnen bezoeken en bij het gereed komen 
van het nieuwe gebouw terstond naar de nieuw 
gestichte school kunnen overgaan; dai hand
ha ving van de beslissing van Ged. Staten tot 
_gevolg zou hebben, dat leerlingen, die eerst 
na ruim 2 jaar in staat zijn het uitgebreid 
lager onderwijs te volgen, als volwaardige 
candidaten worden aangemerkt, wat naar zijne· 
meening niet in de bedoeling van den wetge
ver kan worden gelegen; 

0 . dat ten tijde van de door het schoolbe
stuui: tot den gemeenteraad gerichte aanvrage
geenszins onwaarschij nlijk was, dat de op te
r ichten school niet vóór begin September 1932: 
zou worden opengesteld; 

dat toch blijkens de stukken met den bouw 
van de sinds 1 J a nuari 1921 te Amsterdam 
gebouwde bijzondere scholen in verreweg de· 
meeste gevallen een tijdsverloop van meer 
dan 2 jaar gemoeid is geweest; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
terecht mede met de in de ouderverklaring 
voorkomende 37 kinderen qit het 4e leerjaa,
rekening hebben gehouden ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

14 October 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
Op elk t ijdstip van het t ijdvak, waa rovei

ingevolge deze bepaling aanspraak op de 
daar bedoelde vergoeding bestaat, kan de 
berekening volgens deze bepaling worden 
toegepast, terwijl de aldus berekende 
klassedeeler der openbare scholen gedu
rende dat geheele- tijdvak tevens geldt. 
,oor de bijzondere scholen als maatstaf 
bij de berekening van de vergoeding. 

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

het bestuur der Vereeniging voor Gerefor
meerd schoolonderwijs te Sliedrecht tegen het 
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besluit van Ged. Staten van Zuidholland van 
2 Juni 1931, n°. 53, tot ongegrondverklaring , 
van zijn beroep tegen het besluit van den 
Raad der gemeente SI iedrecht van 2 Maart 
1931, houdende vaststel! ing van de vergoe
ding, bedoeld in art. 100 der lager-onderwijs
wet 1920, over het jaar 1929, ten behoeve 
van de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs, B 809, aldaar; 

Den Raad van State enz. ; 
0. dat de Raad der gemeente Sliedrecht bij 

besluit van 2 Maart 1931 de vergoeding, be
doeld in art. 100 der lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1929 heeft vastgesteld op 
f 1883.21, waarbij het jaar 1929 is ges pi itst 
in twee tijdvakken, namelijk van 1 Januari 
tot en met 8 April en van 9 April tot en met 
31 December en de vergoeding over het eerst
genoemde tijdvak werd berekend aan de hand 
van den klassedeeler 377/is en over het laatst
genoemde tijdvak aan de hand van den klasse
deeler 331/17, wat tengevolge had, dat het 
schoolbestuur over het eerste tijdvak slechts 
voor het salaris van 1 · Jeerkracht uit de ge
meentekas vergoeding kreeg, zulks in afwij
king van zijn verzoek om over het tijdvak van 
15 Februari tot en met 31 Maart 1929 ver
goeding voor de jaarwedden van 2 leerkrach
ten van de gemeente te mogen ontvangen; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Sta
ten van Zuidho!land in beroep was gekomen, 
dit college bij besluit van 2 Juni 1931 het 
beroep ongegrond heeft ver ki aard, daarbij 
overwegende, dat de vergoeding uit de ge
meentekas volgens art. 100 der lager-onder
wijswet 1920 aan het bestuur der bijzondere 
school wordt uitgekeerd over het tijdvak, ge
durende hetwelk aan de openbare school bo
ventallige onderwijzers werkzaam zijn en tot 
t wee jaren daarna; dat men het hierin uit
gedrukte beginsel hét meest in overeenstem
ming is de opvatting dat, indien in eenig 
jaar de klassedeeler der openbare scholen wij
ziging ondergaat, die wijziging voor de toe
passing van art. 100 ten aanzien van de 
bijzondere scholen van invloed is gedurende 
twee jaren, te rekenen van af het tijdstip, 
waarop de nieuwe klassedeeler optreedt; dat 
in casu de klassedeeler aan de openbare scho
len, die in 1929 aanvankelijk was 377/15, op 
9 April van dat jaar door stijg ing van het 
getal ondenvijzers daalde tot 331/17; dat de 
daling van den klassedeeler op 9 April 192:J 
volgens het bovenstaande niet van invloed 
kan zijn op de vergoeding ex art. 100 over het 
tijdvak van 15 Februari tot en met 31 Maart 
1929, maar dat de nieuwe klassedeeler van 
331fi7 aangenomen moet worden te gelden 
twee jaren na 8 April 1929, behoudens de 
mogelijkheid, dat op een gegeven oogenblik 
binnen dat tijdvak van 2 Jaren de klasse
deeler andermaal gunstiger wordt, in welk 
geval vanaf dat oogenblik een nieuwe twee- . 
jarige termijn met nog gunstiger klassedee
ler intreedt; dat voor de bes! issing over de 
vraag op welke vergoeding voor boventallige 
ondenvijzers de appellant over het tijdvak 
van 15 Februari tot en met 31 Maart 1929 
aanspraak heeft, rekening moet worden ge
houden met den klassedeeler of de klassedee
lers in dat tijdvak en in het tweejarig tijd-

vak daaraan voorafgaande; dat blijkens be
richt van Burgemeester en Wethouders van 
Sliedrecht gedurende eiken dag van het tijd
vak van 15 Februari 1927 tot en met 31 De
cember 1927 heeft gegolden een klassedeelei: 
van 3723/oo en gedurende eiken dag van het 
jaar 1928 een klassedeeler van 3753/1 20 ; dat 
voorts de klas edeeler in het tijdvak van 15 
Februari tot en met 31 Maart 1929 onveran
derlijk 377/is is geweest; dat vermits het ge
middelde aantal kinderen der hierbedoelde 
bijzondern school in 1928 heeft bedragen 
317¾., geen der bovengenoemde klassedeelers 
leidt tot een berekening, waarvan de slotsom 
zou zijn, dat de jaarwedden van 9 onderwijzer,; 
uit de openbare kas vergoed mogen worden, 
zooals noodig zou zijn om de aanspraken van 
het schoolbestuur te kunnen erkennen; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
naar den ·algemeenen regel van art. 100, lid 2, 
der lager-onderwijswet 1920, de vergoeding 
voor de salarissen vah één of meer boven
tallige onderwijzers aan een bijzondere school 
van gemeentewege wordt uitgekeerd over het 
tijdvak, gedurende hetwelk aan de openbare 
school meer ondenvijzers werkzaam zijn dau 
het aantal, waarvan de jaarwedden door het 
Rijk aan de gemeente worden vergoed; dat 
in hoogste instantie werd beslist, dat onder 
genoemd tijdvak wordt verstaan het tijdperk, 
waarin aan de openbare school of scholen en 
de betrokken bijzondere school gelijktijdig 
boventallige onderwijzers werkzaam waren; 
dat de wet geen enkelen grond biedt om, wan
neer gedurende een bepaalde periode in eenig 
kalenderjaar zor.der onderbreking aan beide 
scholen boventallige leerkrachten werkzaam 
zijn, die periode voor de berekening der in 
art. 100 bedoelde vergoeding te splitsen in 
verschillende op zich zelf staande tijdvakken, 
bepaald door wijzigingen in den geldenden 
klassedeeler in den loop van het kalender
jaar; dat integendeel deze splits ing van die 
periode in versch illende tijdvakken in strijd 
zou zijn met de bewoordingen van art. 100, lid 
2, der lager-onderwijswet 1920; dat mitsdien 
voor de berekening van de vergoeding over 
dat tijdvak ook slechts één klassedeeler - nu 
afgezien van de toepasselijkheid van art. 100, 
tweede lid, laatste zinsnede - beslissend kan 
zijn; dat deze opvatting gestaafd wordt door 
Ons besluit van 17 ovember 1926, S. 380, 
waaruit blijkt, dat bij de bepaling van dien 
klassedeeler rekening gehouden moet worden 
met het grootste aantal onderwijzers, hetwelk 
op zeker tijdstip in het bovenbedoelde tijdvak 
aan de overeenkomstige openbare school (scho
len) in de gemeente is werkzaam geweest; 
dat deze uitspraak uitdrukkelijk werd beves
t igd door Ons besluit van 12 April 1927, n°. 
36; dat weliswaar naar de opvatting van 
het gemeentebestuur van SI iedrecht de be
woordingen der aangehaalde beslissingen 
slechts bedoelen te zeggen, dat de in de daar 
berechte gevallen elke kans op vergoeding, 
zelfs bij toepassing van den meest gunstigen 
klassedeeler uitgesloten was, doch dat deze 
opvatting niet juist kan zijn; dat immers niet 
alleen om die bedoeling uit te spreken een 
zoo overdreven argumentatie overbodig zou 
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zijn, doch dat bovendien in die beslissingen 
uitdrukkelijk sprake i van de berekening der 
vel'goeding over een bepaald tijdvak met in
achtneming van den klassedeeler, zooals die 
op enkele dagen in dat tijdvak geweest is; 
dat de Raad van Sliedl'echt derhalve ten on
l'echte <le bedoelde vergoeding ovel' het jaal' ' 
1929 ten behoeve van de school heeft berekend 
aan de hand va11 twee klassedeelerR, ieder af
zonderlijk geldend vuol' een bepaald gedeelte 
van dat jaal' ; 

handeld, en dat de beschouwingen, welke door 
verschillende Uwet' l'eeds werden geleverd, 
zoowel door mij als door mijnen ambtgenoot 
,an Justitie, zorgvuld ig zijn ove1·wogen. 

De gemeente-veldwachte,·s zijn ambtenaren 
i11 den zin van al't. 1 de,· Ambtenal'enwet 
1929. Mitsdien moet te hunnen aanzien -
tenzij mocht bi ijken, dat in ¼OOverre het Al -
gemeen Rijksam btenarenreglement op hen toe
passelijk is - ecne regeling- tot stand worden 
gebracht omtrent de onderwerpen, opgesomd 
in art. 125 1 id l dier wet. roor znov 0 r deze 

' omüru·,•rpen niet rad.~ bij uf krachten.~ cle ,v,•I 
zijn 111ngcld. 

0. dat blijkens de overg legde tukken ge
durende het geheele jaar 1929 aan de open
bare scholen voor gewoon lager onderwij te 
SI iedrecht boventallige ondern ijzel's werkzaam 
zijn geweest evenals aan de bijzondere school 1 
,·oor gewoon lager ondel'wijs vau het appe l
leerende schoolbe tuu1·; 

dat op elk tijdstip, in dit tijd,·ak ,·,diende, 
de berekening volgens art. 100 der wet kan 
worden toegepast, terwijl de al dus berekende 
kla sedeel cr del' openbare scholen gedurende 
dat geh ele tijdvak tevens geldt yoor de bij
zondere schol en als maatstaf bij de bel'ekening 
van de vergoed ing ex art. 100 der wet; 

dat mitsdien het schoolbestuur terecht kun 
vorderen, dat de klassedeeler der openbare 
scholen voor gewoon lager onderwijs op 9 
April 1929 van 33lfi7 voor het geheele jaar 
1929 maatstaf is bij de berekening van de 
v rgoedin g ex art. 100; . 

dat aan de hand hierva11 ook vool' de Jaar
wedde van den onderwijzer P. de Hoog over 
het tijdvak van 15 Februari tot en met 31 
:Maal't 1929 vergoeding vel'schuldigd is; 

Gezien de lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be luit 

, an Ged. Staten en van het raadsbeslu it van 
2 Maal't 1931 de gemeentelijke vel'goeding, 
bedoel cl bij art. 100 der I ager-onderwijswet 
ovel' het jaar 1929 vast te stellen op f 2067.72. 

(Gem. Stem) 

14 Ortoh11· 1931. RONDSC'HRIJVE T van 
den Minister van taat, Mini ter van 
Binucnlandsche Zaken en Landbouw, aan 
Heercn Commissarissen der Koningin in 
de onderscheidene provinciën, betreffende: 
Art. 125 Ambtenarenwet, i. v. b. met ge
meenteveldwachters en -politie. 

Naar mij uit meerdere missiven - ger icht 
zoowel aan mij als aan mijnen ambtgenoot 
van Justitie en door dezen aan mij ter ken
nisneming overgelegd - is gel,leken, heeft de 
vraag, op welke wijze aan art. 126 der Amb
tenarenwet 1929, welke bepaling vaststelling 
van regelen voor de ambtenaren nopens een 
reeks onderwerpen gebiedt, uitvoering moet 
worden gegeven met betrekking tot de ge
meente-veldwachters, moeilijkheden doen rij
zen. In verband hiermede moge ik door deze 
circulaire ter kennis van U H.E.G. brengen, 
welke gedragslijn naar mijn oordeel te dezen 
ware te volgen. Voor zooveel noodig merk ik 
daarbij op, dat door mij omtrent een en ander 
overleg is gepleegd met mijnen ambtgenoot van 
Justitie, op wiens Departement de aangelegen
heden meer in het bijzonder betreffende de 
Ambtenarenwet 1929 plegen te worden be-

Dit ,·oorbehoud heeft te dezen in het bij
zonder beteekenis in verband met de artt. 
223 en 224 der gemeentewet. Krachtens deze 
artikelen bezitten reeds dl'i e organen met be-
trekking tot bepaalde ondel'werpen verorde
nende bevoegdheid: 

A. D e gemr enlcl'Ctad. Deze rege lt, onder 
goedkeuring van de Kroon. de ei.~chcn va,11 
bcno, 111 baa1·hcid en de bezoldiging der vel rl
wachte, (art. 223 li d 3). 

B . De co1n111issru-is -van d, Koningin. Deze 
ste lt de in.~lrnct i ,• vast (at't. 224 lid 5). 

C. D e burgemeester. De veldwachters staan 
toch onder zijn bevele,i. (art. 223 lid 1). 

Eene nadere beschouwing van de taak de
zer drie ol'ganen verschaft licht nopens de 
vraag, we lke onderwerpen zulien vallen on
der het in artikel 125 del' Ambtenarenwet, 
1929 gemaakte vool'hehoud. 

Naast de bepaling dat do eischen van be
noembaarheid bij Koninklijk goedgekeurde 
gemeenteverorden ing wol'den geregeld staat 
het voorschrift van art. 224 1 id 5 der gemeen
t,:,wet, vaststellende dat de veldwachters in de 
aa11gewezen gemeenten op aa nbeveling van de 
burgemeeste l'S door de Corn 111 issarissen van de 
Koningin wol'den benoemd. Uit eon en ander 
valt af t.e leiden, dat het punt "ru:,nstclling" 
1·eeds voldoende bij en krachtens de wet is ge
l'egeld in den zin van art. 125 lid 1, aanhef. 
àer Ambtenarenwet 1929. 

Uit de omstand igheid, dat de Commissaris
en der Koningin eenerz ijds bevoegd zijn de 

instructies der veldwachters vast te stel len. 
anderzijds het recht hebben hen te . chorsen en 
te ontslaan, mag worden geconcludeerd, dat 
zij het mede zijn, die krachtens de gemeente
wet omtrent schorsing en ontslag de vereischte 
nadere voorzieningen treffen, en wel in de 
instructies. Mitsdien vallen ook deze beide 
punten onder het voorbehoud. 

Bij Koninklijk goed te keuren raadsverol'
dening wordt ge"egeld de bezoldirring. Di t 
woord moet in art. 223 der gemeentewet rui 
mer worden opgevat dan in art. 125 der Amb
tenarenwet 1929, dat naa·t "bezoldiging" van 
"wachtgeld" en "aanspraken in geval van 
ziekte" gewag maakt. Aangenomen kan wo,·
den, dat in art. 223 lid 3 der gemeentewet 
mede de begrippen " wachtgeld" en "aanspra
ken in geval van ziekte" onder "bezoldiging" 
begrepen zijn te achten. De gemeentewet n .l. 
maakt van deze instellingen nergens afzonder
lijk melding, doch, daar zij, economisch be
zien, met de bezoldiging geheel parallel loo
pen, schijnt h et rationeel, dat het wacht.. en 
ziektegeld (dit laatste is trouwens bezoldiging) 
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geregeld worden door dezelfde autoriteit en 
onder dezelfde waarborgen als de bezoldiging 
in engen zin . W e liswaar moeten bij regeling 
der aanspraken in geval van ziekte en van 
het wachtgeld enkele normen gesteld worden, 
die niet de financieele aanspraken zelve be
palen - ik denk aan de voorschriften om
trent geneeskundi g onderzoek en omtrent het 
aanvaarden door den wachtgelder van een 
a nderen werkkring -, doch deze zijn aan de 
voorziening omtrent de geldelijke aanspraken 
clcrmate inhaerent, dat ze daarvan niet kun
nen worden gescheiden: zij betreffen toch de 
11001·waarde11, waarvan het bestaan der aan
spraak op ziekte- of wachtgeld afhankelijk is. 

Mitsdien zal door mij het standpunt worden 
ingenomen, dat de in art. 223 lid 3 bedoelde 
bezoldigingsregelingen mede voorzieningen be
hooren te bevatten omtrent aanspraken in ge
val van ziekte en wachtgeld. Bij de ziekte
regelingen za l er door cle gemeenteraden in 
het bijzonder mee zijn rekening te houden, 
da t deze geen verplichtingen kunnen opleggen 
omtrent het al of niet verleenen van ontslag, 
daar de beslissing hierover aan den Commis
saris van de Koning i11 staat. :Men zal zich 
d ienen te beperken tot vaststelling der gelde
lijke aanspraken gedurende de ziekte en in 
rnrband daarmede kunnen regelen de verplich
t ing van den zieken ambtenaar om zich te 
onderwerpen aan geneeskundi g onderzoek, ter 
bevordering zijner genezing gegeven genees
kundigen raad op te vol gen op straffe van 
inhouding zijner wedde enz. Dat door U 
H.E.G. - die trouwens zelf het ontslag nader 
i-egelen , gelijk reeds werd aangeteekend - in 
de daartoe aangewezen gevall en tot ontslag 
up grond van ongeschiktheid zal worden over
gegaan, mag w01·den verwacht. Bovendi en 
zal de bezoldigingsverordening dienen te be
µa len, dat het genot van bezoldiging wordt 
behouden ove,· den tijd dat de ambtenaar zijn 
jaarl ijksche vacantie geniet, hem wegens drin
gende redenen verlof verleend is, of hij, an
ders dan in geval van verblijf onder de wape
nen wegens straf, militairen di enstplicht ver
vult. Ten slotte zal in di e verordening, gelijk 
hierna nog zal zij n op te merken, eene enkele 
voorziening moeten voorkomen in verband 
n, et de disciplinaire straffen. 

Uit het bovenstaande volgt, dat onder het 
voorbehottd van art. 125 der Ambtenarenwet 
1929 mede vallen bezoldiging , wachtgeld en 
1,ampraken in geval van ziekte. 

Hetzel fde gel dt voor diensttijden, ve1·lof en 
cacantie, ove1·ige ,·echten en •verpl ichtingen 
der veldwachters en disciplinafre straffen. 
Onder deze categorieën plegen toch normen 
te worden samengevat, welke, het zal zonder 
veel verdere toel ichting duidelijk zijn, met be
trekking tot de gemeente-veldwachters hun 
plaats vinden deels in de instructie, deels in 
de beve len van den burgemeester . 1 

Waar prec ies de grenzen van beider geb ied 
1 iggen, is con vrnag, di e aan de prudentie 

1 Er zij te allen overvloede op gewezen, 
dat "bevelen van den burgemeester" niet al 
leen w il zeggen co 11crete bevele n, opdrachten , 
doch ook abstracte regelen kan omvatten, be
slemd om bi ij vend te gel clen. 

van U H.E.G. blijve overgelaten. Duidelijk is , 
dat het regelingsgebied van den burgemeeste,· 
grooter wordt, naa ,·mate de instructie meer 
summi er blijft. 

In dit verband moge ik nog aanteekenen, 
dat het wellicht aanbeveling zal verdienen in 
de regel ing van de diensttijden en de overige 
rechten en verplichtingen (alzoo allereerst in 
de instructie) eene bepaling op te nemen vau 
deze strekking, dat die regeling zal gelden , 
"onverminderd het bij algemeenen maatregel 
,, van bestuur bepaalde omtrent de dienstbaar
"heid aan de algemeene of Rijkspolitie, onder 
"het daarmede belast gezag". Vgl. art. 223 lirl 
1 gemeentewet. 

De vacantie- en verlofsregeling zal geen be
palingen kunnen inhouden omtrent behoud 
van bezoldiging gedurende het verlof, daar 
dit onderwerp blijkens het vorenstaande geacht 
moet worden in de door den raad onder Ko
ninklijke goedkeuring vast te stellen bezoldi
g ingsregeling thu is te behooren. 

W at de disciplinaire straffen betreft, moge 
worden opgemerk-t, dat de straffen van ontslag 
en schors ing slechts door den Commissaris 
kunnen worden opgelegd en dat het mitsdien 
aanbeveling verdient dit punt in de instructie 
te regelen. Al s straffen komen voorts in aan
merking ber isping, beperking van vacantie, 
boete, somtijds wellicht ook extra dienst zon
der belooning. Voor wat eventueel de straf 
van stilstand der periodieke verhooging van 
bezoldiging betreft zou het aanbernling ver
dienen, wanneer in de bezoldigingsverorde
ning uitdrukkelijk werd be paald, dat die ver
hooging achterwege blijft, indien deze naar 
het oordeel van den burgemeester wegens ge
mis aan dienstijver niet behoort te worden 
toegekend. 

Aan de straf van terug-.letting m bezoldi
ging bestaat waarschijnlijk geen behoefte. 
Mocht dit ande rs zijn, clan za l de bezold igings. 
verordening mede daaromb-ent een clausu le 
dienen te bevatten . 

Gelij k uit het vorenslaa11de blijkt. behoeft 
een regeling van de onder ei tot en !llet i in 
art. 125 lid 1 der Ambtenarenwet 1929 ver
me lde punten voor de veldwachters in ve1·band 
met het voorbehoud in den aanhef van dat 
art. 125 niet tût hoofde -ocin clie be11aling te 
worden tot stand gebracht. Aangeteekend zij 
echter, dat sinds de inwerkingtreding van art. 
125 cli e 1· wet aan de door U H.E .G. vast te 
stellen instructies en aan de "bevelen" der 
burgemeesters hoogere eischen zullen worden 
gesteld dan te voren. D e bedoeling van het 
voorbehoud in den aanhef is toch nimmer ge
weest, dat de regeling van het reeds geregelde 
tenein aan andere mindere, vere ischten zou 
moeten voldoen da~ de nieuwe regelingen bij 
of krachtens algemcenen muahegel van be
stuur. Die bedoeling was veel m eer, den 
ambtenarnn den waarborg te geven, dat om
trent de genoemde onderwerpen over de ge
heel e lijn alle zin voldoende voorschriften 
zu llen worden gesteld. Zoo zal b.v., wanneer 
de instructie de diensttijden, de aanspraken op 
rnrlof, de overige rechten en verplichtingen, 
de di sc iplina ire straffen, niet uitputtend heeft 
geregeld, de burgemeester een behoorlijke, zij 
het niet al te uitvoerige, aanvul I ingsregel ing 
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voor de onder zijn bevelen staande veldwach
ters dienen samen te stellen. Ik moge er mits
dien bij U H.E.G. op aandringen, zooveel 
zulks in Uwe macht staat, voor de deugdelijk
heid der tot stand te brengen voorzieningen 
te waken. 

De onderwerpen, genoemd in art. 125 lid 1 
der Ambtenarenwet 1929, sub j en k zijn niet 
bij of krachtens de wet geregeld. Mitsdien 
komen zij voor regeling uit hoofde van die be
paling in aanmerking. Het tot regeling geroe
pen gezag is de Kroon, vermits de gemeente
,·eldwachters door het Rijk, immers door U 
H.E.G. - die daarbij als organen van het 
Rijk optreden -, zijn aangesteld. Ten aan
zien van beide punten kan men de bepalingen 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
voor zoover deze niet zullen worden terzijde
-gesteld, als van toepassing aanmerken. 

Wat nu betreft het sub j vermelde punt, de 
z.g.n. administratieve instanties, zoo zoude ik 
het op prijs stell en omtrent de wenschelijk
beid van instelling daarvan - waardoor het 
.ambtenarengerecht zou worden uitgeschakeld 
en a lleen de Centrale Raad van Beroep als 
rnchterlijke instantie zou blijven - Uw oor
deel vernemen. Voor een speciale administra
tieve instantie is in verband met het bijzon
dere van de pol itioneele verhoudingen wel
licht te gevoelen. De verdere vraag is dan 
uiteraard of één instantie voor het geheele 
land (of enkele voor onderdeelen van het 
land), dan wel een afzonderl ijke voor elke 
provincie de voorkeur verdient. Ook hierom
trent stel ik op Uw oordeel prijs. 

Voorziening in het sub k genoemde punt -
in het spraakgebruik vaak vereenzelvigd met 
"georganiseerd overleg", ofschoon dit een wat 
enger begrip is - zal bezwaarlijk kunnen uit
blijven. In verband met de omstandigheid dat 
len aanzien der gemeenteveldwachters naast 
cle Kl'Oon nog drie organen regelende be
voegdheid bezitten, zal de1e voorziening niet 
zoo eenvoudig blijken. H et ligt immers voor 
de hand, dat de belanghebbenden, c.q. hunne 
organisaties, hun gevoelen telkens kenbaar 
maken aan de autoriteit, die de ontworpen 
regeling vaststelt. Of de vorm van "georga
nisee,:d overleg" te dezen het meest aanbeve
lenswaardig is, dan· wel de voorkeur zou zijn 
te geven aan een eenvoudiger wijze waarop 
de organ isaties in de gelegenheid waren te 
stellen hun gevoelen omtrent de veldwachters 
betreffende regelingen kenbaar te maken, 
schijnt mij een nog niet uitgemaakte zaak. 
Tlet is mij trouwens onbekend, of met betrek
king tot deze materie hier of daar reeds iets 
is tot stand gebracht. In ieder geval schijnt 
z thans voor definitieve regeling bij alge
meenen maatregel van bestuur - aangenomen 
da t men door uitvoering van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement niet tot een bevre
digend resultaat zou kunnen komen, nog niet 
rij p. 

I11 verband met een en ander zoude ik het 
op prijs stellen, door U H.E.G. mede te wor
den ingelicht omtrent den tegenwoordigen 
stancl van zaken met betrekking tot dit punt 
en tevens omtrent Uw oordeel nopens de wijze 
waarop mettertijd in deze materie ware te 
voorzien. 

Daarnaast moge ik er op wijzen, dat het mij 
aanbevelenswaardig voorkomt, dat ook thans 
reeds, in afwachting van de nadere regeling, 
de autoriteiten welke regelingen tot stand 
brengen, rakende de rechtspositie der gemeen
teveldwachters, overeenkomstig de bedoeling 
der Ambtenarenwet 1929, in eenigerlei vorm 
overleg toepassen. Ik moge derhalve U H.E.G. 
verzoeken te bevorderen, dat voortaan in de
zen geest worden gehandeld. 

Het komt mij wenschelijk voor, dat van deze 
circula ire mede wordt kennis genomen door 
de burgemeesters der gemeenten, waar ge
meentevel dwachters zijn aangesteld. Aangezien 
echter de aanwijzing door de Kroon, ingevolge 
art. 224, laatste lid der gemeentewet, van de 
gemeenten, waar veldwachters zullen worden 
benoemd, nog niet heeft plaats gehad en 
mitsdien thans niet te zeggen valt, voor welke 
burgemeesters in Uwe provincie deze circu
laire van belang zal zijn, moge ik U H.E.G. 
verzoeken haar aan alle burgemeesters in 
Uwe provincie te doen toekomen. Een vol
doend aantal exemplaren is daartoe bijge
voegd. 

Eene circulaire van gelijke strekking en 
analogen inhoud is door mij in overleg met 
mijn ambtgenoot van Justitie tot de burge
meesters gericht met betrekking tot de die
naren van politie. Ook van deze circulaire 
voeg ik een aantal exemplaren hiernevens 
met verzoek, aan alle burgemeesters een exem
plaar te willen doen toekomen. 

B. 

14 Octobcr 1931. RONDSCHRIJVEN va11 
den Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan Hee
ren burgemeesters, betreffende: Art. 125 
Ambtenarenwet 1929 i. v. b. met gemeen
teveldwachters en -politie. 

Daar mij gebleken is, dat de naleving van 
art. 125 der Ambtena1·enwet 1929 met be
trekking tot de ambtenaren van de gemeente
politie moeilijkheden doet 1·ijzen, waaruit al
licht onzekerheid omtrent de te volgen ge
dragslijn kan voortvloeien, komt het gewensch t 
voor U E.A. in kennis te brengen met de 
wijze waarop naar mijn oordeel met betrek
king tot deze ambtenaren aan art. 125 der 
Ambtenarenwet 1929 gevolg is te geven. 

De ambtenaren der gemeentelijke politie 
worden - met uitzondering van de hoofdcom-• 
missarissen en commissarissen, die door de 
Kroon worden benoemd en op ·w e lke function
narissen deze circula ire verder niet betrekking 
heeft - benoemd door U E.A. (art. 224 lirl 
3 iin 4 der gemeentewet) en zijn mitsdien te 
beschouwen als ambtenaren door de gemeente 
aangesteld. Hieruit volgt dat op hen toepas
selijk is het tweede lid van art. 125 der Amb
tenarenwet 1929 en dat dus het bevoegd gezag 
rler gemeenten te dezen voo,·schr iften zal moe
ten vaststellen omtrent de in 11-et eerste lid 
van het artikel vermelde onderwerpen, voo,· 
znover d eze niet reeds bij of krac htens de wPI 
zijn geregeld. 

Dit voorbehoud heeft te dezen in het bij
zonder beteekenis in verband met de artt. 223 
en 224 de ,· gemeentewet. Krachtens deze a ,·, 
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tikelen bezitten reeds twee or ganen met be
trekking tot bepaalde onderwerpen verorde
nende bevoegdheid. 

A. D e gem eenteraad. Deze regelt, onder 
goedkeuring van de Kroon, de rangen, het 
aantal, de samenstelling, de eischeii van be
noembaarheid en de bezoldiging · der gemeen
tepolitie (a rt. 223 lid 3). 

B. De Burgemeeste1· . Deze stelt de instruc
tie vast voor de ambtenaren van gemeente
p olitie, di e ook overigens staan onder zijne 
bevel en. (a r t . 223 lid 1 en ar t . 224 lid 3) . 

E ene nadere beschouwing van de taak dezer 
beide organen verscha ft lich t nopens de vraag, 
welke onderwerpen zull en vall en onder het 
in artikel 125 der Ambtenarenwet 1929 ge
maakte voOl'behoud. 

N aast de bepali11g dat de e isch en van be
noembaarheid bij Koninklij k goedgekeurde ge
meenteverordeni ng worden geregeld staat het, 
voorschr ift van art. 224 1 id 3 der gemeente
wet, vaststell ende da t de politie-ambtenaren 
op aanbevel ing van den hoofdcommissaris, en, 
zoo er geen hoofdcommissaris is, vnn den 
commissar is, worden benoemd. Ontbreekt ook 
een commissaris, dan geschiedt de benoeming 
door den burgemeester alleen (ar t. 224 lid 4) . 
Opmerking verdient, dat onder " eischen van 
benoembaarheid" niet begrepen is de regeling 
van de gevallen waarin en de voorwaa rden 
waaronder aanstelling in t ijdelijken dienst kan 
plaats hebben . Afgezien van dit punt, is ech
ter de "aanstelling" in den zin van art . 125 
lid 1 , aanhef, der Ambtenarenwet 1929 bij en 
"krachtens de wet voldoende geregeld, zoodat 
,rndere voorzieningen daaromtrent achterwege 
-kunnen blijven. . 

Omtrent schorsing en ontslag bèpaalt qe wet 
a ll een, dat deze maatregelen worden gefróf
fen door den burgemeester ; gehoord, 1è:len 
(hoofd}commissari s, zoo deze functionnaris ï ri 
de betrekkelijke gemeente bestaat (art. 224 lid 
3 en 4). N adere regelen omtrent deze onder
werpen , a lsmede omtrent de gevall en ~ a arin 
en de voorwaa rden waaronder aanstellmg m 
tijdel ijken dienst kan plaats hebben zijn der
halve nog door het bevoegd gezag in de ge
meente te stell en. 

Bij K oninkl ijk goed· te keuren raadsverorde
ning word t geregeld de bezoldiging . Deze 
term moet in art . 223 lid 3 der gemeentewet 
ruimer worden opgevat dan in art. 125 der 
Ambtenarenwet 1929, dat, naast " bezoldi
g ing'', ,,wachtgeld" en "aanspraken in geval 
vall z iekte" noem t .... t\.angenom en kan worden 
dat in a rt. 223 lid 3 der gemeentewet deze 
begrippen mede onder " bezoldigi ng" vallen. 
D e gemeentewet n .l. m aakt van die instellin
gen nergens afzonderlij k melding, doch, daar 
zij , econom isch bezien, met de bezoldi ging ge
heel p,u-allel loopcn, schijn t het rationeel , dat 
hef wacht- en ziektegeld - di t laatste is 
trouwens bezold iging - geregeld worden door 
dezelfde auto ri te it en onder dezelfde waarbor
gen als de bezoldiging in engen zin. Wel is
wa·ar moeten bij regeling der aanspraken in 
geval van ziekte en van het wachtgeld enkele 
normen gesteld worden, die niet de finan
cieele aanspra ken zelve bepalen - ik denk 
aan de voorschriften omtrent geneeskundi g 
onderzoek en om trent het aanvaarden door 

den wachtgelder van een a nderen werkkring •
doch deze zijn aan de voorziening omtrent d~ 
geldelijke aanspraken dermate inhaerent, dat 
ze daarvan niet kunnen worden gescheiden ; 
zij betreffen toch de voorwaarden, waarvan 
het bestaan der aanspraak op ziekte- of wacht
geld a fh ankelijk is. 

Mi tsdien zal door mij het standpunt worden 
ingenomen , dat de in a r t. 223 lid 3 bedoelde 
bezold igingsregeli ngen mede voorzieningen be
hooren te bevatten omtrent aanspraken in ire
val van ziekte en wachtgeld. Bij de ziekte
regelingen zal er door de gemeenteraden in 
het bijzonder mee zijn rekening te houden, 
dat deze geen verplichtingen kunnen opleg
gen omtren t het al of niet verleenen van ont
slag, daar de besliss ing hierover aan d,3n 
burgemeester voorbehouden is. M en zal zieh 
d ienen te beper ken tot vaststelling der gelde
lijke aanspraken gedu rende de ziekte en in 
verband daarmede kunnen regelen de VE•r
plicht ing van den zieken ambtenaar om zich 
t-e onderwerpen aan geneeskundig onderzoek, 
ter bevordering zijner genezing gegeven ge
neeskundigen raad op te volgen, op stra ffe 
van inhouding der wedde enz. Dat door U 
KA. - die t rouwens zelf het ontslag nad r 
kan regelen, gelijk hierna nog zal worden 
aangeteekend - in de daartoe aangewezen 
_gevallen tot ontslag op grond van ongeschikt
heid zal worden overgegaan, mag trouwe s 
worden verwacht . 

Bovendi en zal de bezoldigingsverordening 
dienen te bepalen, dat het genot va n bezol · i
g ing wordt behouden over den tijd dat de 
ambtenaar zijn jaarlijksche vacantie geniE,t , 
hem wegens dringende redenen ver lof _ver--
1 eend _is, . of hij , anders dan in geval van ver
blijf onder de wa penen wegens straf, militairnn 
dienstplicht vervult. Ten slotte zull en in d ie 
verordening, gelijk hierna nog zal zijn op te 
merken, enkele voorzieningen moeten voor
komen in verband met de di sciplina ire straffe1n. 

Uit het bovenstaande volgt, da t onder h,3t 
voorbehoud mede vallen bezoldiging, wacht
geld en aanspraken in geval van zie kte. 

W at nu betreft diensttijden, verlof en v,i
cantie, overige rechten en verpl ichtingen der 
ambtenaren va n gem eentepolitie en discipli
naire straffen, het is duidelijk da t deze onder
werpen, a l mogen ze wellicht nie t a lle ui t
puttend in de instructie en de bevelen van 
den burgemeester geregeld zijn, in elk geval 
voor een göed deel daarin zijn onder te bren
gen. Voor het overige is in deze m ateri e door 
het bevoegd gezag der gemeente krachtens 
art. 125 lid 2 der Ambtenarenwet 1929 te 
voorzien. W aar precies de grens l igt van het 
in de instructie te regelen terrei-n, valt bo
zwaarl ijk aan te geven ; di t is een vraag van 
beleid , welke het best door de pl aatselijke 
autorite it kan worden beoordeeld. De voo:r
ziening krachtens de Ambtenarenwet 1929 zal 
- zulks in verband met het voorbehoud in den 
aanhef van art. 125 gem aakt - een aanvu l
lend karakter dragen . 

Intusschen zou het, ui t een technisch-legi:i
latief oogpunt, aanbeveling verdienen, deze 
gedachte niet te stra f door te voeren. De meeHt 
gebru ikel ijke relatie tusschen verordening en 
instnictie is die van normeering der beginse-
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Jen van de rechtspositie en aanvulling met het 
oog op den bij zonderen dienst. Zoo waren ook 
hier de hoofdregelen betreffende den rechts
toestand bij voorkeur niet in de instrnctie on
der te brengen, doch voor zoover niet bij 
rnadsverordening voorzien, in de. rege ling uit 
hoofde van de Ambtenarenwet 1929. Al draagt 
rleze dus wett el ijk een aanvullend karakter, 
p1·actisch kan de instn1ctie tot de bijzondere 
d ienstvoorschriften beperkt bl ij ven. 

In dit verband moge ik nog opmerken, dat 
het wellicht aanbeveling za l verdi enen in de 
1:egeling van de diensttijden en de overige 
rnchten en verpl ichtingen eene bepaling op te 
nemen van deze strekking, dat die regeling 
za l ge lden, ,,onverminderd het bij algemeenen 
,,maatrngel van bestuur omtrent de dienst
,,baarheid aan de algemeene of R ijk politie, 
,,onder het daarmede belast gezag." Vgl. 
art. 223 lid 1 gemeentewet. 

Dat de vacantie- en verlofsregeling geen be
pa lingen zal kunnen inhouden omtrent be
houd van bezoldiging gedurende het verlof, 
daa r dit onderwerp geacht moet worden in de 
door den raad onder Koninkl ijke goedkeuring 
vast te stel len bezoldigingsregeling thu is te 
behooren, blijkt reeds uit het bovenstaande. 

Uit de voorgaande u iteenzetting volgt, dat 
het bevoegd gezag in de gemeente dus een 
regeling heeft tot stand te brengen nopens 
aanstelling in tijdelijken of vasten dienst, 
schorsing, ontslag, diensttijden, verlof en va
cantie, overige rechten en ve1-pl,ichtingen en 
disciplinai•·e straf fen, alles voor zoover in die 
onderwerpen niet door of krach ten de ge
meentewet is voorzien. Bovendien za l het ge
roepen worden voorzieningen te treffen om
trent administratieve instanties, als bedoeld in 
het tweede en derde lid van art. 3 der Amb
tenarenwet 1929, voor zoover deze worden 
mogel ij k gemaakt, en omtrent de wijze, waa1·
op aan de vereenigingen van a1n btena1·cn ge
legenheid wordt gegeven ten aanzien van de 
dez en betreff ende algem.een verbindende vo01·
-~ch,·iften haa1· gevoelen te doen kennen, (pun
ten j en k van art. 152 lid 1 Ambtenarenwet 
1929). Omtrent deze beide laatste onderwerpen 
bestaat toch geen regel ing bij of krach tens de 
wet. 

In al dP.ze gevallln is het bevoegd gezag de 
burge,neeste1·. De poli tie staat immers, gel ijk 
in de gemeentewet uitdntkkelijk wordt ver
klaard, onder zijne bevelen en de raad heeft 
met de politie geen andere bemoeiingen dan 
d ie, welke de wet hem opdraagt. 

Omtrent enkel e der bovengenoemde punten 
eenige opmerkingen. 

Discipt -inaire st,·aff en. De wijze waarop in 
dit onderwerp is te voorzien, blijft a ll ereerst 
aan de prudentie van U E.A. overgelaten. 
Opgemerkt worde voor zooveel noodi g, dat er 
geen bezwaar tegen bestaat het rech t van 
strafoplegging te geven b.v. aan den hoofd
commissar is en/of con1111issal'is, uitgenorn en na
tuurlij k schors ing en onts lag. Wat betreft de 
straf van stilstand van periodieke vel"hoog ing 
van bezoldiging zou het aanbeveling verd ie
nen, wanneer in de bezoldigingsverordening 
uitdrukkelijk werd bepaald , dat die verhoo
g ing achterwege blijft, indien deze naar het 

oordeel van den burgemeester wegens gemi 
aan dien tijver n iet behoort te worden toege
kend. Wanneer aan de straf van terugzetting 
in bezoldiging behoefte bestaat, zal de be
zold igingsverorden ing mede daaromtrent eene 
clausu le d ienen te bevatt n. Geldboeten kun
nen m. i. zonder bezwaar wol"den bedreigd , 
evenals extra-dienst zonder belooning. 

,i d1ninistratieve instanties. De instelling 
hiervan is facultatief. Dat instelling de Amb
tenarengerechten uitschakel t, terwijl echter 
appèl op den Centralen Raad van Beroep 
steeds mogelijk blij ft, mag bekend veronder
steld worden. De instanties kunnen een zu iver 
adviseerend karakter dragen. Ik moge voo1· 
een en ander verwijzen naar de artt. 3 en 58 
der Am btenarenwet 1929 . 

Georganiseerd overleg. Aan vereenigingen 
Yan ambtenaren moet gelegenheid worden ge
geven ten aanzien van de dezen betreffende 
a lgemeen verbindende voorschriften haar ge
voelen te doen kennen. Of dit zal geschieden 
in den vorm van georganiseerd overleg, is 
een vraag van be leid. Met name in de .klei 
nere gemeenten kan mogelijk met een eenvou
diger werkwijze worden vo lstaan, b.v. schrif
telijk advies van de in aanmerking komende 
organisatie . In dit verband moge ik in her
innering brengen, dat een gedeelte der rechts
pos it ie van het politiepersoneel door den 1«ad, 
een gedeelte door den burgemeester wordt ge
regeld. Voor beide organen zal dus aanleiding 
bestaan om overleg te plegen. Gelijk uit het 
bovenstaande volgt, zou ik gene igd zijn, aan 
te nemen, dat de inrichtin(I van het overleg 
over de geheele linie door den burgemeester 
moe t plaats vinden. Evenll"ei, het komt mij 
voor, dat, indien de raad e r prij op mocht 
stell en de inrichti ng van het overleg, voo1· 
zooveel dit betre ft d, onde1·we1"pen met be
trekking tot wel ke de mad co,nvetent is," zoo
als de bezoldiging, zelf te regelen, daartegen 
geen overwegend bezwaar behoeft te worden 
gemaakt. De opvatting is toch te verdedigen , 
dat in zooverre de raad het bevoegd gezag is. 
Onjuist ware het echter, indien de raad zich 
zou inl aten met de regeling van het overleg 
nopens de onderwerpen, welke ter beslissing 
van den burgemeester ~taan. 

Voor zooveel noodig zij ten slo.tte opgemel'kt, 
dat op 1 September 1930 bestaande voorschrîf
ten omtrent bovengenoemde onderwerpen -
mits door het bevoegd gezag gegeven - van 
kracht blijven en geacht worden ter uitvoe
ring van art. 125 der Ambtenarenwet 1929 te 
zijn gegeven (art. 133, 1 id 2 der wet). 

(B. ) 

15 Octob e,· 1931. RONDSCHRIJVEN va11 
den Minister van Staat, Minister rnn Bin
nenlanclsche Za ken en L a ndbouw aan Hee
ren Comm issar issen der Koning in in dr
ondersche idene provinciën, betreffende uit
voering Ambtenarenwet (burgemeesters). 

De uitvoer ing van mijn rondschrijven dd. 7 
Sept. 1931, No. 9113, afdeel ing B.B. gee ft 
mij aan le iding de aandacht van U H.E.G. 
nog voor het navolgende te verzoeken. 

De bezoldiging van een bu rgemeester kan 
niet eerder ingaan, dan nadat door hem het 
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a inbt is aanvaard . Voor di e aanvaarding dient 
hij te zijn beëedi gd. 

I s mi tsdien in het K oninklij k beslui t tot 
benoeming va n den burgemeester geen datum 
genoemd, dan zull en datum van aanvaarding 
en datum van beëedig ing, behoudens hooge 
u itzonder ing samenvall en en zal op di en dag 
de .bezoldig ing ingaan. 

I s ech ter een datum in het K oninklijk be
sluit genoemd, hetgeen bij opnieuw benoemin
gen veelal geschied t, dan zal, wil de func
t ionaris op den in het Koninklij k beslu it ge 
noemden dag het ambt kunnen aanvaarden en 
van a f di en dag bezoldig ing genieten, de be
eedi g ing vóór of op dien dag moeten hebben 
plaats gevonden. 

U H .E.G. zal, zulks, ter voorkoming van 
derving van bezoldig ing door belanghebben
den, met het vorenstaande, bij het bepalen 
van den datLtm van beëediging, wel rekening 
wi llen houden . 

Voorts moge ten overvloede worden ve r
zoch t l e. den gebvortedatu,,. te will en opge
ven en niet den lee ft ij d, gelij k een enkele 
maa l is geschied ; 2e. het bedrag van de jaar
wedde, enz. op den bepaalden datum en niet 
het •minimum of maximum sala ris aan het 
ambt ve rbonden en 3e. de opgave onder 2 
bedoeld gespecificeerd te will en opgeven (j aa r
wedde, kindertoeslag, genot ambtswoning, 
en.,.) . 'B.) 

15 Octob er 1931. RONDSCHRIJ VEN van 
den Minister va n Arbeid, H andel en N ij
verheid aan Gedeputeerde Sta ten der pro
vinciën, betreffende ui tvoering gewijzigde 
Woningwet. 

I n verband met de ui tvoering van de Wo
ui ngwet, zooals deze laatstelij k - bij de wet 
van 9 J uli j l. , S . 266 - is gewijzigd en waar 
van de gewijzigde tekst is opgenomen in het. 
S taatsblad no. 393 van di t jaa r , heb ik de 
eer het volgende onder Uw aandacht te 
brengen. 

I. I ngevolge a r t ikel 2 de r wet, houdende 
Algemeene Bepa lingen enz. is de wij zig ings
wet - afgekondi gd op 30 Juli 1931 - in 
wer king get,·eden op 19 Augustus 1931, met 
uitzonder ing van de in a rt ike l XXXIX ge-

. t noemde bepa li ngen, die in werking t reden 
met ingang va n · den dag, waarop de \\ 'oning
noodwet 1918, S. 379 , verva lt . A angezien de 
in a rtike l 12 d ier wet bedoelde verk laring is 
a fgelegd bij K oninklijk Bes luit van 12 Sep
tember 1931, S. 396, treden de in artikel 
XXXIX bedoelde artikelen dus in werking 
op 12 Maart 1932. H et zijn in den gewijzig
den te kst de r Woningwet de a rtike len 33, 66, 
67 voor zooveel daarin a rti kel 66 is ve rmeld: 
73 voor zooveel daar in a rt ikel 33 is vermeld ; 
74 en 75 voor zoovee l daa r in a r t ike l 33 is 
ve rm eld. 

De bepaling va n a rt ike l 79, van den gewij 
zigden te kst " Deze wet treedt in werking op 
een nade r door Ons te bepalen t ij dst ip" heeft, 
hetzij voor zooveel nood ig opgemerkt, betrek
king op de wet , zooals zij oorspronkel ijk l uidde. 

Wijzi g ing van het Woningbes lui t om dit in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe 
wetsbepalingen, is in voorbere iding en word t 

zoovee l mogelijk bespoedigd. ln a fwach t ing
van wij zig ing moeten de bepalingen van dat 
beslui t zooveel mogelijk ook onder de nieuwe 
wets bepalingen worden toegepast. 

II . Volgens artikel X XXYIII der wijzi 
g ingswet moeten " de p laatselijke verordenin
gen" - waaronder hie r te verstaan: de bouw
vero rdeningen - voorzoover zij n iet met die 
wet in overeenstemming zijn, worden herz ien 
en wel b innen twee jaa,· ná de inwerki ngtre
d ing der wet, dus vóór 19 A ugustus 1933. 

I s de verordening op genoemden datum van 
19 Augustus 1933 niet tot stand ge komen, dan 
moet het bepaa lde bij artikel 12 de r wet over
eenkomstige toepassing vinden. 

Een ui tzonderi ng op den rege l maakt. de 
wet voor de voo1·schr iften, regelende het be
roep tegen het voorwaardelij k verleenen of 
we igeren van bouwve,·gunnmg door B urge
meester en W'ethouders ; die voorschriften 
moeten vóór 19 November e. k. zij n vastge
steld c. q . zijn gewijzigd , en aangeboden te,· 
goedkeu1·ing. 

Zijn de bestaande voorschriften in ove,een
stemming met de wet, zooa ls di e thans luidt, 
dan is geen ni euw raadsbes lui t noocti g, ctoch 
kan worden volstaan met het inzenden ter 
goed keuring van die voorsch riften. 

De wet bevat niets met betrekking tot den 
inhoud der voorschrifte n. Er was geklaagd 
over volstrekt onvoldoende beha ndel ing van 
beroepen door gemeenteraden. H et Hegee
ringsvoorstel , dat bij a lgerneenen maatregel 
van bestuur voorschriften voor de behandel ing 
,·an be roepsch r ifte n zouden worden gegeven, 
is ver vangen door de bepa ling, dat ook de be
pa l in gen va n de verordeningen betreffende 
het beroep op den raad aan de goedkeuring 
van Gedepu tee rde Staten zij n onderworpen. 
H et zal dus o..ereenkomstig de bedoel ing va n 
den wetgever zij n, dat Ged. S taten ook den 
inhoud der bepalingen toetsen, opdat een re
del ijke beha ndeling gewaarborgd zij . E en uni 
fo rme regel ing voor g1·oote en kle ine gemeen
ten is niet noodi g. 

Il]. H erziening van de bouwve rordeningen 
en aa nvulling, voor zooveel zij niet reeds ten 
aanzien van d ie punte n voorschr1ften beva t
ten, is noodig op het stuk van : 

a. het veranderen o f het ui tbre iden van 
woni ngen (art ikel 1, eerste l id , onder b); 

b. het krachtens eenig zakelijk recht tot 
woning in gebru ik nemen enz . (a r t ikel 1, 
eerste lid onde r c) ; 

c. heL bouwen enz. va n cind-erl gebouwen 
dan woningen (a rt ikel 1, derde lid ); 

d. het vernieuwen enz. va n een gedeelte 
van een woning o f a nder gebouw (artike l 1, 
vierde I id ) ; 

e. roo ilijnen (a rtike l 2); . 
H ie rbij va lt te letten o p het onderscheid, 

dat de wet maa kt tusschen al-ge,necn geldende 
voorschriften d ie in bouwverordeningen moe
ten voo rkomen (a rt ikel 2, l e lid ) en voor 
schri ften die gelden ten aanzien van bepaal.de 
we gen (a rt ikel 2, tweede l id); laatstbedoelde 
voorschriften worden vastgesteld bij a fzonder
l ij k be lui t van den gemeenteraad. Opgemerkt 
zij , dat rooilijn-voorsch r iften ui ts lui tend kun
nen betreffen de plaatsing van gebouwen, on
geacht den aard va n die gebouwen ; anders 
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dan uitb l'eidingsplannen {vgl. hierna onder 
IV) ; en voorts, dat u it de definitie van rooi
lijn voortvloeit, dat de bouwverordening het 
gedeel telijk vern ieuwen buiten de rooilijn niet 
mag beletten. 

Ten aanzien van de algemeene en van de 
bijzondere rooilijnen bepaalt artikel 2, dat de 
raad vaststelt resp. kan vaststell en "voor
schr iften ter bepaling van" de rooilijn. Uit 
de voorschriften moet dus de bepal ing van de 
rooilijn kunnen worden afgele id. Hieruit volgt 
dat een bepaling, als wel voorkomt, dat de 
raad de rooilijn vaststelt, niet voldoet aan den 
c isch van de wet. 

/. voorsch r iften genoemd in artikel 4 der 
wet; 

g. bepalingen omtrent bouwvergunning {ar
tikel 6 der wet) , voor zoover dienaangaande 
in verordeningen voorschriften zijn opgenomen. 

Ten slotte kunnen het tweede en het derde 
lid van art ikel 9, betreffende vrijstelling en 
eventueel beroep tegen weigering daarvan 
aanle iding geven tot w ijziging of aanvulling 
van een verordening. 

IV. In verband met Uw toezicht o p de uit
voering van wet en verordening vestig ik nog 
in het bijzonder Uw aandacht op de vo lgende 
punten. 

1. Zoowel voor algemeene als voor bijzon
dere rooilijnvoorschriften geld t het vereischte 
van Uw goedkeur ing, evenals, feitelijk, voor 
.-ooilijnen, vastgesteld onder de oude bepa
lingen ; in dit verband breng ik in herinne
ring de overwegingen van het Koninklijk Be
sluit van 12 November 1923, S. 516, die ook 
over igens van belang blijven voor de beoOl'
cleeling van 1·ooilijnen, in het bijzonder in ver
band met belangen van rechthebbenden. 

Voor bijzondere rooilijnen geldt voorts ar
t ikel 10. 

2. Bouwvergunning mag alleen en moet 
worden geweigerd in de gevall en, genoemd in 
artikel 6, tweede lid , der wet. 

3. De bevoegdheid tot het verb inden van 
voorwaa,·den aan bouwvergunningen en aan 
vrijstelling van het voldoen aal) in de ver
o.-dening omschreven e ischen word t e rkend , 
maar tevens beperkt, ondersche idenlijk in a1·
t ikel 6, laatste lid en artikel 9, tweede lid , 
der wet. 

4. Tot het vergemakkelijken van gemeen
sch a ppelijke regeling van bouw_ en woning
toezicht, door verschillende gemeenten, strekt 
a rt ikel 13, lid 5, der wet. 

5. De regeling van de bestemm ing van 
grnnd, ook van den aard der bebouwing, is 
voorbehouden aan het uitbre idingsplan, c. q. 
aangevuld door bebouwingsvoorschriften (ar
t ikel 39 der wet). Ik doe een beroep op Uwe 
medewerking om te bevorderen, dat de ge
meentebesturen niet van dezen wettelijken 
weg a fwijken. Plannen van uitbreiding zull en 
voorshands moeten worden getoetst aan ar
t ikel 10 en 11 van het Won ingbeslui t {vgl. · 
hiervoor onder I ). 

Plannen, die onder v igueur der oude wets
bepalingen zijn vastgesteld of gewijzigd, moe
ten m.i. voo.- de bes lissing omtrent goedkeu
ring, naar die bepalingen worden beoordeeld 
- met dien verstande, dat Gedeputeerde Sta
ten vrij blij ven om argumenten 1•an waardee-

r ing, ingegeven door de nieuwe bepalingen, 
te doen gelden. 

6. Tot streeksgewijze regeling, op het stuk 
van uitbl'eiding geven de bepalingen omtrent 
streekplannen {al'tikel 45 v.v.) meer dan tot 
dusver gelegenheid. 

7. De besturen van gemeenten {zoowel 
groote a ls kleine) over welker grondgebied 
een weg voor dool'gaand verkeer loopt of 
wordt ontworpen, zullen aandacht moeten 
schenken aan de kans op ongewen chte be
bouwing langs zoodanigen weg. Op de eerste 
plaats moet er tegen gewaakt worden , dat de 
bebouwing op zPkeren a fstand van de grens 
van den weg blijft. De bepaling van dien af
stand moet geschieden in overl eg met den in
specteur voor cle Volkshuisvesting en, naar ge
lang het een Rijks- of provincialen weg geldt , 
met den dienst van den Rijks- of den provin
c ia len waterstaat. Een rooilijnvoorschrift {al 
iremeen of bij zonder) is daarvoor aangewezen . 
Dit is noodig zoowel in het belang van de 
bewoners van won ingen a ls voor de ve ili gheid 
van het verkeer. 

Voorts zull en de besturen van d ie gemeen
ten aandacht moeten schenken aan den aard 
van de op den bepaalden afstand toe te laten 
bebouw ing, opdat voortgang van de grove 
onts ier ing van wegen warde gestu it. Die aard 
kan worden bepaald bij een uitbre idingsplan, 
dat voor kleine gemeenten eenvoudig · lan 
zij n, te meer nu het zoo noodig met bebou
wingsvoorschriften kan worden aangevuld. 

Ik za l het op prijs stell en, indien Uw Col 
lege zoo noodig gebruik maakt van de be
voegdheid . die U in a r t ikel 36, l e en 2e lid. 
en in artikel 44. le lid, met betrekking tot 
het uitbreidingsplan is toege kend. Ter voor
ziening in deze aanirelegenheid kan ook een 
streekplan geboden zijn. Te dien aanzien ves
tig ik Uw aandach t op ar t ikel 46, 2e lid, van 
de wet. 

8. Artikel 33 is gewijzigd , overgenomen 
uit de bepali ngen der Woningnoodwet, omdat 
er wellicht nog eenige gemeenten zijn, waar 
niet zonder meer onttrekken van woningen 
aan haar bestemmig kan worden toegelaten 
en, waar dat het geval is, de mogelijkheid van 
beroep op den Minister noodig is. Ingrijpen 
moet gebaseerd zij n op bestaande of te · duch
ten dringende behoefte aan woongelegenheid . 

Mochten er in Uw provincie gemeenten zijn , 
voor welke het wenschelijk is een uitspraak 
als in dit a rtikel bedoeld, te geven, dan ont
vang ik daarvan gaarne berich t met opgaaf 
van de noodige gegevens, waaruit de bestaan
de of te duchten behoefte aan woongelegen
he id blijkt. 

Ik verzoek Uw Colege de besturen der ge
meenten in w provincie voor zooveel noodig 
met het bovenstaande in kennis te stellen. 

{B. ) 

17 Octobe,· 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Lager Onderwijswet 1920 Art. 195. ) 

Nu voor de onderhavige gemeente een 
zee.- voorz ich tig financieel beleid geboden 
is, en in verband met de ernstige econo
mische Cl' isis, welke thans is ingetreden, 
re kening moet worden gehouden met de 
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mogelijkheid, dat deze gemeente zich eer
lang voor nog slechtere tijden zal zien 
geplaatst, behoort de gevraagde vrijstel
ling van de verplichting tot invoering van 
vak j. niet te worden onthouden, mede in 
aanmerking genomen, dat volgens het 
aanhangig wetsontwerp tot wijziging der 
L. O.wet 1920 vrijstelling van de onder
werpelijke verplichting zou kunnen worden 
verleend. 

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

den raad der gemeente Lopik tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht, van 
9 Juni 1931, 3• afdeeling n°. 1512/1340, waarbij 
afwijzend is beschikt op het door burgemeester 
en wethouders van Lopik bij brief van 30 April 
1931, n°. 326, tot dit College gericht verzoek, 
om aan die gemeente na 1 Juli 1931 voor twee 
j~ren vrjjstelling te verleenen van de verplich
tmg t_ot het geven van onderwijs in lichamelijke 
oefenmg aan de openbare lagere scholen in die 
gemeente; 

J?en Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 September 1931, n°. 601; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 October 1931, n°. 7052, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
h!;ln besluit van_ 9 Juni 1931, 3• afdeeling, no. 
1012/1340, afw1Jzencl hebben beschikt op het 
verzoek van burgemeester en wethouders van 
Lopik om verlenging met twee jaren van de aan 
die gemeente bij besluit van Gedeputeerde 

taten van 12 Mei 1930, 3• afdeeling, no. 1085/ 
lll6, tot l Juli 1931 verleende vrijstelling van 
d~. v~rpli_chting tot het doen geven van onder
WIJS m hcha meliJke oefening; 
. dat van dit besluü de gemeenteraad bij, Ons 
m beroep is gekomen, aanvoerende, dat in de 
gemee!1te Lopik ten_ gevolge van de gewijzigde 
financ,eele verhouding tusschen Rijk en ge
mee~te,:i de gr_ootste belastingverzwa.ring /in de 
provmme Utrecht) plaats vindt: dat voorts in 
de eerste plaats de kosten van een nieuw con
t~act voor de straatverlichting een jaarlijksche 
mtgaaf vordert van f 1000 en in de tweede 
plaats de voorloopige citkeering volgens artikel 
36 der wet va_n 16 Juli 192~1 S. 388, bedraagt 
f 3.9448_ per mwoner, terw1JI als voodoopige 
berekenmg van dit cijfer door Onze Ministers 1 

van Financiën en van Binnenlandsche Zaken en 
Landb?uw was _opgegeven f 4.2463, hetgeen een 
nadeelig verschil op de gemeentebegrooting van 
1931 geeft van f 495.66 en in de derde plaats 
overgegaan moet worden tot bijbouw van een 
derde schoollokaal te Lopikerkapel : dat door de 
tegenwoordige e_~onomische omstandigheden een 
zeer aanmerkehJke teruggang van het belast
baar inkomen in de gemeente Lopik plaats 
vindt ; dat in dezen economischen zorgwekken
den tijd de overheid er voor moet waken om 
(Yeen nieuwe, niet-noodzakelijken financieele 
offers op de belastingplichtige te leggen ; dat 
een zoodarug niet-noodzakelijk financieel offer 
opgele~d zou worden door de verplichting, vak j 
thans m te voeren ; 

0. dat het verleenen van vrijstelling voor 
openbare scholen van le verplichting tot in-

v9ering_ van het onde~'"1".ijs in li chamelijke oefe
mng ZJJn r echtvaard1gmg kan vinden in de 
omstandigheid, dat de geldelijke toestand en 
vooruitzichten der gemeente dermate zorgvol 
zijn, dat met ~et oog _daarop het belang, dat 
v_oor de schooli eugd biJ een onvenyjjlde invoe
rmg van bedoeld vak is betrokken, moet wijken; 

dat de in de st11kken vermelde gegevens om
trent den geldeluken toestand der gemeente 
Lopik de conclusie wettigen, dat voor deze ge
meente een zeer voorzichtig financieel beleid 
geboden is ; 

dat voorts in verband met de ernstige econo
mische crisis, welke thans is ingetreden, rekening 
moet gehouden worden met de mogelijkheid, 
dat deze gemeente zich eerlang voor nog slech
tere tijden zal geplaatst zien; 

dat op grond hiervan en mede in aanmerkfog 
genomen, dat volgens het bij de Staten-Gene
raal aanhangige wetsontwerp tot wijziging van 
de Lager-Ondenyjjswet 1920 vrijstelling van de 
onderwerpelijke verplichting zou kunnen wor
'den verleend, aan de gemeente de gevraagde 
-vrijstelling met behoort te worden onthouden ; 

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

met vernietiging van het bestreden beslcit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht, aan de 
gemeente Lopik tot 1 Juli 1933 vrijstelling te 
verleenen van de verplichting tot het geven van 
onderwijs in lichamelijke oefening aan de open
bare lagere scholen in die gemeente in het Dorp 
en te Lopikerkapel, onder voorwaarde, dat aan 
die scholen althans onderwijs wordt gegeven in 
de in artikel 2 onder j der wet van 1878 vermelde 
vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is beJa.,.t, enz. A.B. 

17 Octob e,· 1931 . KONINKLIJK BESLUIT. 
{Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Uit de woorden van den laatsten volzin 
van het le lid volgt niet dat voor een 
kind dat een bijzondere school voor uit
gebreid lager onderwijs bezoekt, geen 
aanspraak op een tegemoetkoming als be
rloeld in art. 13 zou kunnen worden ge
maakt, omdat het kind tevoren een bij
zondere lagere school , niet meer dan 4 
K.M. van zijn woning verwijderd, bezocht. 

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

burgemeester en wethouders van Franekera
deel, daartoe door den raad dier gemeente 
gemachtigd, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland, van 10 Juni 1931, n°. 82, 2e 
afdeeling, waarbij met vernietiging van het 
besluit van dien raad, van 19 Februari 1931. 
n°. 11 houdende afwijz ing van het verzoek 
van D. Hoekstra te Achlum, in die gemeente, 
om eenige tegemoetkoming te mogen ontvan
gen in de reiskosten naar Franeker voor zijn 
zoontje Wikke, dat van 1 April 1931 af de 
bijzondere school voor uitgebreid lager onde1·
wijs aldaar· zal bezoeken, is bepaald, dat aan 
D. Hoekstra voornoemd, zoolang zijn zoontje 
Wikke leerplichtig is en de bijzondere school 
voor uitgebreid lager ondenvijs te Franeke1· 
bezoekt, uit de kas der gemeente Franekera-
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deel eene tegemoetkoming """ f 20 per jaar, 
i11gaande 1 April 1931, zal worden uitge
keerd· 

Den' Raad Yan State, A[deeling voor de 
Geschillen ,·an Bestuur, gehoord, advies van 
30 eptember 1931, n°. 602; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ondel'wijs, Kunsten en Wetenschappen, van 12 
October ln31, n°. 7051, afcleeling Lager On
denvijs Al gemeen; 

0. dat, nadat D. Hoekstra te Achlwn, ge
meente Fra nekeradeel, den raad dier gemeente 
oenige tegemoetkoming had verzocht in de 
re i kosten naar Franeker voor zijn zoontje 
Wikke, dat sedert 1 April 1931 de bijzondere 
uitgebreid lager onderwijsschool aldaar be
zoekt, de gemeenteraad bij besluit van 19 
Februa ri 1931, n° . 11, het verzoek heeft af
gewezen op grond Yan de bepaling van ar
tikel 13, 1e lid der Lager Onderwijswet 1920, 
ingevolge welke geene vergo ding noch te
gemoetkoming wordt Yerleend voor zoover be
t reft kinderen, die reeds zijn toegelaten als 
lee rlingen lot eene binnen de gemeente ge
vestigde school, welke niet meer dan 4 K .M. 
van hunne woning is verwijderd, zulks in ver
band met de omstandigheid, dat de genoemde 
leer! ing, voordat hij naar de bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs te Franeker 
g ing, de bijzondere lagere school te Achlum 
bezocht; 

dat, ingevolge een door D . Hoek tra inge
steld bero p. Ged. Staten van Frie land bij 
besluit van 10 Juni 1931, 11°. 82, 2e afdee
l i ng, met vernietiging van het bestreden raads
besluit hebben bepaald, dat aan D. Hoekstra, 
y,00!ang zijn zoon Wikke leerplichtig i en de 
bijzondere chool voor uitgebreid lager onder
wijs te Franeker bezoekt, uit de kas der ge
meente Frnnekeradeel eene tegemoetkoming 
van f 20 per jaar, ingaande 1 April 1931, zal 
worden uitgekeerd; 

dat Ged. Staten daarbij hebben ove rwogen, 
dat hun coll ege erkent, dat het standpunt van 
den raad bij een letterlijke opvatting van den 
laat ten volzin van het l e I id van artikel 13 
juist is , doch van meening is, dat naar de 
bedoeling van den wetgever de bepaling alleen 
toepassing behoort te vinden bij overgang van 
de eene school voor gewoon lager onderwijs 
naar de andere of van de eene school voor 
uitgebreid lager onderwij naar de andere, 
daar anders immers artikel 13 voor de leer
lingen van scholen voor uitgebreid lager on
derwijs, di e toch gewoonlijk eerst een lagere 
school in hun woonplaats hebben bezocht, zoo 
goed als geheel zijn beteekenis zou verl iezen; 
dat naar het oordeel van Ged. Staten de ap
pell ant dus in beginsel aanspraak op een te
gemoetkoming kan doen gelden; dat hij blij
kens nader verkregen inlichtingen over do 
jaren 1929/30 en 1930/31 niet in de Rijksin
komstenbelasting is aange lagen en 2 kin
deren heeft, onderscheidenlijk van 12 en 6 
jaar ; dat een tegemoetkoming van f 20 in de 
reiskosten welke f 27 bedragen aan Ged. Sta
ten hili ijk voorkomt; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
gemeentebestuur van Franekeradeel bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat Ged. 
Staten tot hunne opvatting zijn geraakt geheel 

in a fwij king van het ter zake door hen in
gewonnen advies van den Onderwijsraad, die 
van meening is, dat op grnnd van de duide
lijke bewoordingen van artikel 13, lid 1, laat
sten volzin. der Lager Onderwijswet 1920 de 
vergoed ing terecht i geweigerd; dat Gede
puteerde Staten door dez interpretatie van 
artikel 1:l der Lager Onderwijswet 1920, welke 
in tegenstelling met de duidel ijke letter van 
deze wetsbepaling is geba eerd op eene ver
onderstelde bedoeling van den wetgever, een 
toestand scheppen, die niet van gevaar is ont
bloot; dat immers slecht, inct1en de bewoor
dingen der wet in dezen minder duidelijk 
waren, of de wet te dezen opzichte geheel 
zweeg, er aanleiding bestond omtrent de be
doeling van den wetgever een onderzoek in 
te stell en; dat dit echter hier niet het geval 
is ; dat door de interpretatie van Ged. , taten 
de rechtszekerheid wordt onderm ijnd ; 

0 . dat blijkens de overgelegde tukken D. 
H oekstra te Achlum. gemeente Frnnekeradeel, 
voor zij n zoon Wikke uitgebreid lager onde1·
wijs verlangt en dat di t onderwijs niet wordt 
gegeven aan eene school binnen een afstand 
van 4 K.M. van zijne woning gelegen; 

dat Ged . Staten daarom terecht van oordeel 
zijn, dat hij aanspraak heeft op den steun uit 
de gemeentekas, bedoeld in artikel 13 van de 
L ager Onderwijswet 1920, ter tegemoetkoming 
in de kosten, verbonden aan het bezoeken 
door zijn zoon van de bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs te Franeker: 

dat niet beweerd, veel min aannemelijk i 
gemaakt, dat de door Ged. Staten op f 20 be
paalde tegemoetkoming in de reis kosten, welk~ 
f 27 bedragen, te hoog zou zijn; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

H et beroep ongegrond te verkl aren . 
Onze Minister van Onderwijs , Kunslen en 

Wetens('happen is be last enz. (A. B.i 

20 Octobrr 1931. KO lNKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0 art. 0. ) 

u het gemeentebe tuur bereid is een 
te rrein t je nabij het gebouw eener bijzon
dere school als speelterrein af te staan, en 
het choolbestuur met deze regeling ge
noegen ne mt, kan het gemeentebestuur 
de toe pa sel ij kheid va n art. 80 op de in
gebrnikgevi ng niet uitsluiten, door mel 
een beroep op a1 t. 22 van het Bouwbe
sluit de rnedewerkillg ex art. 72 te weigc-
1·en. Onder deze omstandigheden kan de 
aanvrage nie t wordon geacht de "normale 
e i chen'' te boven te gaa11 . Vrees, dat bij 
inwilliging van het ve rzoek aan alle bij 
zondere en openbare scholen een speel ter
rni n zal moeten worden aangelegd, kan 
geen grond tot weige ring de,· medewerki ng 
ople,·ernn. 

Wij \VILHEL~IlKA . c-nz.; . 
Beschikkende op he t beroep, 111gestelcl t.!uor 

den raad der gemeente Den H elder, tegen het 
beslnit van Gedeputeerde Staten rnn Xoord
Holla nd van 13 1ei 1931, n°. 60, waarbij met 
vernietiging van het be~luit ,·an dien raad Yan 
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25 November 1930 is bepaald, dat de door het 
Bestuur der Heldersche Schoolvereeniging te 
Den Helder overeenkomstig artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking ,oor het inrichten van eene speól
plaats nabjj het schoolgebouw aan de Vlaming
straat n°. 87, aldaar, alsnog behoort te worden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 September 1931, n°. 593 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 October 1931, n°. 14058, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de raad der gemeente Den Helder bij 
besluit van 2.''i November 1930 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het Bestuur der 
H eldersche Schoolvereeniging om, overeen
komstig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
medewerking te verleenen voor het inrichten 
van eene speelplaats nabij het schoolgebouw 
aan de Vlamingstraat no. 87 aldaar op grond 
dat in de nabijheid van het schoolgebouw geen 
geschikt speelterrein is te verkrijgen dan ten 
koste van voor de gemeente zeer bezwarende 
financieele opofferingen; dat op grond hiervan, 
mede in verband met de omstandigheid, dat 
bij slechts een der bestaande openbare scholen 
in de gemeente, welke school in den laatsten 
tijd, namelijk in 1924, is gebouwd geworden, 
een speelplaats aanwezig is, het gevraagde ge
acht moet worden de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, te buiten 
te gaan; 

dat ingevolge een door het schoolbestuur in
gesteld beroep Gedeputeerde Staten bij besluit 
van 13 Mei 1931, n°. 60, met vernietiging van 
het bestreden raadsbesluit hebben beslist, dat 
de gevraagde medewerking behoort te worden 
verleend; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, àat door het schoolbestuur aan de in 
artikel 73 der Lager-Onderwijswet 1920 om
schreven vereischten is voldaan : dat derhalve 
nog moet worden onderzocht of de aanvrage, 
uit materieel-rechtelijk oogpunt bezien, voor 
inwilliging vatbaar is, en tevens, of zij de nor
male eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, niet overschrijdt ; dat, wat betreft het 
beroep van het gemeentebestuur op artikel 22 
van Ons besluit van 15 Februari 1924, S. 48, 
blijkens genoemd artikel 22 - welke bepaling 
moet worden geïnterpreteerd aan de hand van 
de onderscheidingen, gemaakt in den titel van 
dat besluit - de verwijzing naar Ons besluit 
van 25 Juni 1912, S. 193, alleen geldt voor 
,,schoollokalen" en daaruit dus geenszins voort
vloeit, dat de aanvraag om een speelterrein 
geen steun zou vinden in de wet en de verschaf
fing daarvan, iLdien deze mogelijk is, niet voor 
gunstige overwtging vatbaar zou zijn; dat het 
dus slechts de vraag is, of het aan het gemeente
bestuur van Den Helder vrijstaat om - waar 
vaststaat, dat het wel bereid is het terreintje, 
dat toegang geeft tot school 11, aan het school
bestuur als speelterrein in gebruik te geven en 
het schoolbestuur genoemd terreintje als zoo
danig wil aanvaarden - de toepasselijkheid 
van artikel 80 der Lager-Onderwijswet 1920 op 
de ingebruikgeving uit te slniteL, door, met een 
beroep op voormeld artikel van het Bouw- 1 

besluit, de gevraagde medewerking der gemeente 
langs den weg van artikel 72 dier wet te weigeren; 
dat deze vraag ontkennend moet worden be
antwoord, zulks te eerder, wijl niet valt in te 
zien, waarom het voor het gemeentebestum· 
bedenkelijk zou zijn dat terrein langs den weg, 
dien de Lager-Onderwijswet 1920 kent, be
schikbaar te stellen ; dat toch artikel 80 der 
wet de vrijheid geeft, aan de beschikbaarstelling 
zoodanige voorwaarden te verbinden als par
tijen zullen vermeenen te behooren, bij welke 
voorwaarden ook aan de belangen der gemeente 
alle aandacht kan worden geschonken, terwijl 
geschillen dienaangaande aan de beslissing van 
Gedeputeerde Staten kunnen worden onder
worpen; dat derhalve, daar normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
door de aanvrage niet worden overschreden, de 
raad de aanvrage had behooren in te willigen; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat bij beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 26 October 1925 op grond van 
artikel 77, 2• lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
werd bepaald, dat de Heidersche Schoolvereeni
ging het schoolgebouw aan de Vlamingstraat 
n°. 87 moest aanvaarden; dat bij dat school
gebouw, evenmin als bij de twee onmiddellijk 
daaraan grenzende schoolgebouwen, die toen
tertijd voor het openbaar lager onderwijs ge
bruikt werden en ook thans nog daarvoor in 
gebruik zijn, evenmin ook als bij de andere 
openbare lagere scholen ( op ééne na, die in 1924 
aan den rand der stad werd gebouwd} en als bij 
verschillende bijzondere lagere scholen in de
zelfde gemeente eene speelplaats aanwezig was; 
dat sedertdien de toestand nabij de school niet 
noemenswaard is veranderd ; dat immers de 
straat, waaraan de school is gelegen, nog de
zelfde breedte (6.65 M.) heeft, evenals de in de 
onmiddellijke nabijheid gelegen Oostslootstraat, 
die 12.15 M. breed is; dat die beide straten nog 
steeds zoo weinig verkeer hebben, dat de kin
deren er zonder eenig bezwaar vóór en na de 
schooltijden en ook in de pauze spelen kunnen; 
dat, wat dit aangaat, deze school belangrijk 
gunstiger is gelegen dan de meeste andere lagere 
scholen in de gemeente, die ook geene afzonrler
lijke speelplaats hebben; dat, nadat het school
bestuur een verzoek voor het verkrijgen van 
eene speelplaats bij het gemeentebestuur had 
ingediend, men het er over eens werd, dat het 
schoolbestuur er bij gebaat zou zijn, wanneer 
het de beschikking zou kunnen verkrijgen uver 
een open t erreintj e, behoorende bij het ge
bouwencomplex, waartoe de school der Helder
sche Schoolvereeniging en de openbare lagere 
scholen nos. 11 en 14 behooYen; dat het schooi
bestuur wenschte, dat het de beschikking over 
het terreintje zou verkrijgen overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 72 en volgende der 
Lager-Onderwijswet 1920, terwijl het gemeente
bestuur meende dat niet verder moest worden 
gegaan dan tot het kosteloos tot wederopzeg
gens toe in gebruik geven van het terreintje, 
met dien verstande, dat de gemeente zich alle 
eigendomsrechten voorbehoudt, zooals het recht 
van overpad e. d. ; dat alzoo formeel het ver
zoek om medewerking overeenkomstig dé wet 
werd afgewezen, doch bij wijze van toegeeflijk
heid het gebruik van het terreintje met de 
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bovengenoemde restrictie werd toegestaan ; dat 
in de titels van Onze besluiten van 25J uni 1912, 
S. 193, en van 15 Februari 1924, S. 48, niet 
afzonderlijk van "speelplaats" wordt gesproken, 
waaruit de gemeenteraad meent te kunnen con
cludeeren, dat, nu in artikel 22 van Ons besluit 
van 15 Februari 1924 wordt gesproken van het 
van kracht blijven van Ons besluit van 25 Juni 
1912 voor de schoollokalen, welke op 1 Januari 
1921 in gebruik waren, met "schoollokalen" 
niet anders kan bedoeld zijn dan het geheele 
complex, waaruit de school bestaat, zulks nog 
te meer, waar in den titel van Ons besluit van 
25 Juni 1912, S. 193, wel wordt gesproken van 
,,schoollokalen" (het complex), doch in de ver
schi llende artikelen van dat besluit in tegen
stelling daarmede, van "schoolvertrek" en 
"schoolvertrekken" ; dat op grond daarvan de 
gemeenteraad zijne meening hanJhaaft, dat de 
eisch tot het beschikbaarstellen van eene speel
plaats of van gelden daarvoor niet kan gesteld 
worden : dat de gemeenteraad in die meerring 
nog wordt versterkt door het feit, dat de Lager
Onderwijswet 1920 zelve in het geheel niet 
spreekt over speelterreinen, terwijl in die wet 
(artikel 72, 2• lid) daarentegen wel genoemd 
wordt "het aankoopen en het inrichten van het 
terrein voor het onderwijs in de lichamelijke 
oefening" voor welk onderwijs de Heldersche 
Schoolvereeniging een ander terrein en een 
lokaal ter beschikking heeft ; dat indien het 
terreintje langs den weg, dien de Lager-Onder
wijswet 1920 kent, beschikbaar wordt gesteld, 
ook voor de andere bijzondere lagere scholen 
eene speelplaats van de gemeente zal worden 
gevraagd, hetgeen dan niet geweigerd kan 
worden, terwij l vervolgens, ter wille van de 
.,gelijkstelling" ook speelplaatsen bij de open
bare lagere scholen zullen moeten worden aan
gebracht ; dat, wat betreft de overweging?_ c.:1t 
de normale eischen, aan het lager onderw1JS te 
stellen, door de aanvrage niet worden over
schreden, de Ho:lfdinspecteur van het Lager
Onderwijs schrijft, dat de eischen door de 
Heldersche Schoolvereeniging vrij hoog worden 
gesteld en dat de aanvrage van het school
bestuur haar oorzaak vindt in het feit, dat dat 
Bestuur het schoolgebouw heeft moeten aan
vaarden op hooger bevel; 

O. dat blijkens de stukken de aanvrage strekt 
tot het inrichten van een speelplaats nabij het 
schoolgebouw aan de Vlamingstraat n°. 87; 

dat de kosten hiervan moeten worden aan
rremerkt als kosten van uitbreiding van het 
~choolc,ebouw met bijbehoorenden grond, in 
den zi~ van artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920; 

dat hieraan niet afrloet, dat het terrein niet 
zal worden gebruikt voor het onderwijs in 
lichamelijke oefening : 

O. wat betreft de vraag of de aanvrage de 
normale eischen, aan het geven van lager onder
wiis te stellen, niet overschr\jdt, dat het ge
mèentebestuur bereid is onder zekere voor
waarden een terreintje nabij het schoolgebouw 
als speelterrein af te staan, terwijl het school
bestuur met deze regeling genoegen neemt; 

dat op deze wijze met weinig kosten een 
speelterrein kan worden verstrekt ; 

dat onder deze omstandigheden de aanvrage 
niet kan worden geacht de normale eischen, 

aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
te boven te gaan ; 

O. voorts, dat de aanvrage voldoet aan de in 
art,ikel 73 der Lager-Onderwijswet 1920 om
schreven vereischten ; 

dat derhalve de gevraagde medewerking 
moet worden verleend ; 

dat de gemeenteraad vreest, dat bij inwilliging 
van het verzoek aan alle bijzondere en openbare 
scholen een speelterrein zal moeten wor<ien 
aangelegd; 

dat Eichter zoodanige vrees geen grond tot 
weigering van de gevraagde medewerking kan 
opleveren en bovendien onjuist is, daar elk ge
val op zichzelf dient te worden beschouwd ; 

Gezi$ de Lager-Onderwijswet 1920; 
He~ben goedgevonden en verstaan : 

het l:Jeroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

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

21 Octdbe,· 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(A~menwet Art. 34 j 0

• art. 35.) 
A'.l kunnen er zich gevallen voordoen, 

waarin het salaris van een _gemeentege
neesheer wegens aanzienlijke toeneming 
van diens particuliere praktijk voor ver
laging in aanmerking komt, zoo is in casu 
toch van zoodanige aanzienl ijke toeneming 
niet gebleken. 

Het raadsbesluit tot verlaging van het 
salaris is niet onaantastbaar geworden 
doo~- de overschrijding door Ged. Staten 
van den in art. 35, 2e lid gestelden ter
mijh van drie maanden, daar de wet aan 
zoodanige overschrijding geenerlei gevolg 
verbindt. 

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

den raad der gemeente Willemstad tegen het 
besluit ,an Gedeputeerde Staten van Noord
Braban,t van 29 April 1931, G. n°. 287, waarbij 
gegrond is verklaard het bezwaar van den Ge
neeskm:l.dig-Inspecteur der Volksgezondheid te 
Nijmegen tegen het besluit van dien raad van 
23 Octbber 1929 tot vermindering der jaar
wedde van den gemeente-geneesheer te Willem
stad, belast met de armenpraktijk : 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schilleni van Bestuur, gehoord, advies van 23-
Septeil!ber 1931., n°. 574; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbduw, van 16 October 1931, n°. 5478, 
Afdeeling Armwezen; 

0 . dft de raad der gemeente Willemstad bij 
besluit van 23 October 1929 de jaarwedde van 
den gemeente-geneesheer J. M. van Rossum, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 30 October 
1929, n°. 419, met ingang van 1 ,Tanua,ri 1930 
heeft ~erminderd met f 500, en alzoo nader 
vastge~'teld op f 1000 ; 

dat, nadat de Geneeskundi~-Inspecteur der 
Volksgezondheid daartegen brj schrijven van 
15 November 1929 bij Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bezwaar had ingebracht, deze 
bij hun, besluit van 29 April 1931 dit bezwaar 
gegrond hebben verk!aard, daarbij overwegende, 
dat de Geneeskundig-Inspecteur ter ondersten-
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ning van zijn bezwaar aanvoert, dat de werk
zaamheden van den gemeente-arts te Willem
stad ten behoeve van de geneeskundige armen
zorg niet, zijn gewijzigd en een algemeene ver
lagin~ van salaris van gemeente-ambtenaren 
aldaar niet heeft plaats gehad; dat J. M. van 
Rossum in 1922 voor een 3-jarig tijdvak werd 
aangesteld tot geneesheer, belast met de armen
Rraktijk te Willemstad op een s:ilaris van f 1500 
s j \!-ars ; dat deze aanstelling laatstelijk bij 

raaJsbe luit van 30 October 1928 voor 3 jaren 
is vernieuwd, met dien verstande, dat de jaar
wedde zal w,orden herzien: Je. zoodra Dr. 
Heller te Willemstad zijne praktijk neerlegt, 
ter beoordeeling van den raad ; 2e . indien van 
gemeentewege aan te wenden pogingen tot aan
stelling van eene vroedvromv-wijkverpleegster 
niet mochten slagen, ter beoordeeling van den 
raad ; dfl.t bij raadsbesluit van 23 October 1929 
met ingang van 1 Januari 1930 de jaarwedde 
van den gemeente-geneesheer is verminderd 
met f 500 en nader vastgesteld op f 100() 's jaars; 
dat uit het. onderhoud eener commissie uit hun 
College met de commissie uit den gemeenteraad 
van Willemstad is gebleken, dat van gemeente
wege geen po~in1ten tot aanstelling van eene 
vroedvl'Ouw-wrjkverpleegster zijn aangewend; 
dat bovendien uit voormeld onderhoud is ge
bleken, dat het in 's raads bedoeling heeft ge
legen, dat,_ zoodra de Heer Van Rossum geen 
concurrentie meer te duchten had van den ge
neesheer Heller en de verloskundige hare prak
tijk zou hebben neergelegd en geen andere ver
loskundige zou benoemd zijn niettegenstaande 
de daa,-toe van gemeentewege aangewende 
pogingen, de jaarwedde van den armenarts zou 
wordèn herzien ; dat echt.er de Heer Heller, 
ondanks 1,ijn boogen leeftijd, nog ge 1eeskundige 
praktijk ni toefent en de meerdere verdiensten 
wegens verlriskundige hulp t-en gevolge van het 
niet meer uitoefenen der verloskundige praktijk 
door l\fejnffrouw de Vries, slechts f 150 à f 200 
bedragen: dat de armenpraktijk in de gemeente 
Willemstad nagenoeg dezelfde is gebleven, het 
inkomen voor een behoorlijk bestaan in den 
artsen8tand niet van beteekenis is toegenomen, 
terwijl eene fl.lgemeene verlaging van het salaris 
der gemeente-ambtenaren niet heeft plaats 
geharl ; dat ook de door den gemeente-genees
heer aan hun college medegedeelrle cijfers uit 
zijne boeken er op wijzen, dat nog geenbijzondet e 
omstandi!!heden aanwezig zijn om de jaarwedde 
van de,.en gemeente-ambtenaar te verminde
ren ; dat mitsdien niet is gebleken, rlat de ver
laging der jaarwedde tot f 1000 gerechtvaardigd 
is; 

dfl.t vnn dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de ge
neeshPer HPller in Sept,ember 1929 den 80-
jarigen leeftijd hfl.d bereikt en het aanta l van 
diens patiënten tot nog slechts enkelen was be
perkt, zoodat de raad oordeelde, dat _Dr. Heller 
,.ijne praktijk had neergelegd, terw1J I ook de 
vacature van vroedvrouw in deze gemeente 
niet werd aangevuld ; dat de gemeertteraad in 
verband met de bij zijn besluit, van 30 October 
1928 gemaakte rest ri ctie derhalve ten volle de 
bevoegdheid had, met ingfl.ng van 1 Januari 
1930 tot, verlaging va11 het salaris van den 
armen arts over te 1;aan; dat de gemeente-genee~
heer vóA r het aanvaarden van zijne herbenoe
ming met de gemaakte restrictie bekend was, 

zonder dat hij daartegen bezwaren heeft ken. 
baar gemaakt; dat de betrekking van ge
meente-geneesheer belast met de armenpraktijk 
vóór. het in func tie treden van Dr. J. M. van 
Rossum, werd beloond met een bedrag van 
f 1000, waarvan nog f 40U moest worden af
gestaan aan de gemeente-vroed vrouw, zoodat 
de zuivere jaarwedde slechts f 600 berlroeg ; 
dat het toegelegde bedrag wel steeds als jaar
wedde wordt bestempeld, doch geenszins als 
zoodanig moet worden beschouwd, wijl het 
aantal armlastige patiënten, dat de gemeente
geneesheer gratis heeft te behandelen als regel 
zeker blijft beneden tien, doch meer moet wor
den aangemerkt als een standplaatstoelage ; 
dat, in verband met een en ander, Gedeputeerde 
Stat.en, ten onrechte liet door den Inspecteur 
der Volksgezondheid ingebrachte bezwaar, ge
grond hebben verklaard; 

0. da t er zich weliswaar gevallen kunnen 
voordoen, waarin het salaris van een gemeente
geneesheer wegens aanzienlijke toeneming van 
diens particuliere praktijk voor verlaging in 
aanmerking komt, doch dat zoodanig geval hier 
niet aanwezig kon worden geacht, vermits 
niet is gebleken, dat de particuliere praktijk van 
den gemeente-geneesheer te Willemstad in zoo 
belangrijke mate was toegenomen, dat daardoor 
vermindering van zijn salaris gerechtvaardigd 
zou zijn geweest; 

dat ook overigens geen redenen aanwezig 
waren om tot verlaging van dat salaris over te 
gaan; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht de 
bezwaren van den Geneeskundig-Inspecteur 
tegen het onderhavige raadsbesluit gegrond 
hebben verklaard; 

dat in de openbare vergadering van de Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur van den 
Raad van State, waarin over deze zaak verslag 
i~ uitgebracht, namens den appellant nog wel is 
betoogd, dat het bestreden raadsbesluit on
aantastbaar is geworden, nu Gedeputeerde 
Staten hunne beslissing niet, hebben genomen 
binnen dAn in het tweede lid van artikel 35 
der Armenwet gestelden termijn van drie maan
den, doch dat deze bewering niet opgaat, wijl 
immers de wet aan de overschr ijding van den 
bedoelden termijn geenerlei gevolg verbindt; 

Geûen de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

21 Octob er 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 35.) 

Geen wetsbepaling eischt dat aan het 
opleggen van een bouwverbod onderhan
delingen behooren vooraf te gaan. 

Voor de toepassing van het 4e lid kan 
het Bureau van gemeentewerken, hoewel 
gehuisvest in een afzonderlijk gebouw, re
delijkerwijze als behoorende tot de ge
meentesecretarie worden aangemerkt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld do~r 

H. Koppelmans te Eindhoven tegen het beslmt 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 



1931 27 OCTOBER 224 
van 8 April 1931, G. n°. 88, waarbij goedkenring 
is verleend aan het besluit van den raad J.er 
gemeente Eindhoven van 27 October 1930, tot 
vaststelling van een verbod tot aanbouw of 
herbouw op terreinen aan de Deken-van-

omerenstraat en de Groote Berg aldaar ; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advie van 
30 September 1931, n°. 599: 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 15 October 
1931, n°. 7704 M:/P.B.R., afdeeling Volks
gezondheid ; 

0. dat nadat de raad der gemeente Eindhoven 
bij besluit van 28 Juli 1930 de perceelen kadas
t raal bekend gemeente Eindhoven, ectie 
D. nos. 1462 en 1463, toebehoorende aan 
H. Koppelmans in de naaste toekomst voor 
straataanleg bestemd had, hij bij besluit van 
27 October 1930 op de bedoelde perceelen een 
bouwverbod heeft ge legd; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
door het in exploitatie brengen van de ter
reinen in de omgeving van de Deken-van-

omerenstraat (vroeger Luciferstraat) het nood
zakelijk is geworden, dat de toegang tot deze 
terreinen langs de Deken-van-Somerenstraat 
in het belang der volk.huisvesting wordt ver
beterd ; dat voor die verbetering noodig is, 
dat, de perceelen, die bij genoemd raadsbesluit 
in de naaste toekomst voor den aanleg van een 
straat bestemd zijn, than reeds als zoodanig 
kunnen worden gebruikt: dat echter deze per
ceelen in hun geheel eigendom zijn van H. Kop
pelmans ; dat tot aankoop van deze perceelen 
niet kan worden overgegaan, daar de vraag
prijs te hoog is ; dat daarom tot onteigening 
moet worden besloten, tenzij de eigenaar zich 
alsnog bereid verklaart zijn perceelen tegen een 
redelijken prijs 1-e verknopen: dat ter bespoedi
ging van deze onteigening en dus mede in het 
belang van eene stelselmatige bebouwing, toe
passing van art,ikel 30 der Woningwet in ver
band met artikel 77, 5°., der Onteigeningswet 
gewenscht is; dat derhalve het bouwen of her
bouwen op de bedoelde perceelen dient te wor
den verboden: dat echter de belangen van den 
eigenaar daarbij niet behooren te worden ge
schaad en het daarom wensche!ijk is een zoo 
kort mogelijken termijn te stellen, binnen welken 
<l~ onteigening bij den rechter aanhangig moet 
zijn gemaakt; dat het gewenscht is zoo spoedig 
mogelijk over te gaan tot onteigening van die 
perceelen, overeenkomstig titel TV der Onteige
ningswet, doch dat inmiddels het bouwen of 
herbouwen op die perceelen dient te worden 
verboden: 

dat Gedeputeerde taten bij besluit van 
8 April 1931, G. n°. 88, het raadsbeslu't hebben 
goedgekeurd ; 

dat Gedeputeerde taten bij schrijven van 
dezelfde dagteekening aan H. Koppelmans 
hebben medegedeeld, dat blijkens verkregen 
inlichtingen te voren met hem behoorlijk over 
den aankoop zijner terreinen is onderhande; , 
alsmede dat het ontwerp-raadsbesluit op het 
bureau van gemeentewerken ter inzage heeft 
gelegen, hetgeen h.i. niet met artikel 30, 4e lid, 
der ·woningwet in strijd is; dat zijne bezwaren 
hun dan ook ongegrond voorkomen ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
H . Koppelmans bij Ons in beroep is gekomen, 

aanvoerende, dat door de gemeente geene onder
handelingen zijn gevoerd met het doel om tot 
aankoop te gC'raken ; dat door hem, appellant, 
aan de gemeente gevraagd is, of deze eventueel 
genegen is zijne panden te koopen; dat de ge
meente verzocht heeft den prijs der panden op 
te geven; dat door hem de prijs is opgegeven; 
dat de gemeente heeft geantwoord, dat de ge
vraagde prijs te hoog is ; dat hieruit zonder 
meer blijkt, dat van onderhandelingen om tot 
aankoop te geraken geen sprake is ; dat boven
dien uit de correspondentie overduidelijk blijkt, 
dat de onderhandelingen, indien deze corres
pondentie als onderhandelingen mag worden 
aangeduid, hetgeen hij, appellant, ontkent, 
eenen geheel anderen ondergrond hebben en 
niets met het bouwverbod hebben uit te staan: 
dat bovendien niet voldaan is aan artikel 30 
der Woningwet, aangezien het ontwerp-besluit 
tot het leggen van een bouwverbod niet op de 
gemeente-secretarie heeft ter inzage gelegen 
gedurende 4 weken; dat het ontwerp-raads
besluit wel heeft ter inzage gelegen op het 
bureau gemeentewerken, welk bureau eenen 
afzonderlijken dienst der gemeente vormt: dat 
echter het bureau gemeentewerken niet is de 
gemeente-secretarie, aangezien bij raadsbesluit 
van 19 Augustus 1929 het pand Sancta Ursula 
uitdrukkelijk is bestemd tot gemeentehuis en 
dat daar alle bureaux der eigenl(lze gemeente
secretarie kunnen worden samengebracht. ; dat 
het bureau van gemeentewerken niet is ge
vestigd in het pand Sancta Ursula en dus niet 
behoort tot de gemeente-secretarie ; 

0. dat - daargelaten de juistheid van de 
bewering van den appellant, als zouden door de 
gemeente geene onderhandelingen zijn gevoerd 
met het doel, tot aankoop van de hem toe
behoorende gronden te geraken - bij geenerlei 
wetsbepaling de eisch is gesteld dat aan het 
opleggen van een bouwverbod onderhandelingen 
behooren vooraf te gaan ; 

dat het raadsbesluit de redenen inhoudt, 
waarom niet tot aankoop, doch wel tot ont
eigening wordt overgegaan ; 

dat mitsdien aan het voorschrift van art. 30, 
2• lid, der W oniniiwet is voldaan ; 

O. voorts dat blijkens de overgelegde stukken 
het ontwerp van het raadsbesluit met uitvoerige 
kaarten en grondteekeningen ten minste ge
durende vier weken vóór de vaststelling voor 
een ieder ter inzage heeft gelegen op het Bureau 
van gemeentewerken, welk bureau voor de 
toepassing van art. 30, 4• lid, der Woningwet 
redelijkerwijze als behoorende tot de gemeente
secretarie kan worden aangemerkt ; 

dat ook overigens geen voldoende termen aan
wezig zijn, om het goed.keuringsbesluit van 
Gedeputeerde Staten te vernietigen; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goerlgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Hande1 en Nijver-

heid is b~last, enz. (A. B.) 

27 October 1931. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Am1enwet Art. 39.) 

Nu patiente op verzoek van hare werk
geefster te U. zonder achterlating van lijf
goederen door hare moeder was wegge-
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haald, werd de band, di e haar met deze 
gemeente verbond, verbroken, zooda t de 
gemeente U . niet rneel' a ls hare woon
plaats in den zin van het B . \V. kon wor
den beschouwd. Waar voorts niet is ge
bleken van het voornemen van patiente 
o m hetzij te L. , waar hare moeder woon
~le, hetzij te" U., waarheen zij na enkele 
dagen terugkeerde, haar hoofdverblijf te 
vestigen, moet zij geacht worden in geene 
gemeente woonplaats te hebben gehad. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastii!e krankzinnige Johanna 
Overduijn; 
.. Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
0chillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
October 1931, n° . 606; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
'taat. Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw van 22 October 1931, n°. 5504, afd. 
A1·mwezen ; 

O. dat Johanna Overduijn, geboren 15 Sep
tember 1906 te Leiden, zich op 5 September 1929 
te Utrecht vestigde, komende uit Leiden ; dat 
7,ij op 16 September cl. a. v. als inwonende 
<lienstbode in dienst t rad bij de Willem Arntsz 
t:;tichting te Utrecht, uit welke betrekking zij 
op 1 October 1929 werd ontslagen, zulks met , 
ingang van 15 November 1929 ; dat hare werk
geefster op 25 October 1929 per expresse brief 
het verzoek tot patiente's moeder, wonende te 
Leiden, richtte om de patiente uit hare dienst
betrekking te komen weghalen, zulks op grond 
van patiente's geestestoestand, welke haar voor 
haar werk ongeschikt maakte ; dat de moeder 
van de patiente op 27 October d. a.v. aan dit 
verzoek voldeed en haar naar Leiden mede
nam ; dat de patiente den vol_genden dag naar 
Utrecht wilde, doch haar ouders, met het oog 
op haar toestand weigerden haar daartoe reis
geld te verstrekken ; dat de politie te Leiden, 
die meende, dat de patiente er recht op had, 
baar ech ter reisgeld verstrekte, waardoor zij 
naar Utrecht terugkeerde; dat zij bij haar aan
komst in deze gemeente op 29 October 1929 
werd overgebracht naar de Psychiatrisch
Neurologische Kliniek te Utrecht, waarna op 
31 October 1929 de rechterlijke machtiging 
werd aangevraagd en de p1itiente vervolgens in 
het krankzinnigengesticht Willem Arntsz Hoeve 
i,e Zeist voorloopig voor rekening der gemeente 
Utrecht werd opgenomen ; 

0. dat bmgemeester en wethouders van 
Utrecht door tusschenkomst van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht hebben verzocht de aan
sprakelijke woonplaats der patiente aan te 
wjjzen; 

0. dat, nadat J. Overduijn op 27 October 
1929 op verzoek van hare werkgeefster door hare 
moeder uit de vVillem Arntsz Stichting te 
Utrecht, zonder achterlating van !ijfgoederen, 
was weggehaald, de band, die haar met deze 
gemeente verbond, werd verbroken, zoodat de 
gemeente Utrecht niet meer als hare woonplaats 
in den zin van het Burgerlijk ·wetboek kon 
worden beschouwd; 

dat voorts niet is gebleken van het voor
nemen van de patiente, om hetzij te Leiden, 
hetzij wederom te Utrecht haar hoofclverhl\jf 
.te ve1tirren, nog daargelaten de vraag, of zij uit 

L. 1931. 

hoofde van haar geestestoestand daa rtoe in 
staat kon worden geacht-; 

dat mitsdien, toen op 31 October 1929 de 
rechterlijke machtiging om haar in een krank
zinnigengesticht te plaatsen werd aangevra.agd, 
de patiente moet geacht worden in ~eene ge
meente woonplaats te hebben gehad; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat geene gemeente kan worden 
aangewezen als de woonplaats van de armlastige 
krankzinnige J ohanna Overduijn voor de toe
passing van art. 39 der Armenwet. 

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

27 October 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248. ) 

Voor een gemeente als Tilburg kan het 
van belang worden geacht voor de ver
vulling van hun raadslidmaatschap, dat 
de raadsleden op het telefoonnet zijn aan
gesloten. Aan een raadsbesluit tot het ve1·
schaffen van zoodanige aansluiting aan de 
raadsleden op kosten der gemeente hebben 
Geel . Staten ten onrechte goedkeuring ont
houden, nu uit een oogput van financieel 
beleid tegen den post geen bedenking be
staat. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, inge~teld door 

den raad der ~emeente Tilburg te!!en het besluit, 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 13 Mei 1931, G. n°. 38, IIIe Afd ., waarhij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 13 Maart 1931 tot wijziging van de ge
meentebegrooting voor het jaar 1931 : 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestunr, gehoord, advies van 
7 October 1931, n°. ö49; 

Op de voordracht van Onr.en Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 22 October 1931, n°. 10663, 
Afd. B.B.; 

0. dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
steunt op de overweging, dat o.m . aan de be
grooting is toegevoegd een post (n°. 465 Al 
wegens: .,Uitgaven ter zake van de telefoon
aansluiting der leden van den raad" ad f 860 : 
dat deze raming blijkens de toelichting strekt 
om: l •. aan raadsleden, die zulks wenschen, 
op kosten der gemeente een aansluiting aan het 
tdefoonnet te schenken; 2•. om voor deze 
raadsleden bovendien het z .g . vastrerht te 
betalen ; 3•. om voor raadsleden, die rl'eds 
telefonisch aangesloten zijn, het vastrecht te 
betalen, zoo zij dit wen~chen; dat naar hun 
oordeel de behartiging van de belangen der 
gemeente door de raadsleden buiten de ver
gaderingen niet vereischt, dat hun v,in gemeen
tewe&e een telefoon ter beschikking moet worden 
gesteld; dat het ook afgezien hiervan, minder 
juist is te achten thans uitgaven te doen voor 
telefonische aansluiting van de raadsleden, nu 
de huidige zittingstijd ten einde loopt en het 
geenszins vaststaat, dat de betrokken personen 
als raadslid zullen terngkeeren; dat deze uit
gaven aldus geheel of ten deele nutteloos zouden 
zijn gedaan; 

15 
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dat de gemeenteraad in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat voor ingezetenen der gemeente, 
die raadsleden inlichtingen moeten vragen, als
mede voor het overleg van raadsleden met der
den en voor het vragen van inlichtingen aan 
diensten en bedrijven een telefoonverbinding 
van belang is; dat vrijwel alle raadsleden, wier 
herbenoeming twijfelachtig is, hebben verklaard 
geen aansluiting te wenschcn, voordat hun her
verkiezing een feit is creworden ; 

0. dat het geschil loopt over de vraag, of de 
raadsleden op kosten der gemeente telefoon
aan !uiting zullen kunnen krijgen, alsmede 
betaling door de gemeente van het z.g. vast
recht; 

dat voor een gemeente als Tilburg het van 
belang kan worden geacht voor de vervulling 
van hun raadslidmaatschap, dat de madsleden 
op het telefoonnet zijn aangesloten; 

dat de uitgaven, welke eene gemeente hier
voor doet de huishouding der gemeente betref
fen, waartoe het oordeel allereerst aan den 
gemeenteraad staat ; _ 

dat in zoodanig geval, als uit een oogpunt van 
financieel beleid tegen de begrooting geen be
zwaar bestaat, niet dan om zeer dringende rede
nen rrocdkeuring aan de begrooting mag word en 
ont houden ; 

dat tegen den onderhavigcn post uit een oog
punt van financieel beleid· geen bezwaar be
staat, terwijl Gedeputeerde Staten niet aan
nemelijk hebben gemaakt, dat zich zulke zeer 
driagende redenen voordoen ; 

Gezien de Gameentewct; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedep uteerde Staten van Noord-Brabant 
a lsnog goedkeuring te verlccnen aan het boshut 
van den raad der gemeente Tilburg tot wijziging 
van de gemeentebegrooting voor 1931. 

Onze Ministe1 van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

27 Octob e1· 1931. KO INKLIJK BESLOJ'I' . 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97.) 

u voor den betrokken onderwijzer, die 
met ingang van een vroegeren datum is 
benoemd, de toepa sing van het Bezoldi
gingsbes luit B. R. 1925, zooals dat op 31 
Oot. 1928 luidde, voordeeliger is dan die 
van het B. B. R . 1928, en eerstgenoemd 
besluit geen bepaling bevat, krachtens 
welke a fronding van een ig bedrag tot een 
vol Ie gulden kan plaats hebben, indien 
zulks naar het oordee l van den Minister 
wenschelij k wordt geacht, heeft ten aan
zien van de kindertoelage van bedoelden 
onderwijzer terecht geen afrondi ng naat· 
boven pi aa ts gehad. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B"dchi,rn.enu.e up hec beroep, ingesteld door 

het J{,oomsch-Katholieke K erkbestuur te Weesp 
tegea de beslissing van Onzen l\iinister van 
Ouderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
10 Juni 1931, n° . 3728, Afd. L.O.F., tot vast
stelli 1g der Rijksvergoedi ,1t•, bedoeld in art. 97 
der L iger-Onuerwijswel 1920, over het jaar 
UJifl ten behoeve van de bijzondere lagere school 
a ldaar, Heerengracht n°. 39; 

Gezien het advies van den Ondenvijsraall 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
22 Augustus 1931, n°. 11493: 

Den Raad van State, Afdeeli.ng voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 October 1931, n°. 607 ; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 October 1931, n°. 14266, Afd. L .O. F. ; 

0 . dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij zijne evengenoemde be
slissing het bedrag der Rijksvergoeding over 
1929 voor deze school heeft bepaald op f 11019.45. 
daarbij o. m. overwegende, dat het salaris, voor 
zoover dit yoor Rijks.,-ergoeding in aanmerking 
komt, van het hoofd H. L. F. Sm.eets moet 
worden bepaald op f 3,867.45 (jaarwedd 
f 3,264 + f 99 persoonlijke toelage + f 504.4;; 
kindertoelage); 

dat van deze beslissing het school be t uu r bü 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het niet accoord gaat met het bedrag van 
f 504.45 toegekend als vergoeding van de kinder
toelage van het hoofd der school H. L . F. 
Smeets; dat dit naar zijne meening moet zij11 
f 505, daar het bedrag der k indertoelage naar 
boven moet worden afgerond ingevolge de be
schikking van Onzen Minister van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen van 9 Maart 1929 , 
ar t. 1 sub a (Nederlanclsche Staat. ronrant d .d . 
11 Maart 1929, n°. 49) : 

O. dat aangezien voor het op 1 November l 9~ 
in dienst zijnde hoofd der school H . L . F. Smeets, 
die met ingang van een vroegeren datum is 
be11oemd, de toepassing va.n het Bezoldigings
be8tuit Burgerlijke Rijksam btenaren 1925. 
zooals dat besluit op 31 October 1928 luidde. 
voordeeliger is dan de toepassing van het 
BezoldigingsbesluitBurgerlijkeRijksambtenaren 
1928, Ons eerstgenoemde besluit ten aanzien 
van dezen onderwijzer va.n toepassing is : 

dat dit besluit geen bepaling bevat, over
eenkomende met art . 25 van Ons Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928, 
krachtens hetwelk afronding van eenig bedrag 
tot een volle g ulden kan plaats vinden, indien 
zulks naar het oordeel van Onzen Minister. 
H oofd van het desbetreffende Departement van 
Algemeen Bestuur, wenschelijk wordt geacht : 

dat mitsdien ten aanzien van de kindertoelage 
van den genoemden onderwijzer ten deze te
recht geen afronding naar boven heeft plaat" 
gevonden ; 

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

met handhaving van de bestreden beslissing 
van Onzen i\fini ter van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, het bedrag der Rijks
vergoeding, bedoeld in art . 17 der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1929 ten be
hoeve van de bovengenoemde school vast te 
stellen op f 11019.45. 

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

27 October 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40 . ) 

Wel is waar heeft door het verstrek keu 
van een spoorkaartje door den eommissa -
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ris van politie aan den armlastige tot 
diens komst te B. invloed vanwege het 
gemeentebestuur van G. meegewerkt, doch 
nu het kaartje door den commissaris aan 
den armlastige is verstrekt op diens ui t. 
,lrukkelijk verzoek, daar hij wilde trachten 
te B. in een ziekenhuis te worden opge
nomen, doet zich hier niet voor een geval 
als bedoeld in het 2e lid van art. 40. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de kosten van verpleging Ya n H endrik 
Lorsé; . 

Den Raa,d van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 ûctober 1931, n°. 600; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Birn:e ~landsche Zaken en 
Landbouw van 22 ûctober 1931, n°. 5501, 
Afd. Armwezen ; 

0. dat Hendrik Lorsé, geboren te Ve!sen 
:3 Maart 1910, woonwagenbewoner, gedomici
lieerd te Breda, tijdelijk te .Goes verbleef, waar 
hij ziek werd en behandeld werd door den ge
meente-geneesheer Dr. Snoek aldaar; dat 
H. Lorsé zich met het van dezen geneesheer 
ontvangen recept op 20 Mei 1931 tot het burger
lijk armbestuur te Goes wendde met verzoek 
om ondersteuning ; dat het bedoelde recept 
door den voorzitter van het burgerlijk arm
bestuur werd gefiatteerd, zooda t de voor
geschreven medicijnen voor rekening van het 
armbestuur kwamen; dat H. Lorsé zich den 
volgenden dag bij den commissaris van politie 
te Goes vervoegde met verzoek om een spoor
kaartje naar Breda, waar hij wilde trachten in 
een ziekenhuis te worden opgenomen ; dat de 
commissaris van politie hem daarop een kaartje 
derde klasse naar Breda ad f 2.05 heeft ver
strekt ; dat Lorsé zich, te Breda aangekomen, 
terstond naar het bureau van den gemeente
lijken geneeskundigen- en gezondheidsdienst 
begaf, waar hij werd onderzocht door den 
gemeente-arts Dr. Paijens, die zijne oogen
blikkelijke opneming in het St. Ignatiuszieken
huis noodzakelijk achtte ; dat daaraan, op 
kosten van het burgerlijk armbestuur te Breda, 
werd gevolg gegeven ; 

dat burgemeester en wethouders van Breda 
van oordeel zijn, dat door het b urgerlijk arm
bestuur te Goes op de komst van den a,rmlasti
gen Lorsé te Breda invloed is uitge,efend, daar 
aan Lorsé door dat burgerlijk armbestuur zou 
zijn medegedeeld, dat menschen als hij in Goes 
onder geen voorwaarden konden worden ge
holpen, en dat hij zich daarom zoo spoedig 
mogelijk naar Breda moest begeven , waartoe 
men hem verwees naar den commissaris van 
politie, bij wien hij gel:i voor de reis naar Breda 
kon ontvangen, hetwelk inderdaad is geschied ; 

dat zij mitsdien op grond van art. 40 del" 
Armenwet de tusschenkomst van Gedeputeerde 
Staten van N"~d-Brabant hebbM ingeroepen, 
die de zaak te Onzer kenn is hebben gebracht ; 

dat burgemeester en wetho,1de1-s van Goes 
ontkennen dat een geval als in art. 40 be
doeld zich hier beeft voorgedaan, daar Lorsé 
niet ~m opneming in een ziekenhuis te Goes 
heeft gevraagd en de commissa ri s van politie, 
niet wetende, dat Lorsé reeds met het burger
lijk armbestuu1· in aanraking was geweest, hem 

op zijn verzoek va 11 een spoorkani·tje 11aa r 
Breda heeft voorz ien; 

0. dat weliswaar de commissaris va n pol iti e 
te Goes H . Lorsé van een spoorkaartj e 3de 
klasse naar Breda heeft voorzien, roodat tot. 
de komst van den laatstgenoemde te Brnda 
invloed vanwege het gemeentebestuur van 
Uoes heeft medegewerkt. doch dat bi ijk ens de 
stukken het bedoelde spoorkaartje door den 
commissaris van politie hem is verstrekt op zijn 
uitdrukkelijk verzoek, daar hij , naa,· zijn zeg
gen. wilde trachten te Breda in een ziekenhui~ 
te worden opgenomen ; 

dat voorts niet is kom en ,·ast te staan en in 
de openbare ve1·gadcri11g van de Afdeel ing van 
den Raad van State, voor de Geschillen va11 
.Bestuur, waarin over deze zaak vers lag- is uit-• 
gebracht, door den voorzitter van het burge,·lij k 
armbestuur te Goes met nadruk is ontkend, da t 
hij aan Lorsé zou hebben medegedeeld, da t 
menschen als hij in Goes onder geen voor\\"aar
den konden worden gehol pen, dat hij zich daar
om zoo spoedig mo6 eliJk naar Breda moest 
begeven, en dat hij bij den commissaris van 
politie geld voor de reis kon ontvangen; 

dat zicb mitsdien hier niet voordoet een geval, 
als bedoeld in het 2• lid van art. 40 der Armen
wet, waarin de ondersteuningskosten geheel of 
ten deele ten laste van de vorige verblijfplaats 
van den arme of van eene in die gemeente ge
vestigde burgerlijke instelling behooren t e 
worden gebracht; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat er geen termen bestaan om 
de kosten van ondersteuning van H. Lnrsé in 
de gemeente Breda ten laste te brengen van de 
geJ;O.eente Goes of het burgerlijk armbestuur 
aldaar. 

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

30 Octobrr 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36.) 

Nu is gebleken dat de aanleg van den 
bestreden weg onafwijsbaar is, teneindt> 
te beletten dat een verkaveling moet wor
den gemaa kt met doodloopende straten. 
en niet is gebleken, dat door het opnemen 
in het uitbreidingsplan van bedoelden weg· 
de belangen van appellant in ernstige 
mate zoude,1 worden geschaad, is de weg 
terecht in het, uitbreidingsplan opgenomen. 

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

Naamlooze Vennootschap Baekers en Rayma
kers' Text,ielfabrieken te Eindhoven tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Koord
Brabant van 28 Januari 1931, G. n°. 165, waar
bij een uitbreidingsplan voor een deel èLi er gé
meente is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 October 1931, n° . 426; 

Op de voordracht van Onzen -:liinister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 26 October 
1931, n°. 8122 M/P.B.R., Afdeeling Volks
gezondheid ; 

0. dat de raad der gemeente Eindhoven bij 
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besluit van 28 Juli 1930 o.a. een partieel uit
breidin~splan W oensel Ia heeft vastgesteld ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
bij besluit van 28 J anuari 1931, G. n° . 165, niet
tegenstaande de door de Naamlooze Vennoot
schap Baekers en R,i,ymakers' Textielfabrieken 
bij hun College ingediende bezwaren het uit
breidingsplan heb.ben goedgekeurd ; 

dat Gedeputeerde Staten bij brief van den
zelfden datum aan de adressante hebben mede. 
gedeeld, dat haar bezwaar, dat de aanleg van 
den tusschen hare fabriek en de spoorbaan ont
worpen weg zeer ernstig te kort zal doen aan de 
bruikbaarheid van de bestaande gebouwen en 
terreinen, niet de vaststellin2:, doch de uitvoe
ring van het plan raakt ; aat de uitvoering 
thans nog niet aan de orde is: dat immers, 
indien de weg op het plan blijft staan, zulks, 
althans voorloopig, niets anders beteekent dan 
dat op de ,-oor wegenaanleg bestemde strook 
geen gebouwen mogen worden opgericht, 
m. a. w. dat de fabrieken hierop niet zullen 
mogen worden uitgebreid ; dat onteigening pas 
zal kunnen geschieden, nadat de aanleg van de 
straat noodig zal zijn gebleken en de gemeente 
met de Naamlooze Vennootschap omtrent den 
koopprijs niet tot overeenstemming kan komen; 
dat het bezwaar, dat de weg, uit een oogpunt 
van stedebouw beschouwd, geen reden van 
bestaan heeft. met den betrokken Inspecteur 
van de Volksgezondheid niet gegrond moet 
worden geacht; 

d,i,t van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Xaamlooze Vennootschap Baekers en Ray
makers' Textielfabrieken bij Ons ;n beroep is 
gekomen, n.anvoerende, dat zij verwij st naar 
Ons besluit van 3 Juli 1930, n°. 131, blijkens 
welk beslu it door Ons overwogen is, dat de be
zwaren van de appellanten tegen den eventu. 
celen aanleg van de wegen alreeds bij de be
slissing omtrent het opnemen van de wegen in 
het uitbreidingsplan behooren te worden onder
zocht; dat zij, appellante, de terreinen, waarop 

· de straat ontworpen is, steeds heeft gebruikt en 
nog gebruikt voor open fabrieksruimte en met 
het oog op het in vollen eigendom hebben van 
dat terrein haar fabrieksgebouw daar met 
meerdere uitgangen heeft gebouwd; dat de 
organisatie van haar fabriek er geheel op ge
richt is, dat het terrein tusschen den voorgevel 
van de fabriek en de spoorbaan geheel vrij en 
onbelemmerd ter beschikking ~taat van ha9,r, 
appellante; dat de nijheid van de fabriek ge
heel opgeheven wordt, als de ontworpen straat 
zon tot stand komen, omdat dan alle uitgangen 
direct op straat uitkomen, wat niet in het belang 
is van de orde, veili_~heid en goede organisatie 
eener fabriek; dat bij onteigeniog van het ter
rein de organisatie van de fabriek geheel om
gewerkt zou moeten worden ; dat het eventueel 
niet eene gewone onteigening betreft, maar eene 
fabrieksonteigening ; dat de appellante voor 
zich zelve reeds verplicht is de betreffende 
strook niet te bebouwen, zoodat het niet noodig 
is, den weg te ontwerpen in een uitbreidings
plav, wat tot gevolg heeft, dat eene onteigening 
altijd dreigende blijft; dat zij, appellante, ook 
betoogd heeft, dat die weg uit stedebouwknndig 
oogpunt niet noodig is ; dat immers de ont
worpen straat aan geene enkele verkeersbehoefte 
voldoet, zoodat de fabrieken van de appellante, 
die daar ter plaatse nog van jongen datum zij n 

(1915), aldaar gevestigd zijn; dat het verkeer 
in deze beschikken kan over de breede Mathilde
laan langs de andere zijde van de spoorbaan en 
de groote binnenringbaan eenerzijds, t erwijl 
a nderzijds het vervoer zeer geschikt kan gaan 
over de straat langs de trambaan ontworpen 
naar de Lijmbeekstraat; dat daarenboven de 
fabrieksgebouwen van de appeiiante a ltijd op 
flinken afstand van de spoorbaan verwijderd 
blijven, terwijl, toen de appellante de terreinen 
kocht en haar fabrieksgebouwen optrok, er in 
't geheel geen sprake was, dat er ooit eene straat 
zou komen ; dat burgemeester en wethouders 
in hun memorie van toelichting nog naar voren 
brengen, dat de ontworpen straat -niet in · de 
onmiddellijke toekomst behoeft te worden 
aa.ngelegd, zoodat het niet noodig is, haar op 
het uitbreidingsplan te ontwerpen; 

0. dat blijkens inlichtingen, ingewonnen naar 
aanleiding van een schrijven van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, de aanleg van den weg tusschen den 
voorgevel der fabriek van de appellante en de 
spoorbaan onafwijsbaar is ten einde te beletten, 
dat eene verkaveling moet worden gemaakt 
met straten. welke tegen den spoorweg dood
loopcn, en te verzekeren, dat de te stichten ge
bouwen met de voorgevels naar den spoorweg 
komen te staan ; 

dat niet is gebleken, dat door het opnemen in 
het uitbreidingsplan van den bedoelden weg de 
belangen van de appellante in ernstige mate 
zouden worden geschaad, te minder nu de appel
lante niet voornemens is, op de voor wegaanleg 
bestemde strook grond tusschen hare fabrieken 
en de spoorbaan te bouwen of hare fabriek uit 
te breiden, terwij l voor aan.leg van den weg • · 
eventueel onteigening zal moeten geschieden, 
waai·bij de door de appellante te hjden schade 
aan haar zal worden vergoed : 

dat derhalve de hier bedoelde weg terecht in 
het uitbreidingsplan is opgenomen en Gede
puteerde Staten bij hun be~treden besluit 
terecht het raadsbesluit tot vaststelling van het 
uitbreidingsplan hebben goedgekeurd; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

31 October 1931. KONINKLIJK BESLUI T. 
(Art. 72 lager-onderwijswet. - Bijbouw 
klasselokaal . ) 

Een verzoek om medewerking vOOl' u it
breiding van ·een bijzondere school kali 
niet zonder meer worden afgewezen met 
een beroep op de omstandigheid dat het 
aantal lokalen dier school voldoet aan de 
bepalingen van het bouwbesluit. 

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

den Raad der gemeente Zwijndrecht tegen 
het bes! uit van Geel. Staten van Zuidhollan rl 
van 2 Juni 1931, no. 52, waarbij, met vernie
tiging van het besluit van dien Raad van 4 
November 1930, is bepaald, dat de door het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de pa
rochie van het Heilig Hart van Jezus te 
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Zwijndrecht overeenkolllstig al't. 72 del' lagel'- klasselokaal za l hebben , en dat di t als notm 
onde rwijswet 1920 gevrnagcie rnedewel'king za l worden erkend , a ls gegrnnd zou moeten 
voor een ui tbre iding van de R oornsch-K atho- wol'Clen aangemerkt, het bouwbes luit daarmede 
1 ie ke bijzondere school voor gewoon lager 011- i11 overeenstemm ing zou moeten zijn gebracht, 
derwijs, Emmastrnat no. 5, aldaar. a lsnog doch dat het niet aangaat de gemeenten te 
llloet worden \'erleend; 1 verplichten voo·r de uitvoering van de lager-

Den Raad van State enz.; onderwijswet 1920 en t.e haren la te een crite-
0. dat de Raad der gemeente Zwijndrecht, rium voor normaliteit te aauvaarden, dat de 

bij bes lui t va11 4 November 1930 afw ij zend wettelijke voorschriften als zoodanig n iet heb-
heeft beschikt op een door het Roomsch- ben e rkend; dat bovendien de l ijdsomstaudig-
Katbo lieke K e r kbestuur va n de parnchie van heden medebrengen, dat de gemeenten, die 
het H eili g Hart van Jezus aldaar, ingevolge toch a l zooveel moeiten hebben om het even-
art. 72 der lager-onderwijswet 1920 aan dien wich t tusschen hare ontvangsten en uitgaven 
Raad gedaan verzoek om toekenning van gel- te handhaven, bij de toepassi11g va11 de lager-
<len uit de gemeentekas voor de uitbreiding onderwijswet 1920 n iet worden bela t met uit-
rnn de bijzonde1·e lagere school, Emmastrnat ' gaven, die de Uitvoernnde Macht ze lf niet als 
110. 5, met een vierde lokaal , op grond , dat · noodzakelijk in haa r voo rschiifte n heeft ,·ast-
de aanvrage wordt gemoti vee rel met de be- gelegd; 
wering, da t "tegenwoordig het a lgemeen ge- 0. dat de a lgemeene regelen omtrent den 
voele n is, dat die wensch: ,,,,Vo01· iedere leet·- bouw der loka len , gesteld krachten art. 6 der 
krncht een lokaal"" kan worden beschouwd l age r-onderwijswet 1920, aangeven hoe de lo-
ta zij n : een 11ormale wensch"; dat bij de be- kalen in het belang van de gezondheid en 
a ntwoording van de \Taag, wat a ls normaal van het onderwijs moeten worden gebouwd, 
voor de bepaling va11 het aantal lokal en moet maat· niet bepalen, wanneer op kosten der 
gelden, ui tsluitend moet worden gelet op het- gemeente door een schoolbestuu r een lokaal 
yc1;11 d,e wet lcrza k ,, r·ischt; dat de wettelijke kan worden bijgebouwd; 
,·oorschriften het aantal lokalen u itsluitend dat deze laatste vraag haar beantwoording 
afhanke lijk ste l t van het uantal !.:inde1·en en vind t in artt. 72 en volgende der wet; 
dus niet van het aantal der aan een school dat niet kan " ·01·clen gezegd, dat de eisch, 
verbonden lee rkrachten; dat het aantal lo- dat e lke van de vier lee rkrachten, wel ke aan 
ka le n aan de Roomsch-K atho l ieke lagere de school behooren te zijn verbonden. een 
school te Zwijnd rncht voldoet aan de wettelijk e igen klasselokaal heeft, uitgaat boven de 
geste lde e ischen; . normale eischen , aan het geven van lager on-

dat ingevolge een door het schoolbestt111 t· derwijs te stel len, zoodat de aanvrage steun 
ingeste ld bernep Ged. Staten bij bes lui t van vindt in art. 72 der lager-onderwijswet 1920: 
2 Juni 1931, met vernietigrng van het bestre- dat, nu vooti:s aan de in art. 73 der wet om-
den raadsbesluit, hebben verklaard, dat de schreven vereischten was voldaan. Geel. Staten 
<!oor het schoolbestuur gevraagde meclewer- terecht hebben beslist, dat de gevraagde mede-
king moet worden rnrleend; we ,·king alsnog moet worden ver leend ; 

dat Geel. Stalen daarbij hebben overwogen, Gez ien de lager-ondenvijswel 1920; 
dat blijkens de stukken de voorgenomen aan- H ebben goedgevonden en verstaan : 
houw van een vie rde lokaal ten doel heeft het beroep ongegrnnd te Yerklarcn. 
nan e lke der vier aan de school verbonden en 
ten t ijde der aanvrage volgens al't. 28 der wet 
, erpl ichte leerkrachten een e igen klasselokaal 
ter besch ikking te ste ll en; dat de onderhavige 
aanvrage aan de vereischten van art. 73 der 
wet voldoet, terwijl niet kan gezegd wot'den, 
dat de eisch , rlat e lke van de 4 leerkrachte n, 
we lke met inga11g van 1 September 1929 aan 
de school behoorden te zijn ve,·bonden, een 
e igen kl-asselokaal heeft, ,1 itgaat boven de 
11onnale eischen aan het geven van lage r Oll
rlerwijs te stel Jen; dat de aanvrage clerhal ve 
steu n vindt in art. 72 der wet, zoodat op 
gro11d van het bepaalde in art. 75, tweede lid , 
der wet 's Ra.ads afwijzende beschikking niet 
kan wo rden gehanclb aafd; 

dat van het besluit van Geel. i:ltaten de ge-
111ee11ternad bij Ons in beroep is gekomen, aan
,·oerende . dat de vraag of een lokaal aan een 
hijzonrlern la ge re school op kosten van de ge
meen te moet worden bijgebouwd, wordt be
heerscht door de bepalingen van het bij Ons 
bes luit van 15 Februari 1924, S. 48, vastge
stelde bouwbesluit; cl,it niet mag worden aan
genomen, da.t de e ischen , die ki'ê.tchtens art. 6 
van de l ager-onde1·wij swet 1no bij Ons beslui t 
zij n gesteld . niet zouden beantwoorden aan de 
normale onderwijsbehoeften; dat, indien het, 
verlangen, dat ieder onderwijzer een eigen 

(Gelll. Sto111) 

3 No ·ve1nber 1931. KONINKLl.JK BESL U I.T. 
(Gemeentewet Art. 228 b.) 

Nu moet wo1·den aange11omen , dat het 
voorz ien in de behoefte aan woni11gen, 
welke een huu1· van f 400 à f 500 per 
jaar moeten opb,·engen. iu de gellleente A. 
gevoegelijk aan het particu lier initiatief 
kan worden overgelaten, en VOO!' de ,·olks
hu isvesting in die gemeente niet """ zoo
danige beteekenis is, dat de gemeente het 
risico van dien bouw op 7.Îch zou mo~en 
nemen, kan de doot· de gemeente te ve r
strekken garantie voor een voo r den houw 
te s luiten gelclleening niet worden goed
gekeurrL 

'Wij WILHF;LMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Arnhem tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland ,,an 
14 April 19:n, no. 223, waarbij goedkeuring is 
onthonden aan het raadsbesluit van 16 Februari 
1931, n°. 691, strekkende tot uitgifte Yan grond 
in erfpacht aa'h de Centrale " , oningsticbting te 
Arnhem en tot het wanrborgen van de rentP. en 
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a flossing van de door die stichting aan te gane 1 

geldleening ten behoeve van dèn bouw van 
middenstandswoningen; 

Den Raad van State, Afdeelin g voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord: advies van 
30 eptember 1931, no. 462; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 29 October 1931, n°. 10981, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur : 

O. dat de raad der gemeente Arnhem bij 
besluit van 16 Februari 1931, no. 691, burge
meester en wethouders heeft gemachtigd : 

a. aan de Centrale Woningstichting, ge
ve8tigd te Arnhem, onder een aantal voor
waarden in erfpacht uit te geven een tweetal 
terreinen, t er gezamenlijke grootte van onge
,·eer 2443 M2 tegen een canon van f 1.05 per 
)12 en per jaar ; 

b. onder ,· oorwaarrle, dat de Centrale Wo
ningstichting zich zal hebben verbonden tot het 
aanvaarden van de voorwaarde : .. De huur
prijzen der te stichten woningen behoeven de 
!,!Oedkeuring van hnrgemeester en wethouders, 
terwijl deze bevoegd zijn, omtrent de verhuring 
en de huurprij zen nadere eischen te stellen", 
de gemeente garant te doen zijn tegenover 
dengene, die tegen eene rente van ten hoogste 
-!3/ , % aan de Centrale Woningstichting zal ter 
leen verstrekken een bedrag van ten hoogste 
f 192.000, ten hehoeve van den bouw van een 
complex middenstandswoningen met winkels 
op de in erfpacht uitgegeven terreinen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 
besluit van 14 April 1931, n°. 223, aan dit raads
besluit hunne goedkenring hebben onthouden, 
daarbij overwegende, dat het onderwerpelij ke 
raadsbesluit de strekking heeft de Centrale 
\\" oningstich ting te Arnhem in de gelegenheid 
te stellen om een complex middenstandswonin
gen met winkels te doen bouwen; dat de gemeen
te door op die wijze het bouwen van woningen 
te bevorderen voor den prijs van grond en bouw, 
a ls in het ra:1dsbesluit genoemd, de grens over
schrijdt van het terrein, waarop voor de ge
meente een taak in zake woningvoorziening is 
weggelegd ; dat toch eventueel gegadigden 
kunnen geach,; worden voldoenden welstand 
te hebben , dat zij ook zonder overheidssteun 
t ot den bouw van zoodanige woningen in staat 
zijn ; dat mitsdien de bouw van woningen a ls 
bovenbedoeld aan het particulier initiatief be
hoort t e worden overgelaten ; 

d:1t van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat z. i. 
geen onveranderlijke maatstaf bestaat b ij de 
beantwoording van de vraag, of voor de over
h eid een taak inzake woningvoorziening is 
weggelegd; dat, wa t in de eene gemeente on
noodige steunverleening zou beteekenen, dit 
n iet is in eene andere gemeente; dat, wat de 
een noemt eenvoudige middenstandswoningen, 
de ander zal beschouwen als betere arbeiders
woningen ; dat, of steun van gemeentewege 
geoorloofd is, uitsluitend afhangt van de vraag, 
of aan de woningen, waarvoor een beroep op de 
gemeente wordt gedaan, behoefte bestaat, 
omdat het pa.rti culiere initiatief zich afzij dig 
houdt; dat te Arnhem in zeer onvoldoende mate 
wordt voorzien in den bouw van 'Woningen van 
f 300 tot ongeveer f 500 hnnr per jaar; dat de 
aan.rage van de Centrale Woningstichting om ' 

beschikking over het onderb,wige tcn-ein om 
verschillende redenen het gemeentebestuur 
welgevallig was ; dat in de eerste plaats daa r- . 
door de gelegenheid werd geopend, dit terrein 
dienstbaar te maken aan de voorziening in de 
behoefte aan woningen voor lagere ambtenaren 
of voor kleine middenstanders, en ten tweed<', 
dat eindelijk eene oplossing zou worden ge
vonden voor de bebouwing van het bedoelde 
terrein ; dat wegens de ligging van een naburig 
schoolgebouw, dat aan zeer hooge eischen van 
a,rchitectuur voldoet en d11,t eenigen tjjd ge
leden nog gold voor een model van schoolbouw, 
de bebouwing van dit terrein meer da n gewone 
zorg eischt; dat de eerste eisch is, dat het uit 
zicht op het schoolgebouw door de op het ter
rein te bouwen l?erceelen niet volkomen. ver
loren gaat ; dat b,j het ontwerpen van een plan. 
dus voortdurend met de aanwezigheid van het 
schoolgebouw rekening moet worden gebonden : 
dat daarom de uitgifte van het terrêin in per
ceelen aan onderscheidene erfpachters op be
zwaren stuitte,. daar gelijkvormige bebouwing 
een eerste vere1schte wa~ om een goed geheel 
tot stand te brengen, zouden de belangen van 
het fraaie schoolgebouw niet in het gedrang 
komen; dat de woninghuren met uitzondering 
van de winkels zullen varieeren van f 4f\O-
f 500; dat voor een juiste beoord eeling van deze 
huurprijzen het hem van belang schij nt er op te 
wijzen, dat de woningen zullen komen te liggen 
aan een to verbreeden weg, welke wegens den 
uitleg van de gemeente naar het Noorden hoc 
langer hoc meer beteekenis verkrijgt als hoofd
verkeersweg; dat juist wegens de ligging van 
het terrein aan een hoofdader van het ,erkeer 
de Centrale Woningstichting in de gelegenheid 
was, winkels in haar plan op te nemen, hetgeen 
aan de re_ndabiliteit van het plan ten goede. 
komt en mt een oogpunt van stedebouw valt t e 
loven ; dat bovendien het bouwterrein in quaee
t ie in de onmiddellijke nabijheid van het cen
t rum der stad ligt ; dat er dus rekening med i> 
moet worden gehouden, dat bij de huurprijzen 
niet nog eens moet worden opgeteld de som, 
welke aan tramgeld moet worden besteed, zooals 
met betrekking tot andere voor bebouwinl[ 
in aanmerking komende terreinen wèl het geval 
is, omdat deze op grooten afstand van de eigen
lijke stad verwijderd zijn; dat deze oplossing 
uit stedebouwkunrlig oogpunt zeer is toe te 
juichen en zij het belang der volkshuisvesting 
in hooge mate dient ; 

0 . dat met den op vnzoek van de Afdeeling 
van den Raad van , tate voor de Geschillen van 
Bestuur geraadpleegden Hoofdinspecteur van 
de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) moet 
worden aangenomen, dat het voorzien in de be
hoefte aan woningen als de onderhavige, welke 
een hunr van f 400 tot f 500 per jaar moeten 
opbrengen, te Arnhem gevoegliJk aan het parti
culier initiatief kan worden overgela ten en voor 
de volkshuisvesting in die gemeente niet van 
zoodanige beteekenis is, dat de gemeente het 
risico van den bedoelden woningbouw op zich 
zou mogen nemen ; 

dat bovendien de bebouwing van het onder
werpelijke, ongunstig gelegen terrein t egen een 
zóó hoogen erfpachtscanon, als door den raad 
is vast"'estelcl, niet mogelijk i zonder belang
rijke schade te veroorzaken aan het type en de 
ligging der woningen, zoodat die bot1w aan de 
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e ischen van een goede woningvoorzieni.'lg niet 
beantwoordt, ; 

dat daartegen niet opwegen de voordeelen, 
welke de onderhavige woningbouw volgens het 
gemeentebestuur uit een oogpunt van stads
schoon zou opleveren ; 

dat onder deze omstandigheden de door de 
;;emeente te verstrekken garantie niet kan 
worden goedgekeurd, terwijl in verband daar
mee de voorgenomen erfpachtsuitgifte evenmin 
t ot stand behoort te komen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

:, Kr,rr11,bu· 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97.) 

Als onderwijzers, die het hoofd der schooi 
moeten bijstaan, kunnen alleen die on
derwijzers in aanmerking komen, die gedu
rende den geheelen bij den rooster van 
lesmen vastgestelden schooltijd uitsluitend 
aan de eene school, door dat hoofd be
stuurd, zijn verbonden in dien zin, dat zij 
gedurende dien geheelen tijd voor het 
aan die school te geven onderwijs beschik
baar zijn, hetgeen niet het geval zou zijn, 
indi en zij gedurende denzelfden tijd, al 
wai-e het slechts voor enkele uren , elders 
verbonden waren. 

·Zie · ook A. B . 1925, blz. 272. 

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

de Kerkbesturen van den Heili_gen Hippolytus 
e n van den H eiligen J o,zef te Delft, tegen de be
;;lissing ,7 an Onzen Minister van Ondenv"~js, 
K unsten en Wetenschappen van 8 Juli 1931, 
11°. 11101, Afd. L .0.F., tot vaststelling der Rijks
vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-Onder
wijswet 1920, over het jaar 1930 ten behoeve van 
de bijzondere lagere school aldaar, Koornmarkt 
48; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
26 Augustus 1931, n°. 11564 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
October 1931, n°. 620; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
:29 October 1931, 11°. 14467, Afd. L.O .F.; 

O. dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
e n Wetenschappen, bij zijne bovenbedoelde 
beslissing het bedrag der Rijksvergoeding over 
1930 voor deze school heeft bepaald op f 7953.4 7, 
daarbij o. m. overwegende, dat uit de roosters 
van lesuren van het Roomsch-Katholieke Ly
ceum voor Meisjes te 's-Gravenhage en van de 
Roomsch-Katholieke Hoogere Burgerschool met 
vijfjarigen cursus aldaar blijkt, dat de leeraar 
Van den Beid in 1930 aan die inrichtingen van 
onderwijs werkzaam was, te weten aan het 
Lyceum des Dinsdagsmiddags van 2.30 uur tot 
4.'10 uur en aan de Hoogere Burgerschool des 
Zaterdagsmorgens van 9 uur tot 12.10 uur ; 
,lat blijlrens de do0r de Besturen dier scholen 

verstrekte inlichtingen, deze leeraar dezelfde 
persoon is als A. G. van den Beid, geboren 
9 Jannari 1889, onderwijzer aan de school voor 
uitgebreid lager onderwijs te Delft, Koorn
markt 48 ; dat uit de afschriften van de door den 
Inspecteur van het Lager-Onderwijs in de 
Inspectie Delft op 21 Augustus 1929, 16 Mei 
1930 en op 30 Augustus 1930 voor "gezien" l!e
teekende roosters van lesuren blijkt, dat ge
durende 1930 des Dinsdagsmiddags van 2 uur 
tot 4.15 uur en des Zaterdagsmorgens (van 
1 Januari 1930 tot 9 Mei 1930 van 8.15 uur tot 
12.45 uur en van 9 Mei 1930 tot 1 Januari 1931 
van 8 uur tot 12.45 uur) aan deze school voor 
uitgebreid lager onderwijs, onderwijs werd ge
geven; dat hij dus in dat jaar niet gedurende 
den geheelen bij den rooster van lesuren vast
gestelden schooltijd voor het aan deze school 
gegeven onderwijs beschikbaar was; dat zooals 
o.a. is beslist bij Ons besluit van 23 Juni 1925, 
n°. 150, alleen die onderwijzers voor Rijks
vergoeding in aanmerking kunnen komen, die 
gedurende den geheeleu bij den rooster van les
uren vastgestelden schooltijd voor het geven 
van onderwijs beschikbaar zijn; dat dienten
gevolge geen Rijksver~oeding voor zijn salaris 
kan worden toegekend ; 

dat van deze beslissing het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
volgens de door den Inspecteur van het Lager
Onderwijs in de Inspectie Delft goedgekeurde 
roosters van lesuren voor de genoemde uit
gebreid lager onderwijsschool, de bedoelde on
derwijzer gedurende de Dinsdagmiddagen en 
Zaterdagmorgens in 1930 geen enkele les had 
te geven in de vakken, die hem waren opge
dragen, zoodat zijne werkzaamheden aan de 
genoemde Haagsche inrichtingen van onderwijs 
niet den minsten storenden invloed hadden op 
den goeden gang van zaken aan de genoemde 
school voor uitgebreid lager onderwijs; dat dus, 
zooal niet aan de letter, dan toch aan den geest 
der bepaling, dat hij "gedurende den geheelen 
bij den rooster van lesuren vastgestelden school
tijd voor het aan de school gegeven onderwijs 
beschikbaar moest zijn" was voldaán ; 

0. dat naar de bedoeling van de Lager
Onderwijswet 1920 als onderwijzers, die het 
hoofd der school moeten b_ijstaan, alleen die 
onderwijzers in aanmerking kunnen komen, die 
gedurende den geheelen bij den rooster van les
uren vastgestelden schooltijd uitsluitend aan de 
eene school door dat hoofd bestuurd zijn ver
bonden in dien zin, dat zij gedurende dien ge
heelen tijd voor het aan die school te geven 
onderwjjs beschikbaar zijn hetgeen niet het 
geval zou zijn, indien zij gedurende denzelfden 
tijd, al ware het slechts voor enkele m en, elders 
verbonden waren ; 

dat, zooals ook door het appelleerende School
bestuur wordt toegegeven, de onderwijzer 
A. G. van den Beid niet gedurende alle door den 
1·ooster aangegeven schooluren voor de school 
beschikbaar is geweest ; 

dat in verband daarmede terecht geene Rijks
vergoeding voor dezen onderwijzer is verleend ; 

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

met handhaving van de bestreden beslissin.(! 
van Onzen Minister va.n Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha_ppen het bedrag der Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 97 der Lager-Onclerw.ijswet 1920, 
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over h et jaar 1930 voor do bovengenoemde 
school vast te stellen op f 7953.4 7. 

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

9 Xou•111.ber 1931. ARR EST van den Hoo
gon Raad. 

Een gemeentevernrdening, verb iedende 
antennedraden voor radiotoestellen aan te 
l,r·engen of aangebracht te hebben, drie 
meter of hooger boven den beganen grnnd, 
zonder dat die draden zijn voorzien van 
kurken of andere middelen, d ie hen on
m idde llijk in het oog doen vallen, is ver
bindend. 

De Off icier rnn Justitie bij de Arr.-Recht
hank te Breda is requ irant van cassatie tegen 
l'en vo rm is van die Rechtbank van den negen 
en tw intigsten Juni 1931, waarbij in hooger 
beroep is bevestigd. met gedeeltelijke overne-
1ning van gronden, een vonnis van het K an
tongerecht te Breda van 20 Maart 1931, bij 
wel k laatste vonnis Jacob Hendr ik van Mier
lo, geboren te Breda 30 J ul i 1888, wonende 
te G inne ken, zonder be roep, is ontslagen van 
al le rechtsvervolging ter zake van hl't hem 
bij dagvaard ing tela tege legcle . 

De H ooge Raad, enz.: 
Gehoord enz. ; · 
0 . dat bij het bevestigde vonnis rnn den 

fCan tonrechter wettig on overtu igend bewe,1.en 
is verklaard hetg·een aan gerequireerde was 
telastegelegd , namelij k: 

dat hij op 13 Febr uari 1931, des namiddagfi 
omstreeks 5¼ uur onder de gemeente Ginne
ken en Bavel , aan het dool" hem , verdachte, 
bewoonde pe rceel no. 61 aan de \ Vilhe lmina
straat, een antennedrnad voor· een radiotoe
stel heeft a.tngebracht gehad, welke antenne
draad, waa rvan hij, verdachte, eigenaar was, 
bui ten in de open lueht was aangebracht op 
ongeveer 12 meter. in iede r geva l op meer dan 
3 rneto r, boven den beganen grond, terwijl d ie 
a ntennedraad alstoen 11iet op zoodau ige wijze 
w1,1s voorzi en van kurken of andere voonver
pen, dat de aanwezigheid van dien antenne
drna d onmiddel lijk in het oog viel, zij nde im
rners d ie antennedraad a lstoen in het geheel 
niet voorz ien geweest van kurken of ande1·e 
voonverpen: 

dat di t bewezen verklaarde is gequali f ,ceeni 
a ls: ,,H et te G1m1eken, (lees: Ginneken · en 
Bavel ), a Is eigenaar. een antennedr-aad voor 
oen radiotoestel aangebracht hebben , ruee r 
dan dri e meter boven den beganen grond, ,·001· 
zooveel betreft het deel o[ de dee len daarvan. 
wel ke buiten in de open lucht zijn aange
bracht, terwij l deze niet is voorzien van kur
ken o f a 11dere voorwerpen oµ zoodrinige wijze, 
dat de aanwez ig he id van dien antennedraad 
onmidde ll ij k in het oog valt": 

0. dat omtrnnt het verweer van ger-equireer
de, dat het door hem gepleegde feit 111ct op
levert een strafbaar· feit, daar de bet reffende 
verordening niet is verbindend, in het von11is 
is ovenvogen, van welke gronden de eerste iu 
het bestreden vonnis van de Rechtba 11k is 
ove1·ge110111cn: 

,,dat art. 1, eerste l id, de r aangeval len vet.,_ 
o ,·dening, lu idt a ls volgt: 1 

.,,,het is verboden, antenned raden voor ra
d iotoestel len aan te brengen, of aa ngebracht 
te hebben, drie of meer dan drie meter boven 
den beganen grond, wanneer die antennedra
den. voor zooveel bet.re[t het deel o f de dea
len daa r van, welke bui te n in de open ·lucht 
worden of zij n aangebracht, niet zijn voorzien 
va n ku r·ken of andere voo rwerpen, op wo
dan ige wijze, dat do aanwezighe id vau d ie 
antennedraden onmiddell ij k in het oog valt""; 

,, dat het tweede lid bepaalt, dat de veror
dening alleen op dat gedeelte van een an
tennedraad betrekking heelt, dat zich mee t· 

' clan drie meter boven den beganen grnnd be
vindt. indien een ander gedeelte van d ien 
draad , op m inde,· dan dr ie meter hoogte is 
aangebracht en het cle,·de lid, het eerste en 
tweede mede van toepass ing verklaart op n iet 
a ls antennedraad gebezigde draden en andere 
soortgelij k voorwerpen of imichtingen: 

,,dat, daargelaten het verder in do vernrde
ning bepaalde, bo,·envermeld verbod geen be
ll·ekking heeft op de openbare orde, zedelij k
heid of gezondheid , noch op iets wat de h ui s
houd ing der gemeente hetreft, het eerste niet. 
daar zulks vanzelf spreekt, het laatste niet, 
daar het va11 geen a lgemeen gemeentelij k be
lang is te achten, of de bedoelde antenne. en 
andere soortge lijke draden op de aangegeven 
hoogte zich bevinden, a l clan niet van kurken 
of andere voorwe1·pen zij 11 ,·oo,·z ion, die de 
aanwez igheid va n die dr-aden in het oog doen 
, al len, doch s lechts a ls een belang va11 post
du ivenho,,d r is te beschouwen; 

"dat bovendien de vern rrle11 ing, blij kens de 
haar gege,·en benaming. vastgesteld ter be
scherming ,·an postduiven en andere vogels. 
behah·e postduiven , alle a,ult re vogel.• be
schermt. en zij zich aldus op het terrein hee~t 
begeve11 door· de vogelwet 191 2, S. 303, be
streken, wel ko wet heschenni11g verleent aan 
in het wild levende vogels, met ui tzonderiág 
rn lgens arl. 1 sub b d ie r· wet va n de bij art. :1 
der jarhtwet 1923 a ls wi ld aangegeven vogels·. 
en volgens art. 1 sub r van de vogels .bij al
gemeenen 111aatregel van bestuur als schade
lijk ,·oor den la11d-, tuin- of bo chbouw, of 
voor de visscherij aa11gewezon, hetgeen is gè
schied hij besluit van 18 November 1913, S . 
11 2, wel ke aldaar· in nut. 1 'l.ij n aangeduid, 
zoodat de verordening, in sttij cl met genoemd\· 
wet, ook aan die voge ls bescher111i 11g beoogt 
le verleenen , en dus ook om d ie reden ver
bindende kracht m ist; '· 

" dat wijders het in art . 1 der verordening 
uitgevaardigd verbod, door zijJ1 algemeenheid 
het eigendomsre<'ht, omschreven in arr. 625 
van het B11rgerlijk , vetboek in te hoog<- mat~ 
aanta t, irnrne r·s den eigena,11· verbiedt elkeil 
drnad, hetzij een antennedraad of andere,; 
draad. (art. 1, derde I id) over zijn grnnd hoo
ger dan drie meter daarboven te .pannon of 
te hebben, tonzij voorzien van kurken of a11·-

1 dere voorwerpen . op de wijze als in de veJ·
ordening ornsch 1·1,n-en (art. 1, vienle lid). der
hah·e n iet slechts op plaatsen ,·anaf den open
baren weg zichtbaar, doch zei fs ook indie11 
di e draden op voMmel de hoogte worden aari
g!'hracht in afgesloten tuinen of erven , m~t 
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Lcwoo11de perceele n éé11 gei1eel vol'mende, a l
dus he t vrij e gebruik en genot van zoodanige 
tuinen en e rven be pe1·kende, ni ettegenstaa nde 
zoowel de wa te rstaatswet 1900 (art. 10) al s de 
telegraa f_ e n tele foonwet 1904, Êl . 7, -- a l' t. 4, 
tweede I id - bepa len ten aanzien va n zoo
dan ige tuinen en e l've n, dal noch het plaatsen 
rnn pal en en het leiden van draden behoeft te 
worden gedoogd , noch de aanleg en de in 
st,andhouding va n I ijnen, te n behoeve van te le
g rafen on te le fone n, we lke verplichting wèl 
aan ei genaren van alle ande re gronden is op
gelegd, en aldus het voll e e n vrij e genot aan 
de eif,,re,naars dier tuinen en el'ven van hunnen 
oigendorn , ook in do hoogte, hebben gel aten ; 

"da t ve rdachte de rhal ve terech t eon beroep 
heeft gedaan op de niet-ve rb indbaal'he id de l' 
onderworpe l ij ke ve rorde ning, zoodat de door 
hem gepl eegde overtreding daan·a u geen 
strafbaa ,· fe it o pl evert, e n hij mitsdi e n va 11 
a l Ie rechts ve rvol g ing behoort te worden ont
sla.gen ;" 

op wel ke n g rond ge l'equi reerde van a ll e 
rèchtsve rvol g ing is outs lagen ; 

0. omtrent het middel : 
da t . de ve rorden ing , om \\ eike l' toepass ing 

het hi e r gaat, tot' t ite l draagt ,;Verordeni ng 
tot besche rming van postduiven en a ndern 
voge ls" , tei·wijl ui t den inhoud van hare be
palingen, zooa ls die in het vo nnis is medege
deeld, blij kt, dat deze bescherming betref t 
het gevaar, dat postdui ven en a ndere vogel8 
loope n doordien in hunne vliegbaan voor hen 
onzichtbal'e ante nne- en ande rn draden VOOL'
kom en e n zij tegen di e draden aanvliege n 
met voor hen doodelijk o f scha delijk gevol g: 

da t ve rde r ui t de vóóropstelling ,·an post
duiven en rn n a ntenned niden moet worden 
opgemaakt, da t het hie l' gaat voornamelij k 
om de bescherming va n postduive n tegen het 
gevaar van an tennedraden ; 

dat, waar nu he t houden va n postduiven is 
een a ll eszins geoo rloofde e n in ta l van ge
meenten vee l beoefende I iefh ebberij , de R aad 
der gemeente G inne ken e n B avel het belang 
va 11 de i11 rle gemeente blijkbaa r aa 11 wezige 
categorie va 11 ingezetenen, di e postdui venhou
ders zij n, terech t ,heeft ku1111en aanme rken a ls 
een be la ng betre ffende de h uishoud ing der 
gemeen te en hij van zij11 ve rordenende be
voegdhe id hee ft ku nnen gebrnik ma ken om 
rle n postdui ve n houders het ongestoo rd u itoefe-
11e n va11 hunne I ie fh ebbe rij mogelijk te ma ken, 
door het a fwe1·en ,~an gevaren, die hunne 
duiven in rle open l ucht dre igen , en wa>ll'
tegen die houde rs ze i ve n geen a fdoende maat
rngelen ve rmogen te l re ffen; 

dat · de R a ar! daarbij ui t een oogpun t va n 
e ige1J.do111sheperki11 g ook niet te ver is aegaan 
door geenszi ns te verb ieden anten11edraden 
voor 1·urli otoestel Ion ove 1·u I aan te br engen 
wa ar dit voor eeni g rndioloeste l noorli g moch t 
worden geacht, maar enkel voor te schrij ven, 
dat di e d l'lldc n voo r de postdui,-en zichtbaar 
moe te n worden gemaakt , hetgee n noch kost
baa r noch voor hel rloe l d ie r drnden h inder
lijk moet wo"den geacht; 

dat in het vonnis des K a11tonrech le l'S a ls 
door de R ech tban k niet overgenomen - grond, 
waarom de rnrordening verb indende kracht 
zoude missen, nog \\'Ordt aa11 gevoerd , dat zij . 

beha lve postdui ve n ook all e a ndern vogels be
scherm end, zich a ldus op het te r rn in heeft 
bege ven door de voge lwet 1912 bestreken . 
terwijl zij , i11 str ij d met genoemde wet , ook 
aan de vogels, di e door di e wet va n bescher
ming , o vernenkomstig ha re be palingen, zijn 
uitgesloten , besche l'lning beoogt te ve rl eenen : 

dat ech ter va 11 st rijd t usschen de ve rnrdening
en de genoemde wet geen sp rn ke is, omdat 
de vero rde ning geen enke le bepa ling bevat . 
die aan de door de wet onbesche rmd gelaten 
voge ls een besche rming ve r leent, di e de wet 
aan deze ,·oge ls niet heef t w ill en toekennen . 
mee,· i II het bijzonde r n iet bevat een verbod 
tot het va ngen en doode n va n deze vogels; 

dat' ve rde r de vraag o[ de late r dan de 
\\'et tot stand ge ko111 c n ve1·01·de ning is get reden 
op het te rre in door de vogel wet 1912 bestre
ken , ingevolge de he pa lingen van de gemeen
tewet ni et sta at ter beoo1·dee li ng van den 
R echte ,·· 

dat hi ~l'Lli t volgt, dat in het vo11nis des K a n
tonrechte rs ten onl'echte is aa ngenome n, d at 
de rn ee rbedoelde vernl'de ning n iet ve 1·bindend 
is on de do01· ge requi ree rde ge pl eegde o ve r
t reding daarva n geon stl'a {baa r fe it opl even 

1 en ge requiree rde m itsd ien va n a ll e rech tsver
vol g ing moet wo rde n o ntslagen, zijnde do01· 
deze bes! iss ing do in het midde l genoemde a r
t ike le n, in ve l'!Jand met de artt. 135 der ge
meente wet, zooals deze wet i uidde vóór hare
he rzien ing bij de wet va n 31 J am,a t·i 1931 , 
S . 41 , e n 352 va n het \\,'etboek \'a n Strnfvo1·
de ri ng, geschonde n ; 

dat di tzelfde, in ve rba nd ook met de a r tt . 
425, 423 en 415 van het Wetboek van S trnf
vo rde ri11g, ge ldt va n het bestrede n vonnis der 
R ech t ba nk , voo r zoove rre daarbij het vo nni, 
des Kantonrechte rs ook ten aa nzi en '"'"' het 
onts lag \' a 11 a ll e rech tsve rvol g ing is beves
ti gd ; 

da t dus het III id del is geg ro 11d ; 
Ve rni eti gt het bestrede n vonni s doch en kel 

voor zoo ve rrn daarbij is bevest igd de beslis
sing in het vo nni s des Kanton rechte l's , dat 
het bewezen ve r klaa t·de n iet strn fbaar is en 
ge requi ree rde va n all e rechtsve rvo lg ing wordt 
onts lagen. 

(Gem . Stern) 

13 Y n11r 111 bu 1. 931 . K ONINK.LlJK BES.LU IT. 
(J ,age ,· Onderwij swet 1920 A,·t . 17. ) 

Al is e1· i11 het a lgemeen geen aa nl e i
di11g een a ppell a nt, tengevolge van het 
inste ll e n van beroep , in slechte r toesta nd 
te brengen , zoo ma g dit e1· toch niet toe, 
le iden eeno met de wet strijdi ge bes! is
s ing nm den R aad i11 hooge,· beroe p te 
handhaven. 

Wij WILHELM INA, en z . ; 
B esc l:ûkke nde op het beroep, i ngesteld door 

H . van d er Vlag te E exterveenscheka naal. ge
meen te Anloo. tegen h et besluit van Gedepu
teerde Stat en va n Dre nthe. van 30 Juni 1931. 
no. 51, waarbij met vernie tiging va n het besluit 
van den r aad der gemeente Anloo, van 14 April 
1931, t ot toekenning aan de n adressant ingaande 
1 J anua ri 1931 van een jaarlijksche tegemoet
koming ad f 10 in d e kosten , verbonden aan het 
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bezoeken van de R oomsch-K atholieke bijzon 
dere lagere school te Veenda m, Schoolstraat 4, 
door zijn zoontj e Roelf, afwijzend is beschikt 1 

op zijn verzoek om met vernietiging van dit 
raadshesluit t e bepalen, dat hem over 1931 en 
zoo mogelij k ook over 1929 en 1930 eene ver 
goeding tot een bedrag van f 20 word t toe
gekend ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 
21 October J.931 , n°. 631 : 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunst en en Weten chappen van 
9 November 1931, n°. 7705, Afdeeling Lager 
Onderwij s Algemeen: 

0. dat de raad der gemeente Anloo bij besluit 
rnn 14 April 1931 aan H. va n der Vlag te 
Eext erveenscheka naal, gemeente Anloo. ter 
tegemoetkoming in de kosten van het bezoeken 
door zjjn zoontje R oelf van de op meer dan 
.J. K . M. van de ouderlijke woning gelegen 
R oomsch-Katholieke bijzondere lagere school 
te Yeenda m, Schoolstraat 4, ingaande l J anu
a ri 1931 eene bijdrage uit de gemeentekas heeft 
toegekend rnn f 10 per jaar ; 

dat . nadat H. van der Vlag ,·an het raads
besluit bij Gedepu teerrl e Sta ten in beroep was 
gekomen , aanvoerende o.a., cifit de aan het 
bezoeken der luervoren genoemde school ver 
bonden kosten ongeveer f 20 per jaar bedragen, 
d it College bij beslui t van 30 Juni 1931. n°. 51, 
met vernietiging van het bestreden raa ds
be luit, afwijzend op het verzoek heeft beschikt, 
uit overweging, da t blijkens hel ambtsbericht 
van b urgemeester en wethouders van nloo 
en de daarbij overgelegde stukken des adres
sants zoontje Roelf op 1 ~1ei 1925 tot de open
hare school te E exterveen~chekauaal in de ge
meente An loo, welke school niet meer da n 
-l K. M. van de ouderlijke woning is verwijderd, 
werd t oegela ten en dat op dat tijdstip de 
Roomsch-Katholieke bijzondere lagere school te 
Veendam , , c-hoolstraat 4, reeds was opgericht; 
dat volgens den laat st en volzin va n het l e lid 
viu1 artikel 13 der Lager-Onderwij swet 1920 
geene vergoeding noch tegemoetkoming wordt 
t oegekend ,-oor de in da t lid bedoelde kost <'n voor 
zoover deze betreffen kinderen, die reeds zij n 
toegela ten a ls leerlingen t ot een binnen de ge
meente gevestigde school, welke niet mee,· dan 
.J. K . M . va n hunne woning is ,-en vij derrl, tenzij 
d e vergoeding strekt tot ,·ervoer naar een school 
die bij de eerstbedoelde toelating nog niet was 
opgericht ; dat mit sdien de raad der gemeente 
Anloo t en omechte aan den adressant eene ver
goeding volgens a rt ikel 13 der wet heeft t oc-
uckcnd ; · 
0 

dat va n het beslui t van G<'deputeerdc Staten 
.H. van dee Vlag bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat liij zich met het beslui t van 
Gedeputeerde Staten niet kan vereenigcn ; dat 
hem het recht ,·an beroep is gegeven om in 
bet ere posit ie te komen en hij ten gevo lge van 
het inst ellen van beroep mitsd ien niet in slech
teren toestand mag geraken : dat deze op
yatting steun vindt in Ons beslu it van 31 J a m, 
a ri l 930, n° . 2., ; 

0. dat ingevolge artikel l3, J.• lid, laat sten , 
volzin , der La~cr-Onderwijswet 1920 geene 
vergoeding noch teg;emoetkoming wordt toe
rrekencl voor de in dit lid bedoelde kosten voor 
~oover deze bet reffen kinderen, die reeds 1.ijn , 

toegelat en als leerling;en tot eene binnen de ge
meente ge,estigde school, welke niet meer dan 
4 K . M. van hunne woning is verwijderd, tenzij 
de vergoeding of t egemoetkoming strekt tot 
ver, oer naa r eene sc hool, die bij eer stbedoelde 
toelating nog niet was opgeri cht; 

dat blijkens de stukken des a ppellant 
zoont je R oelf sedert 1 Mei 1925 als leerling is 
toegelaten op de openbare lagere school te 
'Eexterveenscheka nanl, gemeente Anloo, welke 
school niet meer dan 4 K . 111. van de ouderlijke 
woning is verwij derd , terwijl op den laatst
gemelden dat u m de Roomsch-Katholieke bij 
zondere lagere school t e Veendam, Schoolstraat 
4, reeds was opgericht ; 

dat mi tsdien de appella nt aan de Lager 
Onderwijswet 1920 geen enkel r echt op ver 
goeding of tegemoetkoming ingevolge a rt ikel 13 
ontleent en een ingaan op zjjn verla ngen door 
deze wet niet word t toegelaten , zoodat het 
raadsbeslui t , waarbij aan H . van der Vlag eene 
jaarlij ksche te~emoetkoming in de kosten, ver
bonden aan het bezoeken van d1., laatstgenoemde 
school door zij n zoont je R oelf is toegekend, in 
str ij d met de wet i · genomen ; 

dat derhalve het besluit, van den i;;.::v:I der 
gemeente Anloo van 14 April 1931 door Geae
puteerde Staten op goede gronden is vernietigd: 

dat er weliswaar in het algemeen geen aan
leiding i0 een appella nt, t en gevolge van het 
instellen va n beroep, in slechter toestand t e 
brengen, doch dat dit er niet toe mag leiden eene 
met de wet strijdige beslissing in hooger beroep 
te handharnn: 

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

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze 111inister van Onderwij s. Kunsten on 

\\"otensC'happen is belast , enz. (A.B.) 

1 3 S orf111ofr 1931 . KOKIN L{Ll JK BESLUIT. 
(L a gel' Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

H et a l' t . opent wel de mogel ijkheid om 
a lgehee le vergoeding va n of tegemoetko
mi ng i11 de kosten, verbonden aau het be
zoeken van een op meer dan 4 K . M. va n 
de woning ge legen school ,·an de gemeente 
te ontvangen, maar geen steun kan wor. 
do11 verleenó in d iel' voege, dat ecne reis
gelegenheid wo l'rlt vel'scha ft. 

Wij \VILHELMIN A, enz. ; 
Beschikkend op het beroep, ingesteld door 

D. R . Bosch, t e Lichtaard, gemeente Ferwerde
radeel, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Friesland, van 19 Mei 1931, n°. 73, 
2• afdeeling, waa rbij ongegrond is verklaard 
zijn beroep op dit College tegen het besluit van 
den raad der gemeente Ferwerderadeel, van 
27 Februari 1931 , houdende afwij zing van 
zijn verzoek om t egemoetkoming ingevolge 
artikel 13 d er L ager-Onderwijswet 1920, in 
dier voege, dat voor zijn zoontj e, dat de op 
meer dan 4 K . M. van ,.ijne won inl,! gelegen 
openbare lagere chool te Birdaard, gemeente 
Dantumadeel, bezoekt , eene reisgelegenheid 
beschikbaar gesteld wordt; 

Den Raad van t ate, Afdceling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , adv ies van 
28 October 193 1, n°. 659 : 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 

Jnderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
H November 1931, n°. 7704, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

0. dat de raad van de gemeente Ferwerdera
deel bij besluit van 27 Februari 1931 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van D. R. Bosch, 
t,e Lichtaard, om tegemoetkoming ingevolge 
a rtikel 13 der Lag;er-Onderwij swet 1920 in dier 
voege, dat reisgelegenheid beschikbaar wordt 
~esteld voor zij n zoontje, dat de openbare 
lagere school te Birdaard, gemeente Dantuma
deel, bezoekt,, uit overweging, dat er een auto
busdienst bestaat, waarvan zijn zoontje voor 
zijn schoolbezoek geregeld gebruik maakt ; dat 
er dus wel eene reisgelegenheid beschikbaar is ; 

dat, nadat D. R. Bosch bij Gedeputeerde 
. 'taten van Friesland in beroep was gekomen, 
Jit College hij besluit van 19 Mei 1931 het be
roep ongegrond heeft verklaard, uit overweging, 
dat de bedoelde leerling thans gebruik maakt 
van den dagelijkschen autobusdienst Dokkum
Leeuwarden ; dat hij daardoor te Birdaard kan 
zijn ' s morgens 9½ uur en gedmende den zomer
tijd 8½ uur (des Vrijdags onderscheidenlijk 
!J"f. en 83!. uur), terwijl de school aanvangt 
·s morgens 8½ uur en gedurende den zomertijd 
9 uur ; dat het ongetw ijfeld bezwaren oplevert 
dat hij gedmende een groot gedeelte van het 
j aar te laat op school komt, doch dat Gedepu
teerde Staten die bezwaren niet van zoodaniu 
gewicht kunnen achten, dat daardoor gerecht': 
vaai·digd zou zijn de beschikbaarstelling of 
vergoeding der kosten ,-an een afzonderlijke 
reisgelegenheid ; 

dat van dit beslui t D. R. Bosch hij Ons in 
beroep is gekomen, aan voerende, dat in verband 
met de vertrekuren ,7 an de autobus dit vervoer
middel onvoldoende is ; 

0. dat artikel 13 der Lager-Onderwijswet 
1920 weliswaar de mogelijkheid opent, om alge
heele vergoeding van of tegemoetkoming in de 
kosten , verbonden aan het bezoeken van een op 
meer dan 4 K . M. van de woning van een in den 
leerplich tigen leeft.ijd vallend kind gelegen 
, chool, van den gemeenteraad te on tvangen, 
maar dat geen steun kan worden verleend in 
dier voege, dat eene reisgelegenheid wordt ver
schaft: 

dat mitsd ien de gemeenteraad terecht op de 
aanvrage, waarin tegemoetkoming werd ge
vraagd in dier voege, dat reisgelegenheid werd 
verstrekt, afwijzend heeft beschikt; 

Gezien de Lager-Onderwij swet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te yerklaren. 
Onze Minister ,·an Onderwijs, Kunsten en 

Wetenscha.ppen is belast,, enz. (A.B.) 

H Xo rr ,,,b, r 1931. LZOKINKLlJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 21 j0

. art. 4, Ji d 2.) 
Aan de omstandigheid, dat de tot Jid 

nrn den Raad beHoemdc gedu rende de 
laatste twaalf maanden, voorafgaande aan 
den clag, waarop hij benoemd werd vel' 
klaarrl , zijne werke lij ke woo nplaats in de 
gemeente heeft gehad , doet niet af, dat 
hij vÓÓI' 6 Mei H131 in het bernlki ngsre
giste l.' ee11el' a1H·k1 ro gern ecnte stond i11 ge• 
schre\·cn. nor-11 dat hij in ee1·stgerioe1nde 

gemeente oµ de kiezerslijst 1931i32 niet 
voorkomt en hij vom· deze gemeente niet 
in de belasting is aangeslagen. 

Wij WILHELMINA, enz. : 
BPschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Vught tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 12 Augustus 1931, G. n°. 380, Ine Afd., 
waarbij met vernietiging van het beslu it van den 
raad der gemeente Vught tot niet-toelating van 
Mr. R. A. Th. van Hooff. als lid van dien raad. 
laat stgenoemde alsnog als zoodanig is toegela
ten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schiUeo van Bestuur, gehoord , advies van 28 
October 1931, n°. 666 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw van 10 November 1931, n°. 1144'>, 
Afd. B.B.; 

0 . dat de raad der gemeente Vught in zijne 
vergadering van 28 Juli 1931 heeft besloten 
Mr. R. A. 'l' h. van H ooff niet toe te laten als 
lid van den gemeenteraad, op grond, dat hij 
noch op 28 Juli , noch op 1 Sèptember 193i 
ingezetene is der gemeente Vught, aangezien 
hij eergt op 6 Mei 1931 in het bevolkingsregister 
dier gemeente is ingeschreven, komende van 
Tilburg, terwijl voorts zijn naam in de gemeente 
Tilburg en niet in de gemeente Vught op de 
kiezerslijst 1931/32 voorkomt en hij niet voor 
de gemeente Vught is aangeslagen in de be
lasting; 

dat tegen deze beslissing Mr. R. A. Th. van 
H,lOff bij Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bezwa ren heeft ingediend. aanvoeren 
de, 1°. dat onder de bij zif n geloofsbrief over
gelegde stukken zich bevond eene verklaring 
van den burgemeester van Vught, getuigende, 
dat hij gedmende de laatste 12 maanden, voor
afgaande aan den dag, waarop hij tot lid van 
den raad benoemd werd verklaard. zijne werke
lijke woonplaats binnen do gemeente Vught 
heeft gehad ; 2°. dat voorts de feiten, die aan het 
raadsbesluit ten grondslag liggen, alleen van 
belang kunnen zijn voor het bepa len van zijne 
w,;ttelijke woonplaats, doch geenszins bewijzen. 
dat hij de laatste 12 maanden niet zijn werke
lijke woonplaats in Vught heeft gehad; 3°. dat 
hij om formeele - t hans vervallen - redenen 
zijn wettelijk domicilie te l'ilburg heeft ge
vestigd, doch aldaar slechts éénmaal nacht
verb lijf heeft gehouden ; dat hij zich dan ook 
dagelijks van zijne werkelijke woonplaats 
Vught - alwaar hij zijne hoofdmaaltijden ge
bruikt en nachtverblijf houdt ten huize zijner 
moeder - naar Tilburg begeeft en des avonds 
weder van Tilburg naar Vught terugkeert ; 
dat dit laatste bewezen wordt dool' de verkla
ringen, overgelegd aan den burgemeester van 
Vught, die hebben geleid tot de afgifte ,,ai, diens 
onder l O bedoelde verklaring ; 

dat Gedeputeerde Staten daarop bij besluit 
va,n 12 Augustus 1931 met vemietiging van het 
bestreden raadsbesluit Mr. R. A. Th. van H ooff 
alsnog als lid van den raad der gemeente Vught 
hebben toegelaten, daarbij over wegende, dat 
inderdaad de doo •· den raad van Vught aan
gevoerde feiten niet beslissend zij n yoor de be
oordecl;ng van de werkelijke woonplaats van 
don reclamant; dat namel ijk met hPt oog op 
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a rtikel 73 mu het Bu1'gerlijk \\"etbook de in
schrijving in het bevolkingsregi ter te Tilburg 
rl e verandering Yan woonplaats niet bew~jst, 
zoolang niet de werkelijke woning aldaar is geves
tigd; dat het voorkomen op de kiezerslijst te Til
hurgsleehts bewijst, dat, naar het oordeel van het 
~emeentebestuur ,·an Tilburg, Van Hooff zijne 
werkelijke woonplaats a ldaar had; dat het ont
breken van een aanslag in de belasting slechts 
bewijst, dat tot dusverre de belastingadmini 
stratie geen aanleiding heeft gevonden Van 
Hooff te Vught wegens hoofdverblijf aan te 
slaan ; dat de jui~theid der ,·erklaringen van den 
reclamant omtrent zijne wP-rkelijke woonplaats , 
te Vught - hierboven onder 3°. omschreven -
wordt aannemelijk gemaakt door verklaringen 
van: a.. zijne huisgenooten te Vught en per
sonen, die hij aldaar geregeld des avonds be
zoekt; b. een viertal ,eldwaehters der gemeente 
Vught; c. de per•,onen, bij wie hij cles middags t e 
Tilburg cle koffie gebruikt: dat derhalve, over
eenkomstig de desbetreffende ambtelijke rnr
klaring van den burgemeester van Vught, moet 
worden aangenomen, d!l,t Van Hooff gedurende 
de laatste 12 maanden, YOOrafgaandc aan den 
dag, waarop hij tot lid van den gemeenteraad 
benoemd werd verklaar,!, zijne woonplaats 

'binnen de gemeente Vu'.(ht hPe{t gehad: dat het ' 
bes r eden raadsbesluit derhalve niet kan worden 
gehandhaafd ; 

dat van de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten de raad vai, v ugl1t b1J Ons in betOeiJ 1s 
gekomen, aan,oerende, da~ hij handhaaft zijne 
overwegingen, welke aan het raadsbesluit, van 
28 Juli 1931 ten grondslag liggen; dat hij van 
oordeel is, dat op grond van deze overwegingen 
}Ir. R . A. T h. van Hooff niet als lid van clen 
rnad der gemeente Yught behoort te worden 
toegelaten ; 

0. dat krachtens art ikel 21 der Gemeentewet 
leden van den gemeenteraad allef'n kunnen zijn 
ingezetenen der gemeente, terwijl naar luid van 
a,rtikel -'!c, 2° lid. der Gemeentewet onder in
gezetenen in deze wet worden verstaan zij, die 
gedurende de laatste twaalf maanden hunne 
werkelijke woonplaats b;nnen cle gemeente 
hebben gehad ; 

dat met Gedeputeerde Staten op grond vai1 

de irt hun besluit nnder aamrcduicle verklaringen 
moet worden aangenomen . dat R. A. Tb. van 
Hooff gedurende de laatste twaalf maanden, 
voorafgaande aan den dag, waarop hij tot lid 
van den gemeenteraad benoemd werd verklaard , 
z\jne werkeljjke woonplaats binnen de gemeente 
Vu~ht heeft gehad; 

dat daara<1n niet afdoet. dat hij vóór 6 Mei 
1931 in het bevolkin~sregister der gemeente 
'filbw·g stond ingeschreven, noch dat bij in de 
gemeente Vught op de kiezerslijst 1931 /32 niet 
voorkomt en hij voor deze gemeente niet in de 
belasting is aangeslagen ; 

dat Mr. R. A. Th. van Hooff derhalve als 
ingezetene der gemeente Vught was te beschou
wen en Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
hom als lid van den raftd hebben tocgelftten ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en ,·erstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binncnlandschc Zaken is 

belast., em. (A.B.) 

14 S onmber 1931. KONlNKLlJ .K BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 25 / . ) 

Een opperbra nclmeester, die zijn taak 
als zoodani~ vervu lt krachtens eene be
noeming door B. en W : en niet uit hoofde 
van eene ,·erplichting tot het vel"i eenèn 
,·an persoonl ijke diensten inge,·olge d.e 
artt. 192 en 193 .der Gemeentewet. rnoet 
worden aangemerkt als ambtenaa r, iu art. 
25 onder /. bedoeld; daarnan doet niet aL 
of door hem voor zijne [unctie al da11 niet 
eene helooning wordt ge 11oten. 

\\.ij WILHELMINA, enz.; 1 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Baad der gemeente Made c.a. tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Koord
l3rabant van 19 Augustus 1931, C no. 324. HI0 

Afd. waarbij met rnrnietiging ,-an het besluit 
van den Raad rler gemeente Made c.a. yan 
8 Aug. 1931 tot niet-toelating rnn A. Yan Beek 
als lid van dien Raad, laatstgenoemde alsnog 
a ls, zoodanig is toegelaten : 

Den Raad van State, afclecling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, ad,ies van 
28 October 1931, n°. 651 ; 

_Op de voordracht van Onzen ~1inister van 
Staat. Minister ,an Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 10 No,ember !931. n°. ll444, 
Afd. Binnenlandsch Bestuur; 

0 .. dat de Raad der gemeente Made c.a. i.n 
:r.ijne vergadering van 8 Aug. 1931 heeft be
sloten tot niet-toelating ,an A. Yan Beek als 
lid Yan den gemeenteraad, op grond dat hij 
opperbranclmeester is, welke functie onvereenig
baar wordt geacht met, het lidmaaLchap ,an 
den Raad ; 

dat, nadat A. van Beek tegen deze beslis~ing 
bij Gedeputeerde , taten bezwaren had inge
diend, dit College bij besluit rnn 19 Aug. 1931 
met vernietiging van het bestreden Baads
besluit A. Yan .Beek alsnog als !iel van den Raad 
heeft toegelaten, uit overweging, dat het be
sluit ,-an den gemeenteraad van Macle e.a. 
kennelijk is gegrond op a rt,. 25 su b f der Ge
meentewet; dat blijkens ingewonnen ambts
bericht b~j eene reorganisatie der brandweer in 
1925 de reclamant door Burgemeester en Wet
houders van Made c.a. tot opperbrandmeoster 
is benoemd krachtms in de algemeene politie
verordening opgenomen bepalingen op de per
soonlijke diensten als bedoeld in de artikPlen 192 
en 193 (thans 226 en 227) der Gemeentewet ·: 
clat de reclamant, afgezien van do vraag of hij 
ondanks zijn leeftijd, t er nakoming van de uit 
de boven bedoelde bepalingen Yoortvloeiende 
verplichtingen, diensten heeft te Yerleenen a ls 
opperbrandmeester der gemeente Made c.a. 
niet is te beschouwen als a mbtC'naar. 'l.oodat de 
verbodsbepaling vervat in artikel 25/ der Ge
meentewet niet op hem van toepassing is. clat 
hij als zoorlanig ook overigens niet eenige met 
het lidmaatschap van den R aad onvei·eenighare 
betrekking bekleedt ; 

dat van de uitspraak Yan Gedeputeerde 
taten de Raad van )fade c.a. bij Ons in beroep 

is gekomen, aanvoerende, dat de niet-toege
latene op 7 .Janua ri 1926 den leeftijd van 5:i 
jaren had bereik t en dus inge-olge art, .. ; der 
Algemeene Politieverordening van zijne- ver
plichting tot het vervullen Yan de in die> ver
ordening omschre,·en diensten was ontslagen, 
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.7,oodat hij moet worden geacht, ,·an dien datum 
af ,-rijwi\lig zijne betrekking van opperbrand
meester te hebben vervuld, dat de niet.toege
latene in die betrekking ook vele andere dien 
sten verricht dan die, waartoe hij krachtens 
a rtikel ,:i der Algemeene Politieverordening, 
indien hij den daarvoor gestelden leeftijd niet 
h,adde overschreden, zou zijn gehouden ; dat 
ii;nmers het oppertoezicht en de leiding der 
brandweer bij hem berusten : dat hij de ad
n;iinistratie van dien gemeentedienst voert, dat 
hij adviseert omtrent aankoop van materialen 
en dat h(j bepaalt, waar en wanneer oefeningen 
door het brandweerpersoneel worden gehouden ; 
dat d ienten"evolge de niet-toegelatene zeer 
zeker als ambtenaar in den zin van ,i);rtikel 25/ 
der Gemeentewet is to beschouwen ; dat hij ook 
ll\ecle geniet van de belooning waan·oor jaar
l(jks onder den post "Belooninir en premiën 
aan brandmeesters en brandspuitlieden" in de 
gemeentebegrooting een bedrag van f 25 wordt 
uitgetrokken. 

O. dat A. ,·an Beek door Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Made c.a. tot opper
brandmeester is benoemd ingevolge art. 59 
{thans 56) van de Algemeene Politieverordening 
dezer gemeente : 

dat, hij zijn taak alszoodanigvervultkrachtens 
deze benoeming en niet uit hoofde van eene 
verplichting tot het verleenen van persoonlijke 
diensten, als in art . 5 der Algemeene Politie
verordening aangeduid, steunende op de arti
k elen 226 en 227 (oudtijds artikelen 192 en 193) 
der Gemeentewet, welke verplichting trouwens, 
daar hij zijn ,55ste levensjaar alreeds heeft vol
bracht, niet meer op hem rust ; 

dat hij, gelet op de hem krachtens de Alge
meene Politieverordening ten behoeve van de 
gemeente opgedragen taak en zijne uit de be
palingen der Algemeene Politieverordening en 
art. 222 der Gemeentewet voortvloeiende onder
geschiktheid aan het gemeentebestuur, moet 
worden an,ngemerkt a ls ambtenaar, in artikel 
25 onder / der Gemeentewet bedoeld, waaraan 
niet afdoet of door hem voor zijne fun ctie al 
dan niet eene belooning wordt genoten ; 

dat deze betrekking, naar luid van artikel 25 
voornoemd, onvereenigbaar is met het lid
maatschap van den raad, zoodat de gemeente
raad ,·an Made c.a. terecht tot zijne niet-toe
lating heeft besloten en Gedeputeerde Stateq 
ten onrechte deze bes lissing hebben vernietigd ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noord-B rabant van 19 Aug. 
1931, G. n°. 324, IIJe Afd. het besluit van den 
Raad der gemeente Made van 8 Aug. 1931, tot 
niet-toelating van A. van Beek t-ot lid van clen 
Gemeenteraad te handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
LRndbouw is behst. enz. (A. B. ) 

14 Xort1111!1 r 1931. KONl NKLIJK BESL I'l'. 
(Gemeentewet A,·t. 15 .) 

i\Jet "dit bericht" in het laatste li d is 
bedoeld het bericht van ontvangst van de 
mededeeling, genoemrl in het 2e lid, en 
n iet. zooals door appel I ant was beweerd, 
het be1·icht "aan den ra.ad". 

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

P. J. Genders te Nuth tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 12 
Augustus 1931 l • Afd. La . 9042/B, tot ha nd
having van het besluit van den raad der ge
meente uth van 24 Juli 1931, waarbij de appel
lant niet als lid van dien raad is toegelaten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies Yan 21 
October 1931, n°. 645; 

Op de voordracht van OnzPn Minister van 
Staat,, Minister van Binnenlandsrhe Zaken en 
Landbouw van 10 November 1931, n°. 11446, 
Afd. B.B. : 

0 . dat de raad der gemeente Nuth in zijne 
vergadering van 24 Juli 1931 heeft besloten 

, ·p_ ,1. Genders alclaar niet toe te laten als lid van 
den gemeenteraad, op grond, dat. hij niet heeft 
overgelegd het in art. 15, derde lid, der Gemeen
t,ewet bedoelde ont,vang~tbericht, van den voor
zitter van het honfdstembureau, aangewezen 
in art. 34, 2e lid, der Kie~wet ; 

dat, nadat de niet-toegelatene daartegen bij 
Gedeputeerde Staten van Limburg bezwaar 
gemaakt had, dit college bij bes luit van 12 
Augustus 1931 het bezwaar ongegrond heeft 
verklaard, uit overweging, dat blijkens d!l ter 
zake verkregen inlichtingen door den reelama.n t 
niet aan den raad is ingezonden het door hem 
van den voorzitter van het hoofdstembureau 
ontvangen bericht, bedoeld in art. 15, 3e lid , 
der Gemeentewet, hetwelk met de kennis
gevin", voorgeschreven in art. 14 van de ge
noemde wet; den benoemde tot, geloofsbrief 
strekt: dat de reclamant derhalve in gebrell:e is 
gebleven zijn geloofsbrief volledig bij dPn raad 
in t e zenden en deze mitsdien terecht niet tot 
zijne toelating heeft, kunnen besluiten ; 

dat van deze beslissing P.J. Geuders bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, ,iat, de 
overweging van het bestreden besluit hierop is 
gebaseerd, dat het ontvangstbericht, bedoeld 
in art. 15, 3e lid , der Gemeentewet deel zou wt
maken van zijn geloofsbrief; dat hij deze op
vatting niet kan deelen, aangezien volgens het 
laatste lid van artikel 15 der Gemeentewet 
,,dit bericht" duidelijk aanwij st het <lichtst. 
bijzijnde berich t "aan den raad" en niet het 
meer verwijderde bericht "aan den benoemrle", 
daar immers, ware "dat'' bnicht bedoeld, zulks 
ook in de wet zoude zijn neergeschreyen ; 

0. dat blijkens artikel 15, 4e lid, der Ge
meentewet de geloofsbrief bestaat uit de kennis
geving, in artikel 14 voorgeschreven en het 
bericht van ontvangst van de mededeeling, 
genoemrl in het 2• lid van artikel 15 ; 

dat krachtens artikel 18, 2e lid, der wet de 
geloofsbrief binnen den daar gestelden termijn 
door den benoemcle bij den raad moet worden 
ingezonrlen, terwij l art. 18, laatste lid, bepaalt, 
dat, wanneer de geloof$brie' niet binnen den 
genoemden termijn is ingezonden, de plaats ge
,i,cht wordt op den eersten dag na afloop van 
dien termijn opnieuw te zij n open )!evallen; 

dat, nu de appellant verzuimd heeft het be
riclit van ontvangst van de mededeeling, he
doeld in artikel 15, 2° lid, aan den gemeenteraad 
in te zenden, de rnad niet tot zij ne toelating kou 
besluiten en Gedepnt,eerde Staten terecht het 
tegen 's raads l:>e lissing ingediend hezwaar 
On)!egrond hebben verklaard; 
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Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden e1. verstaan : 

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

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

14 Nov, mbu- 1931. KO ~1NKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 18 j0

• art. 20.} 
Aan het fe it dat een tot lid van den 

R aad benoemde niet binnen den in art. 
18, 2e lid bedoelden termijn zijn geloofs
brief heeft ingezonden doet niet af dat 
dit verzu im het gevolg zou zij n van de 
we ige1·ing van den voorzitte r van het 
hoofdsten\bureau om hem een duplicaat 
der kennisgeving, bedoeld in art. 14, ui t 
te re iken. Evenmin kan met grond worden 
beweerd dat art. 20 in een geval a ls het 
onderhavige zou moeten worden toege
past in dier voege, dat het ui tgeva ll en 
lid andermaal benoemd moet worden ver
kl aard; zoodanige uitlegging van art. 20 
verd raagt zich niet met de woorden en de 
strekking die,· wetsbepaling en zou het; 
voor ch rift van art. 18 laatste lid nage
noeg illusoir maken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Be3chikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Uden togen het be~luit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 12 Augustus 1931, G. n°. 382, IIJc Afd., 
waa~bij de toelating van B . G. Koning als lid 
van den raad der gemeente Uden is vernietigd 
en J. Sanders alsnog als lid van dien raad is 
toegelaten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
October 1931, n°. 634; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Limdbouw van 10 November 1931, no. 11447, 
Afdeeling B.B. ; 

0. dat de raad der gemeente Uden bij besluit 
van 25 Juli 1931, B. G. K oning heeft toegelaten 
als lid van den raad en J . Sanders niet heeft 
toegelaten als lid van den raad; 

dat, nadat J . Sanders, alsmede F. Hoefs e.a., 
ieden van den raad van Uden tegen deze be
sli,sing bij Gedeputeerde Staten van Noord
.Brabant bezwaren hadden ingediend, Gede
puteerde Staten bij hun besluit van 12 Augustus 
1931, G. n° . 382, Ur• Afd., de toelating van B . G. 
Koning al lid van den raad der gemeente Uden 
hebben vernietigd en J. Sanders alsnog als lid 
van dien raad hebben toegelaten, daarbij over
wegende, dat de navolgende bezwaren zijn aan
_!!evoerd: dat B . G. Koning, benoemd verklaard 
tot lid van den raad bij besluit van het Centraal 
Stembureau d.d. 19 Juni 1931 zijn geloofsbrief 
niet zou hebben ingezonden binnen den daarvoor 
in art. 18 der Gemeentewet voorgeschreven 
termijn ; dat vervol_gens, op grond van het 
h atste lid van dat artikel, juncto artikel 20, 
der wet bij besluit van clen Voorzitter van bet 
Centraal Stembureau cl.tl. 21 Juli 1931 tot lid 
van den raad benoemd is verk laard J . Sanders 
voornoemd; dat de raad in zijne vergadering 
van 25 Juli 1931 desondanks besloten heeft 
B. G. K oning toe te laten en J. Sanders niet toe 

te laten als lid van den raad ; dat uit het tei 
zake ingesteld onderzoek is komen vast tt:
staan - en door Koning, daartoe behoorlijk 
in de gelegenheid gesteld, niet is wei>rsproken -
dat deze zijn geloofsbrief niet binnen den ter 
mijn. voorgeschreven in artikel 18 der Ge
meentewet, heeft ingezonden bij den raad: dat
derhal ve de plaats op den eersten dao- na afloo 
van dien termijn geacht wordt opni;uw te zijn 
opengevallen, zoodat van het vervullen van 
deze plaats door Koning geen sprake meer kon 
zijn , mede op grond van art. 20 der Gemeente
wet: _dat dientengevolge de raad in zijne ver
gadenng van 25 Jul · t931 ten onrechte Koning 
heeft toegelaten als lid ; dat bovendien de door 
K oning ingezonden stukken niet voldoen aan 
den eisch der wet, wijl slechts is ingezonden het 
bericht van ontvangst, bedoeld in art. 15 der 
Gemeentewet, nevens een door hemzelf af
gegeven kennisgeving van zijne benoeming : 
dat B. G. Koning derhal ve ook op dezen grond 
ten onrechte is toegelaten als lid van den raad : 
dat J. Sanders, benoemd verklaard bij besluit 
van den Voorzitter van het Centraa l temburea;u 
van 21 Juli 1931 zijn geloof brief met bijbehoo
rende stukken tijdig hePft ingezonden ; dat deze 
bescheiden voldoen aan den eiscb , in de arti
kelen 15 en 18 der Gemeentewet gesteld; dat 
J Sanders derhalve behoort te worden toege
late.1 a l lid van den raad : 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons in 
beroep is gekomen ; 

0. dat nu de feiten door den appellant niet 
worden weersproken, Gedeputeerde Staten 
terecht op de in het bestreden besluit vermelde 
gronden B. G. Koning niet en J·. Sanders wel 
als lid van den raad hebben toegelaten ; 

dat daaraan niet afdoet, dat - zooals door 
den appellant in eene nadere tot de Afdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, gerichte memorie wordt beweerd 
- B. G. _Koning zijn geloofäbrief niet tijdig bij 
den raad inzond enkel ten gevolge van de weige
ring van den Voorzitter van het Hoofdstem 
bureau om een duplicaat der kennisgeving, be
doeld m art. 14 der Gemeentewet, aan hem uit, 
te reiken; 

dat in de genoemde memorie evenmin met. 
grond tegen de benoeming van J . Sa nders wordt 
aangevoerd, dat art. 20 der Gemeentewet. in een 
ge.,,aJ a ls het onderha vige moet worden toe
gepast in dier voege, dat het uitgevallen lid 
andermaal benoemd moet worden verklaard ; 

dat toch zoodanige uitleggi ng van art. 2ft 
zich met de woorden en de strekking dier wets
bepaling niet verdraagt en het voor~rhrift van 
het la1<tste lid van a rt. 18 nagenoeg il!usoir z.ou 
maken; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche 7.itken is 

belast, enz. (A.B.) 

14 :Vove,nbe,· 1931. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 35 j 0

• art. 33.) 
Ged. Staten kunnen van de hun in het 

le li d verl eende bevoegdheid in ieder ge
val gebru ik maken, onafhan kelij k van de 
omstandighe id, of àl clan n iet tegen de 
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beslissing van den Raad omtrent de toe
lating overeenkomstig art. 33 bezwaar bij 
ben is ingediend. 

·w1J WlL.H. c,.um.1.AA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. van der Heijden te Heesch tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Soord-Brabant 
van 12 Augustus 1931, G. n°. 373, IU0 Afdee
ling, waarbij de toelating van den appellant als 
lid van den raad der gemeente Heesch is ver 
nietigd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
. chillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
October 1931, n°. 633; 

Op de voordracht van Omen Minister van 
St-aat, :Minister van l3innenJandsche Zaken en 
Landbouw, van 10 November 1931, n°. 11448, 
afdeeling BinnenJandsch Bestuur; 

0. dat de rn,ad van Heesch in zijne vergade
ring van 24 Juli 1931 heeft besloten de op 20 
Juni 1931 alR leden van den gemeenteraarl. be
noemd verklaarde personen, onder wie A. van 
der Heijden, 1seboren te Heesch den 25 Augustus 
1882, a ls leden van den gemeenteraad toe te 
laten; 

dat de raad daarbij o. m. heeft overwogen, 
dat de Voorzitter van den raad opmerkte, dat 
van het lid A. van der Heijden het bericht van 
out-vangst ontbrak ; 

dat, nadat M.. J. van Zutphen, lid van den 
raad van Heesch, tegen de besfüsing van den 
raad o. m. ton a-anzieu van A. van der Heijden 
bij Gedeputeerde Staten van Noord-Bmbant 
bezwaar had ingediend, op grond, dat aan den 
geloofsbrief van dezen ontbrak het beri<:ht van 
ontvangst, bedoeld in artikel 15, 3• liJ, der 
Gemeentewet, dit College bij besluit van 12 
Augustus 1931, G. n°. 373, Hl• Af,leelinµ:, o.m. 
de toelating van A. van der Heijden als li d van 
den raad der gemeente Heesch heeft ver
nietigd, uit overwegin!(, dat volgens artikel 15, 
laatste lid, der Gemeentewet, de geloofsbrief 
beRtaat uit de beiJe alJaar omschreven stnkken, 
die beide een onmisbaar onderdeel d aarvan ui t
maken, zoodat, nu een dezer stukken niet aan 
den raad is overgelegd, de betrokkene niet a ls 
raadsliJ kan worden toegelaten: dat Van der 
Heijden weliswaar heeft beweerd., d ,1t h\j het 
ontbrekende stuk - hut bericht van ontv,ingst, 
bedoeld in artikel 15. derde liJ, der Gemeente
wet - tijdig heeft in_!!eJiend., zonder daarbij te 
vermelden, bij welk College of persoon deze in
diening is geschied; dat evenwel door burge
meester en wethouders van Hees~h bij brief 
van 31 Juli 1931, n°. 449, is medegeJeel L Jat 
dit stuk niet is ingezonden; d.1,t dit overigen~ 
als niet terzakedieoendekan worden beschou11 d, 
nu vaststaat, dat dit stuk niet aan den oad 1., 
overgelegd en niet aanwe,ig was, toen deze de 
geloofsbrieven onderzocht; dat Van der H eijde11 
derhalve ten onrechte is toegelaten als liJ v .1,n 
den raacl; 

dat van dit besluit A. van der HeijJen b\j 
Ons in beroep is gekomen , in hoofJz ,1ak aa:1-
voeren.le, dat hij het, bericht van ontv-tngs' , als 
bedoeld in artikel 15, derde liJ, der Gemeente
wet heeft iag-ediend bij den burgemeester der 
gemeente Heesch, zulks in eigen persoon bij dPn 
burgemee,ter iu eisen persoon; dat in de .e· 
za.ak ee .ie peraoonl1Jke kwes tie voorzit en J<1,t 
uit de handeling van deu requestrant Van Zut
phen, die op eene gezegelde verkhring zijn 

beroep beeft ingetrokken. wel blijkt, dat er met 
de geloofsbrieven te Heesch geen eerlijk spel 
is ge,peeld; dat hij, appellant, bovendien van 
oordeel is, dat, toen door Van Zut,phen het 
ingestelde beroep was ingetrokken, de zaak 
beslecht was geweest, omdat het stuk van in
trekking werd ingediend, voordat de termijn van 
indiening van bescheiden was verstreken ; dat 
Gedeputeerde Staten dan wel ambtshalve uit
spraak hadden kunnen doen, maar dat door dit 
Colle"e hieraan de voorkeur niet is gegeven en 
het College de ingediende intrellingsacte heeft 
terz ijde gelegd en genegeerd ; 

0 . dat de raad van H eesch op 2 Juli 193l 
A. van der Heijden a!s raadslid heeft toegelaten 
en burgemeest"r en wetbooders deze beslissing 
op 31 Juli 1931 aan Gedeput,eerde Staten van 
~ oord-Brabant hebben medegerlee!J; 

dat Gedeputeerde Staten v,i,n de hun b\j 
artikel 35 der Gemeentewet gegeven bevoegdheid 
om ambtshalve omt.rent 's raads besli~sing uit 
spraak te doen, geen gebruik hebben gemaakt. 
docb op 12 Augustus 1981 uitspraak hebben ge
daan op het tijdig bij hun College ingediende 
bezwaarschrift van het gemeenteraadslid M. J . 
van Zu tphen; 

dat dit bezwaarschrift echter blijkens de stuk
ken op fi Au5ustus 1931 weder was inget1okken, 
zoodat, toen GeJ eputeerde Staten op 12 
Au~ustus beslisten, geen bezwaar tegen de toe
lating van A. van der Heijden meer •bij hun 
C;:,llege aanhangig was ; 

dat onder deze omstandigheden Gedepu
teerde Staten ten onrechte in deze uitsprnak 
hebben gedaan; 

dat Geleput.eerde Staten nu wel blijkens hun 
nader ambtsbericbt van oordeel waren, dat de 
beloelJe intrekking van het bezwaar door hen 
niet kon worden aanvaard, w\il anders ieder, 
die vol6ens artikel 33 der Gemeentewet be,wa
ren kan inbrengen, het in de hand zou hebben, 
ambtshalve ingrijpen van Gedeputeerde Staten 
op groncl van artikel 3ï dier wet te voorkomen 
door eerst een bezwaarschrift in te dienen en 
vervol6ens, zoodra de termijn voo·r het a mbts
halvei:i.~rijpen van Gedepu · e&rde St.aten gesteld, 
was vertoopen, dit bezwaarschrift weder in te 
trekken, d.Jch dat, af..(eûen nog hiervan. dat 
ia het ondenyerpelijke geval de termijn, in 
artikel 35, 2• lid, gesteld, op 6 Augustus 1!)31 
- dd.g, waarop het bezwaar werd ingetrok
ken - nog niet was verloopen, dit betoog ook 
in het a!)!emeen niet opgaat, daar Gedeputeerde 
Staten van de hun in het 1 • lil van dit ar tikE'l 
verleende bevoegdheid om ambtsh:tlve omtrent 
de besli ssing van den raad ui tspraak te doen, in 
ieler geval gebrufä kunnen maken, on,i,fhanke
lrjK vaa Je omstandi~heiJ, of àl dan niet le.!en 
de,e besli,isiog overee 1komslig artikel 33 be
zwaar bij he:i. is ingeliend; 

dat he t- bes ' reden besluit mitsdien behoort te 
w orJe:1 vernietigd ; 

Ge , ien de Gemeentewet; 
Hebbe:1 goeJgevonden en verstaan : 

he l besluit van Gedeputeerde 8taten van 
NnrJ-Brabant van 12 Au!!ustus 193[, G. 11°. 
37:l, II[r -\fJeelin~, te vernietigen, voor zoover 
J. td.rbij Je toelat ing van A. van der Heijden 
als li 1 Vd.n den raad der gemeente Heesch is 
ve"uiet iJd. 

Ome ;\li,ii,ter van Binnenlandsche Zaken en 
La,1Jbouw is liclast,, enz. (A. B ) 
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18 Yuo emo er 1931. KONI1 KLIJK BESLUIT. 1 

(Gemeentewet Art. 248.) 
Nu de voorgenomen begl'Ootingswijziging 

ten doel heeft te voorzien in de behoefte 
aan woningen voor groote gez innen en om 
een flinke kern van rustige en spaa rzame 
inwoners in de gemeente te vormen en de 
[inancieele toestand der gemeente tegen 
het aanvaarden van een gering r isico in 
verband daarmede geen beletsel vormt, 
bestaat tegen goedkeuring der begrootings
wij ziging geen bezwaar. 

Zie het in de overwegingen vermeld K. B. 
-s•an 23 Sept. 1930, A. B. 1930, blz. 499. 

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

den raad der gemeente Zuilen tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
10 Februari 1931, n°. 510'31/111, 3• Afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden a;an het raads
besluit van 23 October 1930 tot wjjziging van de 
-gemeentebegr ooting voor het dienstjaar 1930; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
October 1931, n° . 461; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
. 'taat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 13 November 1931, n°. 11525, 
Afd. B.B.; 

0. dat de raad van Zuilen .in zijne vergadering 
van 23 October 1930 hEief ; besloten tot wijzi
ging van de begrooting van inkomsten en uit
ga ven z\jner gemeente voor 1930 in dezen zin, 
dat daarop o. m. een post, volgnummer 286 b, 
ten bedrage van f 347,793.91 wordt gebracht, 
om , ten behoeve van den bouw van 73 woningen, 
a.an de st;chting, genaamd woningstichting 
.,Eigen Huis" te Znilen, onder eerste hypo
t hecair verband als geldleening t,e kunnen ver
strekken 90 % der stichtingskosten (grond
aankoop inbegrepen) of wel eene som van 
f 347,793.91 of zooveel minder als bij de eind
a frekening zal blijken noodig te zijn ; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
besluit van 10 Februari 1931, 3• Afd. , n°. 510 
' 31 /111, aan dit besluit hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat niet is 
.aangetoond, dat in de gemeente Zuilen woning
behoefte, nog minder dat daar woningnood zou 
bestaan; dat juist door de particuliere bouw
nijverheid ter plaatae woningen in voldoend aan
tal zijn en thans nog steeds worden gebouwd; 
dat t rouwens uit het raadsbesluit van 23 Octo. 
ber 1930 zelf, - dat tot de bovenbedol)lde be

_grootingswijziging heeft geleid - nie~ blijkt, 
dat <le gemeente haar geldelij ken steun zal ver
leenen, om in woningnood of woningbehoefte te 
voorzien, doch dat dit beslu't. strekt tot het 
beschikbaar stellen van gelden voor woning
bouw door de woningsticht.ing "Eigen Huis", 
die ten doel heeft tegenwoordige of toekomstige 
i m;eze1enen in de gelegenheid te stellen door 
regelmatige betaling van de huur een eigen 
wonin@: te verkrij!!'0n ; dat de woningvoorraad 
in de gemeente Zuilen het niet noodig doet zijn, 
dat de gemeente voor bovenaangegeven doel 
geld verstrekt. ; dat, ook nog ,ifgesr,heiden hier
van, het raadsbesluit van 23 October 1930 op 
de gemeente een zoodanig risico zal leggen, dat 
mede om deze reden goe-lkeuring van de be
wootingswijziging niet in haar belang zou zijn ; 

dat van dit besluit de raad van Zuilen bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat z. i. terecht bij het raads.besluit 
de woningbehoefte of de woningnood niet ge
noemd werd, omdat, al zal door dit besluit mee
gewerkt worden tot het voorkomen van woning
nood on in zeer bescheiden mate ook tot eene 
goede voorzieiring in woningbehoefte, toch de 
bepaalde bedoeling van het raadsbesluit niet bij 
uitsluiting iR, in woningbehoefte of woningnood 
te voorzien, doch veeleer om in de gemeente eene 
flinke kern van rustige en spaarzame inwoners 
te vormen, wat toch zeker wel een gemeente
belang mag genoemd worden ; dat wel de 
particuliere bouwnijverheid voor woningen 
zorgt, doch dat daarbij het sociale saamhoorig
heidsgevoel niet tot uiting komt ; dat overigens 
nergens in de wet verboden wordt, dat van ge
meentewege steun wordt verleend aan eene wijze 
van woningvoorziening, die, onder goedkeuring 
van andere C'olleges van Gedeputeerde Staten, 
in vele andere gemeenten goede resultaten op
levert, ook al zou daardoor in bescheiden mate 
afgeweken worden van een schijnbaar door 
sommigen verondersteld monopolie ten g unste 
van de woningbouwondernemers ; dat voorte 
dit risico practisch niet veel te beteekenen zal 
hebben, daar de stichting verantwoordelijk is 
voor het richtig nakomen van de verplichtingen 
en door de leden ( obligatiehouders) der stichting 
via de stichting 10 % der bouwkosten (grond
aankoop inbegrepen) gestort wordt ; dat de 
woningen, die in Zuilen zouden worden gebouwd 
met behulp van de gemeente, in een bijna vol
gebouwde wijk tegen de aemeente Utrecht 
zouden komen te staan en ook daarom reeds het 
risico zeer beperkt is; dat, daar in die omaevin~ 
de woningen van f 32.50 tot f 45 per ~aanct 
hu_ur moeten opbrengen, waarvan vele minder 
ruimte of comfort bezitten dan de ontworpen 
woningen zull en kunnen bi<:'den, die door de 
woningstichting "Eigen Huis" zouden worden 
gebouwd en waarvan de huren (gelden voor 
rente en aflossing inbegrepen) zouden varieeren 
van f 24.25 tot f 32.75 per maand; dat bij het 
voor deze woningen gevolgcie systeem in da,.-:e 
h•1•1rbetaling is begrepen 13/ , % aflossing van 
90° / 0 d0r bouwkosten, waardoor voor een huis van 
f 5000 st,ichtingskosten en waarvan f ,500 eigen 
geld van den toekomstigep eigenaar is binnen 
veertien jaren ongeveer f 1350 is afgelost, waarna 
daarop nog eene schuld van f 3150 rust ten name 
van de gemeente, welke dan in een gewone 
hypotheek zal kunnen worden omgezet en de 
hypothecaire geld verstrekking door de gemeente 
geheel zal kunnen worden a fgelost ; dat in qeze 
huursommen ook begrepen zijn bedragen vonr 
onderhoud en verzekering van de woningen 
tegen brand- en stormschade, alsmerle eene 
verzekering ten behoeve van doorbetaling va 11 
de rente en aflossing van de geld.leening hij 
onv~rhoopt o,erlijden van eenig aezinshoofd, 
terwijl d~ gemeente Zuilen de beg;t?nstigde van 
deze ver,ekeringen zou zijn; dat Ons besluit 
van 23 September 1930, no. 47, betrekking heeft 
op een raadsbes lui t van de gemeente Brummen, 
ee1_1 raadsbesluit, waarbij niet alleen de mogeliik
heid ontstond om gelden te verstrekken tegen 
eene h,gere rente d'.tn de gemeent,e zou hebben 
te voldoen voor do d or haar ge~loten leeningen, 
donh b'Wendien van eene gemeente, die voor do 
uit brei ding van haar zielental grootendeel• op 
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zichzelf is aangewezen, terwijl Zuilen aan eene 
bijna volgebouwde stad van 160.000 inwoners 
grenst, zoodat dus de raadsbesluiten van de 
gemeente Brummen en Zuilen in hunne gevolo-en 
reeds twee essentieele verschillen oplevez:'en, 
waardoor vergelijking reeds daarom niet moge
lijk is: 

0. dat blij!,e!'s. de stukken de -voorgenomen 
begrootmgsw1Jz1gmg ten doel heeft te voorzien 
in de behoefte aan woningen voor groote ge
zinnen en om een flinke kern van rustige en 
spaarzame inwoners in de gemeente te vormen ; 

dat op zich zelf hiertegen niet met grond be
zwaar kan worden gemaakt; 

dat weliswaar door de onderwerpelijke steun
verleening eenig risico op de gemeente wordt 
gelegd, doch dat, mede in verband met den 
eisch, dat de toekomstige eigenaar zijnerzijds 
10 % in den bouw zal steken, met den Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid, wiens ge
voelen is ingewonnen op verzoek van deAfdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, moet worden aangenomen, dat 
dit risico voor de gemeente in het onderhavige 
geval niet zeer groot is ; 

dat niet is beweerd, veel minder gebleken, 
dat de financieele toestand der gemeente Zuilen 
het aanvaarden van dit geringe risico niet zou 
gedoogen; 

dat onder deze omstandigheden het best reden 
besluit van Gedeputeerde Staten niet behoort te 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Gede. 
puteerde Staten van Utrecht van 10 Februari 
1931, n°. !'il0'31 / lll, 3° Afdeeling, aan het 
besluit van den raad der gemeente Zuilen van 
23 October 1930, tot wijziging van de gemeente
begrooting voer het dienstjaar 1930, alsnog 
goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, em. (A. B .) 

25 No vember 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
Waar de instructie voor eene door den 

raad aangestelde gemeente-verloskundige, 
hoeveel in naam eene voor den genees
kundige en de vroedvrouw, belast met de 
armenpractijk, zoodanige beperking intus
schen niet inhoudt, integendeel als haar 
taak noemt het verleenen van verloskun
digen bijstand in het algemeen, valt zoo
danige vroedvrouw niet onder de uitzon
deringsbepaling van het tweede lid van 
art. 25 der gemeentewet, en is dus haar 
echtgenoot, ingevolge het derde lid van 
dat artikel mede van het lidmaatschap 
van den raad uitgesloten. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. van Dienst te Sint Maartensdijk tegen het 
besluit van Geel. Staten van Zeeland van 21 
Augustus 1931, n°. 32, 3e afd., waarbij is ge
handhaafd het besluit van den raad dei· ge
meente Sint Maartensdijk van 7 Augustus 
1931 tot niet-toelating van den appellant als 
1 id van dien raad; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 November 1931, no. 690; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 20 November 1931, no. 12114 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; ' 

0. dat de raad van Sint Maartensdijk in 
zijne vergadering van 7 Augustus 1931 heeft 
besloten J. van Dienst niet toe te laten als 
lid van den raad op grond, dat de echtge
noote van J. van Dienst werkzaam is als 
gemeente-vroedvrouw, dat art. 25 der ge
meentewet een uitzondering maakt voor vroed
vrouwen, die met de armenpraktijk belast zijn; 
dat een armenpraktijk te Sint Maartensdijk 
niet bestaat, wat blijkt uit de omstandigheid, 
dat de gemeente-vroedvrouw bij een accouche
ment van een der armen uit de gemeente, zich 
door het armbestuur heeft laten betalen; 

dat, nadat J. van Dienst van deze beslissing 
bij Gedeputeerde Staten van Zeeland bezwaar 
had ingediend, dit college bij besluit van 21 
Augustus 1931, no. 32, 3e afd ., het bezwaar 
ongegrond heeft verklaard uit overweging, dat 
art. 25, sub / der gemeentewet het lidmaat
schap van den raad onvereenigbaar verklaart 
met de betrekking van ambtenaar, vanwege 
het gemeentebestuur aangesteld of daaraan 
ondergeschikt, met uitzondering evenwel o.m. 
van vroedvrouwen, die met de arménpraktijk 
zijn belast, terwijl de derde zinsnede van ge
noemd wetsartikel de uitsluiting van het 
raadslidmaatschap uitbreidt tot den echtge
noot, in dit geval den echtgenoot der vroed
vrouw; dat mitsdien zal behooren te worden 
onderzocht of de vroedvrouw, i.c. de echtge
noote van den heer J. van Dienst als zoodanig 
door het gemeentebestuur is aangesteld of 
daaraan ondergeschikt, in verband met hare 
werkzaamheden, welke noch direct, noch in
direct verband houden met de armenpraktijk; 
dat door den raad der gemeente Sint Maar
tensdijk bij besluit van 5 Augustus 1913 is 
vastgesteld eene instructie voor den genees
kundige en de vroedvrouw, belast met de 
armenpraktijk, meerdere malen gewijzigd, 
laatstelijk bij besluit van 16 Januari 1923; 
dat art. 12 ruer instructie (gelijk dit artikel 
thans van kracht is) aldus luidt: 

,,1. De taak der vroedvrouw is het verlee
nen van verloskundigen bijstand, overeenkom
stig art. 15 der wet van 1 Juni 1865, S. 60, 
regelende de uitoefening van de geneeskunst 
en overeenkomstig de regelen, die voor eene 
goede uitoefening van haar praktijk zullen 
gelden. 

De hierbedoelde hulp wordt van gemeente: 
wege vergoed aan hen, die: 

a. van een bewijs daartoe van het gemeen
tebestuur zijn voorz ien, welk bewijs door bur
gemeester en wethouders wordt afgegeven aan 
hoofden van gezinnen, die zelve of wier echt
genooten niet of slechts aangeslagen zijn in de 
eerste of tweede klasse van den hoofdelijken 
omslag; 

b. door de politie zijn opgenomen, voor zoo
ver die hulp door of vanwege het hoofd der 
politie wordt ingeroepen. 

Hetgeen in het laatste en voorlaatste lid 
van art. 7 is bepaald ten aanzien van den 
geneeskundige geldt mede ten aanzien van 
de vroedv1·ouw. 

2. Voor het verleenen van den bijstand aan 
16 
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de personen, genoemd in het eerste lid van 
dit artikel onder a en b, wordt voor iederen 
keer aan de vroedvrouw eene belooning uit
gekeerd van zes gulden"; dat derhalve niet 
opgaat het argument, als zou te Sint Maar
tensdijk eene armenpraktijk niet be taan, daar 
toch de instructie voor de vroedvrouw in dit 
opzicht aan duidelijkheid niets te wenschen 
overlaat, terwijl het feit, dat de vroedvrouw 
door het (bl ijkens overgelegde quitantie) in 
strijd met hare instructie voor verleening van 
verloskundige hulp aan een blijkbaar armlas
t ig, a lthans behoeftig, persoon aannemen van 
eene belooning van f 10 van het algemeen 
armbestuur als een geheel op zich zelf staand 
geval moet worden beschouwd en aan de gel
digheid der instructie zei ve niets afdoet; dat 
overblijft de vraag, of tusschen de vroedvrouw 
eenerzijds en het gemeentebestuur anderzijds 
op het terrein, dat niet door de armenprak
tij k wordt bestreken, een verband bestaat in 
dien zin, dat zij gezegd moet worden te dien 
opzichte te zijn ambtenaar, door het gemeente
bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt; 
dat de raad blij kens de overgelegde notulen 
bij besluit van 22 December 1926 met ingang 
van 1 J anuari 1927 heeft benoemd tot ge
meente-verloskundige Mejuffrouw G. W. Rob
be, thans echtgenoote van den heer J. van 
Dienst en hare jaarwedde en pensioensgrond
slag heeft vastgesteld op f 900; dat, mede 
blijkens hetgeen ter zitting van hun college 
is komen vast te staan, deze benoeming hare 
aanleiding hierin vond, dat men te Sint Maar
tensdijk eene vroedvrouw wilde, die verlos
kundige hulp zou verleenen, terwij l in de be
treffende notulen zoowel sprake is van "min
der bezittende personen" als van "personen, 
d ie beter betalen kunnen"; dat 's raads be
doel ing blijkbaar was, dat men in de benoem
de zou bezitten eene vroedvrouw, die bereid 
zou zij n verloskundige hulp te verleenen aan 
a ll e, hare hulp-behoevende en -inroepende per
sonen zonder onderscheid van middelen of ver
mogen (afgezien van het honorarium, dat zij 
naast het haar uit de armenpraktijk voort
v loeiende daarvoor in rekening zou brengen), 
hetgeen temeer daaruit valt af te leiden, dat 
hare jaarwedde (gelijk hierboven reeds ver
meld) werd gesteld op f 900, terwij l volgens 
de laatstelijk vastgestelde wijziging der in
structie voor de vroedvrouw, bel ast met de 
armenpraktijk, deze jaarwedde slechts f 500 
bedraagt; dat derhalve tengevolge van be
doel cl raadsbesluit een rechtsband is ontstaan 
tusschen haar en het gemeentebestuur, in d ien 
zin, dat zij ve1-plicht zou zijn, ook aan perso
nen, di e n iet voor de armenprakt ij k in aan
merking komen, verloskundige hu lp te ver
leenen en dat het nakomen d ier verpl ichting 
haa r doo r het gemeentebestuur zou kunnen 
worden afgedwongen; dat het mitsdien niet 
aangaat om ten aanzien van dit verband eene 
scheiding te maken tusschen personen, die niet 
vallen onder bovenvermeld art. 12 van de 
instructie (zgn. ,,particuliere praktijk") en 
personen, die wel daarvoor in aanmerking 
komen (zgn. ,,armenpraktijk"); dat daartoe 
niet afdoet het feit, dat de raad in 1926, hetzij 
will ens, hetzij onwillens, nagelaten heeft, eene 
afzonderl ij ke instructie voor deze vroedvrouw 

in het leven te roepen en voor zooveel noodig 
de bestaande instructie voor de armenpraktijk 
te wijzigen, daar ' raads bedoeling, zoowel 
blijkens de overgelegde notulen a ls blij kens 
hetgeen ter zitting van hun college is mede
gedeel cl, de facto vol doende vaststaat; dat 
bovendien in het hierboven reeds aangehaalde 
art. 12 dezer instructie in het eerste l id sub b 
sprake is van personen "d ie door de poli t ie 
zijn opgenomen, voor zoover d ie hulp door of 
vanwege het hoofd der politie wordt ingeroe
pen", welke bepaling blijkbaar is opgenomen 
uit een oogpunt van politiezorg, welke met 
armenzorg geen onmiddellij k verband houdt, 
terwijl de hierboven reeds vermelde uitzonde
ring op de bepaling van art. 25, sub /, der 
gemeentewet strikt moet worden uitgelegd; 
dat op grond van een en ander moet worden 
aangenomen, dat de vroedvrouw buiten het 
gebied, dat door de armenpraktij k wordt be
streken, ambtenaar is, door het gemeentebe
stuur aangesteld of daaraan ondergeschikt; 
dat diensvolgens de raad van Sint Maartens
dij k terecht heeft besloten, haren echtgenoot, 
den heer J. van D ienst, n iet toe te laten; 

dat van de uitspraak van Ged. Staten J . 
van Dienst bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat z. i. art. 25 / der gemeentewet 
het lidmaatschap van den gemeenteraad wel 
onvereenigbaar verklaart voor den echtge
noot of de echtgenoote van een ambtenaar, 
doch dat naar zijne opvatting zijn vrouw niet 
als zoodanig is aan te merken; dat toch zijne 
echtgenoote wel door den gemeenteraad van 
Sint Maartensdijk is benoemd tot gemeente
vroedvrouw, maar de bedoeling en de prak
t ij k van deze benoeming geen andere is ge
weest, dan dat zij hulp verleende bij beval
lingen in gezinnen door het burgerlij k arm
bestuur aangewezen; dat ook haar jaarlijksche 
vergoeding, die slechts een betrekkelijk ge
ring bedrag vertegenwoordigt op de gemeente
begrooting, steeds onder den post "armver
zorging" is verantwoord, terwijl zij n iet in 
volledigen dienst der gemeente was en even
min een rechtspositieregeling heeft, zoodat zij 
niet is ambtenaar in den zin der wet; 

0 . dat krachtens art. 25 der gemeentewet 
van het raad I idmaatschap is u itgesloten de 
echtgenoot van een ambtenaar, van wege het 
gemeentebestuur aa11gesteld of daaraan onder
geschikt, vroedvrouwen, belast met de a rmen
praktijk, uitgezonderd; 

0. dat de echtgenoote van den appell ant 
met ingang van 1 Januari 1927 door den raad 
van Sint Maartensdijk tot gemeente-ve rloskun
d ige is benoemd; 

dat zij ingevolge deze benoeming, in ver 
band met de bepal ingen der instructie van 5 
Augustus 1913, laatste lijk gewijzigd bij be
sluit van den gemeenteraad van 16 J anuari 
1923, als ambtenaar in den zin van art. 25 
onder / der wet is te beschouwen; 

dat het benoemingsbesluit van 22 December 
1926 hare taak al gemeente-verloskundige 
niet beperkte tot de armenpraktijk; 

dat de bovengenoemde instructie; hoewel in 
naam, eene voor den geneeskundige en de 
vroedvrouw, belast met de armenpraktij k, 
evenmin zoodanige beperking inhoudt, daaren
tegen in art. 1 als taak der vroedvrouw noemt 
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het verleenen van verloskundigen bijstand 
overeenkom tig art. 15 der wet van 1 Juni 
1865, S. 60, regelende de uitoefening van de 
geneeskunst en overeenkomstig de regelen, die 
voor eene goede uitoefening van haar praktijk 
zu ll en ge lden, terwijl slechts in een tweetal 
daarbij genoemde gevallen vergoeding van ge_ 
meentewege is voorgeschreven ; 

dat de echtgenoote van den appe ll ant dus 
niet uitsluit nd is aan te merken als vroed
vrouw, met de a,menpraktij k belast, zoodat 
de appellant ingevolge art. 25, 3e lid, der 
gemeentewet, mede van het lidmaat chap van 
den raad is uitgesloten; 

Gezien de gemeentwet; 
H ebben goedgevonden en ver taan: 
het -beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast enz. 
(W.) 

27 No ve-m ber 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 12.) 

Art. 12, 3e lid bedoelt ui ts luitend in 
afwijking van het in het 2e lid gestelde 
voorschrift een regeling t e maken voor de 
gevallen, in de artt. 16 en 27 omschreven. 
B. en W. kunnen dus den concessionaris 
ontslaan van een voorwaarde, door de 
Kroon in beroep aan een door hen ver
leende vergunning verbonden. 

Wij WILHELM A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
L. Kamhoot te Rotterdam tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van Oost
voorne van 3 Januari 1931, waarbij J . A. W. 
van den Blink aldaar is ontslagen van de 
naleving eener voorwaarde, bij Ons besluit 
van 31 Juli 1926, No. 78, verbonden aan de 
hem en zijnen rechtverkrijgenden verleende 
vergunning tot het oprichten van een werk
plaats voor machinale houtbewerking op het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Oost
voorne, Sectie A o. 2310; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 November 1931, o. 663 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 24 ovem
ber 1931, No. 862 H , Afdeeling Arbeid; 

0. dat bij Ons be luit van 31 Juli 1926, No. 
78, aan de bij besluit van 4 September 1925 
door burgemeester en wethouders van Oost
voorne aan J. A. W. van den Blink aldaar 
verleende vergunning tot het oprichten van 
een werkplaats voo1· machinale houtbewerking 
op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Oostvoorne, Sectie A, No. 2310, o. m. de na
volgende voorwaarde is verbonden: 

c. dat gedurende het werken met de cir
kelzaag en de vlak- en van-dikte-bank de deu
ren en vensters ge loten worden gehouden, 
met dien verstande, dat bij het verwerken van 
lang hout een klep in de deur geopend mag 
zijn, welke kl ep geen grootere dan de strikt 
noodige afmetingen mag hebben; 

dat, nadat J. A. W. van den Blink zich 
tot burgemeester en wethouders van Oost
voorne had gewend met verzoek hem van deze 

voorwaarde te ontslaan, burgemeester en wet
houders bij besluit van 3 Januari 1931 dit 
verzoek, waartegen L. Kamhoot te Rotterdam 
ter zitting, bedoeld in artikel 7 der Hinder
wet bezwaren had ingebracht, hebben inge
willigd, uit ovenveging, dat het zonder meer 
begrijpelijk is, dat de verzoéker e zijn werk
volk in de zomennaanden in hun arbeid wor
den bemoeilijkt, wanneer zij dien moeten ver
richten in een werkplaats, waarvan de groot
ste helft van de wanden uiteraard van glas 
moet zijn, en waarin de temperatuur derhalve 
ondraaglijk moet zijn, wanneer de werkplaats 
ge loten gehouden moet worden; dat voorts 
bij een ter plaatse ingesteld onderzoek aan 
hun College is gebleken, dat het hinderlijke 
geluid bij geopenden stand der deuren niet 
noemen waard sterker is dan bij het gesloten 
houden van de werkplaats; dat derhalve bij 
inwilliging van het verzoek, de adressant 
wordt g-ebaat en de reclamant niet noemens
waard meer dan tot nu toe wordt gehinderd; 

dat van dit besluit L. Kamhoot bij Ons in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
dat in den toestand zooals deze bestond op het 
oogenblik, dat de bovenomschreven voorwaarde 
werd gesteld , geenerlei wijziging is gekomen; 
dat de ernstige hinder, welke indertijd werd 
aangenomen te zullen worden veroorzaakt door 
het snerpende en ander geluid van toen aan 
te brengen en daarna inderdaad aangebrachte 
machines, geenszins is verminderd en inder
daad is gebleken te bestaan; dat deze ern
stige hinder toenmaals in het bijzonder werd 
geconstateerd in het rapport dd. 26 ovember 
1925, No. 7387, van den HooWingenieur van 
den Provincialen Waterstaat, welke juist om 
dezen hinder terug te brengen tot een min
der ernstigen, o. m. adviseerde aan de te ver
leenen vergunning toe te voegen de voor
waarde, waarover het hier gaat; dat dan 
ook Van den Blink noch burgemeester en 
wethouders hebben belltreden den ern tigen 
hinder, welken het snerpende en ander ge
luid der machines veroorzaakt; dat beiden 
hoofdzakelijk de wenschelijkheid van de op
heffing der voonvaarden baseeren op het feit, 
dat bij geopenden stand der deuren het hin
derlijke geluid niet noemenswaard sterker is 
dan bij het ge loten houden van de werk
plaats ; dat hij dit ten zeerste bestrijdt en niet 
kan inzien, waarom dan indertijd deskundigen 
de toepassing dezer voorwaarde zoude hebben 
geadviseerd; dat hij bij ondervinding weet, 
dat wel degelijk aanmerkel ijk v~rschil tus
schen beide toestanden te be peuren valt; dat 
trouwens de voorwaarde oplegt deuren èn ra
men· gesloten te houden ; 

dat noch burgemeester en wethouders noch 
Van den Blink noch de door dezen overge
legde verklaringen constateeren, dat bij ge
openden toestand van deuren èn vensters het 
hinderlijke geluid niet noemenswaard sterker 
is dan bij gesloten toestand ; dat dit dan ook 
absoluut niet waar is en integendeel bij ge
openden toestand van deuren èn vensters het 
hinderlijke geluid zeer veel sterker is; dat 
het dan niet aangaat om, wanneer bij geopen
den toestand der deuren alleen het hinderlijke 
geluid niet noemenswaard sterker mocht blij
ken (wat hij intusschen uitdrukkelijk ont-
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kent), op grond hiervan alleen de geheele 
voorwaarde, welke voorschrijft het gesloten 
houden van deuren èn vensters, op te heffen ; 

dat, daar ten hoogste zou zijn geconstateerd 
het weinige verschil bij geopenden toestand 
der deuren,.het argument, dat Van den Blink 
en zijn we1~volk in de zomermaanden in hun 
arbeid worden bemoeilijkt, alle beteekenis 
mist en dit bezwaar zeker niet opweegt tegen 
den niet-ontkenden ernstigen hinder, welke 
door hem, appellant, en anderen wordt onder
vonden bij geopenden toestand van deuren è11 
vensters; dat bovendien het gesloten houden 
van deuren èn vensters alleen is voorgeschre
ven bij het gebruik van bepaalde in de voor
waarde genoemde machines, welke toch niet 
den geheelen dag worden gebruikt, zoodat het 
argument, dat in eene ondraagl ijke tempera
tuur enz. zou moeten worden gearbeid, schro
melijk overdreven is ; dat Van den Blink door 
eene behoorlijke indeeling der werkzaamhe
den hieraan tegemoet kan komen; dat dus op 
geen enkele wijze is komen vast te staan, dat 
de naleving van de bovenomschreven voor
waarde, zooals zij indertijd is gesteld, thans 
niet meer noodig is; dat geen enkel argu
ment, noch van burgemeester en wethouders, 
noch van den voornoemden Van den Blink, 
1-ot deze conclus ie kan leiden ; 

0. dat door den appellant in eene nadere 
aan de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur ingezonden 
memorie, toegelicht door zijnen gemachtigde 
in de openbare vergadering van de genoemde 
Afdeeling, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, is betoogd, dat het gemeentebe
stuur niet bevoegd was den concessionaris van 
de bovengenoemde voorwaarde te ontslaan, 
aangezien het ontslaan van deze voorwaarde, 
welke door Ons was opgelegd, krachtens ar
tikel 12, 3de lid, der Hinderwet, tot Onze 
bevoegdheid zou behooren; 

0. dienaangaande, dat artikel 12, 3de lid , 
der Hinderwet uitsluitend bedoelt in afwij
king van het in het 2de Jid gestelde voor
schrift een regeling te maken voor de geval
len, in de artikelen 16 en 27 der "'vet om
schreven; 

dat een zoodanig geval zich hier niet voor
doet; 

dat het betoog van den appellant ook daar
om niet opgaat, omdat, al moge de bedoelde 
voorwaarde door Ons in beroep aan de ver
gunning zijn verbonden, de vergunning zelve 
niet is verleend door Ons, doch door burge
meester en wethouders van Oostvoorne, wier 
besluit, voor zoover betreft de verleende ver
gunn·ng, door Ons is gehandhaafd; 

dat burgemeester en wethouders van Oost
voorne mitsdien terecht zich bevoegd hebben 
geacht tot het nemen van hun bestreden be
si uit; 

0. dat voorts door en namens den appellant 
is aangevoerd, dat door het gemeentebestuur 
niet aan alle omwonenden van het verzoek 
kennis is gegeven, zoodat het bestreden be
slui t niet zou zijn genomen met inachtneming 
van de voorgeschreven formaliteiten; 

0 . ten aanzien van dit punt: dat krachtens 
artikel 12, 2de lid, der Hinderwet belangheb
benden, ten wier behoeve de voorwaarden zijn 

gesteld, in de gelegenheid behooren te worden 
gesteld hunne bezwaren tegen een verzoek als 
hier bedoeld in te brengen; 

dat in het onderwerpelijke geval, blijkens de 
bewoordingen van Ons besluit van 31 Juli 
1926, No. 78, de genoemde voorwaarde nader 
aan de vergunning is verbonden om tegemoet 
te komen aan de bezwaren van den appellant 
L. · Kamhoot; 

dat vaststaat, immers door den appellant 
uitdrukkelijk is erkend, dat aan hem vanwege 
het gemeentebestuur een kennisgeving als bo
venbedoeld is toegezonden; 

dat mitsdien door het gemeentebestuur aar, 
het vereischte van artikel 12, 2de lid, is vol
daan; 

0. ten aanzien van de hoofdzaa k: dat blij
kens het ambtsbericht van den Directeur
Generaal van den Arbeid, met wiens gevoelen 
Wij Ons vereenigen, hinder van ernstigen aard 
in des appellants landhuis en tuin zou worden 
oudervonden, indien het gedruisch van de 
houtbewerkingsmachines daarin onverzwakt 
zou kunnen doordringen; 

dat een geheel ontslag van de meerbedoel
de, aan de vergunning verbonden, voorwaarde 
dus geen steun vindt in artikel 12, 2de lid. 
der Hinderwet; 

dat echter met den Di1·ecteur-Generaal van 
den Arbeid moet worden aangenomen, dat de 
gestelde voorwaarde in het belang van den 
concessionar is zonder bezwaar eenigszins kan 
worden verzacht; 

dat namens den concessionaris is verklaard, 
dat tegen wijziging der gestelde voorwaarde, 
in den zin als door den Directeur-Generaal 
van den Arbeid aangegeven, zijnerzijds geen 
bezwaar bestaat, mits de werking dezer ge
wijzigde voorwaarde worde beperkt tot den 
tijd, dat de appellant .zjjn landhuis te Oost
voorne bewoont; 

dat deze restrictie Ons redelijk voorkomt; 
Gezien de Hinderwet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van burgemeester en wethouders van Oost
voorne van 3 J anuari 1931, de bij Ons be
sluit van 31 Juli 1926, o. 78, gestelde voor
waarde c. te wijzigen als volgt: 

c. dat, zoolang het landhuis door L. Kam
hoot is bewoond, gedurende het werken met 
de cirkelzaag of de vlak- en van-dikte-bank, 
de deuren en vensters in den Zuid-Oostelijken 
gevel en in den zijgevel, gericht naar den 
weg, gesloten moet worden gehouden, met 
dien verstande, dat bij het verwerken van 
lang hout een klep in de deur geopend mag 
zijn, welke klep geen grootere dan de strikt 
noodige afmetingen mag hebben. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij -
verheid is belast, enz. (A. B.) 
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27 Nove,nber 1931 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 15.) 

In beroep behooren enkel te worden 
onderzocht de bezwaren, welke door den 
appellant van de inrichting worden onder
vonden en ten aanzien waarvan hij in het 
ongelijk is gesteld. 

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

D. ten Cate Brouwer te Alphen aan den Rijn 
tegen het •besluit van burgemeester en wet
houders van die gemeent.e van 9/14 Februari 
1931, No. 13/1930, waarbij aan de Naamlooze 
V ennootschap Scheepsbouwwerven en Motoren
fabriek "De Vooruitgang" en " De Industrie", 
voorheen de firma's D. en Joh. Boot, en hare 
rechtverkrijgenden voorwaardelijk vergunning 
is verleend tot het uitbre iden van de bestaan
de scheepsbouwwerf " De Industrie" door het 
bijplaatsen van eene pneumatische kookin
richting, met een electro-motor van 5 pk. op 
de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Alphen, Sectie A nummers 3045 en 1937, en 
gelegen aan de Wilhelminastraat aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 
3 November 1931, No. 652; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 24 No
vember 1931 No. 846 H, Afdeeling Arbeid ; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn bij hun besluit van 9/14 
Februari 1931 , No. 13j1930, aan de Naam
looze Vennootschap Scheepsbouwwerven en 
Motorenfabriek "De Vooruitgang" en "De 
Industrie" voorheen de fi,ma's D . en Joh. 
Boot aldaar en hare rechtverkrijgenden de 
vorenvermelde vergunning hebben verleend 
onder de voorwaarde, dat de pneumatische 
kookinrichting uitsluitend in werking zal mo
gen zijn op we1·kdagen tusschen 7 uur en 18 
uur; 

dat burgemeester en wethouders daarbij o. a. 
hebben overwogen, dat de bezwaren van den 
Directeur der gemeentewerken. cl1e ter zake 
rapport heeft uitgebracht, evenals die, welke 
door den heer D. ten Cate Brouwer zijn ge
opperd, gaan tegen eene pneumatische klink
inrichting, welke, naar zij vreezen, van eene 
vergunning tot het aanbrengen van eene pneu
matische kookinrichting, als nu gevraagd 
wordt, in de toekomst het gevolg moet zijn, 
wijl principieel deze vergunning daartoe moet 
leiden; dat evenwel bij de nu te nemen be
si issing n iet van overweging mogen zijn be
zwaren, die gegrond zijn op eene uitbreiding, 
welke in de toekomst zou kunnen worden 
gevraagd, maar dat nu uitsluitend rekening 
mag worden gehouden met bezwaren tegen de 
pneumatische kookinrichting, voor welke nu 
de vergunning wordt gevraagd, terwijl eene 
vergunning naar aanleiding van de thans aan
hangige aanvrnag niets hoegenaamd besl ist 
omtrent aanvragen tot uitbreiding in de toe
komst; dat blijkens het rapport van den 
Directeur van gemeentewerken de kookinrich
ting wel hinder meebrengt, maar dat de 
klachten daaromtrent ten deele overdreven 
zijn, terwijl de hinder meer betreft de bewo
ners van de overzijde van de rivier dan de 
naast! iggers - a ls hoedanig het e igendom 

van den heer Ten Cate Brouwer is aan te 
merken -, welke dezen slechts in bijzondere 
omstandigheden ondervinden; dat hij aan het 
slot van zijn rapport komt tot de conclusie, 
dat, wanneer er geen uitb1·eiding ooit gegeven 
zou worden aan deze soort pneumatische in
richtingen en het aantal beperkt zou blijven 
tot dit eene apparaat, hij zou adviseeren, de 
gev1·aagde vergunning te verleenen onder 
voorwaarde, dat de inrichting uitsluitend tus
schen 7 en 18 uur mag worden gebruikt; dat 
alzoo aangenomen mag worden, dat de hin
der, verbonden aan de inrichting, waarvoor 
thans de vergunning wordt gevraagd, niet van 
zoodanigen ernstigen aard is, dat zij zou 
mogen worden geweigerd; dat in de ge
meente A lphen aan den R ijn, waar tal van 
nijverheidsinrichtingen zijn, die meer of min
der hinder veroorzaken, de onderwerpelij ke als 
zoodanig geen bijzondere plaats zal innemen; 
dat aan de vergunning wel zoodanige voor
waarde dient te worden verbonden, dat in de 
uren, voor de nachtrust bestemd, en in de 
avonduren geen hinderlijk geraas wordt ge
maakt ; 

dat van dit besluit D . ten Cate Brouwer te 
Alphen aan den R ij n bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de scheepsbouwwerf 
der aamlooze V ennootschap ten Noorden 
onmiddellijk grenst aan zijne fabriek; dat het 
verleenen van de gevraagde vergunning tot 
gevolg heeft, dat een normaal gebruik van 
zijne fabriek en daarbij behoorend opslagter
rein niet meer mogelijk is; 

dat het verleenen van de vergunning is ge
schied in strijd met de wet, onder meer, omdat 
daardoor hinder van ernstigen aard, als be
doeld in artikel 11 der Hinderwet, is ont
staan zoowel voor hem, appel] ant, als voor 
vele omwonenden; 

0. dat. op grond van de overgelegde ambts
berichten en het medegedeelde in de open
bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, moet worden aangenomen, dat de hin
der, welke door het lawaai der pneumatische 
kookinrichting wordt veroorzaakt in de werk
plaatsen der fabriek van den appellant niet is 
te beschouwen als hinder van ernstigen aard. 
welke grond tot weigering van de vergunning 
oplevert ; 

dat de hinder, welke de pneumatische kook
inrichting veroorzaakt voor de bewoners van 
de aan de overzijde van den Rijn gelegen per
ceelen, bij de beoordeel ing van dit geschil n iet 
in aanmerking kan worden gebracht, vermits 
in beroep enkel behooren te worden onder
zocht de bezwaren, welke door den appellant 
van de inrichting worden ondervonden en ten 
aanzien waarvan hij in het ongelij k is gesteld; 

dat mitsdien de vergunning behoort te wor-
den gehándhaafd; · 

Gez ien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren; 
met bepaling wijders, dat de inrichting vol

too id en in werking moet zijn gebracht binnen 
een maand na de dagteekening van dit Be
sluit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 
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27 Novernber 1931. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0

• 

art. 77. ) 
Een opdracht van den Raad aan B. en 

W. in een besluit tot het verleenen van 
medewerking aan de verbetering van een 
school om het aanbrengen dier verbete
r ing op de voordeeligste wijze te doen 
geschieden, is niet op te vatten als een 
voorwaarde, waaronder de R aad zijne me
dewerking heeft ver leend, doch veeleer 
a ls eene aanbeveling om er voor te waken, 
dat de kosten te hoog worden opgevoerd. 
B. en W. worden hierdoor niet beperkt in 
hun bevoegdheid, de door het schoolbe
tuur ingevolge art. 77, 5e lid ingezonden 

raming der kosten zelfstandig te beoor
deel en en zoonoodig dienaangaande de be
sliss ing van den Minister in te roepen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 
het R oomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van den H eiligen J oannes Baptista, 
gevestigd te H oeven, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Brabant van 5 Aug. 
1931, G. No. 458, IVe Afdeeling, tot onge
grondverklaring van zijn beroep tegen het 
besluit van den raad der gemeente Hoeven 
van 28 Maart 1931, houdende de overeenkom
stig artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking o. m. voor het aan
breugen van verbeteringen aan de gebouwen 
van de Roomsch-K athol ieke bijzondere lagere 
scholen, Grintweg E 4 en Dorp A 43 aldaar, 
en voor de aanschaffing van banken ten be
hoeve van de laatstbedoelde school , met op
dracht aan burgemeester en wethouders om de 
uitvoering op de voordeeligste wijze te doen 
geschieden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
November 1931, No. 697; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 ovember 1931, No. 15294, afdeeling L a
ger Ondenvijs Financieel; 

0. dat, nadat de besturen van de drie in 
de gemeente H oeven gevestigde bijzondere 
scholen aan den raad dezer gemeente krach
tens artikel 72 der Lager Ondenvijswet 1920 
medewerking hadden verzocht tot de uitvoe
r ing van de door deze besturen ten behoeve 
van hunne schol en voorgenomen werkzaam
heden, de raad in zijne vergadering van 28 
Maart 1931 heeft besloten, A. aan de bestu
ren der drie in deze gemeente gevestigde 
scholen de gevraagde medewerking te verlee
nen, B. burgemeester en wethouders op te 
dragen, het aanbrengen der verbeteringen aan 
de drie school gebouwen en den aankoop van 
banken voor de Meisjesschool in het Dorp op 
de voordeeligste wijze te doen geschieden; 

dat van dit besluit het Roomsch-Katholieke 
Parochiaal Kerkbestuur van den H eiligen 
Joannes Baptista te H oeven bij Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat door de bij het raads
beslui t aan burgemeester en wethouders gege
ven opdracht, de raad het terrein van zijne 
bevoegdheid heeft overschreden; dat immers 

artikel 77, 60 lid. der wet de beoordeeling van 
de wijze van uitvoering der werkzaamheden 
niet aan den gemeenteraad, maar aan burge
meester en wethouders en in hooger beroep 
aan Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen heeft voorbehouden en dat 
dus ' s raads desbetreffend besluit in strijd is 
met de wet; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 5 
Augustus 1931, G. No. 458, IVe. afdeeling, 
het ingestelde beroep ongegrond hebben ver
klaard, uit overweging, dat de bedoelde op
dracht niet als voorwaarde aan het raadsbe
sluit is verbonden en evenmin aan eene doel
matige uitvoering ervan in den weg staat; 
dat dus 's raads beslissing tot het verleenen 
van de gevraagde medewerking, ook al is de 
bedoelde opd1·acht verstrekt, niet het karak
ter van onvoorwaardelijke medewerking heeft 
verloren en dat die opdracht evenmin tekort 
doet aan de aan artikel 76, 2de lid , der Lager 
Onderwijswet 1920 ontleende bevoegdheid van 
burgemeester en wethouders, om in eerste in
stantie de wijze van uitvoering der werkzaam
heden te beoordeel en; 

da t van het besluit van Ged. Staten het 
voornoemde Schoolbestuur bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat het op de door 
hem in zijn aan Gedeputeerde Staten gezonden 
beroepschrift aangevoerde gronden, van oor
deel blijft, dat bij het bovenbedoelde raads
besluit, ten gevolge van de daaraan toegevoeg
de opdracht aan burgemeester en wethouders, 
de gevraagde medewerking niet _onvoorwaarde
lijk is verleend; 

0. dat de raad aan zijn besluit tot mede
werking heeft toegevoegd eene opdracht aan 
burgemeester en wethouders het aanbrengen 
der verbeteringen aan de drie schoolgebouwen 
en den aankoop van banken voor de Meisjes
school in het Dorp op de voordeeligste wijze 
te doen gesch ieden; 

dat deze opdracht niet, zooals het School 
bestuur meent, is op te vatten a ls eene voor
waarde, waaronder de raad zijne medewerking 
heeft verleend, doch veeleer a ls eene aanbe
veling aan burgemeester en wethouders om 
er tegen te waken, dat de kosten te hoog wor
den opgevoerd; 

dat hierdoor burgemeester en wethouders 
niet worden beperkt in hun bevoegdheid, de 
door het Schoolbestuur ingevolge artikel 77, 
5de lid, der Lager Onderwijswet 1920 inge
zonden raming der kosten zelfsta ndig te be
oordeelen en zoo noodig dienaangaande de 
beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Weten chappen in te roepen; 

dat in ieder geval het Schoolbestuur door 
deze, wellicht overbodige, toevoeging in geen 
enkel opzicht in zij ne wettelijke rechten wordt 
verkort of benadeeld; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht op het bij 
hen door het School bestuur ingestelde beroep 
afwijzend hebben beschikt: 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verk laren. 
Onze Min ister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 
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2 December 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 17 j 0 art. 
81.) 

Wa1,1ieer Ged. Staten een beslissing heb
bcH gegeven iu een tusschen B. en W. en 
net schoolbestuur gerezen geschil, kunnen 
B. en W. zonder machtiging van den Raad 
als in het ongelijk gestelde partij ingevolge 
art. 17 bij de Kroon in beroep komen. 

Nu de betaling door het schoolbestuur 
aan een derde is geschied zonder te letten 
op art. 668 2e lid B. W . kunnen de kosten 
van het uit deze onvoorzichtigheid voort
vloeiend proces redelijkerwijze niet ge
bracht worden onder de kosten, die voor 
vergoeding door de gemeente in aanmer
king komen. 

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

burgemeester en wethouders van Leiden tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 22 Juni 1931, G .S. N°. 142, waarbij met 
vernietiging van hun besluit van 11 December 
1930 is bepaald, dat overeenkomstig art. 82, 
in verband met art. 80, le lid, der Lager On
derwijswet 1920 aan het Bestuur der Vereeni
ging tot oprichting en instandhouding van 
scholen voor lager en uitgebreid lager onder
wijs op Gereformeerden grondslag te Leiden 
de op de volgens art. 81 ingediende rekening 
en verantwoording van de kosten eener ver
betering van de speelplaats van de bijzondere 
school aan de Stadhouderslaan aldaar voor
komende post wegens betaalde proceskosten 
alsnog door de gemeente moet worden ver
goed; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 11 
November 1931, N°. 647 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 28 
November 1931, N°. 15296, Afdeeling Lager 
Onderwijs-Financieel; 

0. dat burgemeester en wethouders van Lei
den bij besluit van 11 December 1930 hebben 
geweigerd om voor gemeenterekening te ne
men een bedrag aan honorarium met verschot
ten aan den rechtsgeleerden raadsman van het 
voornoemde Schoolbestuur ad f315, zoomede 
van eene bijdrage in de proceskosten van Jac. 
Wilbrink te Leiden, die zich had te verweren 
tegen een eisch van de Naamlooze Vennoot
schap Handelsmaatschappij voor \Vegenmate
riaal en Natuursteen te Rotterdam ad f 135.50, 
welke bedragen van in totaal f 450.50 de ra
ming der kosten wegens verandering van in
richting der speelplaats van de van het School
bestuur uitgaande bijzondere lagere school aan 
de Stadhouderslaan aldaar met f 448.50 over
schrijden; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland in beroep was gei<omen, dit 
College bij besluit van 22 Juni 1931, met ver
nietiging van het bestreden besluit heeft be
paald, dat de aangevraagde gelden wegens 
honorarium met verschotten en eene bijdrage 
in proceskosten ad f 448.50 in totaal moeten 
worden beschikbaar gesteld; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het Schoolbestuur van verschillende zijden 
bij deurwaardersexploit beslag zag gelegd op . 

door dit Bestuur verschuldigde gelden wegens 
eene plaats gehad hebbende verandering van 
inrichting eener speelplaats van eene zijner 
lagere scholen; dat het Bestuur voorts van 
verschillende zijden werd gedagvaard tot beta
ling dier verschuldigde gelden; dat het al zoo 
verklaarbaar is te achten, dat het School
bestuur zich van rechtskundige hulp voorzag 
om te bepalen aan wie het rechtens de be
doelde gelden diende te betalen; dat het Be
stuur voorts heeft gemeend het advies van den 
rechtsgeleerden raadsman, hetwelk op goede 
gronden scheen te steunen en met name van 
voorzichtigheid getuigde, te kunnen opvolgen; 
dat het Schoolbestuur terecht van oordeel is, 
dat het tot betaling der aan het inwinnen en 
volgen van dit advies verbonden kosten, welke 
trouwens redelijk kunnen worden geacht, ge
houden is; dat deze uitgaaf, welke het School
bestuur, zooals uit het vorenstaande blijkt, 
heeft gemeend te moeten maken om tot be
taling te geraken der op de bedoelde verande
ring van inrichting gevallen kosten, uiteraard 
verband houdt met deze verandering van in
richting in den zin van art. 72 der wet; dat 
dit verband van dien aard is , dat de bedoelde 
uitgaaf geacht kan worden te behooren tot de 
kosten als bedoeld in art. 82, juncto 81, le lid, 
der wet en mitsdien ook tot die bedoeld in het 
3e lid van gemeld wetsartikel; dat, nu de ge
meente hare medewerking tot de hierbedoelde 
verandering van inrichting heeft toegezegd, 
de in het geding zijnde kosten de raming als 
bedoeld in art. 82, juncto art. 77, 5e lid, der 
wet te boven gaan en afwijking van bestek en 
beschrijving in den zin van art. 82 juncto art. 
81, 2e lid, der wet zich niet voordoet, de ge
meente ingevolge het bepaalde in art. 82, 
juncto het 3e lid van art. 81, het in deze wet.5-
bepaling bedoeld verschil, zijnde het door het 
Schoolbestuur gevraagde bedrag van .f 448.50 
behoort te verschaffen; dat burgemeester en 
wethouders derhalve, overeenkomstig het be
paalde in art. 82, juncto art. 80, le lid , der 
wet deze door het Schoolbestuur aangevraagde 
gelden hadden behooren beschikbaar te stel 
len; dat, nu dit College daartoe niet bereid 
is, hier een geschil aanwezig is in den zin van 
het 4e lid van laatstgemeld wetsartikel; dat 
mitsdien hun College bevoegd is ten deze in 
beroep eene beslissing te geven en - gezien 
de hiervoren geschetste omstandigheden - het 
Schoolbestuur in het gelijk te stellen; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Leiden bij Ons in beroep zijn ge
komen, in hoofdzaak aanvoerende, dat huns 
inziens het advies niet op goede gronden 
steunde en niet van voorzichtigheid getuigde, 
te minder, omdat de advocaat het Bestuur 
niet in overweging 'heeft gegeven met hun Col
lege overleg te plegen; dat uit geen wets
artikel volgt, dat •de gemeente de kosten van 
het voeren van een rechtsgeding aan een 
schoolbestuur moet vergoeden; 

0. dat de gemachtigde va n het Schoolbe
stuur ter openbare vergadering van de Af
deel ing van den Raad .van State voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, heeft betoogd, dat bur• 
gemeester en wethouders in hun beroep niet. 
ontvankelijk waren, aangezien zij niet door 
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den gemeenteraad tot het instellen van beroep 
waren gemachtigd en zij niet een eigen per
soonlijk belang hebben bij de vernietiging van 
het besluit van Ged. Staten; 

dat dit betoog echter geen doel treft, aan
gezien Ged. Staten bij hun bestreden besluit 
cene beslissing hebben gegeven in een tusschen 
burgemeester en wethouders en het School
bestuur gerezen geschil; 

dat burgemeester en wethouders als in het 
ongelijk gestelde partij een eigen persoonlijk 
belang hebben bij de vernietiging van het be
sluit van Ged. Staten en mitsdien ingevolge 
art. 17 der Lager Onderwijswet 1920 bij Ons 
in hooger beroep kunnen komen; 

dat zij mitsdien in hun beroep ontvankelij k 
zijn; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat het proces 
en de daaruit voortvloeiende kosten het ge
volg zijn geweest van de omstandigh61d, dat 
het Sohoolbestuur de vordering, welke de aan
nemer C. Kruijff op de schoolvereeniging had 
en welke deze eerst had gecedeerd aan J. Wil 
brink en daarna aan de Naamlooze Vennoot
schap Wegenmateriaal, heeft vol<laan aan J. 
Wilbrink ; 

dat volgens de duidelijke bepaling van art. 
668, 2e lid, B. W., de overdracht van eene 
schuldvordering ten aanz ien van den schul
denaar geen gevolg heeft dan van het oogen
bl ik, dat dezelve aan hem is beteekend ge
worden of dat hij de overdracht schriftelijk 
heeft aangenomen of erkend; 

dat in het onderhavige geval de overdracht 
aan Wilbrink niet was beteekend aan en even
min schriftelijk aangenomen of erkend was 
door het School,bestuur, terwijl de overdracht 
aan de Naamlooze Vennootschap Wegenmate
riaal wèl was beteekend aan het Schoolbe
stuur; 

dat mitsdien de betaling door het School
bestuur aan Wilbrink niet voorzichtig was en 
onder deze omstandigheden de kosten van het 
daaruit voortgevloeide proces redelijkerwijze 
niet gebracht kunnen worden onder de kosten 
van de verbetering van de speelplaats van de 
bijzondere school aan de Stadhouderslaan te 
Leiden, welke voor vergoeding door de ge
meente in aanmerking komen; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte heb
ben bepaald, dat gelden voor de kosten we
gens honorarium met verschotten en eene bij
drage in proceskosten a lsnog moeten worden 
beschilobaar gesteld; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland het beroep 
van het Schoolbestuur tegen het besluit van 
burgemeester en webhouders van Leiden van 
11 December 1930 ongegrond te verklaren. 

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

4 Decembe,· 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet H. 0. art. 15; Wet M. 0 . 
art . 24). 

[Vervulling van de betrekking van 
leeraar aan het. Stedelijk Gymnasium en 

aan de Gemeentelijke Handelsdagschool te 
Alkmaar. Verordeningen der gem. Alk
maar omtrent een garantie van 22 lesuren. 
Vervolgens: ontheffing van taak als 
leeraar Handelsdagschool (met Rijkspen
sioen en betaling door de gemeente van 
het verschi l tusschen wachtgeld en pen
sioen) en berekening salaris als leeraar 
Gymnasium, zonder inachtneming der mi
nimum-garantie van 22 lesuren. Vordering 
van te weinig uitbetaald salaris (wegens 
niet-inachtneming van die minimum-garan
tie) door Rechtb. afgewezen ( eischende 
vereeniging, aan welke de vordering was 
gecedeerd, niet-ontv. verklaard), door Hof 
toegewezen.] • 

De salarisregeling, gegeven bij de des
betreffende verordeningen, geldt a lleen 
zoolang de betrekking bestaat. De betrok
ken leeraar bekleedde twee betrekkingen. 
Na het einde van de betrekking aan de 
Handelsdagschool, heeft de gemeente het 
salaris aan het Gymnasium terecht bere
kend naar het aantal aan die school ge
geven lesuren, zonder inachtneming der 
minimum-garantie, welke bij samenloop 
der beide betrekkingen gold. 

Arrest Hof vern ietigd, vonnis Rechtb. 
bevestigd . 

De Burgemeester der gemeente Alkmaar, 
als hoofd dier gemeente en als zoodanig deze 
in rechten vertegenwoordigend, eischer tot cas
satie van een op 17 Februari 1931 door het 
Gerechtshof te Amsterdam tusschen partijen 
gewezen arrest, advocaat Jhr. ]\fr. G. ,v. van 
der Does; gepleit door Mr. J . H . Telders, 

tegen: 
de als rechtspersoon erkende vereeniging "Al
gemeene Vereeniging van Leeraren bij het 
Middelbaar Onderwijs", gevestigd te Sant
poort, gemeente Velsen, verweerster in cas
satie, advocaat Mr. G. H. C. Bodenhausen; 
gepleit door Mr. B. M . Telders. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Dr. J . B. van Amerongen is gedurende het 
cursus-jaar 1917-18 en de vier daarop volgen
àe cursusjaren leeraar geweest zoowel aan het 
Stedelijk Gymnasium als aan de gemeentelij ke 
Handelsdagschool te Alkmaar, zulks krach
tens benoemingen onderscheidenlijk ingegaan 
1 September 1911 en 1 September 1916 en 
heeft in dien tijd aan de beide scholen geza
menlijk 22 lessen en daarboven per week ge
geven. Het hem toekomend salaris werd -
gelijk bij het bestreden arrest is beslist - des
tijds beheerscht door de bepalingen der Ver
ordening van 25 October 1921 betreffende de 
aanstelling, het getal lesuren en de jaarwed
den van het personeel van het Gymnasium 
(n°. 766) en die van 26 Juli 1921 aangaande 
hetzelfde onderwerp voor de Handelsdagschool 
(n°. 753). Op grond van deze ten aanzien van 
de punten, waarop het hier aankomt, gel ijk
luidende Verordeningen werd hem toen een 
salaris uitbetaald, berekend naar het totaal 
aantal uren aan de beide scholen te zamen 
gegeven op den grondslag van een minimum 
garantie van 22 lesuren. Bij besluit van 23 
October 1924 is hij met ingang van 15 De-
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cember 1924 eervol ontslagen als leeraar aan 
de H andelsdagschool. Seder t d ien is hem 
slech ts een sala ri s ui tbetaald, berekend naar 
het aantal lesuren door hem aan het Gym
nasium gegeven , dus zonder dat rekening is 
gehouden met de minimum gara ntie van 22 
lesuren . N aar zijne meening was hem hier
door over het tij dvak va n 15 December 1924 
tot 1 J anuari 192 8 een bedrag va n f 1754.15 
te kor t gedaan. 

De vordering, welke hij uit dezen hoofde te
genover de gemeente meende te ku nnen doen 
gelden , heeft hij aan de verweerster in cas
satie overgedragen, di e, nadat zij deze over
drach t bij explo it aan de Gemeente had aan
gezegd, da t bedrag, in den loop van het ge
d ing tot f 1615. 15 teruggebrach t, van deze 
heeft gevorderd. 

De Rechtbank heeft de verwee ,·ster in hare 
vordering niet-ontvankelijk verkl aard, doch op 
het door haar ingesteld hooger beroep heeft 
het H of haar die toegewezen. 

H et verschil tusschen deze be ide beslissi ngen 
vloeit voort ui t het verscb ill end standpunt 
door de twee coll eges ingenomen, omtrent de 
door Dr. van Amerongen vóór zij n ontslag 
aan de H andelsdagschool bek leede ambtelij ke 
pos it ie en de hem gegeven garant ie. De R ech t
bank stel de zich op het standpunt, dat hij aan 
iedere school een afzonderlij ke betrekking ver 
vulde en dat hem dan ook twee garanties wa
ren gegeven, één voor het behoud van zij n 
aantal lesuren aan het Gym nas imn en één 
voor het behoud van zijn aantal lesuren aan 
de H andelsdagschool , welke laatste door zijn 
ontslag ui t zijn betrekking aan deze onderwij s
inrich t ing kwam te verva ll en. H et H of daar
entegen was van oordeel , dat hij slechts één 
betrekk ing vervulde aan be ide scholen samen 
en dat hem slechts eene garantie was gegeveh 
en wel voor het behoud van de 22 lesuren, 
welke hij aan de beide scholen gezamenlijk 
had gegeven en die dus bleef bestaan ook na 
zijn onts lag aan eene hiervan. 

Dit standpunt nam het Hof in op grond van 
het verband, dat tusschen de reeds genoemde, 
op di t pun t gelij klu idende Verordeni ngen 766 
en 753 z. i. bestond. Beii1 P- toch bevatten in 
a r t. 1 de bepal ing, dat , voorzoover daartoe 
gelegenheid bestond, aan dezelfde leeraren 
werd opgedragen het geven van onderwij s be
halve aan de school , waarop de verordening 
betrekking ha d, ook aan de a ndere gemelde 
school. Voor ts bedroeg volgens a r t . 3 van beide 
verordeningen het max imum-aanta l lesuren, 
dat aan iederen leeraar aan de beide inrich
tingen moch t worden opgedragen 22 per week, 
welk maximum met goedvinden van den be
trokken leeraar op 30 u ren mocht worden ge
brach t, terwij l ech ter de uren boven 24 nimmer 
in het aantal " def initieve uren" mochten wor
den begrepen, onder welke uren het Hof ver
staat het aantal u ren, waarin regelm at ig les 
werd gegeven, waarnaar het salar is of de sa
larisgroep, werd berekend en waarvan art. 4, 
lid 10, van be ide verorden ingen bepaalde, dat 
verm inder ing geen verminderi ng van bezoldi 
g ing ten gevolge zou hebben , tenzij de ver
m inder ing was gesch ied op verwek van den 
betrokken leeraar. E indelijk bepaalde a rt . 4, 
1 id 6, van be ide verordeningen : ,,De bereke-

ning der jaarwedden van de leeraren, di e zoo
wel aan het Gymnas ium als aan de H andels
dagschool onderwijs geven, geschiedt door a l
lereerst voor elke onderwijsinrich t ing te nemen 
het sala ri s, dat zij zo uden genieten indien a ll e 
lesuren aan die inr ich t ing werden gegeven, en 
vervol gens deze som te verminderen in even
redigheid tot het aanta l werkelijk aan de be
trekkelijke inricht ing gegeven lesuren." 

N a in hoofdzaak o p deze gronden te hebben 
vastgesteld , onder welk salar isregiem D r. van 
Amerongen vóór zijn onts lag aan de H a ndels
dagschool had gedi end , gaat het Hof na, welk 
regiem daarna voor hem heeft gegolden. Zij 
vindt d it in de elkaar opvolgende verordenin
gen van 19 December 1925 (n°. 1100) en van 
17 ·December 1926 (n°. 1045), beide op hei 
Gymnas ium betrekking hebbende en waarvan 
de eerste in art. 1 wederom bevatte de ve r
plich t ing ook les te geven, voorw over daa rtoe 
de gelegenheid bestond, aan de H a ndelsdag
school , in art. 3 de vaststelling va n een m ini
mumgetal lessen, dat bij vaste aanstel 1 i ng voor 
de berekening van het salar is zou gel den na 
vier ach tereenvolgende dienstjaren , en in a r t . 
4 de berekening va n het sala ris, bij ve rvuil ing 
van de twee betrekkingen, naar evenredi gheid 
van het aan iedere school gegeven aanta l les
sen, terwijl de tweede verordening gelij ksoor
t ige bepalingen inh ield . H et H of voegt hier
aan toe , dat deze n ieuwe voorschr iften wel is
waar niet alle rech tstreeks op Dr. van Ame
rongen toep assel ij k werden, omdat hij toen 
nog slech ts aan het Gymnasium ve rbonden 
was, doch dat de overgangsbepal ing van art. 
23 ( in beide elkaar opvolgende Gymnasium
verordeningen) voorschrijft, dat de salar issen 
van de leeraren , d ie op 31 Augustus 1923 een 
vaste aanstelling hadden, en wier wedden wer
den berekend naar een getal wekelijksche les
uren, dat geacht werd hun defini t ief te zijn 
opgedragen, zonder hunne toestemming niet 
naa r een lager getal lessen mochten worden 
berekend, a lsmede dat de lesuren d ier leeraren, 
di e bezold igd werden naar 19- 24 wekelij ksche 
lesuren, berekend werden naar 22 lessen. Ter 
o phel dering zij hier medegedeel d, dat 31 Aug. 
1923 de laa tste dag was, waarop de ve rorde
ningen nos. 766 en 753 hebben gegolden, daar 
zij met ingang van 1 September d.a.v. zijn 
verva ngen door nie uwe, nos. 891 en 892 van 
1024, welke ech ter , gelijk tusschen par tijen 
vaststaat , wederom krachtens overgangsbepa-
1 i ngen op Dr. van Amerongen niet toepasselij k 
waren. 

De Burgemeester voert thans a ls middel tot 
cassatie aan: 

"Sch ending, a lth ans verkeerde toepass ing 
van de a r tt. 1, 3, 4, 5, 7 en 12 van de Ver
ordening der Gemeente Alkmaar van 23 J uni 
1921 , a fgekondigd in het Gemeentebl a d van 
Alkmaar van 26 Juli 19 21 onder n°. 753, re
ge lende de aanstelling, het getal lesuren en 
de jaarwedden van het personeel van de H an
delsschool met tweejar igen cursus en de H an
delsdagschool te Alkmaar; 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 
12 van de Verorden ing der Gemeente Alk
maar van 23 J uni en 13 October 1921, afge
kond igd in het Gemeenteblad van Al kmaar 
van 25 October 1921 onder n°. 766, regelende 
de aanstelling, het geta l der lesuren en de 
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jaarwedden van het per oneel van het Gymna
sium te Alkmaar; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 23 en 25 
van de Verordening der Gemeente Alkmaar 
van 26 Maart en 1 October en 19 November 
1925, afgekondigd in het Gemeenteblad van 
Alkmaar van 19 December 1925 onder n°. 
1000, regelende de aanstelling, het get~l der 
lesuren en de jaarwedden van het onderw11zend 
personeel aan het Gymnasium te Al km aar; 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 23, 25, 26 van de Veror: 
<lening van de Gemeente Alkmaar van 10 Juni 
en 25 November 1926, afgekondigd in het 
Gemeenteblad van Alkmaar van 17 December 
1926 onder n°. 1045, regelende de aanstel
l ing het getal der lesuren en de Jaarwedden 
van 'het onderwijzend personeel aan het Gym
nasium te Alkmaar, op al welke verorden ingen 
de Ministerieele goedkeuring is verkregen, 48 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; 

,,doordat het Hof, de bes] issing van het ge
ding afhankelijk stellende vari deze vraag of 
de rechtspositie van van Amerongen tijdens hij 
de twee betrekkingen van leeraar aan Gym
nasium en Handelsschool bekleedde, zoodanig 
was geregeld, dat hem een minimum-salaris 
over 22 wekelijksche lesuren was gewaarborgd, 
ook waneer hij aan eene dezer scholen slechts 
een enkel uur les gaf, en zei fs wanneer hij van 
de opdracht tot lesgeven aan eene dier scholen 
ontheven werd, zoodat het gegeven ontslag 
hem in zijn gewaarborgd minimum-salaris niet 
kon deren, tenzij bij verordening anders was 
bepaald, 

"deze vraag bevestigend beantwoordt en met 
vernietiging van het vonnis der Rechtbank de 
mge tel de vordering toewijst, ten onrechte, 

"daar de betrekkelijke verorden ingen van 
den Gemeenteraad een gewaarborgd minimum 
yan zoo verre strekking, als door het Hof aan
vaard, niet kennen . 

Al vorens dit middel verder te bespreken 
dient de vraag te worden behandeld, wat ver
staan behoort te worden onder de "definitieve 
uren", waarvan de Verordeningen nos. 766 en 
753 van 1921 in het tiende I id van art. 4 ge
wagen, omdat de Rechtbank, die tot een an
dere slotsom is gekomen dan het Hof, van deze 
uitdrukking ook een andere opvatting heeft 
dan ' Hofs hierboven weergegevene. De Recht
bank brengt n.l. de bepaling van het tiende 
lid van art. 4 in verband met het voorafgaan
de negende lid, houdende, dat lesuren tenge
Yolge van klassesplitsing aan een leeraar met 
vaste aanstelling gedurende vier achtereenvol
gende jaren opgedragen, als definitieve wor
den aangemerkt en meent dus hierin een be
gripsbepaling van die lesuren te vinden. Daar 
nu aan het Gymnasium nooit klassespl itsing 
heeft p laats gehad, zou Dr. van Amerongen 
aan het Gymnasium nooit eenige garantie voor 
het behouden van lesuren als grondslag voor 
de berekening van zijn salaris hebben gehad. 
De Rechtbank zag hierbij echter over het 
hoofd , dat reeds art. 3 in zijn derde lid over 
def initieve uren spreekt, bepalende, dat de 
uren boven 24 nimmer in het aantal defini
t ieve uren mogen worden begrepen. De opvat
ting der Rechtbank komt mij dan ook onjuist 
voor. De "definitieve uren", zijn, zooals het 
Hof te recht overweegt, eenvoudig de uren, 
waarin regelmatig les wordt gegeven en die 

daarom den grondslag vormen voor de bere
kening van het salaris; alleen houden de artt. 
3, lid 3, en 4, lid 9, bijzondere bepalingen in, 
waarbij van deze voor de hand liggende betee
kenis der uitdrukking wordt afgeweken. 

vVat nu betreft de hoofdvraag in dit geding. 
of Dr. van Amerongen vóór zijn ontslag aan 
de Handelsdagschool één of twee betrekkingen 
vervulde en in verband hiermede een gezamen
lijke garantie had voor de bereken ing van zijn 
salaris naar het aantal lesuren aan beide on
derwijsinrichtingen dan wel afzonderlijke ga
ranties bij elke daarvan, gaat - gel ijk ik 
reeds mededeelde - het Hof voor zijne beslis
sing in eer tbedoelden zin uit van de gelijk
luidendheid en den samenhang der twee ver
ordeningen op drie punten : de regel , dat het 
onderwijs aan beide scholen zooveel mogelijk 
aan deze! fde leeraren zou worden opgedragen, 
het minimum van het aantal lesuren dat aan 
iederen leeraar aan deze scholen mocht wor
den opgedragen en de berekening van het sa
laris op den grondslag der gezamenl ijke les
uren aan beide scholen. Het leidt hieruit af, 
dat het aantal definitieve lesuren, waarvoor 
art. 4, lid 10, garantie gaf, ook was het ge
zamenlijk aantal definitieve lesuren aan de 
beide onderwijsinrichtingen. Bij pleidooi na
mens verweerster is hieraan nog een nieuwe 
betooggrond toegevoegd, n.l. dat vóór de Ver
ordeningen nos. 766 en 753 van 1921 een Ver
ordening van 1920 heeft gegolden voor het 
Gymnasium en de Handelsscholen gezamenlijk 
welke een bepaling bevatte, gelijkluidend aan 
de l ater in art. 4, lid 10, der beide Verorde
ningen nos. 766 en 753 voorkomende en dan 
natuurlijk de gezamenlijke lesuren aan di<' 
verschillende scholen betreffende "terwijl de 
splitsing in twee verordeningen in 1921 slechts 
wu zijn veroorzaakt door de toevallige om
standigheid, dat de Minister voor het Gym
nasium nog een wijziging wenschte, waardoor 
de beraadslaging in den Raad over een geza
melijke verordening niet kon doorgaan. Dit 
laatste schijnt mij echter historisch niet juist. 
Namens verweerster toch werd tot staving va,
deze stelling een beroep gedaan op een " Bij
lage tot het vers lag der handelingen van den 
Gemeenteraad 1921" (Dossier productie II), 
waaruit echter juist blijkt, dat toen de Minis
ter deze wijziging wenschte, reeds een afann
derlijke Verordening voor het Gymnasium 
door den Raad was vastgesteld, welke de Mi 
nister echter niet zonder de bedoelde wijz ig ing 
wilde goedkeuren, zoodat de reeds vastgestelde 
Verordening alsnog veranderd moest worden. 

Toch is het aan de Verordening van 1920 
ontleende historisch argument niet geheel zon
der beteekenis. De vraag is nu, of de latere 
splitsing in twee afzonderlijke verordeningen, 
om welke reden dan ook geschied, meclebrengt, 
dat dezelfde bepaling, welke in de oude ver
ordening voorkwam nu een meer beperkte be
teekenis heeft gekregen, en a ll een betrekking 
heeft op de lesuren aan elke afzonderlijke in
richting van onderwijs. Dan zou Dr. van Ame
rongen na zijn ontslag aan de Handelsdag
school alleen voor zijn Gymnasiumuren een 
garnntie hebben overgehouden . 

Ook hiervoor zijn, behalve uit de splitsing 
zelve, uit de gelijkluidende Verordeningen 76 6 
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en 753 betooggronden te putten. Vooreerst 
deze, dat art. 1 in lid 1 wel bepaalt, dat het 
onderwijs aan de beide inrichtingen woveel 
mogelijk aan dezelfde leeraren wordt opgedra
gen, maar dan toch in lid 2 voor die opdracht 
aan reeds aan eene dier inrichtingen aange
stelde leeraren een benoeming ook aan de 
andere inrichting e ischt. Voorts juist wat is 
bepaald in het 6e lid van art. 4, waarop het 
Hof een beroep doet, doch dat cla n toch in
houdt, dat het salar is voor elke in r ichting af
zo nclerlij k zal worden berekend, zij het ook op 
den grondslag van het gezamenlijk aanta l 
lesuren. 

Er is dus reden tot aarzeling. Wat ech ter 
den doorslag moet geven, is m. i. de omstan
digheid, dat 's Hofs stelsel moet medebrengen, 
dat wanneer een bij twee der onderwijsinr ich
tingen aangestelde leeraar aan een dezer eer
vol wordt ontslagen, hij niet alleen voor zij n 
verminderden arbeid zijn vol salaris zou be
houden, doch tevens in verband met zij n ge
deeltelijk ontslag wachtgeld en pens ioen zou 
genieten, gelij k clan ook Dr. van Amerongen 
thans geniet, a l schijnt deze zich bere id te 
hebben verklaard hiervan bij toewijzing der 
vorder ing afstand te doen. Di t noodzakelij ke 
gevolg van 's Hofs stelsel is wo ongerijm d, 
dat reeds hierom dit stelsel niet kan worden 
aanvaard. Wat het Hof hieromtrent overweegt 
in o. 5, n.l. dat de bedoelde omstand igheid 
niets kan afdoen aan Dr. van Amerongens 
aanspraken op het hem volgens de verordening 
gewaarborgde minimum-salaris, is niet meer 
dan eene petit io pr incip ii . 

Ik ben dus met de R echtbank van meening, 
dat Dr. van Amerongen vóór zij n ontslag aan 
de H ancle lsda6school aan elke inrichting van 
onderwijs eon afzonderlijke betrekking had en 
dat in elke daarvan hem het behoud van het 

, door hem gegeven aantal def in itieve lesuren 
a ls gronds! ag voor de berekening van zij n sa
laris afzonderl ij k was gewaarborgd, zoodat die 
waarborg hem ten aanzien van de Handel s
dagschool ontviel , toen hij uit zijn betrekking 
daaraan werd ontslagen. Hij bleef toen aan 
het Gymnasium verbonden onder de werking 
der vco r deze onderwijsinrichting geldende 
Verordeningen, eerst die van 1925, n°. 1000, 
daarna die van 1926, n°. 1045 , en de daarin 
telkens voorkomende overgangsbepaling (art. 
23) kan hem niet baten, daar het hierin be
doelde aanta l definitief opgedragen lesuren 
weder geen ander is dan dat van de hem de
fini tief opgedragen gymnasiale lesuren, met 
inachtneming waarvan zijn salaris na het ont
s lag ook is berekend. 

H et middel is derhalve gegrond, hetgeen 
moet le iden tot de vernietig ing van het bestre
den arrest en de bekrachtig ing van het vonnis 
der Rechtbank behoudens dan hare minder 
juiste opvatting omtrent de " defini t ieve les
ure n". 

Ik concludeer derhalve tot vernietiging van 
het bestreden arrest en tot bekracht ig ing van 
het vonnis der R echtbank, zij het dan ook op 
verbete rde gronden, een en ander met ver
oordeel ing van de verweerster in de kosten in 
hooger beroep en in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, gel ijk uit het bestreden an·est blijkt, 

de verweerster den eischer heeft gedagvaard 
voor de Arr.-Rechtbank te Alkmaar, en daar
bij, voor zoover thans nog van bela ng, heeft 
geste ld: 

dat dr. J . H. van Amerongen, leeraar in de 
Engelsche taal en letterkunde, aan haar heeft 
gecedeerd de vordering, die genoemde van 
Amerongen had op de gemeente Alkmaar te r 
zake van hem gedeeltelijk niet uitbetaald sa
laris; 

dat deze vordering voortsproot uit het fe it, 
dat van Amerongen sedert September 1917, 
gedurende het cursus- jaar 1917/1918 en de vier 
daaropvolgende cursus- jaren, de betrekking 
van leeraar aan het Stedelij k Gymnas ium en 
van leeraar aan de Gemeentelijke Handelsdag
school te Alkmaa,· heeft vervuld , en hij aan 
die scholen een gezamenlijk aantal van 22 
lesuren per week en daarboven heeft gegeven ; 

dat het hem toekomend salaris werd be
heerscht door de na te melden bepali ngen van 
de Verordeningen n°s. 753 en 766, vastgesteld 
voor gemelde scholen, op grond waarvan hem 
een salaris werd uitbetaald berekend naar het 
totaal aantal u ren aan beide scholen te zamen 
gegeven op den g rondslag van een minimum 
garant ie van 22 lesuren ; 

dat hij bij besluit van 23 October 1924 is 
ontheven van zij ne taak als leeraar aan de 
Handelsdagschool , met ingang van 15 Decem
ber 1924; 

dat hem sedert dien datum slechts een sala
ris is uitbetaald, berekend naar het aantal les
uren door hem · aan het Gymnasium gegeven , 
met verwaarloozing van de hierboven vermelde 
door hem verworven minimum-garantie van 
22 uren; 

dat hij derhalve over het tijdvak van 15 De
cember 1924 tot 1 J anuari 1928 aan salaris 
slechts heeft ontvangen in totaal f 12808.86 , 
terwijl hem f 1754.15 meer toekwam; 

dat dit bedrag in den verderen loop de r 
procedure is teruggebracht tot f 1635.15 , het
geen verweerster a ls cessionar is van Van Ame
rongen, heeft gevorderd dat de gemeente haar 
ter zake voormeld zou betalen; 

dat de gemeente tot verweer heeft aange
voerd: 

dat de eventueele• vordering van Van Ame
r,rngen eerst kan zij n ontstaan in het tijdvak 
15 December 1924 tot 1 J anuar i 1928 , toen hij 
volgens zij n beweren te weinig salaris .ontving, 
doch uitsluitend aan het Gymnasium verbon
den was; dat de desbetreffende Verordeningen 
voor het Gymnasium, welke alleen in aanmer
king komen, hem geen recht geven op meer 
salaris dan hij ontving ; dat bovendien van een 
gezamenlijken waarborg voor één salaris voor 
de vervulling van beide betrekkingen, bere
kend naar 22 uren per week, geen sprake is; 
dat Van Amerongen na zij n ontslag aan de 
Handelsdagschool Rijkspensioen geniet; dat hij 
bovend ien van de gemeente heeft ontvangen 
f 3140.52, uitmakende het verschil tusschen 
het wachtgeld en het Rijkspensioen ; 

dat de Rechtbank bij haar vonnis van 27 
Juni 1929 de e ischeres niet-ontvankelijk ver
klaarde in hare vordering, en haar veroor
deelde in de kosten; 

dat de verweerster ( voortaan te noemen de 
Vereeniging) in hooger beroep niet een of 
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meer afzonderlijke grieven tegen het vonnis 
heeft aangevoerd, maar haar betoog heeft ge
richt tegen verschillende overwegingen van 
het vonnis, terwijl zij bij samenvatting daar
van heeft betoogd, dat de Rechtbank, die niet 
voldoende zin en strekking van de desbetref
fende gemeentelijke verordeningen heeft opge
spoord, door name! ijk niet de overeenkomstige 
bepalingen van de Verordening voor het Gym
nasium en van die voor de Handel dagschool 
in hun onderling verband naar rede, billijk
heid en goede trouw uit te leggen, ten on
rechte de Vereeniging in hare vordering niet 
heeft ontvangen; 

dat het Hof dienaangaande in hoofdzaak 
overwoog: 

dat de rechtspositie van dr. van Amerongen, 
tijdens hij de twee voormelde betrekkingen te 
zamen vervulde, beheerscht werd door de -
ten aanzien van de punten, waarop het aan
komt, - gelijkluidende bepalingen in de Ver
ordening van 26 Juli 1921 n°. 753 betreffende 
de aanstelling, het getal der lesuren en de 
jaarwedden van het personeel aan de Handels
dagschool, en in de Verordening van 25 Oc
tober 1921 n°. 766 aangaande dezelfde onder
werpen, betreffende het personeel aan het 
Gymnasium; 

dat beide verordeningen in art. 1 de bepa
ling bevatten, dat voorzoover daartoe gelegen
heid bestaat, aan dezelfde leeraren wordt op
gedragen het geven van onderwijs, beha] ve aan 
de school waarop de Verordening betrekking 
heeft, ook aan de andere school, terwijl vast
staat, dat Van Amerongen in 1912 voor vast 
werd aangesteld aan het Gymnasium en in 
1917 aan de Handelsdag chool voor vast werd 
ve rbonden, waarmede aan de bedoelde bepa
ling der beide Verordeningen uitvoering werd 
gegeven ; 

dat volgens art. 3 het maximum aantal les
uren, dat aan iederen leernaT aan de beide in
richtingen opgedragen mocht worden, 24 per 
week bedroeg, welk maximum met goedvi nden 
van den leeraar op 30 uren per week mocht 
worden gebracht, zonder dat de uren boven 
24 in de def ini tieve uren mochten worden be
grepen; 

dat hieruit reeds het nauw verband tusschen 
de beide betrekkingen blijkt, daar een maxi
mum voor deze te zamen gold en tevens een 
regel blijkt te bestaan omtrent "definitieve 
uren" . waaronder moet worden verstaan het 
aantal lesuren, waarin regelmatig les werd 
gegeven en waarnaar het salaris werd bere
kend; 

dat vaststaat dat Van Amerongen gedurende 
vier jaren minstens 22 uren per week les heeft 
gegeven aan de beide scholen gezamenlijk, 
zoodat dü waren de definitieve uren, waarom
trent art. 4 lid 10 van beide Verordeningen 
bepaalt, dat vermindering daarvan geene ver
mindering van bezoldiging ten gevolge zou 
hebben, tenzij de vermindering was geschied 
op verzoek van den betrokken leeraar; 

dat het op deze 22 lesuren gegronde salaris 
door het aangehaalde art. 4 sub 10 aan dr. 
van Amerongen was gewaarborgd, waartegen 
niet afdoet, dat deze zijn salaris voor iedere 1 

school ontving op een afzonderlijk betaLnl!S-

mandaat, hetgeen een maatregel is van inwen
dig administratieven aard; 

dat ook de omstandigheid, dat Van Ame-
1·ongen, na bekomen eervol ontslag aan de 
Handelsdagschool, deswege Rijkspens ioen ge
niet, en dat hem bovendien een bedrag door 
de gemeente is uitgekeerd, gelijk aan het ver
schil tusschen het wachtgeld, waarop hij aan
spraak kon maken, en dit pensioen, terwijl hij 
e indelijk in zijn eigen stelse l f 2200 meer had 
kunnen vorderen dan hij deed, hetgeen er op 
wu wijzen, dat hij met de beide genoemde 
omstandigheden tot zekere hoogte rekening 
heeft gehouden, niet kan afdoen aan zijne 
aanspraken op het hem, volgens de Verorde
ning gewaarborgde minimum salaris, doch de 
in de tweede plaats genoemde omstandigheid 
hoogstens aanle iding zou kunnen geven tot 
eene tegenvordering van de gemeente, terwijl 
het feit, dat hij minder e ischt dan hij wu kun
nen vorderen, aan toewijzing van het geëischte 
niet in den weg kan staan; 

dat ten slotte de gemeente wel bevoegd zou 
zijn geweest in de bedoelde of in latere ver
ordeningen de bepaling op te nemen, dat bij 
het verkrijgen van ontslag uit eene der twee 
betrekkingen, de bepaling omtrent het bere
kenen van het salaris volgens het aantal de
finitieve uren aan de beide scholen zou komen 
te vervallen, en het salaris alsdan berekend 
zou worden naar de voorschriften, geldende bij 
aanstelling aan slechts die inrichting, waar
aan de leeraar verbonden bleef, maar dat de 
gemeente dit nu eenmaal niet heeft gedaan, en 
zij dus de gevolgen van haar e igen stelsel 
dient te aanvaarden; 

dat het Hof op deze gronden het vonnis ver
nietigde, en de vordering toewees; 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opgeko
men met een middel van cassatie, luidende: 
zie Concl. Adv.-Gen.; 

0. hieromtrent: 
dat de bovenaangehaalde Verordeningen 753 

en 766, die, gelijk het Hof beslist, krachtens 
overgangsbepalingen op dr. van Amerongen 
toepasselijk waren, volgens hare benamingen 
inderdaad regelen ,,_de aanste lling, .het getal 
der lesuren en de Jaarwedden van het per
soneel aan de Handelsdagschool met 2-jarigen 
cursus en de H andelsdagschool re pectievelijk 
het Gymnasium te Alkmaar"; 

dat vragen omtrent het ontslag, en omtrent 
wat na ontslag recht zal zijn, in deze Veror
deningen geene beantwoording vinden, en de 
aard van het geregelde onderwerp medebrengt. 
dat de gegeven salarisregeling alleen geldt, 
wolang de betrekking bestaat; 

dat, gelijk het Hof vaststelt dr. van Ame
rongen eerst aan het Gymnasium is benoemd, 
en eenige jaren daarna, - overeenkomstig 
art. 1 der Verordening 766 op het Gymna
sium, inhoudende, dat voor zoover daartoe 
gelegenheid bestaat aan dezelfde leeraren 
wordt opgedragen het geven van onderwijs, 
behalve aan het Gymnasium ook aan de Han
delsschool met 2-jarigen cursus en de H andels
dagschool1 - ook aan laatst genoemde school, 
en dat h1J later mt de laatste betrekking we
der is ontslagen; 

dat reeds hieruit het bestaan van twee be
trekkingen moet worden afgele id ; 
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dat begrijpel ij k is, dat de gemeente, om 
leeraren aan ver chillende scholen niet over
matig met lesuren te belasten, om geen on
derscheid te maken tusschen leeraren, die het
zelfde aantal lesuren aan ééne of aan meer 
scholen geven, tusschen de berekening der be
zoldigingen voor beide betrekkingen een nauw 
verband legde, doch dat dit verband geenszins 
noopt aan te nemen, dat de beide afzonderlijk 
opgedragen betrekkingen als eene enkele zou
den moeten worden beschouwd, waa rmede ook 
het feit dat dr. van Amerongen aan ééne der 
beide scholen werd ontslagen en· deswege ge
pensioneerd, in strijd is ; 

dat in art. 4 sub 10 der Verordeningen voor 
beide schol en, aan den leeraar eene garant ie 
werd gegeven, dat verm indering van het aan
tal eenmaal definitief opgedragen lesuren, 
geene vermindering van salaris zou meebren
gen; 

dat, ten aanzien van deze garantie, het tus
schen de be ide bezoldigingen gelegde verband 
niet medebrengt, dat, na het einde van een 
van beide betrekkingen, de belofte , voor zoo
ver die het geval van samenloop der beide be
trekkingen regelt, in stand zou moeten bl ij ven 
zoolang de andere betrekking duurde ; 

dat derhalve , na ontslag van dr. van Ame
rongen aan de Handelsdagschool , zijn sa laris 
aan het Gymnasium door de gemeente terecht 
is berekend in verband met het aantal aan die 
school door hem gegeven lesuren, zoodat het 
middel is gegrond; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Bevestigt het vonnis der Rechtbank te Alk

maar van 27 Juni 1929. 
(N. J.) 

5 Dece111be1· 1931. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228a) . 

Ged. Staten hebben terecht den eisch ge
ste ld , dat voor belegging van ge lden der 
gemeente bij particuliere ins teil ingen, 
waardoor het credit-saldo der gemeente 
stij gt boven een bedrag, berekend naar f 1 
per inwoner, solide zakelijk onderpand 
met voldoende overwaarde, bestaande uit 
effecten, in de beursnoteering opgenomen, 
door de bankinstelling moet worden ver
strekt. Hieraan doet niet af, dat in de 
statuten eener coöperatieve boerenleenbank 
de onbeperkte aansprakelijkheid der leden . 
is vastgelegd, daar geen volstrekte zeker
heid bestaat, dat de leden in staat zullen 
bi ij ken om aan hunne ver pi ich tin gen te 
voldoen. 

Wij WILHELMINA, enz.; , 
Beschiklrende• op het beroep, ingesf.eld door 

burgemeester en wethouders riamens den raad 
der gemeente Krimpen aan den IJssel tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland vari 28 Juli/ 1 Augustus 1931, G. S. 
n° . 73/1, 3• Afd., waarbij goedkeurin_g is ont
houden aan het raadsbesluit dier gemeente van 
29 Juni te vo ren tot het aangaan van eene 
deposito-overeenkomst met de Coöperatieve 
Boerenleenbank te Ouderkerk aan den IJssel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 18 
November 1931, n°. 717; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister v11,n Binnenlands~he Zaken en 
Landbouw van 2 December 1931, n°. 12377. 
Afd. B.B.; 

0. dat de raad der gemeente Krimpen aan den 
IJssel in zijne vergadering van 29 Juni 1!)31 
heeft besloten tot het aangaan van eene depo
sito-overeenkomst met de Coöperatieve Boeren
leenbank te Ouderkerk aan den lJssel; 

dat Gedeputeerde taten van Zuid-Holland 
bij besluit van 28 ,Tuli 1931 aan dit besluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overweging 
dat aan hun college reeds eerder, te weten bij 
schrijven van burgemeester en wethouders van 
28 Februari 1931, n°. 1493, een besluit van den 
raad van 18 December tevoren, gedeeltelijk 
van geliJke strekkmg, ter goedkeuring werd 
aangeboden ; dat het laatstbedoelde raads
besluit bij hun schrijven van 10 Maart 1931, 
G. S . n° . 44, aan het gemeentebestuur werd 
teruggezonden, waarbij o. m . te kennen werd 
~egeven, dat hun college geen goecUrnurincr zou 
kunnen verleenen, zoolang niet voldaan" zou 
zijn aan den hunnerzijds algemeen gestolden 
eisch, d~t voor belegging van gelrlen bij parti
cuhere mstellingen, waardoor het, credit-saldo 
der gemeente bij zoodanil;e instelling stijgt 
boven ee~ bedrag!_ berekend naar f 1 per in
woner, solide zakeli;ik onderpand met voldoende 
overwaarde, bestaande uit effecten in de beurs
noteering opgenomen, door die bankin2telling 
moet worden verstrekt ; dat voorts in het nader 
door den raad in zijne ,i-ergadering v11.n 29 ,Juni 
1931 vastgestelde, 1iiervoren reeds aangeha«lde 
besluit aan hun evenbedoelden wensch niet 
wordt tegemoet gekomen; 

dat van deze beshs ing van Gedeputeerde 
Staten de raad van Krimpen aan den IJssel 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
door het bepaalde bij art. 17 der wet op de 
Coöperatieve Vereenigingen 1925 elk der leden 
van de Coöperatieve B o"lrenleenbank te Ouder
kerk aan den IJssel onbeperkt a,1nsprakeliik is 
en het da~rom overbodig is een zakelijk oi{der
pand te e1schen ; dat de Coöperatieve Boeren
leenbank geen ~ebruik beeft gemaakt van de 
bevoegdheid biJ art. l8 der genoemde wet 
gegeven, maar zelfs u;tdrukkelijk de onbeperkte 
aansprakelijkheid heeft opgenomen in art. 11 
van haar statuten; dat de raad in zijn besluit 
- artikel 5 - bepaald heeft, dat de bank geen 
wijziging van hare statuten zal ter hand nemen, 
dan na 1 maand tevoren daarvan kennis ge
aeven te hebben aan burgemeester· en wcthon
àers, zoodat bij eventneele verzwakking van de 
aansprablijkheid tijdig maatregelen kunnen 
genomen worden ; 

0. dat de boven_genqemóe door Gedeputende 
Staten gestelde eisch in het behwg van de veilig
heid van het door de gemeente in deposito gè
geven hezit noodzakelijk moet worden geacht; 

dat hieraan niet afdoet, dat in de statuten van 
de Coöperatieve Boe,enleenbank de onbeperkte 
aansprakelijkheid cl.er leden is va.~tgelegd ; 

dat in deze bepaling weliswaar eeni~e waar
borg voor de terugbetaling der in deposito ge
geven gelden is gelegen, doch dat vooral in de 
tegenwoordige fi nanoieele omstandigheden ge11n 
volstrekte zekerheid bestaat, dat de leden in 
staat zullen blijken om aan hunne verplich t in
gen te voldoen ; 

dat onder de,;e omstandigheden Gedeputeerde 
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Staten terecht aan het raadsbesluit hunne goed
keurin!! hebben onthouden ; 

Gezièn de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

11 D ece1nber 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 17 j 0

• art. 42.) 
. Weli waar behoort ter vervulling van de 
plaats, welke geacht wordt te zijn open
gevallen, doordat een tot lid van den 
raad benoemde zijn geloofsbrief niet tijdig 
heeft ingezonden, niet deze benoemde ze i f 
weder te worden benoemd, maar deze per
soon wordt door geene wetsbepaling uitge
sloten, wanneer het betreft de vervulling 
van andere opengevallen plaatsen. 

Nu op denzelfden dag drie plaatsen inge
volge art. 20 ziju opengevallen, moet in
gevolge art. 42 door het lot de volgorde 
worden aangewezen, waarin die plaatsen 
zullen worden vervuld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

den raad der gemeente Rijnzaterwoude en door 
R. Kroon a ldaar tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 24 Augustus 
1931, G.S. N°. 284, waarbij met vernietig ing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Rijuzaterwoude van 10 Augustus 1931 tot toe
lating van R. Kroon als lid van dien raad, 
de I aatstgenoemde als zoodanjg niet is toege
laten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
November 1931, N°. 692; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 8 December 1931, N°. 12113, 
afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat de raad der gemeente Rijnzatenvoude 
bij beslui t van 10 Augustus 1931 R. Kroon als 
lid van dien raad, daartoe benoemd bij besluit 
van het desbetreffend centraal stembureau van 
10 Juli 1931, heeft toegelaten; 

dat van dit ~sluit de raadsleden C. van Tol 
en J. A. de Brujjn bij Ged. Staten van Zuid
Holland in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat op lijst 3 aanvankelijk benoemd verklaard 
zijn J. A. de Bruijn ( r•. 1), P. Jansen ( 0

• 

2), C. van Tol (N° . 3) en W. Dorrepaal ( 0
• 

4), van welke de drie eerstgenoemden de ver
eischte stukken niet binnen den wettelijken 
termijn aan den Voorzitter van het Centraal 
Stembureau hebben ingezonden, zoodat in de 
op deze wijze opengevallen plaatsen alsnog 
moest worden voorzien; dat bedoelde voorzie
ning door het Centraal Stembureau aldus heeft 
plaats gehad, dat de candidaten, die na W. 
Dorrepaal als de nummers 5, 6 en 7 op de lijst 
zijn vermeld

1 
benoemd zij n geworden; dat 

echter de onaer de nummers 6 en 7 vermelde 
candidaten voor hunne benoeming hebben be
dankt, in wier plaatsen de candidaten J. A. 
de Bruijn ( ro_ 1) en P. E. Donker (N°. 8) 
zijn benoemd verklaard, doch dat R. Kroon 
(N°. 5) zijne benoeming heeft aangenomen 

en de vereischte stukken binnen den \\'E'tt e
l ijken termijn heeft ingezonden; dat de vorell
bedoelde vastst.elling van den uitslag der ver
kiezing in strijd is '!let art. 17 de:· Gemaente
wet, voor wovar dit artikel uitgaat van de 
gedacht.e, dat de canilidat.en, die de boven
bedoelde vereischt.e stukken niet hebben inge
zonden aan den Voorzitt.er van het Centraal 
Stembureau, niett.emin op de lijst blijven 
staan op d plaats, waarop zij aanvankel ij k 
voorkwamen, zoodat de genoemde candidaten 
bij de voorziening in een opengevallen plaats 
uit de betrokken lijst, met inachtneming van 
hun aanvankel ijke plaats op de lijst, daarvoor 
in aanmerking komen, behoudens de op dit 
stuk bestaande wettelijke voorschriften; dat 
derhalve R. Kroon, als zijnde N° . 5 der lij st, 
niet zonder meer benoemd verklaard had kun
nen worden vóór C. van Tol, zijnde N°. 3 dier 
lijst; 

dat Ged. Stat.en van Zuid-Holland bij besluit 
van 24 Augustus 1931, met vernietiging van 
het raadsbesluit, R . Kroon niet als lid van 
den raad der gemeente Rijnzaterwoude hebben 
toegelaten, uit ovenveging, dat, daargelaten 
of inderdaad C. van Tol in p laats van R. 
K roon als lid van den raad benoemd verklaard 
had behooren te worden, in elk geval het door 
het Centraal Stembureau gevolgde systeem 
van ;.anwijzing als bovenbedoeld, in strij d met 
de wet moet worden geacht; ,dat immers bij 
de wet van 21 Juli 1928, S. 288, de 3e volzin 
van het le lid van art. 16a (oud) der Gemeen
tewet is ingetrokken, waarin o. a. bepaald 
was, dat candidaten, die, gelijk de hiervoren 
genoemde J. A. de Bruijn, P. Jansen en C. 
van Tol, met inachtneming van de voorschrif
ten der wet bij een lat.er opengevallen plaats 
geacht werden nog op de lijst voor te komen, 
wat de volgorde betreft werden aangemerkt 
als het laagst op de lijst te zijn geplaatst; dat 
met de voren bedoel de wijziging der Gemeente
wet beoogd is het stelsel van aanwijzing, ver
vat in art. 16a (oud), thans art. 17 der wet, 
in overeenstemming te brengen met het ste l
se l, vervat in art. 130 der Kieswet, welke 
strekking blijkens de toelichting is, dat bij 
de bepaling van de volgorde van benoeming 
van candidaten in het in art. 130 der Kieswet 
bedoelde geval - welk geval hetzelfde is als 
het in art. 17 der Gemeentewet bedoelde - in 
het algemeen een hooger op de lijst geplaatste 
candidaat voorgaat; dat derhalve het door het 
Centraal Stembureau gevolgde syst.eem van 
aanwijzing, dat geleid heeft tot de benoeming 
van R. Kroon tot lid van den raad, in strijd 
met art. 17 der Gemeentewet is en R. Kroon 
mitsdien niet a ls lid van den raad kan wor
den toegelaten: 

dat van dit besluit de gemeent.eraad van 
~ijnzaterwoude en R. Kroon bij Ons in beroep 
z1Jn gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat 
de opvatting van Ged. Staten st1'ijdt met art. 
20 der Gemeentewet, dat bepaal t, dat bij het 
openvallen van eene plaats in den raad ter 
vervulling van de plaats van het uitvallend 
lid. een candidaat voorkomende op dezelfde 
hist als dat lid benoemd moet worden ver
klaard; dat door het njet t ijilig inzenden van 
hunne geloofsbrieven de drie benoemde can
didaten uitvielen en in de uit dien hoofde 
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opengevallen plaatsen is voorzien door benoe
ming van drie candidaten van dezelfde lijst 
met inachtneming van de wettelijk voorge-
chreven volgorde; dat weliswaar de wijzi

gini:çswet van 21 Juli 1928, S. 288, beoogde, 
dat in het algemeen een hooger op de lij t 
geplaatste voorgaat, doch, zooals is aange
toond, uitvallende leden daarbij buiten be
schouwing moeten blijven; 

0. dat weliswaar ter vervulling van de 
plaats, welke geacht wordt te zijn opengeval
len doordat een tot lid van den raad benoemde 
zijn geloofsbrief niet tijdig heeit ingezonden, 
niet deze benoemde zelf weder behoort te wor
den benoemd, maar dat deze persoon dool." 
geen wetsbepaling wordt uitgesloten, wanneer 
het betreft de vervulling van andere openge
·,allen plaatsen; 

dat in het onderhavige geval blijkens ter 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, verstrekte inlichtingen, de Voorzit
ter van het Hoofdstembureau, aangewezen in 
art. 34, 2e lid, der Kieswet, op denzelfden 
dag kennis heeft gekregen van het openvallen 
ingevolge art. 20 der Gemeentewet van drie 
plaatsen in den raad, terwijl het met het oog 
op het vervullen van deze openvallende plaat
sen van belang kan zijn, in welke plaats het 
eerst een candidaat zal worden benoemd; 

dat in zoodanig geval ingevolge art. 42 de,· 
Gemeentewet het Hoofdstembureau door het 
lot de volgorde moet aanwijzen, waarin die 
plaatsen zu ll en worden vervuld; 

dat deze loting niet heeft plaats gevonden 
en reeds uit dezen hoofde de benoeming van 
R. Kroon in een der drie opengevallen plaat
sen in strijd is met de Gemeentewet; 

Gezien deze wet en de Kieswet; 
Hebben goedgevonden en v~rstaan: 

de beroepen ongegrnnd te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

12 D ecembe1· 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 35.) 

Een bouwverbod, dat beoogt de verrui
ming van een verkeersweg, is genomen in 
het bel ang van een stelselmatige bebou
wing, n derhalve niet strijdig met art. 35. 

Bij het beslissen omtrent de goedkeuring 
van een bouwverbod dienen enkel de ge
volgen van het bouwverbod zelf en niet 
die van het voorafgaand raadsbesluit, 
waarbij de grond, waarop bouwverbod is 
gelegd, is aangewezen als bestemd voor 
straat in de naaste toekomst, in beschou
wing te worden genomen . 

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

M. E. Ebeli, weduwe G. Suman, te Haarlem 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
Holland van 27 Mei 1931, n°. 65, tot goed
keuring van bet besluit van den Raad der 
gemeente Haarlem van 6 Mei 1931, waarbij 
bouwverbod is gelegd op strooken grond aan 
de Zuidzijde van de Rozenstraat aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
30 September 1931, n°. 598 en 24 November 
1931, n°. 598/169; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 8 Decem
ber 1931, n°. 9380 M/P.B.R., Afd. Volksge
zondheid; 

0. dat de raad der gemeente Haarlem bij 
besluit van 6 Mei 1931, n°. 6, een bouwver
bod, als bedoeld in artikel 31 der Woningwet, 
heeft gelegd op eenige gedeelten grond, ge
legen aan de Zuidzijde der Rozenstraat, met 
name o. a. op een gedeelte van het perceel , 
kadastraal bekend gemeente Haarlem, Sectie 
B, n° . 2340, onder bepaling, dat het verbod 
vervalt, indien niet binnen 6 maanden na de 
goedkeuring daarvan met betrekking tot de 
bedoelde voor straataanleg bestemde gronden, 
voorzoover als dan nog geen eigendom der 
gemeente, de bescheiden, bedoeld in artikel 80 
der Onteigeningswet, voor een ieder ter in
zage zullen zijn neergelegd en indien niet 
binnen twee jaren na die goedkeuring de ont
eigening bij den rechter zal zijn aangevraagd; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft overwo
gen, dat bij besluit van 19 Februari 1930, 
n°. 23, eernge gronden aan de Rozenstraat 
zijn aangewezen als in de naaste toekomst te 
zijn bestemd voor straataanleg; dat reeds 
eenige strooken grond door de gemeente zijn 
aangekocht, doch de koop van den resteeren
den grond is afgestuit, omdat voor de betref
fende perceelen eene te hooge koopsom werd 
gevraagd; dat van de laatstbedoelde perceelen 
meer dan één derde gedeelte is aangewezen 
voor straataanleg; dat om bovenomschreven 
reden niet t-0t aankoop van die perceelen kan 
worden overgegaan- en daarom tot onteige
ning moet worden besloten, tenzij de eige
uarnn zich alsnog bereid verklaren tegen een 
redelijken prijs hunne perceelen te verkoopen; 
dat ter bespoediging van die onteigening toe
passing van art. 30 der Woningwet, juncto 
art. 77, 5e, der Onteigeningswet, gewenscht 
is; dat in verband daarmede het bouwen of 
herbouwen op de voor straat bestemde stroo
ken grond dient te worden verboden; dat 
echter de belangen van de e igenaren daarbij 
niet oohooren te worden geschaad en het 
daarom wenschelijk is een zoo groot moge
lijken termijn te stellen, binnen welken de 
cnteigening bij den rechter aanhangig moet 
zijn gemaakt; , 

dat Geel. Staten van oord-Holland even
genoemd raadsbesluit bij hun besluit van 27 
1931, n°. 65, hebben goedgekeurd; 

dat van di t besluit van Ged. Staten de 
weduwe G. Suman-Ebeli te Haarlem bij Ons 
in beroep is geko:nen, aanvoerende, dat een 
bouwverbod krachtens art. 30 der Woningwet 
alleen mag wol'den gelegd in het belang van 
stelselmatige bebouwing voor de volkshuis
vesting ; dat van stelselmatige bebouwing niet 
meer kan worden gesproken, indien het -
zooals hier - gaat over een volgebouwde be
bouwde kom; dat het onderhavige bouwverbod 
uitsluitend wordt gelegd ten behoeve van het 
verkeer en geenszins met het oog op de volks
huisvesting; dat voorts de aan het verbod ver
bonden voorwaarde niet in voldoende mate 
tegemoet komt aan hare bezwaren van finat, -
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cieelen aard; dat, wanneer tot onteigening 
ingevolge die voorwaardl' wordt overgegaan, 
bij de vaststelling van de schadeloosstelling 
weliswaar het bouwverbod buiten rekening zal 
blijven doch dat dit bouwverbod voorafgegaan 
is doo; een raadsbesluit, waarbij haar strook 
grond is aangewezen a ls bestemd voo1· den 
aanleg van een straat in de naaste toekomst; 
dat alreeds door dit raadsbesluit de waarde 
van de grondstrook in belangrijke mate is 
gedaald en daarmede ook de waarde van het 
geheele 'perceel; dat zij het onbillij k acht, dat 
dit nadeel haar zou berokkend worden tenge
volge van het feit, dat haar strook grond be
schikbaar moet gesteld worden ter bevordering 
van een verkeersbelang; dat zij een ige com
pensatie daarvoor niet zal kunnen vinden in 
stijging van de waarde van het overige van 
haar perceel, vermits dat overige van zoo
danige afmetingen zal zijn, dat het voor be
bomving met een bruikbaar pand niet meer 
geschikt zal zijn; dat zij meent, dat de ad
ministratieve rechter de bevoegdheid heeft om 
voorwaarden te stellen, ten doel hebbende, 
eene benadeeling, a ls waarmee zij thans be
drnigd wordt, te voorkomen of te herstellen; 
dat haars inziens in dit geval met haar finan
cieel belang rekening behoort te worden ge
houden; 

0. dat tegen het raadsbesluit niet met vrucht 
kan worden aangevoerd, dat het bouwverbod 
niet - zooals art. 30 eischt - zou zijn geno: 
men in het belang van eene telselmatige be
bouwing, daar immers de verru iming van een 
verkeersweg in een geval als het onderhavige 
bevorder] ij k is aan de belangen. welke de 
Woningwet beoogt te beschermen; 

dat derhalve het opgelegde bouwverbod niet 
strij dt met het bepaalde in art. 30 der Wo
ningwet: 

0. dat voorts de appellante meent, dat door 
de aan het bouwverbod verbonden voorwaarde 
niet voldoende zou zijn tegemoet gekomen aan 
de bezwaren van financieelen aard, welke het 
raadsbesluit voor haar meebrengt, op grond, 
dat door die voorwaarde niet zou worden voor
komen, dat de rechter bij het vaststellen van 
de schadeloosstelling bij onte igening zal reke
ning houden met de waardevPrmindering 
welke naar het gevoelen der appellante het 
noodzakelij k gevolg is van het aan het bouw
verbod voorafgegaan rnadsbeslu it, waarbij 
haa r strook grond is aangewezen als bestemd 
voor straat in de naaste toekomst; 

dat deze bewering echter alreeds h ierom 
niet opgaat, omdat, gesteld al, dat juist is 
appell 11nte's meening, dat het voorafgegaan 
raadsbesluit waardevermindering van den 
grond tengevolge heeft gehad en dat de rech
ter bij het bepalen van de schadeloosstell ing 
met die waardevermindering rekening zal hou
den, hierin toch nog geen reden zou kunnen 
zij n gelegen, de goedkeuring aan het bouw
verbod te onthouden; 

dat immers bij het bes] issen omtrent de goed
keuring van een bouwverbod enkel de gevol
gen van het bouwverbod zelf en niet d ie van 
het voorafgegaan raadsbesluit in beschouwing 
d ienen te worden genomen; 

dat mitsdien Geel . Staten, nu daartegen ook 
overigens geen bezwaar bestaat, terecht het 

raadsbesluit voor goedkeuring in aanmerking 
hebben gebracht; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan. 

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

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

15 December 1931. KONINKLIJK BESLUI T. 
(Armenwet Art. 74 j 0

• art. 20.) 
Een wijziging van het reglement van een 

weeshuis, dat blijkens zijn geschiedenis een 
onbetwist Protestantsch karakter heeft, 
welke strekt tot het openste ll en van het 
wee huis voor alle we0',en van welke ge
zindheid ook, is in strijd met de bestem
ming van het weeshuis. 

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

Regenten van het Weeshuis der Gereformeerden 
te Delft, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 14 Juli 19'.l l , 
no. 32, houdende goedkeuring van het besluit 
van den raad der gemeente Delft van 18 Fe
bruari 1931, tot ,yjjziging van het reglement voor 
genoemd Weeshuis; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 1 
December l!J31, n°. 665; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 11 December 1931, n · . 6776, 
Afdeeling Armwezen ; 

0. dat de ~emeenteraad van Delft bij besluit 
van 13 Juni 1919 een nieuw reglement heeft 
vastgesteld voor het Weesh uis der Gerefor
meerden, waarvan de artikelen 1, 2, !l en 4 
luiden ah volgt : 

Art. 1. Voor rekening van het Weeshuis 
worden, tot op het tijdstip hunner meerder
jarigheid, onderhouden en opgevoed de kinderen 
van ouders. in behoeftigen toestand te Delft 
overleden én behoord hebbend tot een der 
Protestantsche Kerkgenootschappen of Kerken, 
voor zoover in het onderhoud en de opvoeding 
dier kinderen niet door anderen wordt voorzien, 
alsmede de te Delft aangetroffen vondeli ngen : 
een en ander voor zoover de inkomsten der 
inst.elling zulks gedoog, n . 

Art. 2. De in artikel l bedoelde kinderen 
ontv.angen allen het gewone algemeen vormend 
lager onderwijs op de door de Regenten aan te 
wjjzen scholen en worden ook overigens op
geleid tot nuttige leden der maatséhappij . 

Bij de opvoeding der kinderen zal zoove.el 
mogelijk rekening worden gehouden met hun 
godsdienstige gezindte. 

Art. 3. In afwijking van het bepaalde bij 
artikel 2 wordt door de Regenten op andere 
afdoende wijze voorzien in het onderhoud, de 
opvoeding en zoo noodig verpleging van de in 
het Weeshuis reeds opgenomen of voor opneming 
in aanmerking komende kinderen, die door ziels
of lichaamsgebreken, ziekte of wangedrag, 
duurzaam of tijdelijk ongeschikt zijn voor 
verbl~jf in het Weeshuis. 

De beoordeeling, of een dezer gevallen :i.an
wezig is, staat aan de Regenten. 

Art. 4. H et bestuur en het t oezicht over het 
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Weeshui · wordt door den raad Opf$edragen en 
toevertrouwd aan een College van viJf Regenten, 
met toevoeging van een Rentmeester, tevens 
Secretaris, die allen moeten behooren tot een 
der Protestantsche Kerkgenootschappen of 
Kerken. De Rentmeester wordt, evenals de 
Regenten, door den raad benoemd, geschorst 
en ontslagen. 

De Regenten worden benoemd voor den 
tijd van vijf jaren. 

Elke benoeming heeft plaats na een, door het 
College van Regenten, ingedjende aanbeveling 
van minstens twee personen. 

Elk jaar treedt een der Regenten af volgens 
een door de Regenten vast te stellen rooster. 
De eerste aftreding heeft plaats 1 Januari 1920. 
De aftredende is terstond herkiesbaar ; 

dat de gemeenteraad van Delft bij besluit 
van 18 Februari 1931 het Reglement in dien 
7.iu heeft, gewijzigd, dat in artikel 1 verva.Ilen de 
woorden "en behoord hebbende tot een der 
Prote~tantsche Kerkgenootschappen of Ker
ken" ; dat in artikel 4, 1 e lid, vervallen de woor
den "die allen moeten behooren tot een der 
Protestantsche Kerkgenootschappen of Ker
ken" en dat in plaats van "Elke benoeming" 
wordt gelezen : :Oe henoeming van een Rent
meester, tevens Secretaris; 

dat van dit besluit het College van Regenten 
bij Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat de bestemmin!( der stirhting 
steeds is geweest het inderhond en de opvoeding 
van weezen op godsdienst igen grondslag en wel 
aanvankelijk op Gereformeerden en sedert de 
inwerkingtreding van het reglement, vast
gesteld bij besluit van den raad der gemeente 
Delft van 13 Juni 1919, op algemeen Prntestant
schen grondslag; dat het Weeshuis oorspronke
lijk deel heeft uitgemaakt van de Heilige
Geestgoederen en zelfstandig bestaan heef:, ge
kregen door afdcheiding va.n de genoemde stich
ting, welke afscheidin~ is voltooid door dcresol11-
tie van de Hoeren van de Wethouders der Stad 
Delft van 19 October 1669, waarbij het Weeshuis 
werd afgescheiden van het Sint Joris Gasthuis; 
dat, die wijziging van den aard der stichting ge
schiedde door de stedelijke overheid, die onder 
de Republiek der Vereenigde Nederlanden de 
meest uitgebreide bevoegdheid ten aanzien van 
piae causae had en zoowel tot reglementeering 
van stichtingen a ls tot wijziging van inrichting 
en zelfs van bestemming bevoegd was ; dat de 
overheid van die bevoegdheid ten aanzien van 
de onderhavige stichting ruimschoots gebruik 
heeft gemaakt; dat zij echter, gelijk bij de toen
malige verhouding tusschen overheid en gods
dienst van zelf sprak, nimmer heeft geraakt 
aan de godsdienstige bestemming van het 
Weeshuis, welke deszelfs oorsprong uit de Heili
ge-Geestgoederen meebracht, en welke bestem
ming sedert de doorvoering der Reformatie eene 
Gereformeerde bestemming was ; dat, al kwam 
dan ook in het Reglement, dat bij Ordonnantie 
van de Heeren van de Wethouders der Stad 
Delft van J.5 :'.lfaart 1677. voor het Weeshuis 
werd vastgesteld, geen bepaling voor, waarin 
h et Gereformeerde karakter tot uiting komt, 
het zoo van zelf sprak, dat in dit Weeshuis, dat 
in de ordonnantie genoemd wordt ,,'\iVeeshuis 
derzelver stad' ' (namelijk der stad Delft), maar 
dat daarbij kenbaar is als een stichting met eigen 
vermogen, van geen andere dan opvoeding op 

L . 1931. 

gereformeerden grondslag sprake kon zijn, dat 
een dergelijke bepaling destijds als volkomen 
overbodig kon worden gemist; dat de archieven 
dan ook uitwijzen, dat onder de Republiek der 
Vereenigde Nederlanden in het Weeshuis steeds 
met volle instemming van de Overheid in 
Gereformeerden geest is opgevoed ; dat ook 
na het einde van dien staatsvorm, toen voortaan 
niet anders dan bij de wet in de bestemming der 
stichting verandering zou kunnen zijn gebracht, 
hetgeen nimmer geschied is, de toestand zeer 
lang dezelfde is gebleven ; dat ingevolge artikel 4 
der wet van 18 ,Tuni 1854, . 100, door den raacl 
der gemeente Delft bij besluit van 15 Mei 1855 
een reglement voor de stichting werd vast
gesteld, waarbij de bestaande godsdienstige 
bestemming werd erkend, door als naam der 
stichting in het Reglement te vermelden "het 
Weeshnis der Gereformeerden", een naam, 

.die reed~ lange jaren feitelijk werd gevoerd; 
dat ongetwijfeld de invoering van het reglement 
van 1919 eene verandering van rle bestemming 
van het \Veeshuis medebracht, vermits in stede 
van opvoeding op Gereformeerden grondslag, 
opvoeding op algemeen Protestantschen grond
slag kwam, waarbij zooveel mogelijk zon worden 
rekening gehouden met de binnen die begrenzing 
afwijkende godsdienstige gezindten; dat deze 
wijziging van bestemming, die, gelijk uit het 
voorafgaande volgt, ongetwijfeld rechtens niet 
geoorloofd was, tot stand kwam met instemming 
van de totnmalige Regenten ; dat de goedkeu
ring van dit reglement door Gedeputeerde 
Staten is verkregen en beroep is uitgebleven, 
zoodat de verandering van bestemming feite
lijk is doorgevoerd en rechtskracht heeft ver
kregen en met die veranderde bestemming voor 
het vervolg moet worden rekening gehouden : 
dat de omstandigheid, dat destijds een rechtens 
ongeoorloofde verandering van bestemming is 
tot stand gekomen, echter geenszins maakt, dat 
nu ook verder elke verandering van bestemming 
geoorloofd zou zijn en zeker niet een verder 
gaande verandering, waarbij van de oorspronke
lijke bestemming nog verder wordt afgeweken; 
dat zulks bij de onderhavige reglementswijzi
ging is geschied; dat de voorgestelde w~jziging 
van artikel 1 ten gevolge beeft, dat ook niet
Protestantsche kinderen zullen moeten worden 
opgenomen, terwijl de handhaving van het 2° 
lid van artikel 2 medebrengt, dat bij de op
voeding zooveel mogelijk zal moeten worden 
rekening gehouden met de niet-Protestansche 
gezindten van opgenomen kinderen, dus met 
Israëlitische, Roomsch-Katholieke, Theosofische 
gezindten, ja, wellicht ook met de omstandig
heid, dat geen enkele godsdienst beleden wordt ; 
dat daarmede het gesticht van een Protestantsch 
gesticht in een neutraal gesticht wordt veran
derd, welke verandering geheel wordt door
gevoerd door de wijziging van het l• lid van 
artikel 4, waardoor de waarborg, dat Regenten 
tot Protestantsche Kerkgenootschappen of 
Kerken behooren, vervalt ; dat de raad bevoegd 
is het reglement van eene burgerlijke instelling 
Le wijzigen, maar niet om daarbij aard en be
stemming der stichting te wijzigen; dat ook 
als de r eglementswijziging rechtens niet on
geoorloofd zou zijn, zij toch niet behoort te 
worden gehandhaafd : dat sedert eeuwen het 
onderhavige Weeshuis geweest is een Protes
tantsche instelling, die strekte ten behoeve der 

17 
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Delftsche Protestanten, gelijk het daar aan
wezige Roomsch-Katholieke Weeshuis strekte 
ten behoeve der Delftsche Roomsch-Katho
lieken ; dat door het onderhavige Weeshuis te 
bestemmen mede voor kinderen van a ndere 
gezindten, het Weeshui , en wel niet slechts 
voor een deel, aan zijn sinds jaren bestaande be
stemming t-en behoeve der Protestanten wordt 
onttrokken, maar feitelijk geheel, daR-r een 
neutraal Weeshuis, waar de kinderen in hun 
prilste jeugd, dus wanneer zij de meeste be
hoefte hebben aan eene opvo()ding op vasten 
grondslag, worden opgevoed met kinderen van 
de meest' uiteenloopendc gezindten, en waar bij 
de opvoeding zooveel mogelijk met alle rl ie 
gezindten wordt rekening gehouden, en waar zij 
staan onder het opzicht van Regenten, ten aan
zien van wier Protestantsche gezindte geen 
enkele waarborg bestaat, ja, die, naar de klaar
blijkelijke bedoelin;; \7 an de voorgenomen regle• 
mentswij ziging, althans voor een deel, niet
Protestant zullen zijn, in geen enkel opzicht 
aan de behoeften van werkelijk Protestanten 
voldoet; dat door deze wijziging op eenmaal 
aan een groote groep in!!ezetenen van Delft 
het Weeshuis, op hetwelk zij ale zeker~ toevlucht 
voor hunne kinderen konden rekenen, wordt 
ontnomen en daardoor in de plaats wordt ge
steld een Weeshuis, dat voor hen onbruikbaar 
is ; dat in stede van de zekerheid, dat bij hun 
overlijden hunne kinderen opneming zullen 
kunnen vinden in een weeshuis, waarin zij naar 
ziel en lichaam wel verzorgd zijn, zij na invoe
ring der voorgenomen wijziging eene event,ueele 
opneming niet tegemoet zien kunnen zonder 
groote vrees ten aanz ien van hetgeen zij het 
grootste Belang voor hunne kinderen achten ; 
dat een ander Weeshuis voor Protestanten, ilie 
niet behooren tot de Gereformeerde Kerken, 
voor wie inmi<ldels een afzonderlijk Weeshuis 
is opgericht, niet, ter beschikking staat; da.t 
personen, ilie gelden willen afzonderen voor de 
Prntestantsche opvoeiling van onverzorgde 
Delftsqhe weezen, ilie gelden steeds gegeven of 
nagelaten hebben aan de onderhavige stichting 
in het vertrouwen, dat het Protestantsche 
karakter der stichting zou gewaarborgd worden; 
dat, had men eene dergelijke verandering van 
bestemming kunnen verwachten, die bijdragen 
dan ongetwijfeld waren aangewend ter tot
standbrongin!,'( van een ander Weeshuis, gelijk 
de R oomsch-Katholieken al lang uit dergelijke 
bijdragen een eigen Weeshuis hebben gesticht, 
omdat zij Roomsch-Katholieke kinderen niet 
aan het Weeshuis der Gereformeerden wilden 
toevertrouwen; dat een inbreuk als t hans staat 
t e gebeurea op het hi t-0risch gewordene en op de 
verkregen rechten vitn een breede groep in
ge1.etenen , naar hetoo"deel van het.itppeUe·erende 
College, moet worden gekeerd ; 

0. dat de vraag, tot welke soort van instel
lingen v an weldailigheid het ·weeshuis der 
Gereformeerden te Delft behoort, niet te Onzer 
beslissing staat ; 

dat alzoo uitsluitend te onderzoeken en te be
slissen valt, welke de bestemming van het 
Weeshuis der Gereformeerden te Delft is en of 
de rerdemcntswij z.iging van 1 Februari 1931 
met die bestemming 'n overeenstemming kan 
worden geacht : 

dat vaststaat , cfa,t het ,v eeshuis oorspronke
lijk <lee! heeft ui tgemaakt van de H eilige-

Geestgoederen te Delft en na 1573 de bestem
ming van het , veeRhuis :s geweest opvoeding 
van de weeskinderen iJ., .:l? C:"reformeerde re
ligie; 

dat zulks niet alleen het geval was gedurende 
de eeuwen, in welke de Gereformeerde K erk 
Staatskerk was, maar ook gedurende de negen
tiende eeuw, toer! 1it niet meer 1..et rreval was; 

dat zulks bl\jkt èn uit den n"'.l,m ~het Wees
huis der Gerefol'meerden" èn uit de gevolgde 
practijk; 

dat de w~jziging van het reglement in 1919 
dan ook niet, zooals Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland in hun advies over het onder
havige geschil betoogen, kan worden gezien als 
eene beperking van de werking van het ,vees
huis, maar veeleer als eene uit breiiling in zoo
verre, dat ook kinderen van Protestantsche 
kerken, welke niet de Gereformeerde belijden.is 
hebben, kunnen worden opgenomen, om over
eenkomstig hun gezindte te worden opgevoed ; 

dat de wijziging van het reglement van 1931 
met handhaving van de bepaling, dat bij de 
opvoeding zooveel mogelijk rekening moet 
worden gehouden met de godsdienstige gezind
te, derhalve niet kan worden beschouwd als een 
herstel van den ouden toestand, toen het 
Protestantsche karakter van het W'eeshuis 
onbetwist aanvaard werd, maar strekt tot het 
openstellen van het Weeshuis voor alle weezen. 
van welke gezindheid ook ; 

dat <leze wijziging in strijd is met de beatem 
ming van het Weeshuis en mitsdien ten on
rechte door Gedeputeerde Staten is goed 
gekeurd; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verst.aan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeput,eerde taten van Zuid-Holland 
goedkeuring te onthouden aan het besluit van. 
den gemeenteraad van Delft van 18 Februari 
1 931 tot wijziging van het Reglement van het 
Weeshuis der Gereformeerden . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken et1-
Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

15 December 1931. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet Art. 3.) 

H et reglement van het Hoogheemraad-· 
schap van Rijnland, door den Koning vast. 
gesteld krachtens de bijzondere bepaling 
van art. 23 der wet van 12 Juli 1855 S. 
102, is niet te beschouwen als een alge
meene maatregel van bestuur, daar het 
niet voortspruit uit de verordenende be
voegdheid des Konings. Evenmin is di t 
reglement een provinc iale verordening. 

Met de uitdrukking "reglement der in
stelling" is niet al leen het specia le polder
of waterschapsreglement bedoeld, doch het 
geheel van door het hooger gezag vast
gestelde en op het waterschap betrekking· 
hebbende reglementaire bepal ingen. 

Nu de keur van Rijnl and in het alge
meen bepalingen betreffend den windvang 
bevat, zijn bepalingen van soortgelijken 
aard in de keuren der binnen Rijnl and ge
legen waterschappen overbodig en, voor
zoover zij afwijken van de bepalingen van 
Rijnlands keur, niet wenschelij k. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door: 
a. het Dagelijksch Bestuur van het water

schap de Slot.erbinnen- en Middelveldsche ge
combineerde polders tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van N oord-Holl and van 
31 December 1930, n°. 108, waarbij goedkeu
ring werd onthouden aan de herziene keur of 
politieverordening van dat waterschap, vast
gesteld door Hoofdingelanden in hunne verga
dering van 10 December 1930 ; 

b. het Bestuur van den Vijfhuizerpolder 
onder Haarle=erliede en Spaarnwoude te
gen het besluit van Ged. Staten van Noord
Holland van 31 December 1930, n°. 109, 
waarbij goedkeuring werd onthouden aan de 
herz iene keur of pol itieverordening van dien 
polder, vastgesteld door genoemd Bestuur in 
zijne vergadering van 14 Augustus 1930 ; 

c. het Bestuur van de Vereenigde Groote 
en Kleine polders onder Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van oord-H ol land van 11 F e
bruari 1931, n°. 142, waarbij goedkeuring 
werd onthouden aan de herziene keur of poli
tieverordening van dat waterschap, vastge
steld door genoemd Bestuur in zijne vergade
ring van 28 Augustus 1930; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Augustus 1931, n° . 508; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 11 December 1931, n°. 439, 
Afd. W aterstaatsrecht; 

0 . dat de vergadering van Hoofdingelanden 
van den Slot.erbinnen- en Middelveldsche ge
combineerde polders in hare vergadering van 
10 December 1930 heeft vastgesteld eene her
ziene keur of pol itieverordening van dit wa
terschap, waar van art. 14 onder meer ver
biedt: 

3°. binnen den afstand van 200 meter van 
den windwatermolen gebouwen, hooibergen, 
hooischelven of iets anders te stell en of te 
hebben; 

4°. binnen den afstand van 300 meter van 
den windwatermolen hakhout te planten of te 
hebben; 

5°. binnen den a fstand van 400 meter van 
den windwatermolen opgaande hoornen te 
planten of te hebben ; 

dat het Bestuur van den Vijfhuizerpolder 
onder H aarlemmerliede en Spaarnwoude in 
zijne vergadering van 14 Augustus 1930 heeft 
vastgesteld eene herz iene keur of politiever
ordenjng van dezen polder, waarbij in art. 17 
onder meer wordt verboden binnen den af
stand van 375 m van den windwatermolen 
gebouwen, geti=erten, hooibergen, hooischel
ven, opgaand hout of eeni g werk van bouw
kundigen aard te stichten, te verbouwen of te 
herstellen; 

dat het bestuur van de Vereenigde Groote 
en Kleine polders onder H aarlemmerliede en 
Spaarnwoude in zijne vergadering van 28 
Augustus 1930 heeft vastgesteld eene herziene 
keur van dit waterschap, waarbij in art. 16 
onder meer wordt verboden binnen den af
stand van 375 m van den windwatermolen 
gebouwen, getimmerten, hooibergen, hooischel-

ven, opgaand hout of eenig werk van bouw
kundigen aard te stichten, te verbouwen of te 
herstellen; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hunne besluiten, onderscheidenlijk van 31 De
cember 1930, n°. 108, van :U December 1930, 
n°. 109, en van 11 Februari 1931, n° . 142, 
aan de bovenbedoelde keuren hunne goedkeu
r ing hebben onthouden, uit overweging, dat 
bij art. 111 van het Reglement van bestuur 
voor het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 6 Juli 
1857, S. 90, en laatstelijk gewijzigd bij ge
meenschappelijk besluit der Staten van Zuid
Holland en Noord-Holland van 15/19 Juni 
1928, n°. V/XXVI, het toez icht op den wind
vang aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
dat Hoogheemraadschap wordt opgedragen, in 
verband waarmede artikel 31 van de Alge
meene Keur van genoemd Hoogheemraad
schap omtrent het windrecht regelen stelt; 
dat mitsdien door het bepaalde bij de boven
genoemde artikelen der genoemde keuren 
wÓrdt getreden in een punt waaromtrent bij 
een algemeenen maatregel van bestuur - te 
weten Rijnlands R eglement - is voorzien ; 

dat het Col lege van Dagelij ksch bestuur van 
het waterschap de Sloterbinnen- en Middel
veldsche gecombineerde polders, daartoe ge
machtigd door de vergadering van Hoofd
ingelanden, onder overlegging van een door 
Professor F. G. Scheltema ui tgebracht adv ies, 
aanvoert, dat Rijnlands Reglement niet is een 
algemeene maatregel van bestuur, a ls bedoeld 
in artikel 3 van de wet van 20 Juli 1895 en 
dat, ook a l ware zulks wel het geval, art. 111 
van dat reglement niet uitsluit de bevoegd
heid van de waterschappen binnen Rijnlands 
territoi r om bepalingen te stellen a ls in arti
kel 14, onder 3°, 4° en 5° vermeld, welke be
palingen reeds sedert vele jaren in de keur 
van het waterschap voorkomen zonder dat 
daartegen van de zij de van Rijnl and en van 
Ged. Staten van oord-Holl and bedenkingen 
zijn gerezen ; 

dat het Bestuur van het waterschap de 
Vijfhuizerpolder onder H aarlemmerl iede en 
Spaarnwoude aanvoert, dat artikel 111 van 
Rijnlands reglement dateert van 1857 en dus 
op zich zei f reeds als verouderd zou kunnen 
worden beschouwd; dat dit reglement door 
zeer bijzondere en toevallige omstandigheden 
in 1857 bij Koninklijk Besluit is vastgesteld 
en het Bestuur vermeent, dat de vrijwel on
bestreden opvatti ng bestaat, dat een water
sohapsreglement, ingevolge artikel 4 der wet 
1900 door de Kroon vastgesteld, in wezen 
en ook in den formeelen zin moet worden 
beschouwd als ware het door de Provinciale 
Staten vastgesteld, omdat de Kroon deed, wat 
de Staten hadden behooren te doen ; dat der
halve naar de meening van zijn college het 
reglement van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, ofschoon bij oninklijk Besluit vast
gesteld, bezwaarlijk als een algemeene maat
regel van bestuur kan worden beschouwd, te 
meer, daar dit Koninklijk beslu it te allen 
tijde door de Provinciale Staten kan worden 
gewijzigd en dit met het onderwerpelijke regle
ment dan ook inderdaad meermalen is ge
schied, zoodat, ware dit reglement in den 
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. formeelen zin des woords een algemeene maat
regel van be tuur, eene wijziging bij provin
ciale verordening zou zijn uitgesloten; dat 
uit de betrekkelijke memorie van toelichting 
blijkt, dat de wetgever, toen hij art. 3 der 
Keurenwet 1895 vaststelde, de opvatting toe
gedaan was, dat onder den daarin voorko
menden term "algemeene maatregel van be
stuur" een waterschapsreglement niet begre
pen was en het zelfs noodig oordeelde om af
zonderlijk te noemen "het reglement der in
stel 1 ing", waaruit tevens kan worden afge
leid, dat Rijnlands reglement ook niet is eene 
provinciale verordening, a ls bedoeld in artikel 
3 der Keurenwet; dat immers de Regeering 
de afzonderlijke vermelding van "het regle
ment der instelling" in art. 3 naast "een 
provinciale verordening" noodig achtte, om
dat volgens artikel 23 der wet van 1855 die 
reglementen soms op andere wijze dan door de 
Provinciale Staten konden worden vastge
steld, in welk geval zij zeker niet onder de 
provinciale verordeningen zouden kunnen 
worden gerangschikt; dat, wanneer de op
vatting, dat waterschapsreglementen zouden 
begrepen zijn onder de provinciale verorde
ningen van art. 134 der Grondwet en dus ge
heel aan dezelfde regelen zouden zijn onder
worpen, de vraag zich opdringt of, bij analo
gie met artikel 142 der Provinciale wet, het 
reglement van Rijnland van 1857 niet reeds 
lang als vervallen ware te beschouwen, om
dat een hooger gezag in 1895 tot regelen van 
het betrekkelijke onderwerp overging; dat 
echter, ook al zou het reglement van Rijn. 
land zijn aan te merken als een algemeene 
maatregel van bestuur of eene provinciale 
verordening, het hier hoofdzakelijk aankomt, 
op de beantwoording van de vraag, of dit 
reglement voorziet in een punt, waarin zijne 
verordening wil voorzien; dat dan het ant
woord daarop z. i. beslist ontkennend moet 
luiden ; dat immers een bouwverbod, a ls bij 
art. 17 der keur van zijn waterschap opgeno
men, in Rijnlands reglement niet voorkomt; 
dat de tweede afdeeling van Rijnlands regle
ment regelt de "regten en plichten van het 
bestuur", in het eerste hoofdstuk die van " de 
vereenigde vergadering", in het tweede die 
van " het collegie van Dijkgraaf en Hoogheem
raden", zoodat hier is een scheiding van mach
ten, een taakverdeeling, waarbij tevens een 
uitvoerige opsomming van de rechten en ver
plichtingen van het dagelijksch bestuur wordt 
gegeven; dat een van die genoemde rechten 
is de opdracht aan Dijkgraaf en Hoogheem
raden tot het houden van toezicht (controle) 
op den windvang (artikel 111) en het woord 
toezicht reeds aanduidt, dat een ander met, 
de uitvoering is belast; dat immers, wanneer 
het Hoogheemraadschap van Rijnland inder
daad, zooals uit het besluit van Ged. Staten 
zou volgen, de alleenzeggenschap over den 
windvang had, het ge n toezicht behoefde te 
houden, daar het dan dit toezicht op zichzelf 
zou gaan uitoefenen ; dat z. i. de meening van 
God. Staten, dat de woorden "toezicht hou
den" moeten worden geïnterpreteerd als het 
geven van regelen omtrent den windvang, niet 
houdbaar is; dat Dijkgraaf en Hoogheem
raden van Rijnland niet bevoegd zijn om vol-

gens artikel 111 van Rijnlands reglement re
gelen omtrent den windvang te geven, om
dat die taak aan de vereenigde vergadering 
is opgelegd en daaruit z. i. volgt, dat het 
verband, dat Ged. Staten leggen, tusschen 
het genoemd art. 111 en art. 31 van de Al
gemeene Keur van Rijnland, niet bestaat 
in den hierbedoelden zin; dat de keurbe
voegdheid der algemeene vergadering van 
Rijnland z. i. uitsluitend wordt beheerscht 
door artikel 86 en de waterschappen in 
Rijnland gelegen in hun keurbevoegdheid vol
gens art. 3 der Keurenwet niet beperkt wor
den door eene keur van Rijnland, die even
min als elke andere polderkeur, een alge
meene maatregel van bestuur of provinciale 
verordening is; dat het geven van regelen 
trouwens alleen effect kan hebben, wanneer 
de nakoming daarvan kan worden afgedwon
gen; dat eene afzonderlijke keurbevoegdheid, 
verband houdende met het toezicht op den 
windvang, het reglement niet kent en, wan
neer de keur van Rijnland strekte, zooals 
Ged. Staten zeggen, tot uitwerking van ar
tikel 111, deze keur zich zou moeten bepalen 
tot het strafbaar stellen van overtreding van 
door Dijkgraaf en Hoogheemraden gegeven 
regelen omtrent den windvang, maar zelf 
geen regelen zou mogen geven, omdat dit 
immers aan Dijkgraaf en Hoogheemraden zou 
behooren; dat de Keurenwet van 1895 geen 
onderscheid maakt tusschen toezicht houdende 
waterschappen en die, welke onder toezicht 
staan; dat art. 1 dier wet aan alle pol der be
sturen, behoudens de beperking van art. 3, de 
bevoegdheid toekent om keuren te maken en 
derhalve hunne huishoudelijke belangen zelf
standig te regelen; dat, aangezien deze wet 
dus voorziet in eene regeling der huishoude
lijke belangen van waterschappen, volgens art. 
3 in de keur van Rijnland geen bepaling mag 
voorkomen, waarbij het huishoudelijk belang 
van een anderen polder in het gedrang komt; 
dat het bouwverbod in de keur van Rijnland 
derhalve a lleen betrekking heeft en kan heb
ben op de e igen molens van dit Hoogheem
raadschap; dat de windvang in den Vijfhui
zerpolder (geen boezem of kadebelang) met 
het huishoudelijk belang van Rijnland niets 
heeft te maken; dat het hem bovendien wil 
voorkomen, gesteld zelfs, dat Rijnland uit 
kracht van zijn huishoudelijk belang bij keur 
regelen zou kunnen stellen omtrent den wind
vang binnen zijn gebied, dit nog niet zeggen 
wil, dat ook het betrokken waterschap ter 
bescherming van zijn huishoudelijk polderbe
lang den windvang van zijn eigen molen niet 
mag regelen, aangez ien de windvang voor 
een polder een huishoudelijk belang van eer
ste orde is; dat, indien het besluit van Ged. 
Staten wordt gehandhaafd, in de provincie 
Noord-Holland de Keurenwet van 1895 ver
schi ll end zal worden toegepast ten opzichte 
van polders, die onder toezicht van Rijnland 
staan en die, welke tot het gebied van het 
Hoogheemraadschap oordhollands Noorder
kwartier behooren, hetgeen, naar het hem 
wil voorkomen, nimmer de bedoeling van den 
wetgever zal zijn geweest; 

dat het bestuur van het waterschap de Ver
eenigde Groote en Kleine polders onder Haar-
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lemmerliede en Spaarnwoude onder overleg
ging van een ingewonnen advies van de Ver
eeniging van Noordhollandsche waterschap
pen aanvoert, dat z. i. Rijnlands reglement 
geen bouwverbod bevat, derhalve niet voor
ziet in een onderwerp of punt, waaromtrent 
zijne keur wil voorzien en dus, ook al zou 
men dit reglement als een algemeenen maat
regel van bestuur willen aanmerken, de op
neming van het bedoelde bouwverbod in zijne 
keur niet in strijd is met de wet; dat het hem 
wil voorkomen, dat Rijnlands reglement, dat 
sedert 1857 slechts partieel werd herzien, niet 
de beteekenis kan hebben, die het Hoogheem
raadschap er aan wil geven, nu sedert dit 
tijdstip verschillende waterstaatswetten zijn 
gewijz igd en de Keurenwet van 1895 door hoo
ger gezag werd gegeven; dat deze wet aan 
alle waterschappen in Nederland, zonder on
derscheid, de bevoegdheid toekent om keuren 
te maken in het huishoudelijk belang hunner 
instelling en de windvang voor een polder een 
huishoudelijk belang van <le eerste orde is; 

0. dat art. 3 der Keurenwet bepaalt, dat de 
verordeningen, in a1-t. 1 <ler wet genoemd. 
geen bepalingen mogen inhouden omtrent 
punten, waaromtrent bij een wet, een a lge
meenen maatregel van bestuur, eene provin
ciale verordening of het rnglement der in
stelling is voorzien; 

dat Ged. Staten aan de bovenbedoelde keu
ren of verordeningen hunne goedkeuring heb
ben onthouden, op grond, dat daarbij zou zijn 
getreden in een punt, bij het Reglement van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland voor
zien; 

dat, al is dit Reglement door den Koning 
vastgesteld krachtens de bijzondere bepaling 
van art. 23 der wet van 12 Juli 1855, S. 102, 
dit Reglement toch niet is te beschouwen als 
een algemeene maatregel van bestuur, daar 
het niet voortspruit uit de verordenende be
voegdheid des Konings; 

dat dit Reglement evenmin behoort tot de 
provinciale verordeningen, in art. 3 der Keu
renwet genoemd, waaronder zijn te verstaan 
de algemeene reglementen en verordeningen, 
waarvan in art. 140 der Provinciale wet 
sprake is en niet de speciale reglementen van 
waterschappen, veenschappen en veenpolders, 
waarover art. 138 der laatstgenoemde wet 
handelt; 

dat, wat betreft de vraag, of het Reglement 
van Rijnland is te beschouwen als het regle
ment van de bovengenoemde polders en wa
terschappen, de uitdrukking "reglement der 
instelling". niet in zoo beperkten zin is op te 
vatten, dat daarmede alleen het speciale pol
der_ of waterschapsreglement zou zijn bedoeld, 
doch veeleer als het geheel van door het hoo
ger gezag vastgestelde, en op het waterschap 
betrekking hebbende reglementaire bepalin
gen; 

dat het Reglement van Rijnland, blijken, 
verschillende zijner artikelen, a ls de artikelen 
8, 99, 110, 111, 123, 124, 168, 169, 170 en 
171, mede betrekking heeft op de in het hoog
heemraadschap gelegen waterschappen, zoo
dat dit reglement tot het reglement dezer wa
terschappen moet worden gerekend; 

0. nu ten aanzien van de vraag, of in de 
bovengenoemde artikelen van de keuren der 
vermelde waterschappen punten worden ge
regeld, waaromtrent bij het Reglement van 
Rijnland is voorzien: 

dat dit Reglement geenerlei bepaling in
houdt de regeling van den windvang betref
fende en nergens uitdrukkelijk verbiedt in de 
keuren der in Rijnland gelegen waterschap
pen, tot het maken waarvan de besturen dier 
waterschappen krachtens art. 1 der Keuren
wet in verband met art. 4 dezer wet en de 
artikelen 170 en 171 van het Reglement van 
Rijnland bevoegd zijn, in het huishoudelijk 
belang der instelling zoodanige bepalingen 
op te nemen; 

dat Ged. Staten zich nu wel beroepen op 
art. 86, doch dat dit beroep moet worden af
gewezen, vermits het genoemde art. 86 welis
waar aan de vereenigde vergadering van Rijn
land opdraagt het vaststellen van keuren of 
politieverordeningen die in het belang van 
het hoogheemraadschap vereischt worden, doch 
geenszins uitsluit de bevoegdheid van de be
sturen àer binnenpolders om in het huishoude
lijk belang hunner instellingen, onder goed
keuring van hooger gezag, voorzieningen al s 
hierbedoeld te treffen; 

dat Ged. Staten nu wel van meening zijn, 
dat, indien het aan de besturen der binnen
polders geoorloofd zou zijn in de keuren dezer 
instellingen bepalingen betreffende den wind
vang op te nemen, de in art. 111 van het 
Reglement van Rijnland aan Dijkgraaf en 
Hoogheemraden gegeven opdracht tot het 
houden van toezicht op den windvang, alle 
beteekenis zou missen, doch ten onrechte, aan. 
gezien dit toezicht behoort te worden bezien 
onder het licht van het voorafgaande artikel 
110, waarbij aan Dijkgraaf en Hoogheemra
den de macht is verleend van al hetgeen in 
strijd met de bestaande verordeningen (waar
onder mede die van binnenpolders zijn te be
grijpen) ten nadeele van den waterstaat van 
Rijnland of van den gemeenen waterstaat van 
sommige zijner onderdeelen, is gebouwd, ge
plaatst, gemaakt, gedaan of geplant, de op
ruiming te bevelen en die opruiming zoo noo
dig ten koste van de weigerachtigen of na
latigen te doen uitvoeren; 

dat mitsdien het motief, op grond waar
van Ged. Staten hunne goedkeuring aan de 
meerbedoelde keuren hebben onthouden, niet 
kan worden aanvaard; 

dat niettemin deze keuren, naar Ons oor
deel , niet voor goedkeuring vatbaar zijn; 

dat toch, nu de Keur van Rijnland in art. 
31 in het algemeen verbiedt binnen den af
stand van 375 Meter van eenigen windwater
molen eenig werk van bouwkundigen aard te 
stichten , te verbouwen of te herstellen , of wel 
opgaand hout, een hooiberg, hooischelf , grond
werk of eenig ander voorwerp van welken 
aard ook te stellen, te hebben of te wijzigen, 
zoo dit hout, die hooiberg, die hooischelf, dat 
grondwerk of dat voorwerp 2.50 M. of meer 
uitsteekt boven den onderkant der wieken in 
hun laagsten stand, bepalingen van soortge
lijken aard in de keuren der binnen Rijn
land gelegen waterschappen overbodig en, 
voor zoover zij afwijken van de bepalingen 



1931 16 DECEMBER 262 

van Rijnlands Keur, niet wenschelijk zijn te 
achten; 

dat derhalve Ged. Staten terecht, zij het ook 
op andere gronden, aan de keuren hunne goed
keuring hebben onthouden; 

Gez ien de Keuren wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van W aterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

16 Dece1nbe1· 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 4c lid.) 

De omstandigheid, dat de gemeenteraad 
bij het vaststellen der vergoeding onbe
kend was met de aan de bijzondere school 
aangebrachte verbetering, bestaande in 
aan telling van een boventallige leer
kracht, is geen voldoende reden om aan 
het chool bestuur de vergoed ing te onthou
den, welke de wet het toekent. 

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

het Bestuur van het Instituut van Opvoeding, 
ingesteld door den Luitenant-Admiraal van 
Kinshergen te E lburg, tegen het bPsluit van 
Ged. Staten van Gelderland van 12 November 
1930, 10 • 67, tot ongegrondYerklaring van 
zijn beroep tegen het besluit van den raad der 
gemeente Elburg van 9 April 1930, 0

• 46/0 
111 5, voor zoover daarbij ten behoeve van de 
onder het Bestuur van het Instituut staande 
bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs 
en voor uitgebreid lager onderwijs, aldaar, de 
Yergoeding, bedoeld in art. 101 der Lager 011-
derwijswet 1920, over het jaar 1928, is vast
gesteld onderscheidenlijk op f 1033. 72 en op 
f 10 4.16; 

D n Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 

23 September 1931, N °. 126, en 1 December 
1931, N°. 126/176; 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en V.1etenschappen van 14 
D ecember 19 31, 0

• 15959, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

0. dat de raad der gemeente Elburg bij zijn 
besluit van 9 April 1930 o.a. de kosten, be
doeld in art. 103, lid 4, juncto art. 101, der 
Lager Onderwijswet 1920, voor het Instituut 
van Opvoeding, ingesteld door den Luitenant
Admiraal Van Kinsbergen, over het jaar 1928, 
heeft vastgesteld voor de school voor gewoon 
lager onderwijs op f 12.02 per leerling, of in 
totaal op 86 X f 12.02 = f1033.72 en voor de 
school voor uitgebreid lager onderwijs op 
f 19.36 per leerling, of in totaal op 56 X 
f 19.36 = f 1084.16; 

da~ nadat van dit raadsbesluit het College 
van t;uratoren van het genoemde Instituut bij 
Ged. Staten van Gelderland in beroep was 
gekomen, G d. Staten bij hun besluit van 12 
Nov mber 1930, 0

• 67, dit beroep ongegrond 
hebben verklaard, daarbij o. a. ovenvegende, 
dat door het Schoolbestuur in zijn beroep 
wordt aangevoerd, dat zoowel de school voor 
gewoon lager onderwijs als de school voor 
uitgebreid lager onderwijs van het voom1elde 
In t ituut eene bovental li ge leerkracht hebben, 
tenvijl dit niet het geval is ten aanzien van 

de eenige openbn,·~ 1agere school te Elburg ; 
dat nu art. 101, lid 2, der Lager Onderwijswet 
1920 in het algemeen spreekt van eene gelijke 
verbetering van de in eene g meente bestaande 
overeenkomstige openbare scholen, onder "ver
betering" ook moet worden verstaan het aan
stellen van een boventalligen ondenvijzer, 
waarmede gepaard gaat vermindering van 
het aantal leerlingen per klasse; dat de strek
king van de bepaling van lid 3 van art. 101, 
dat art. 75 van toepass ing is voor gemeenten, 
waar eene gelijke verbetering der bestaande 
overeenkomstige scholen niet is ingevoerd, 
geen and re is dan deze, namelijk, dat de ge
meenteraad, indien aan eene bijzondere school 
eene "verbetering" is ingevoerd, za l moeten 
overwegen, of ook aan de overeenkomstige 
openba1·e school "een gelij ke verbetering" zal 
worden ingevoerd; dat in dit geval, nu aan 
het Instituut voornoemd zoodanige verbeterin
gen zijn ingevoerd, welke aan de overeenkom
stige lagere school der gemeente Elburg niet 
zijn ingevoerd, de vergoeding niet volgens de 
bepaling van art. 101, lid 2, der Lager Onder
wijswet 1920, maar volgens lid 4 had moeten 
plaats v inden, waarbij als overeenkomst ige 
openbare lagere school in eene ge lijksoortige 
gemeente is te beschouwen eene overeenkom
stige school, waarop eene ge lijke verbetering 
is ingevoerd; dat de raad van E lburg aan
voert, dat Curatoren noch bij hunne aanvrage 
van 14 Januari 1929 om de gemeentel ij ke ver
goeding, bedoeld in art. 101 der Lager Onder
wijswet 1920 ..-oor het dienstjaar 1928, noch 
bij hunne aanvrage om voorschot voor dat jaar 
dd. 24 Februari 1928 mededeeling deden van 
het feit, dat zij over dat jaar eene bovental
lige leerkracht in dien t zouden hebben; dat 
zij ook niet gevraagd hebben om met de ge
melde omstandigheid rekening te houden bij 
het bepalen van de vergoedi ng; dat het ge
meentebestuur dus bij het vastste l I en van het 
bedrag der vergoeding met de bedoelde om
standigheid terecht geen reken ing hield ; dat 
het Yoorts thans niet mogelijk is, de vergoe
ding voor het gewoon lager ondenvijs op een 
ander bedrag vast te stel Ion, omdat daaraan 
vooraf zou moeten gaan eene bes! i sing van 
den Raad omtrent de vraag, ,,of tot gelijke 
verbetering van de overeenkomstige openbare 

' school in de gemeente zal worden overgegaan" 
overeenkomstig het bepaalde in art. 75, 4°, 
der Lager Onderwijsw t 1920, hetgeen voor 
1928 feitelijk onmogelij k is; dat dus ook om 
deze reden op het beroepschrift, al thans voor 
zoover het gewoon lager onderwijs betreft, af
wijzend zal moeten worden beschikt; dat Cu
ratoren in hun beroepschrift constat;eeren, dat 
onder "verbetering" in art. 101, lid 2 der 
Lager Onderwijswet 1920 ook moet w~rden 
verstaan "het aanstellen van een boventallige 
leerkracht, waa1mede gepaard gaat vermin
dering van het aantal leerlingen per klasse" ; 
dat Curatoren echter niet verklaren, veel min
der aantoonen, dat de aanstelling van een 
boventallige leerkracht aan hunne cholen ge
paard i gegaan met vermindering van het 
aantal leer! ingen per klasse; dat uit de bij 
Curatoren nader ingewonnen informaties is 
gebleken, dat, door het aanstellen van een~ 
bO\·entallige leerkracht een onderwijzer aan 
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beide scholen eene klasse minder heeft gekre
gen en niet dat het maximum aantal leerlin
gen per klasse is verminderd; dat voorts door 
de onderwijzers van de uitgebreid lager onder
wijs afdeeling een zoogenaamde normaalcursus 
wordt gegeven; dat de leerlingen voor dezen 
cursus verplicht zijn, zich te laten inschrijven 
als leerlingen van de uitgebreid lager onder
wijs afdeeling; dat in verband hiermede het 
aantal leerlingen dezer afdeeling is uitgebreid 
en eene boventallige leerkracht is benoemd; 
<lat het aanstellen van eene boventallige leer
kracht in casu niet als een "verbetering" in 
.Jen zin der wet kan worden beschouwd; dat 
-00k het onderhavige argument dus als niet 
voldoende kan worden voorbijgegaan; dat de 
hiervoren door den raad van Elburg aange
voerde gronden door Ged. Staten worden ge
.deed ; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zoowel 
.Je school voor gewoon lager onderwijs, als de 
.school voor uitgebreid lager onderwijs van het 
Instituut eene boventallige leerkracht bezitten, 
terwijl dit niet het geval is ten aanzien van 
<le eenige openbare lagere school te Elburg; 
dat, nu art. 101, lid 2, der Lager Onderwijswet 
1920 in het algemeen spreekt van eene gelijke 
verbetering van de in eene gemeente bestaande 
overeenkomstige openbare schol en, onder "ver
betering" ook moet worden verstaan het aan
,;tellen van een boventalligen onderwijzer, 
waarmede gepaard gaat vermindering van het 
.aantal leer! ingen per klasse; daj. de strekking 
van de bepaling van lid 3 varf""art. 101, dat 
art. 75 van toepassing is voor gemeenten, 
waar eene gelijke verbetering der bestaande 
overeenkomstige scholen niet is ingevoePd, 
geen andere is dan deze, dat de gemeenteraad, 
indien aan eene bijzondere school eene "ver
betering" is ingevoerd, zal moeten overwegen, 
of ook aan de overeenkomstige school "eene 
gelijke verbetering" zal worden ingevoerd; 
dat, nu aan het Instituut zoodanige verbete
Tingen zijn ingevoerd, de vergoeding niet vol
gens de bepaling van art. 101, lid 2, der 
Lager Onderwijswet 1920, maar volgens lid 4 
had moeten plaats hebben, waarbij als over
eenkomstige lagere school in eene gelijksoor
tige gemeente is te beschouwen eene overeen
komstige school , waarop eene gelijke verbete
Ting is ingevoerd; 

0 . ten aanzien van de voor de school voor 
gewoon lager onderwijs toe te kennen vergoe
ding, dat Wij Ons voor wat die school betreft 
vereenigen met het standpunt, door het School
bestuur in zijn beroepschrift met betrekking 
tot de toepassing van het tweede, derde en 
vierde lid van art. 101 der Lager Onderwijs
wet 1920 ingenomen; 

dat in de omstandigheid, dat de gemeente
raad bij het vaststellen van de vergoeding 
onbekend was met de aan de school voor ge
woon lager onderwijs van het Instituut aan- · 
gebrachte verbetering, geen voldoende reden 
is gelegen om thans aan het Schoolbestuur de 
vergoeding te onthouden, welke de wet het 
toekent · 

dat e;enmin opgaat 's raads bewering, dat 
hier niet van "verbetering" zou sprake zijn, 
daar immer:i de ki assedeeler door de aanstel-

1 ing van eene boventallige leerkracht aan de 
school is gedaald, hetgeen uiteraard verbete
ring ten gevolge heeft gehad; 

0. ter nadere berekening van de aan het 
Schoolbestuur voor zijne school voor gewoon 
Jager onderwijs over 1928 toekomende vergoe
ding, dat, in verband met het bepaalde in art. 
15, lid 3, van Ons besluit van 4 September 
1923, S. 432, als gelijksoortige gemeenten ten 
deze kunnen worden beschouwd de gemeenten, 
die gerangschikt zijn in dezelfde klasse van 
de tabel, destijds behoorende bij de wet tot 
rege!'ing v·an de Personeele Belasting, en die 
gelijke verbetering aan hare scholen voor ge
woon lager onderwijs hebben aangebracht; 

dat blijkens een op verwek der Afdeel ing 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, ingesteld onderzoek in verschei
den gemeenten, behoorende tot dezelfde ki asse 
van de tabel, in 1928 boventallig personeel 
aan een of meer openbare scholen voor ge
woon lager onderwijs werkzaam was; 

dat de vergoeding het meest overee,tkomstig 
de strekking van de wet plaats vindt, wanneer 
ten aanzien van de school voor gewoon lager 
onderwijs van het Instituut als maatstaf wor
den genomen de kosten per leerling van die 
gemeente, waarin de klassedeeler van de open
bare school of scholen voor gewoon lager on
derwijs, berekend naar het gemiddelde getal 
leerlingen over 1927 en het hoogste getal on
derwijzers over 1928, het dichtst nadert den 
klassedeeler van de school voor gewoon lager 
onderwijs van het Instituut, berekend naar het 
gemiddelde getal leerlingen over 1927 en het 
getal onderwijzers in 1928; 

dat de klassedeeler van de school voor ge
woon lager onderwijs van het Instituut in 
1928 221/16 bedroeg, terwijl de klassedeeler 
van de openbare school voor gewoon lager on
derwijs in de gemeente Nieuwveen, namelijk 
23, dien het meest nabijkomt; 

dat mitsdien de vergoeding over 1928 voor 
de school voor gewoon lager onderwijs van het 
Instituut moet worden bepaald naar het ge
middelde bedrag per leerling van de kosten 
over 1928 der openbare school voor gewoon 
lager onderwijs in · de gemeente Nieuwveen, 
welk bedrag blijkens nader op verzoek van 
de meergenoemde Afdeeling ingewonnen in
lichtingen f 13.861/2 was; 

0. ten aanzien van ,de voor de school voor 
uitgebreid lager onderwijs toe te kennen ver
goeding, dat art. 15, 2e en 3e lid, van Ons 
vorengenoemd besluit aangeeft, op welke wijze 
de gelijksoortige gemeente, waarnaar de ver
goeding moet worden berekend, dient te wor
den gevonden, indien - zooals in dit geval -
de gemeente, waarin de bijwndere school ligt, 
niet eene of meer overeenkomstige lagere scho
len in stand houdt; 

dat de gemeenteraad van Elburg met inacht
neming van de evenvermelde 'bepaling.en van 
Ons genoemd besluit de vergoeding voor de 
school voor uitgebreid lager onderwijs van het 
Instituut heeft vastgesteld; 

dat in verband daarmee het raadsbesluit, 
voor zoover daarbij de vergoeding voor de 
school voor uitgebreid lager onderwijs van het 
Instituut is vastgesteld, behoort te worden 
gehandhaafd; 
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Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het be treden bes! uit 
van Ged. Staten van Gelderl and en, voor zoo
veel noodig, van het , bovengenoemde besluit 
van den raad der gemeente ElbU1·g van \l 
April 1930; 

1°. het bedrag der vergoeding, bedoeld in 
art. 101, eerste lid, der Lager Onde rwijswet 
1920 voor de school voor gewoon lager onder
wijs van het Instituut voornoemd, vast te stel
len op 86 X f 13.86½ = f 1192.39; 

2°. het bedrag der vergoeding, bedoeld in 
art. 101, eerste lid, der L ager Onderwijswet 
1920 voor de school voor uitgebreid lager on
derwijs van het Instituut voornoemd, in over
eenstemming met de beslissing van den ge
meenteraad, vast te stellen op 56 X f 19. 36 = 
f 1084.16. 

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

21 D ecember 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Fw. art. 1; Wet Inv. 's Rijks 
dir. bel. art. 1.} 

De Ontvanger van ' s Rijks dir. bel. mist 
de bevoegdheid, ter invordering dier be
lastingen, het faillissement van den be
lastingschuldige te verzoeken. De wet van 
1845 bevat een gesloten geheel van i nvor
cleringsmaatregelen. Daarbij zou zeer zeker 
ook van de bevoegdheid tot het doen fail-
1 iet verklaren of het doen verklaren in 
staat van kennelijk onvermogen van den 
belastingschuldige zijn gewag gemaakt, 
wanneer de wetgever den ontvanger naast 
de in de wet aangegeven middelen nog voor
melde bevoegdheid ter beschikking had 
willen stellen. (Anders Proc.-Gen. Tak}. 

Proc.-Gen. bovendien: Voor de vraag, of 
de schuldenaar verkeert in den toestand 
van te hebben opgehouden te betalen 
maakt het geen verschil, of hij niet wil of 
niet ka,n betalen. [I. c. was de faill ietver
klaring uitgesproken op aanvrage van den 
Ontvanger van 's Rijks dir. bel., terwijl 
het Hof in aanmerking nam, dat ook de 
Gemeente schuldeischer was en de schul
denaar in gebreke was gebleven met het 
voldoen van beide belastingschulden.] 

Geeft eerbiedig te kennen : 
J . H . Breman, wonende te Amsterdam, ten 

deze domicilie kiezende te 's-Gravenhage, aan 
de Groenmarkt No. 35a, ten kantore van den 
advocaat Mr. A. M. de Groot; 

dat verzoeker bij vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam d.d. 21 September 1931 is fail
liet verklaard op een verzoekschrift door den 
Ontvanger der directe belastingen, Eerste 
Kantoor te Amsterdam ingediend, bij welk 
verzoe:b.-schrift werd gesteld dat de ontvanger 
van verzoeker te vorderen heeft wegens ver
schuldigde belastingen over de jaren 1929/30 
en 1930/31 tot een totaal bedrag van f 5911 .18 ; 

dat verzoeker van dit vonnis tijdig geap
pelleerd heeft bij het Gerechtshof te Amster
dam; 

dat verzoeker ten onrechte over gemelde 

' belastingjaren in afwijking van zijn aangifte 
is aangeslagen naar een zuiver inkomen van 
f 18,000 en een zuiver vermogen van f 50,000, 
tenvijl hij had aangegeven een inkomen van 
omstreeks f 3000 en een vermogen van om
streeks f 30,000; 

dat verzoeker terzake van den eersten aan
slag zijn bezwaren heeft ingebracht bij den 
bevoegden Raad van Beroep, die echter nog 
geen uitspraak heeft gedaan, terwijl hij ver
trouwde dat bij het verkrijgen van een voor 
hem gunstige beslissing ook de tweede aan
slag automatisch verminderd zoude worden; 

dat hij ook over de jaren aan 1929/30 voor
afgaande dezelfde principieele verschillen met ' 
den inspecteur heeft gehad, doch de toenma
lige inspecteur tenslotte verzoeker in het ge
lijk heeft gesteld en de aanvankelijke aan
slagen heeft verminderd, zoodat verzoeker 
slechts ongeveer f 500 per jaar terzake van de 
grondslagen inkomsten en vermogen behoefde 
te betalen ; 

dat verzoeker ernstige bezwaren heeft het 
hooge bedrag, hetwelk thans van hem gevor
derd wordt te be tal en, aangezien daardoor zijn 
liquide bedrijfsmiddelen te zeer worden be
perkt en anderzijds het verkoopen van aan
deelen in bouwmaatschappijen, waaruit zijn 
veimogen bestaat, in den tegenwoordigen tijd 
zoo niet onmogelijk dan toch uitermate na
deelig voor hem zoude zijn; 

dat het Gerechtshof te Amsterdam bij ar
rest van 10 November 1931 het aangevallen 
vonnis tot fqi)lietverklaring heeft bevestigd; 

dat het Hoi'na geconstateerd te hebben dat 
verzoeker geen andere schuld dan belasting
schuld blijkt te hebben onder meer overweegt 
dat de Rijks-Ontvanger gerechtigd is als 
schuldeischer in den zin der Faillissementswet 
een verzoek tot faillietverklaring te doen niet
tegenstaande den ontvanger bijzondere dwang
middel en ten dienste staan; 

dat het Hof voorts overweegt dat nu vast
staat, dat verzoeker ook de op dezelfde aan
slagbiljetten voorkomende Gemeentebelasting 
niet betaald heeft, ook de Gemeente a ls 
schuldeischeresse in den zin van art. 1 Fw. 
is te beschouwen en de toestand van te hebben 
opgehouden te betalen valt af te leiden uit het 
in gebreke blijven met het voldoen der beide 
belastingschulden; 

dat het Hof tenslotte overweegt dat het wel 
kunnen maar niet willen betalen voor de toe
passing der Faillissementswet geen verschil 
maakt; 

dat verzoeker tegen dit arrest zich wenscht 
te voorzien in cassatie en a ls middelen daar
tegen aanvoert: 

I. Schending en verkeerde toepassing der 
artt. 1, 7, 13, 14, 14bis, 15, 16 en 21 der wet 
van 22 Mei 1845, S. 22, artt. 1, 2, 4, 6, 8 en 
11 Fw., artt. 48 en 59 Rv., art. 20 R. 0., artt. 
5, 4, 63, 77, 110, 144 en 162 Grondwet, artt. 
71, 143, 179 en 260 Gemeentewet, door te 
besl issen dat de Rijksontvanger gerechtigd is 
een verzoek tot faillietverklaring van een be
lastingschuldige te doen zoowel terzake van 
Rijksinkomstenbelasting als terzake van Ge
meentelijke inkomstenbelasting. 

Deze beslissing is in strijd met de wet van 
22 Mei 1845, S. 22, omdat de wetgever in 
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deze wet uitdrukkelijk heeft willen vastleggen 
de maatregelen die de ontvanger mag en kan 
te baat nemen om de belastingpenningen te 
innen. 

Deze wet is niet op de allerlaatste plaats in 
het leven geroepen om den belastingschuldige 
te beschennen tegen willekeur van de zijde 
van den ontvanger. 

De wetgever heeft in deze wet u itvoerig de 
rechten van den ontvanger geregeld en be
paald dat aan de executie een aanmaning en 
een dwangbevel moeten voorafgaan en in een 
reeks volgende artikelen de executiemiddelen 
geregeld. 

Onder die executiemiddelen komt niet voor 
het recht om faillissement aan te vragen. 

In de gevallen waarin de wetgever aan den 
ontvanger heeft willen toestaan gebruik te 
mak,m van de gt0wone executiemiddelen, is 
dit in de wet uitdrukkelijk aangegeven, zooals 
in art. 7 der wet omtrent het derden-beslag. 

Daaruit volgt dat bij stilzwijgen de gewone 
executiemiddelen niet toepasselijk zijn. 

In art. 13 dier wet wordt dwingend voor
geschreven dat de ontvanger een aanmaning 
moet zenden onder kennisgeving dat de be
lastingschuldige anders door middelen "bij de 
wet bepaald" zal worden gedwongen. 

Deze middelen "door de wet bepaald" zijn 
die in de volgende artikelen der wet vermeld. 

B ij de behandeling voor het Hof is geble
ken dat het dwangbevel niet is uitgereikt. 

Het Hof had derhalve moeten onderzoeken 
of de ontvanger ingevolge de voormelde wet 
een aanmaning en een dwangbevel had doen 
toekomen gelijk de Invorderingswet hem voor
schrijft. 

Eerst na vastgesteld te hebben dat de Ont
vanger aan de voorschriften van de Invor
deringswet in de artt. 13 en 14 gegeven, vol
daan had, had het Hof moeten onderzoeken 
of de Rijksontvanger bevoegd is om terzake 
van belastingschuld aan Staat en Gemeente 
het faillissement van den belastingplichtige 
aan te vragen. 

Voor den Staat der Nederlanden is aan den 
ontvanger in geen wet het recht toegekend 
om het faillissement van een belastingschul 
dige aan te vragen. 

Ook indien het juist zoude zijn dat de Staat 
der Nederlanden - zooals het Hof overweegt 
- zoowel als de Gemeente als schuldeischers 
in den zin der Fai ll issementswet zijn aan te 
merken, dan nog zijn de rechten van den 
Rijksontvanger beperkt tot de middelen hem 
in de Invorderingswet gegeven. Indien de 
R ijksontvanger bevoegd is voor Gemeentebe-
1 asting het faillissement van een belasting
plichtige aan te vragen - zooals in casu ge
schied is - dan treedt die ontvanger namens 1 
de Gemeente in rechte op zonder gedekt te 
zijn door een raadsbesluit zooals art. 143 Ge- · 
meentewet vereischt. 1 

Uwe Raad heeft bij arrest van 12 J anuari 
1931 N . J. 1931 bl. 266 beslist dat ook voor 
een faillissementsaanvrage een raadsbesluit 
noodig is. 

Hieruit volgt dat indien de Rijksontvanger 
voor een Gemeente optreedt krachtens art. 260 
Gemeentewet, hij beperkt is tot de rechtsmid
delen hem in de Invorderingswet gegeven. 

II. Schending en verkeerde toepassing va1, 
art. 162 Grondwet, art. 20 R. 0 ., artt. 1, 6 
en 8 Fw. en artt. 48 en 59 Rv. door dat het 
Hof het bestaan van den toestand van te 
hebben opgehouden te betalen heeft afgeleid 
uit het ingebreke blijven door venoeker om 
de beide belastingschulden te voldoen nadat 
het Hof in de tweede overweging van haar 
arrest heeft overwogen dat verzoeker "geen 
andere schuld dan belastingschuld blijkt te 
hebben", terwijl het Hof in haar laatste over
weging beslist dat het wel kunnen maar niet 
willen betalen voor de toepassing der Faillis
sementswet geen verschil maakt. 

Nu het Hof als vaststaand fe;t heeft aan
genomen dat verzoeker geen andere schulden 
dan de plaatselijke en rijksinkomstenbelastin
gen heeft, had het Hof behooren te onder
zoeken of uit het niet willen betalen van deze 
belastingschulden inderdaad ook was af te 
leiden het niet kunnen betalen zooals de toe
stand van opgehouden te hebben te betalen 
veronderstelt. 

Hiertoe was te meer reden nu aan het Hof 
bekend was waarom verzoeker niet wilde be
talen. 

Weshalve hij zich wendt tot Uwen Raad 
met het eerbiedig verzoek dat het hem moge 
behagen, voormeld arrest van het Gerechts
hof te Amsterdam te vernietigen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien, enz. ; 
0. dat de Faillissementswet dagteekent van 

30 September 1893 en zij in artikel 1 zonder 
te onderscheiden, of de schuld van publiek
dan wel van privaatrechterlijken aard is, aan 
eiken schuldeischer de bevoegdheid verleent 
de faillietverklaring van zijn schuldenaar te 
verzoeken, indien deze in den toestand ver
keert van te hebben opgehouden te betalen ; 

0. dat derhalve die bevoegdheid ook toe
komt aan den Ontvanger van 's Rijks directe 
belastingen te Amsterdam als door artikel 1 
der wet van 22 Mei 1845, S. 22, belast met 
de invordering dier belastingen en tevens 
krachtens evengemeld wetsartikel, de artikelen 
257 en 260 der Gemeentewet en de verorde
ning van Amsterdam op de invordering van 
de plaatselij ke inkomstenbelasting aldaar van 
laatstgemelde belasting, tenzij bovengenoemde 
wet van 22 Mei 1845, S. 22, of eenig ander 
wettelijk voorschrift dit zou verbieden; 

0. dat dit echter niet het geval is en dus 
moet worden aangenomen op grond van de 
algemeenheid der bepaling van artikel 1 Fw., 
dat de wetgever van 1893, boven de reeds 
door de Invorderingswet 1845 hem toegekende 
beYoegdheden ter invordering van 's Rijks di
rec te belastingen, den in artikel 1 dier wet 
genoemden Ontvanger eene andere bevoegd
heid heeft willen verleenen, welke hierin be
staat, dat hij het fai ll issement van een be
lastingschuldige kan aanvragen, indien deze 
in een toestand verkeert van te hebben opge
houden te betalen; 

0. dat dezelfde redeneering geldt voor de 
bevoegdheid van dien Ontvanger, waar hij, ge_ 
lijk onderwerpelijk, te Amsterdam geheven 
belasting naar het inkomen invordert en zulks 
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krachtens de zooeven genoemde artikelen der 
Invorderingswet 1845 en del' Gemeentewet en 
artikel 1 der aangehaalde plaatselijke ver
ordening; 

0. dat nu wel wordt beweerd dat, omdat 
voor faillietaanvrage krachtens artikel 143 
der Gemeentewet een Raadsbesluit noodig is , 
de Ontvanger daardoor beperkt wordt tot de 
rechtsmiddelen hem door de Invorderingswet 
1845 verleend, doch niet blijkt, dat in eene 
der feitelijke instanties is gesteld, dat dit 
Raadsbesluit in casu heeft ontbroken en der
halve dit argument, waar voor het constatee
ren van dit ontbreken een feitelijk onderzoek 
noodig is, in cassatie mag worden voorbij
gegaan; 

0. dat de eerste grief dus niet tot cassatie 
leiden kan; 

0. dat in het tweede middel aan het Hof 
verweten wordt niet te hebben onderzocht, of 
uit het niet willen betal en der belastingschul 
den inderdaad ook was a f te leiden het niet 

. In.innen betalen, zooals de toestand van op
gehouden te hebben te betalen veronderstelt; 

0. dat deze eisch evenwel geen steun vindt 
in de wet ; 

0. immers, dat artikel 1 Fw. als voorwaar
de voor de faillietverklaring alleen noemt -
ik citeer hier de Memorie van Toelichting - ; 
het ophouden met betalen door den schulde
naar, d.w.z. het objectieve, naakte feit van 
het niet voldoen van opeischbare schulden, 
waarvan de betaling gevorderd wordt; 

0. dat derhalve opgehouden te betalen plaats 
heeft zoowel bij weigering om te betalen als 
op grond van niet kunnen betalen, zoodat in 
beide gevallen de raison d'être van het fail
lissementsbesluit aanwezig is (v. d. Feltz, I, 
blz. 49); 

0 . dat mitsdien ook de tweede klacht on-
gegrond is ; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. wat het eerste middel betreft: 
dat de bouw van de wet van 22 Mei 1845 

S. 22, op de invordering van 's Rijks directe 
belastingen, deze is, dat die invordering ge
schiedt krachtens kohieren, die aan den ont
vanger ter invordering woràen ter hand ge
steld, waarna de ontvanger den belastingschul
d igen een aanslagbiljet toezendt, en, voor zoo
verre niet vóór of op de vervaldagen wordt 
betaald, tot de invordering van het verschul 
digde overgaat ; dat die invordering begint 
met het zenden van eene aanman ing om te 
betalen, onder kennisgeving, dat men anders 
door middelen, bij de wet bepaald, zal worden 
gedwongen; dat blijkens artikel 14 der wet, 
waarvan de aanhef luidt: ,,De invordering 
der directe belastingen geschiedt bij dwang
bevef", die middelen daaruit bestaan, dat de 
ontvanger een dwangbevel uitvaardigt en be
teekent, met bevel tot betaling, welk dwang
bevel wordt ten uitvoer gelegd ongeveer op 
den voet en de wijze, bij het wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering ten aanz ien van 
de tenuitvoerlegging van vonuissen en authen
thieke akten voorgeschreven, terwijl de ten
uitvoerlegging niet kan worden geschorst dan 
door een voor de 1·echtbank te behandelen en 

af te doen, met redenen omkleed, verzet; dat 
verder de wet nog regelt op welke wijze de 
belasting kan worden geïnd van hen, die be
zoldiging genieten uit 's Rijks kas ; dat in 
de wet ook is voorzien - artt. 7 en 9 - dat 
de belastingschuldige in staat van fai ll isse
ment of van kennelijk onvermogen is ver
klaard, en is_ geregeld welke gevolgen, o. a. 
eventueel de indiening ter verificatie van de 
vordering uit belastingschuld, dit voor de in
vordering van de belastingschulden heeft; 

dat eindelijk nog de rechten des ontvangers 
tot het leggen van beslagen, de verjaring der 
belastingen en het recht van voorrang van 
's Rijks schatkist in de wet regeling hebben 
gevonden benevens eenige andere onderwer
pen. die met de invordering in nauw verban,] 
staan; 

dat uit dit geheel van voorschriften en be
pal ingen blijkt, dat de ontvanger der directe 
belastingen tot invordering van die belastin
gen geene andere middelen mag toepassen dan 
die in de genoemde wet hem ter beschikking 
zijn gesteld; dat tot die middelen niet be
hoort een verzoek tot verklaring in staat van 
faillissement van den belastingschuld ige, welk 
verzoek trouwens in het steisel der wet van 
1845 ook niet zou passen en, in aanmerking 
genomen o. a. het recht van voorrang in ar
tikel 12 van 's Rijks schatkist met betrekking 
tot de directe belastingen toegekend, ook in 
den regel onnoodig zou zijn te achten; 

dat de wet van 1845 is tot stand gekomen, 
terwijl de toenmaals bestaande regelingen -
het derde boek van het Wetb. van Koophandel 
en de zevende titel van het derde boek van 
het Wetboek van Burgerlijke R echtsvordering 
- aan iederen schuldeischer de bevoegdheid 
gaven, het faillissement of, voor niet tot den 
handelsstand behoorenden, den staat van ken
nelijk onvermogen van zijn schuldenaar te 
verzoeken; 

dat, waar in de wet van 1845 een gesloten 
geheel van maatregelen tot invordering van 
' s Rijks directe belastingen werd tot stand ge
bracht, de wetgever, had hij den ontvanger 
dáárnaast de bevoegdheid tot het doen fai l
lietverklaren of tot het doen verklaren in 
staat van kennelijk onvermogen van den be
lasingplichtige willen toekennen, d it uitdruk
kelijk naast de andere middelen van invorde
ring, die ter beschikking van den ontvanger 
werden gesteld, had moeten bepalen en zulks 
nog te eerder, nu de wetgever omtrent het in 
staat van faillissement of van kennelijk on
vennoge n verkeeren van bel astingschuldigen 
wèl voorschriften met betrekking tot de in
vordering heeft gegeven; 

dat dus de ontvanger de bevoegdheid mist 
ter invordering van 's Rijks directe belastin
gen het faillissement van den belastingschul-

. dige te verzoeken, zoodat het middel gegrond 
is en het bestreden arrest, waarbij is be
krachtigd het vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam van 21 September 1931, bij 
welk vonnis de verzoeker tot cassatie op ver
zoek van den ontvanger der directe belastingen 
in staat van faillissement is verklaard, niet 
in stand kan bl ijven ; 

Vernietigt het bestreden arrest, en 
Rechtdoende ingevol ge art. 105 R. 0. 
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Vernietigt ook bovengenoemd vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam; 

Verklaart den ontvanger der directe belas
tingen te Amsterdam niet-ontvankelijk in zijn 
verzoek, strekkende tot het in staat van fail
lissement verklaren van J. H. Breman. 

Stelt de faillissementskosten vast op f 35 en 
het salaris van den curator op f 100. 

Brengt deze kosten en dit salaris ten laste 
van den aanvrager. 

(N. J.) 

28 December 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

De bouw van een rusthuis voor ouden 
van dagen betreft de huishouding der ge
meente, waaromtrent het oordeel aller
eerst staat aan den gemeenteraad. Van 
bezwaren van financieelen aard tegen de 
onderhavige uitgave is niet gebleken. Als 
een andere zeer dringende reden om goed
keuring aan de begrootingswijziging te 
onthouden kan niet gelden een aanhangig 
plan tot wijziging van de gemeentelijke 
grenzen, waarvan niet vaststaat of, en in 
hoeverre en wanneer het tot ui tvoering 
zal komen. 

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

den raad der gemeente Aengwirden tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 9 September 1931. n°. l02, 2• Afdeeling F., 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit van 1 September 1931 tot wijziging 
van de gem:eentebegrooting voor den dienst 
1931; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen van Bestuur, gehoord, advies van 

9 December 1931, n°. 737; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Miriister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 22 December 1931, n°. 13483, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Gedeputeerde Staten de goedkeuring 
aan deze begrootingswijziging hebben ont
houden, uit overweging, dat o. m . onder volg
nummer 388a op de begrooting wordt aange- . 
bracht een uitgaafpost, groot f 42.000 wegens 
"kosten van stichting van een rusthuis voor 
ouden van dagen te Luinjeberd" ; dat zoolang 
plannen tot wijziging van de gemeentelijke 
grenzen van Aengwirden aanhangig zijn, goed
keuring van den genoemden post bij Gedepu
teerde Staten bezwaar ontmoet ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
de stichting van het bedoelde rusthuis de uit
voering is van een reeds lang overwogen plan 
tot verbetering van de armenzorg, welk plan 
reeds bestond, vóórdat Gedeputeerde Staten 
te kennen hebben gegeven voornemens te zijn 
de inlij ving o. m . van de gemeente Aengwirden 
bij de gemeente Schoterland te bevorderen ; 
dat de stichting van het rusthuis op zich zelf 
in het belang is van de zorg voor de ouden van 
dagen ; dat de kosten van armenzorg door deze 
stichting niet belangrijk zullen worden ver
hoogd; dat de p lannen tot grenswijziging nu 
reeds meer dan 1 ½ jaar geleden zijn aange
kondigd en den raad sindsdien geen nadere 
voorstellen hebben be,·eikt; dat - wat er ook 

van deze grenswijziging zij - de verwezenlijking 
daarvan nog geruimen tijd zal duren en het 
niet aangaat gedurende dit tijdsverloop een 
beslist noodige verbetering van de armenzorg 
op te schorten ; dat in ieder geval de stichting 
van het bedoelde rusthuis aan haar doel zal 
bljjven beantwoorden en eventueele grenswijzi
ging ten deze geen invloed behoort uit te oefe
nen ; 

0. dat de bouw van een rusthuis voor ouden 
van dagen betreft de huishouding van de ge
meente, waaromtrent het oordeel allereerst 
aan den gemeenteraad staat ; 

dat in zoodanig geval, wanneer uit een 000-
punt van financieel beleid tegen de geraamde 
uitgave geen bezwaar bestaat, Gedeputeerde 
Staten niet dan om zeer dringende redenen goed
keuring aan de begrooting mogen onthouden ; 

dat, van bezwaren van financieelen aard tegen 
de onderhavige uitgave niet is gebleken, terwijl 
zich evenmin zeer dringende redenen voor doen, 
w'.':a~o_m goedkeuring aan de begrootings
WJJ z1gmg zou moeten worden onthouden; 

dat als zoodanig met name niet kan gelden 
het aanhangige plan tot wijziging van de ge
meentelijke grenzen van Aengwirden, waarvan 
niet vaststaat, of, in hoeverre en wanneer het 
tot uitvoering zal komen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland alsnog 
goedkeuring te verleenen aan het be~luit van 
den raad der gemeente Aengwirden van 1 Sep
tember 1931 tot wijziging van de gemeente
begrooting voor den dienst 1931. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast, enz . 

(A. B.) 

28 Decemb er 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Kerkgenootschappen . Art. 7.) 

Onder "gemeentebestuur" in art. 7 2de 
lid kan niet anders worden verstaan dan 
het bestuur der gemeente, waar het te 
stichten kerkgebouw zal worden opgericht. 
Wel kan de openbare orde in eene aan
grenzende gemeente mede in het geding 
worden gebracht, doch indien het bestuur 
der gemeente van vestiging met dit be
lang niet genoegzaam rekening zou hou
den, kan daartegen op de wijze, in den 
2en zin van art. 7 2e lid genoemd, voor
ziening worden gevraagd. 

Belanghebbenden kunnen aan geen enkel 
wettelijk voorschrift het recht ontleenen 
met de beweringen van andere betrokke
nen in kennis te worden gesteld en -des
wege door het gemeentebestuur te worden 
gehoord. 

De schoonheid van stad en land, hoewel 
een publiek belang, dient in casu buiten 
beschouwing te blijven, daar het in art. 7 
vereischt onderzoek beperkt is tot het be
lang der openbare orde. 

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

Kerkvoogden der Nederduitsch Hervonnde 
Gemeente . te Heerenveen (Schoterland) t-egen 
de beschikking van Ged. Staten van Fries-
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land van 15 Juli 1931, n°. 116, l e afd. B, 
waarbij door dat College ongegrond is ver
klaard een beroep van de Kerkvoogdij der 
Nederduitsch Hervormde Gemeente te Heeren
veen {Schoterland) van 27 April 1931 en van 
den K erkeraad dier gemeente van 30 April 
1931, tegen het bes! uit vau burgemeester en 
wethouders van Aengwirden van 10 April 
1931, n°. 4, waarbij krachtens artikel 7 der 
wet van 10 September_ 1853, S. 102, aan het 
Kerkbestuur der Roomsch-Katholieke parochie 
van den Heiligen Geest te Heerenveen toe
stemming is verleend voor het oprichten van 
een kerkgebouw binnen den afstand van 200 
ellen van een bestaande kerk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 9 
December 1931, n° . 760; 

Op de voordracht van ·Onzen Minister van 
Justit ie van 23 December 1931, le Afd. C. 
n° 821 · 

0. d~t burgemeester en wethouders van 
Aengwirden op 10 April 1931 aan het Kerk
bestuur der Roomsch-Katholieke Parochie van 
den Heiligen Geest te Heerenveen toestem
ming hebben verleend tot de oprichting van 
een kerkgebouw op een terrein, gelegen te 
Heerenveen {Aengwirden) nabij de Fok, ka
dastraal bekend gemernte Tjalleberd, sectie 
A , nummers 5398 er 6523, daarbij overwe
gende dat wel iswaar .e afstand tusschen het 
terrei~ der te bouwen Roomsch-Katholieke 
kerk en de bestaande kerk der Nederduitsch 
Hervormde Gemeente te Heerenveen (Scho
terland) gering is, doch dat zulks geen reden 
behoeft te zijn, om de toeste=ing tot kerk
bouw te weigeren, voornamelijk omdat geen 
gevaar voor het verstoren der openbare orde 
te duchL,n zal zijn, en dat de ingebrachte be
zwaren, die trouwens door den aanvrager zoo
veel mogelijk zijn weerlegd, niet van zooda
nigen ernstigen aard kunnen worden be
schouwd, om den gevraagden kerkbouw niet 
toe te staan; 

dat de Kerkvoogdij der Nederduitsch H er
vormde Gemeente te Heerenveen (Schoter
land) en de Kerkeraad dezer gemeente tegen 
deze beslissing bij Gedeputeerde Staten van 
Friesland bezwaar hebben gemaakt, in hoofd
zaak aanvoerende, dat het onderzoek van het 
gemeentebestuur op onvolledige en voor hen 
grievend ongelijke wijze is gehouden, door 
aan hen elke kennisne'l'ning van de repliek 
van den aanvrager op de door hen ingediende 
bezwaren te onthouden en voornamelijk door 
hun geen gelegenheid te geven tot dupliek; 
dat de aanvrager zich uitsluitend tot het ge
meentebestuur van Aengwirden heeft gericht, 
en · niet ook tot het gemeentebestuur van 
Schoterland, binnen welke gemeente de kring 
van 200 ellen gedeeltelijk is gelegen; dat het 
gemeentebestuur bij het onderzoek in het be
lang der openbare orde het belang van de 
schoonheid van stad en land heeft voorbijge
gezien; dat de in de wet genoemde afstand 
van 200 ellen feite lijk als regel zonder uit
zondering is bedoeld en deze afstand in dezen 
zeer aanmerkelijk en buiten noodzaak zou 
worden overschreden {lees verminderd) vrij
wel met meer dan de helft; dat niet als vast
staande mag worden aangenomen, dat de 

nieuwe situatie, die mogelijk nog zal worden 
veranderd door het afbreken van eenige pan
den, die thans reeds het eigendom zijn van 
den aanvrager, waardoor de toegang tot de 
nieuwe kerk vl ak tegenover de bestaande Ne
derduitsch Hervormde Kerk zal komen , in de 
toekomst geen aanleiding zal kunnen geven 
tot verstoring van de openbare orde, ook 
omdat niet alleen rekening moet worden ge
houden met de kerkgangers, en met de be
zoekers van curs,issen en bijeenkomsten, die 
in de kerkgebouwen worden gehouden, maar 
ook met de jeugd, die catechisaties en Zon
dagsschool bezoekt, terwijl ook de mogelijk
heid van eene eventueele processie-vrijheid in 
het oog moet worden gevat; 

dat Ged. Staten bij besluit van 15 Juli 
1931, n°. 116, le Afd. B, de ingestelde be
roepen ongegrond hebben verklaard, uit over
weging, dat, wat de formeele bezwaren aan
gaat, de wet geen voorschriften bevat omtrent 
de wijze, waarop het gemeentebestuur het on
derzoek moet houden en de adressanten dus. 
in dit opzicht niet in hunne rechten zijn ver 
kort; dat met "het gemeentebestuur" in ar
tikel 7, 2e !id, der wet van 10 April 1853, 
S. 102, klaarblijkelijk wordt bedoeld het be
stuur der gemeente binnen welke de plaats 
van vestiging is gelegen, en de aanvrager 
zich dus terecht enkel tot het gemeentebestuur 
van Aengwirden heeft gewend; dat, wat de 
feitelijke bezwaren betreft, de wet enkel een 
onderzoek in het belang der openbare orde 
voorschrijft en dus het belang van de schoon
heid van stad en land buiten beschouwing 
moet worden gelaten; dat zij - Ged. Staten 
- met burgemeester en wethouders van Aeng
wirden van oordeel zijn, dat, gelet op de be, 
staande verhouding tusschen de ingezetenen 
van de verschillende godsdienstige gezindten 
te Heerenveen, en mede gelet op het feit, dat 
de bezoekers van de nieuwe Roomsch-Katho-
1 ieke Kerk de bestaande Nederduitsch Her
vormde Kerk niet behoeven te passeeren en 
de kerkgangers dus elkander niet zullen hin
deren, het belang der openbare orde zich niet 
verzet tegen de oprichting van het nieuwe 
kerkgebouw op de voorgenomen plaats; dat 

· met allerlei mogelijkheden in eene verwijderde 
toekomst, gel ijk de adressanten aanvoeren, 
bezwaarl ijk rekening kan worden gehouden; 
dat burgemeester en wethouders van Aengwir
den daarom terecht toestemming voor de op
richting hebben verleend; 

dat van dit besluit K erkvoogden der Neder
duitsch Hervormde G emeente te Heerenvee n 
{Schoterland) bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat zij allereerst betwisten, dat 
zij door en bij de door het gemeentebestuur 
gevolgde methode van onderzoek niet in hunne 
rechten zouden zijn verkort; dat volgens hen 
ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijk 
wetsvoorschrift uit algemeene rechtsbeginselen 
volgt, dat bij een onderzoek in het belang der 
openbare orde vanwege de administratieve 
autoriteit ten aanzien van aanvrager en be
zwaarde de gelijkgerechtigdheid en gelijkheid 
dient te worden betracht, en de gelegenheid 
tot repliek door den aanvrager - nu deze 
gelegenheid eenmaal werd verleend - ook 
diende te worden gevolgd door eene gelegen-
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heid tot dupliek door de bezwaarde Kerk
voogdij; dat in elk geval hier het ontbreken 
van die gelegenheid tot dupliek genoopt heeft 
tot beroep bij de Gedeputeerde Staten; dat 
achterna blijkt, dat ten gevolge en ten be
hoeve van onderhandelingen tusschen het ge
meentebestuur en het Kerkbestuur over de 
voorgenomen transactie, betreffende terreinen, 
waaronder een terrein voor kerkbouw bestemd, 
het contact met het Kerkbestuur uit den aard 
der zaak voor het gemeentebestuur wel zeer 
vergemakkelijkt is geweest, doch dat dan •,oo
veel te meer het belang van openbare orde 
moest spreken, dat zelfs elke schijn van een
zijdigheid bij het onderzoek werd vermeden; 
dat ten tweede het gemeentebestuur, binnen 
welks ressort de vestiging van het nieuwe 
kerkgebouw wordt beoogd, zeker het gemeen
tebestuur is , waar de aanvraag aan gerwht 
dient te worden voor het als regel voorko
mend geval , dat de bij de wet bedoelde af
stand tusschen de gebouwen ook binnen die 
gemeente valt - en trouwens ook moeilijk 
een ander gemeentebestuur in aanmerking 
kan komen - doch dat in het bijzondere ge
val gelijk hier, dat die afstand niet binnen 
één gemeente ligt, de wet niet dwingt om 
uitsluitend het ééne gemeentebestuur compe
tent te oordeelen, zooals Ged. Staten overwe
gen en er volgens hen, appellanten, ten 
minste evenveel zoo niet meer voor te zeggen 
valt, om beide' gemeentebesturen gezamenlijk 
tot het onderzoek gehouden te achten, daar 
nu eenmaal het belang van de openbare orde 
bij de inachtneming van den afstand er voor 
beide gemeenten gelijkelijk bij , betrokken is 
en de zorg en de kosten voor het houden van 
politietoezicht eventueel ook niet alleen ten 
laste komt van de eene gemeente, doch van 
beide· dat ten derde wel aan Ged. Staten 
kan ~orden toegegeven, dat de wet kan wor
den gelezen als niet omvattende het belang 
van schoonheid van stad en land onder dat 
der openbare orde, doch zij, appellanten, dan 
vermeenen te kunnen verwijzen naar de vooral 
sedert die wet opgekomen opvattingen omtrent 
dat belang van schoonheid van stad en land, 
welke schoonheid van overheidswege steeds 
meer wordt erkend als een publiek belang, 
eene erkenning, die eer toe- dan afneemt, nu 
en in de toekomst; dat zij in dit verband dan 
ook poneeren, dat anders dan Ged. Staten 
overwegen, de beschouwing over de toekomst 
en de te verwachten eventualiteiten wel van 
belang moeten worden geacht voor de te nemen 
bes] iss ing; dat zij , appellanten, te dien opzichte 
aannemen, dat de beslissing van Ged. Staten 
arootendeels niet gedragen wordt door zulk 
~ene beschouwing omtrent de toekomst, doch 
dat dan daarmede die beslissing naar hun 
gevoelen ook grootendeels overtuigende waarde 
mist ; dat zij immers vermoenen, dat eene 
gelijke verwachting voor de toekomst alleen 
mag uitgesproken worden bij gelijk blijvende 
factoren als· in het verleden; dat de gepro
jecteerde afstand tusschen de kerkgebouwen 
eventueel goeddeels uit weg en straat zou be
staan, zoodat die weg en straat eerder ge
zegd kunnen worden eene verbinding op te 
leveren in plaats van eene scheiding, en zulk 
eene nabijheid dan grooter bezwaar kan op
leveren dan op grond van de verhouding van 

het oogenblik wel wordt aangenomen, nu die 
afstand en die scheiding afdoende · is; dat zij 
voor de omschrijving hunner bezwaren nog 
verwijzen naar hun beroepschrift bij Ged. 
Staten, ook voor de voorziening ten subsidiaire 
gevorderd , tot maatregelen van voorkoming 
van stoornis en hinder van klokkengelui. 
waarvan het geluid hemelsbreed doorkomt, 
van weerszijden, alsmede omtrent bepaling 
van plaats voor hoofdingang en voor toegangs
wegen; dat zij ter ondersteuning van hun 
standpunt nog aanvoeren, dat in de gegeven 
situatie de ontworpen plaats voor de nieuwe 
kerk geenszins de eenig mogelijke is; dat de 
geprojecteerde plaats immers het resultaat is 
van eene transactie van het gemeentebestuur 
en het Kerkbestuur, gelijk moge blijken uit 
het besluit van den gemeenteraad van Aeng
wirden van 7 Augustus 1931, houdende vast
stelling van een uitbreidingsplan, met een 
daarop voorkomend terrein voor kerkbouw, 
een en ander onder bes! uit tevens tot ruil van 
terreinen tusschen gemeente en Kerkbestuur; 
dat nu volgens hen bij eene verdere terrein
diepte, eigen aan het Kerkbestuur, een ruil
object in Noordelijke richting ad ± 75 meter 
ten Noorden van de geprojecteerde plaats, de 
gelegenheid zich biedt het terrein voor kerk
bouw ook op dien verderen afstand te stel
) en, waarbij het bezwaar van het niet in acht 
nemen van den wettelijken afstand ook goed
deels zou vervallen, terwijl zij, appellanten, 
zich de opmerking veroorlooven, dat het huns 
inziens in elk geval niet getuigt van over
maat van deferentie om het besluit tot het 
aangaan der transactie van ruil met vast
stelling van het uitbreidingsplan alreeds te 
nemen ; weshalve de appell anten Ons hebben 
verzocht het Kerkbestuur per Roomsch-Katho
lieke Parochie van den Heiligen Geest te 
Heerenveen alsnog niet-ontvankelijk te ver
klaren in zijn verzoek tot oprichting van een 
kerkgebouw, als verzocht bij verzoekschrift 
aan het gemeentebestuur van Aengwirden, en 
alleen aan di t gemeentebestuur, en voorts om 
in elk geval doende in hoogste instantie, wat 
de beide eerste instanties reeds hadden be
hooren te doen, primair de verzochte op
richting binnen den afstand van 200 ellen of 
meter van het kerkgebouw van de Kerkvoogdij 
niet toe te laten, onder vernietiging van de 
beslissing in eersten en tweeden aanleg, sub
sidiair eene eventueele oprichting binnen dien 
afstand niet anders toe te laten dan onder be
perkende bepalingen tot waarborg en voorzie
ning betreffende den ruimst mogelijk te ne
men afstand van hoofdingang van elk der 
beide gebouwen, alsmede van eventueel te 
plaatsen klok, alsmede van den tijd van lui
den vóór en tijdens diensten en plechtigheden, 
benevens van elke andere noodig geachte voor
ziening betreffende toegangswegen of verbin
dingen door of langs andere perceelen van het 
Kerkbestuur naar het kerkgebouw; 

0. dat krachtens artikel 7, le lid , van de 
wet van 10 September 1853, S. 102, voor de 
oprichting van een gebouw tot uitoefening van 
den openbaren godsdienst binnen den afstand 
van twee honderd ellen van eene bestaande 
kerk, in het belang der openbare orde een 
onderzoek omtrent de plaats van vestiging is 
ve1·eischt, terwijl volgens het 2e lid omtrent de 
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oprichting in eersten aanleg door het gemeen
tebe tuur wordt beslist; 

dat onder het gemeentebestuur niet anders 
kan worden verstaan dan het bestuur der ge
meente, waar het bedoelde gebouw zal worden 
opgericht; 

dat in het onderwerpelijke geval het Kerk
bestuur der Roomsch-Katholieke Parochie van 
den Heiligen Geest te Heerenveen het kerk
gebouw wenscht op te richten in de gemeente 
Aengwirden, zoodat terecht aan het bestuur 
van deze gemeente de in artikel 7, 2e lid, 
bedoelde toelating is verzocht; 

dat nu wel in de naburige gemeente Scho
terland eene kerk van de Nederduitsch Her
vormde Gemeente staat binnen den afstand 
van twee honderd ellen van de plaats van 
vestiging van het op te richten gebouw, doch 
dat het bestuur van deze gemeente niet ge
roepen kan zijn omtrent de toelating van de 
oprichting van een tot u itoefening van den 
openbaren godsdienst bestemd gebouw in eene 
andere gemeente eene bes! i sing te nemen; 

dat weliswaar de openbare orde in eene 
aangrenzende gemeente mede in het geding 
kan worden gebracht, doch dat, indien het 
bestuur der gemeente van vestiging met dit 
belang niet genoegzame rekening zou houden, 
daartegen op de wijze, in den 2en zin van 
artikel 7, 2e lid , genoemd voorziening kan 
worden gevraagd; 

0. dat de appellanten zich voorts in hunne 
rechten verkort achten, omdat aan hen de 
kennisneming van de repliek van den aan
vrager en de gelegenheid tot dupliek zou zijn 
onthouden ; 

0. dienaangaande, dat artikel 7 der meer
genoemde wet in het belang der openbare 
orde een onder~oek voorschrijvende omtrent de 
plaats van vestiging, niets inhoudt betreffen
de de wijze, waarop dit onderzoek behoort te 
geschieden, terwijl belanghebbenden aan geen 
enkel wettelijk voorschrift het recht kunnen 
ontleenen met de beweringen van andere be
trokkenen in kennis te worden gesteld en des
wege door het gemeentebe tuur te worden ge
hoord ; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak : dat aan 
de appel lanten kan worden toegegeven, dat de 
schoonheid van stad en land a ls publi ek be
la ng is te beschouwen, doch dat, daar het in 
artikel 7 der wet vereisrhte onderzoek beperkt 
is tot het belang der openbare orde, andere 
publieke belangen, als hier bedoeld, buiten 
beschouwing dienen te blijven; 

dat met Ged . Staten op de in hun beslui t 
aangegeven gronden moet worden aangeno
men, dat het belang der openbare orde zich 
tegen de oprichting van het nieuwe kerkge
bouw op de voorgenomen plaats niet verzet; 

dat ook niet waarschijnl ijk is eene zooda
nige stoornis door klokkengelui, dat daarom 
de vergunni ng zou moeten worden geweigerd ; 

dat Ged. Staten mitsdi en terecht het bestre
den besluit van burgemeester en wethouders 
van Aengwirden hebben gehandhaafd ; 

Gez ien de genoemde wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van J ustitie is belast enz. 

(A.B.) 

28 D ece1nbe1· 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 37.) 

De wet kent schorsing niet anders clan 
als een straf. Tot het treffen van een 
maatregel, waardoor aan den onder11·ijzer, 
in afwachting van het hem door den ge
meenteraad te verleenen ontslag, het ver
vullen van zijne betrekking zou worden 
belet, hadden B. en W. slechts door toe
passing van art. 39 kunnen geraken . De 
R aad had de uitwerking van den eenmaal 
getroffen strafmaatregel moeten afwach
ten, al vorens tot het verleenen van ont
slag te kunnen overgaan. Nu hij het ont
slag heeft verleend binnen den termijn, 
voor welken de schors ing gold, kan het 
daartoe strekkend bes! uit ni et blijven ge
handhaafd. 

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

door 1 °. den raad der gemeente Baarderadeel 
en 2°. de Oudercommissie voor de openbare 
lagere school te Huins, gemeente Baardera
deel, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 15 Juli 1931, n°. 121, l e Afd. 
B ., waarbij het besluit van d ien raad, van 24 
J uni 1931 , n° . 5, tot het verleenen met in
gang van dien datum van ongevraagd ont
slag aan ,v. Tieman als hoofd der openbare 
lagere school te Huins, gemeente Baardera
deel, is vernietigd; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
9 December 1931, n°. 743; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 
22 December 1931, n°. 8485, Afd. L. 0. A.; 

0. dat de raad der gemeente B aarderadeel 
bij besluit van 24 J uni 1931, n°. 5, aan W. 
Tieman met ingang van dien datum ontslag 
heeft verleend als hoofd der openbare lagere 
schoei te Huins, uit overweging, dat W. Tie
man hoofd der openbare lagere school te 
Hui~s is benoemd, onder gehoudenheid tot 
nakoU:ing van de bepalingen der verordeni ng 
tot regeling van het openbaar lager onderwijs 
in deze gemeente; dat volgens art. 8 dier 
verordening Tieman verplicht is te wonen in 
het dorp, waar de school is gevestigd, aan 
welke hij verbonden is; dat bij schrijven van 
20 April 1931, n°. 306, Tieman op deze ver
plichting is gewezen en hem tot u iterlijk 12 
Mei 1931 dispensatie van deze bepaling is 
verleend· dat niettegenstaande deze waar
schuwing Tieman zich niet aan deze verplich
ting heeft gehouden; dat volgens artikel 9 
van dezelfde verordening de onderwijzer, wan
neer hij wegens ongesteldheid of ziekte ver 
hinderd wordt zijn betrekking waar te nemen, 
zoo spoedig mogelijk daarvan kennis geeft 
aan burgemeester en wethouders en den In
specteur van het lager onderwijs; dat niet
tegenstaande Tieman herhaaldelijk op deze 
verplichting is gewezen, hij bij herhaling in 
gebreke is gebleven daaraan te·voldoen; dat 
Tieman op grond van deze omstandigheden 
door burgemeester en wethouders in overleg 
met den Inspecteur van het lager onderwijs 
in de inspectie Franeker met ingang van 10 
Juni 1931 voor den tijd van een maand is 
geschorst met behoud van zij n jaarwedde; dat 
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Tieman artikel 8 der voormelde verordening 
blijft overtreden; dat hij mitsdien in het be
lang van het onderwijs aan de openbare la
gere school te Huins niet langer als hoofd 
der school kan worden gehandhaafd; 

dat, nadat W. Tieman van dit rnadsbesluit 
bij Ged. Staten van Friesland in beroep was 
gekomen, deze bij besluit van 15 Juli 1931, 
n°. 121, le Afd. B., het raadsbesluit hebben 
vernietigd, uit overweging, dat W. Tieman 
bij besluit van burgemeester en wethouders 
van Baarderadeel van 8 Ju11i 1931 voor den 
tijd van één maand met behoud van jaar
wedde werd geschorst om twee redenen, ui. 
1 °. dat hij niettegenstaande waarschuwii,g 
zich niet heeft gehouden aan de verplichting. 
om in Huins te wonen; 2°. omdat hij in ge
breke is gebleven zoo spoedig mogelijk aan 
burgemeester en wethouders en den l11spec
teur kennis te geven van verhindering wegens 
ziekte; dat de appellant daarna door den 
raad der gemeente Baarderadeel, nog vóór 
dat de schorsing was afgeloopen, is ontsla
gen met ingang van een datum die nog valt 
in de schorsingsperiode, en dat als motief voor 
dat ontslag wordt aangevoerd, dat hij artikel 
8 der Verordening op het lager onderwijs 
(wonen in Huins) is blijven overtreden; dat, 
daar de straf van schors ing, aan den appel
lant opgelegd toch zeker de bedoeling had 
hem te waarschuwen, om met zijn overtre
dingen niet door te gaan, redelijkerwijs mocht 
worden verwacht, dat was afgewacht, of de 
straf aan haar doel had beantwoord en eerst 
daarna bij opnieuw in gebreke blijven tot 
ontslag was overgegaan; dat moeilijk kan 
worden geëischt, dat iemand, die geschorst is 
en dus niet als onderwijzer mag optreden, 
toch gedurende djen tijd in de plaats zijner 
werkzaamheden blijft wonen; dat het ontslag 
dan ook niet gerechtvaardigd is ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de raad der gemeente Baarderadeel en de 
Oudercommissie voor de openbare lagere school 
te Huins, gemeente Baarderadeel, handelende 
ter uitvoering van een door de ouders van 
schoolgaande kinderen op een ouderavond ge
nomen besluit, bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat de gemeenteraad aanvoert, dat met de 
schors ing geenszins werd beoogd, den ge
chorste te waarschuwen, niet voort te gaan 

met zijne overtredingen, doch dat de schor
sing plaats had in afwachting van het ontslag, 
dat, indien de gemeenteraad op 8 Juni 1931 
bijeen ware geweest, hem direct zonder voor
afgaande schors ing ontslag zou zijn verleend; 
dat derhalve nimmer de bedoeling heeft voor
gezeten, Tieman bij wijze van straf eerst te 
schorsen, doch het schorsingsbesluit beoogde, 
zoo spoedig mogelijk een eind te maken aan 
den uiterst gespannen toestand en door het 
aanstellen van een ander hoofd weer te voor
zien in een geregelden gang van het onder
wijs; dat z. i. Ged. Staten zich niet voldoen
de rekenschap hebben gegeven van de gevol
gen voor het onderwijs, verbonden aan het 
handhaven van een schoolhoofd, die niettegen
staande herhaalde waarschuwing, zich telken
male onttrekt aan school en dorp, waardoor 
het noodzakelijk contact tusschen hem en leer
lingen en ouders ten eenenmale ontbreekt; 

dat de Oudercommissie voornoemd aanvoert, 
dat Tieman meer in Leeuwarden dan in Huins 
vertoefde, waardoor ouders en kinderen niet 
vol doende voeling met hem konden houden; 
dat er een goede woning voor het hoofd der 
school beschikbaar is; dat Tieman herhaal
delijk uit school weg bleef, voorgevende ziek 
of zenuwziek te zijn, doch dat velen hem dan 
rustig in Leeuwarden zagen rondloopen ; dat 
Tieman zijn leerlingen tijdens de schooltijden 
dikwijls zonder noodzaak aan hun lot over
laat, door hun eenvoudig leesboekjes uit de 
schoolbibliotheek te verstrekken om daarnit 
voor zichzelf te lezen, in afwijking van den 
lesrooster; dat h. i. een terugkeer van eon 
geschorst en ontslagen hoofd ongewenscht is 
te achten; dat zij verzoekt, het ontslag alsnog 
te handhaven; 

0. ten aanzien van het beroep der Ouder
commissie, dat deze commissie, welker voor
zitter en leden niet in hunne hoedanighei<l 
van ouders van schoolgaande kinderen in be
roep zijn gekomen, doch als Oudercommissie 
u itvoering gevende aan een op een ouder
avond genomen besluit, niet tot het instellen 
van beroep gerechtigd is; 

dat toch blijkens artikel 4 van Ons besluit 
van 31 December 1920, S. 951, tot uitvoering 
van artikel 20 der Lager Onderwijswet 1920, 
de Oudercommissie ten doel heeft de goede 
verstandhouding en samenwerking van school 
en huis te bevorderen; dat zij slechts ter be
reiking van dit doel een schakel vormt tus
schen ouders en onderwijzers, gemeentebestu
ren en school toezicht, terwijl de vertegen
woordiging door de commissie van de in ar
tikel 2 van Ons evengenoemd besluit genoem
de personen, geacht moet worden zich ook niet 
verder uit te strekken clan ter bereiking van 
het evengemelcle doel; 

dat onder deze taak der Oudercommissie het 
instellen van beroep niet kan geacht worden 
te vall en; 

dat mitsdien de commissie niet is aan te 
merken als belanghebbende bij de vernietiging 
of verbetering van het be treden bes! uit in den 
zin van artikel 17 der Lager Onderwijswet 
1920, en niet in haar beroep kan worden ont
vangen; 

0. ten aanzien van het beroep van den 
gemeenteraad, dat deze wel ontvankelijk in 
zijn beroep is, zoodat op dat beroep ook over 
de hoofdzaak moet worden beslist; 

0. daaromtrent, dat blijkens de stukken 
burgemeester en wethouders met de schorsing 
niet hebben beoogd een straf op te leggen, 
doch enkel een ordemaatregel te treffen, 
waardoor aan W . Tieman, in afwachting van 
het hem door den gemeenteraad te verleenen 
ontslag, het vervullen van zijne betrekking 
zou worden belet; 

dat echter de Lager Onderwijswet 1920 eene 
schorsing anders dan als straf - geregeld in 
artikel 37 - niet kent en b,ugemeester en 
wethouders tot het beoog,;le doel slechts door 
toepassing van art. 39 hadden kunnen gera
ken, zoodat aan de onderhavige schors ing -
gelijk Ged. Staten terecht hebben geoordeeld 
- het karakter van straf niet kan worden 
ontzegd; 

dat voorts met Gedeputeerde Staten moet 
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worden aangenomen, dat in ieder geval de uit
werking van den eenmaal getroffen strafmaat
regel had moeten zijn afgewacht, alvorens de 
gemeenteraad tot het verleenen van ontslag 
had kunnen overgaan; 

dat mitsdien het ontslag terecht door Ged. 
Staten is vernietigd; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

a. de Oudercommissie voornoemd niet-ont
vankel ijk te verklaren in haar beroep; 

b. het beroep van den raad der gemeente 
Baarderadeel ongegrond te verklaren. 

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

30 Dece11iber 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 74 j 0

• art. 
80.) 

De woorden "voordat tot den bouw werd 
besloten" in het l e en 2e Jid kunnen be
zwaarlijk anders worden uitgelegd dan dat 
hiermede wordt bedoeld het besluit, geno
m en door den Raad of in beroep door 
Ged. Staten of Kroon op de ingevolge 
art. 72 gedane aanvrage om medewerking 
tot schoolstichting. u de voor den school
bouw te gebruiken grond reeds eigendom 
van het schoolbestuur was, toen de Raad 
het bes! uit tot het verleenen van mede
werking nam, kan de waarde van den 
grond strekken ter voldoening van de waar. 
borgsom. 

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

het Bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Volksonderwijs te Haulerwijk, gemeente Oost
stell ingwerf, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Friesland van 9 Juli 1931, n°. 108, 
2e afd. F ., waarbij in een geschil tusschen 
den appellant en burgemeester en wethouders 
van Ooststellingwerf betreffende de toepas
s ing van art. 80, le lid, der Lager Onderwijs
wet 1920, krachtens het 4e lid van dit artikel 
is bes! ist, dat de geschatte waarde van den 
door den appellant in Februari 1930 aange
kochten grond noch geheel noch ten deele kan 
strekken ter voldoening van de waarborgsom, 
verschuldigd voor de in het besluit van den 
raad der gemeente Ooststellingwerf van 20 
Februari 1930 bedoelde nieuw te stichten bij
umdere lagere school; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
1 December 1931, n°. 638; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 December 1931, n°. 15958, afd. L . 0. F.; 

0 . dat Ged. Staten van Friesland bij be
sluit van 9 Juli 1931 krachtens art. 80, 4e 
lid , der Lager Onderwijswet 1920 hebben be
si ist, dat de geschatte waarde van den door 
het Bestuur der Vereeniging voor Chr istelijk 
Volksonderwijs te· H aulerwijk in Februari 
1930 aangekochten grond noch geheel noch ten 
deele kan strekken ter voldoening van de 
waarborgsom, verschuldigd voor de in het be
slui t van den raad van Ooststellingwerf van 
20 Februari 1930 bedoelde nieuw te bouwen 
bijzondere lagere school ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat blijkens de stukken het Schoolbestuur op 2 
Januari 1930 bij den gemeenteraad van Oost
stellingwerf heeft ingediend eene aanvrage ex 
artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 om 
uit de gemeentekas te mogen ontvangen de 
benoodigde gelden voor de stichting eener bij
zondere lagere school te Haulerwijkboven, be
vattende 3 lokalen; dat de raad op deze aan
vrage den 20 Februari 1930 gunstig heeft be
schikt; dat het Schoolbestuur in Februari 
1930 is overgegaan tot aankoop van den voor 
den school bouw benoodigden grond ; dat het 
Schoolbestuur de op de in art. 85 der wet 
omschreven wijze geschatte waarde • van den 
grond ingevolge art. 74, 2e lid , wenscht te 
doen strekken ter voldoening van de waar
borgsom bedoeld in artikel 73, l e lid, letter 
b; dat burgemeester en wethouders hiertegen 
bezwaar hebben, omdat huns inziens moet wor
den aangenomen, dat, in strijd met de in art. 
74, gestelde voorwaarde de grond niet reeds 
eigendom der Schoolvereeniging was, voordat 
(art. 74. 2) tot den bouw der school werà be
sloten; dat het Schoolbestuur zich met de 
zienswijze van burgemeester en wethouders 
niet kan vereenigcn; dat het zich stelt op 
het standpunt, dat de Lager Onderwijswet 
1920 onder cheidt tusschen schoolstichting en 
schoolbouw en in J anuari 1930 wel tot de 
stichting, maar niet tot den bouw der school 
was besloten, zijnde dit laatste eerst geschied 
na het besluit van den ràad tot het verleenen 
der gevraagde medewerking tot de stichting, 
d. w. z. nadat de grond reeds was aanga. 
kocht; dat het Schoolbestuur op grond van 
het vorenstaande geen genoegen heeft geno
men met de beschikbaarstelling door burge
meester en wethouders van een bedrag, gelijk 
aan den eersten termijn der aannemingssom 
ad f 6450, verminderd wegens verschuldigde 
waarborgsom met 15 % der geraamde kosten, 
groot f 31,921.95 of f 4788.29 is f 1661. 71; 
dat volgens art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920 het bestuur eener rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging, welke in eene ge
meente eene bijzondere I agere school wenscht 
te vestigen, tot den raad dier gemeente eene 
aanvrage kan richten om ten behoeve van 
die school de voor de stichting van een ge
bouw benoodigde gelden te ontvangen; dat 
eene aanvrage als vorenbedoeld, als hoedanig 
ook het door het schoolbestuur destijds bij den 
raad van Ooststellingwerf ingediende verzoek 
moet worden aangemerkt, dus betreft een 
verzoek om medewerking tot schoolbouw en 
de aanvragende rnreeniging op het tijdstip 
van de indiening der aanvrage derhalve tot 
den bouw eener school moet hebben besloten; 
dat de wet voor eene onderscheiding tusschen 
schoolstichting en schoolbouw als het school
bestuur maakt, geen aanleiding geeft, het
geen o.m. blijkt uit art. 74, le l id, waar is 
bepaald, dat de stichtingskosten omvatten, 
beha! ve de kosten van den grond en de eerste 
inrichting, die van den bouw; dat Ged. Sta
ten, met het oog op het voorgaande, met bur
gemeester en wethouders aannemen, dat op 
het tijdstip, waarop de schoolvereeniging ge
acht moet worden tot den bouw der school te 
hebben besloten, namelijk 2 Januari 1930, de 
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voor dien bouw te bezigen grond niet reeds 
het eigendom der vereeniging was en mitsdien 
de geschatte waarde van dien grond niet kon 
strekken ter voldoening van de krachtens art. 
73 te storten waarborgsom; 

dat het Schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het gemeentebestuur medewerking heeft 
verleend om op 13 September 1930 den grond 
te doen schatten door eene wettelijk aange
wezen commissie van drie deskundigen, die 
de waarde van den grond bepaalde op f 4296; 
dat toch, indien het gemeentebestuur van 
oordeel was, dat deze grond niet kon worden 
aangemerkt als grond "die eigendom . .... . 
van de vereeniging was, voordat tot den bouw 
was besloten", deze schatting niet had kunnen 
plaats vinden ; dat alsdan de gemeente den 
grond zelf had behooren te koopen, ingevolge 
art. 74, 1 id 1 a, le zinsnede; dat het School
bestuur, door het feit, dat de gemeente mede
werking verleende tot de schatting van den 
grond, niet ander~ kan verwachten, dan dat 
de waarde van den grond kon strekken ter 
voldoening van de waarborgsom; dat de wet 
wel degelijk onderscheid maakt tusschen 
schoolstichting en school bouw; dat dit zijns 
inziens onder meer duidelijk blijkt uit de 
woorden van het le lid van art. 73 ; dat het 
beroep van Ged. Staten van Friesland op art. 
74, le I id, zijns inziens niet opgaat, omdat 
in dit artikel sprake is van stichtingskosten en 
niet van stichting; dat het Schoolbestuur in 
eene be I i sing door den gemeenteraad over 
eene aanvrage ex art. 72 der wet niet anders 
ziet clan een principieel besluit tot medewer
king; dat de bouw van de school zijns inziens 
een zaak van later orde is; dat het School
bestuur het normaal en redelijk acht, dat een 
Schoolbestuur eerst beslist om over te gaan 
tot de stichting van een school en dat, wan
neer een gemeentebestuur ingevolge art. 75 
besloten heeft medewerking te verleenen, 
daarna het school bestuur een besluit neemt 
tot den bouw; dat hierbij nog moge worden 
opgemerkt, dat stichting van een school kan 
plaats hebben, zonder bouw, namelijk in het 
geval , bedoeld in art. 77, lid 2, der wet: 
aanbieding van een bestaand gebouw; 

0. dat ingevolge art. 74, le lid, onder a, 
der Lager Onderwijswet 1920 de stichtings
kosten , bedoeld in het le en 20 lid van art. 
73, omvatten de kosten ter verkrijging vau 
den grond , of, wanneer grond wordt gebruikt, 
die eigendom der gemeente of van de instel
ling of vereeniging is, voordat tot den bouw 
werd besloten, de geschatte waarde daarvan; 

dat voorts het 2e lid van art. 74 in aan-
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sluiting aan het le lid bepaalt, dat, indien 
grond wordt gebruikt, die eigendom der in
stell ing of vereeniging is, voordat tot den bouw 
werd besloten, de waarde van dien grond 
wordt geschat en die waarde kan strekken ter 
voldoening van de waarborgsom; 

dat op grond van het onderlinge verband 
moet worden aangenomen, dat de woorden 
"voordat tot den bouw werd besloten", in het 
2e lid dezelfde beteekenis hebben als in het 
le lid; 

dat blijkens de geschiedenis van het tot 
stand komen der wet in het le lid aanvanke. 
lijk slechts clan de geschatte waarde van den 
grond tot de stichtingskosten werd gerekend, 
wanneer grond werd gebruikt, die eigendom 
der gemeente i , voordat tot den bouw werd 
besloten; 

dat hier de woorden "voordat tot den bouw 
werd besloten" bezwaarlijk anders kunnen 
worden uitgelegd dan dat hiermede wordt be
doeld het besluit, dat door den gemeenteraad 
eventueel in beroep door Gedeputeerde Staten 
of door Ons wordt genomen op de ingevolge 
art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 door het 
Schoolbestuur gedane aanvrage om medewer
king voor schoolstichting; 

dat aan de gelijkluidende woorden in het 
2e lid van art. 74 dezelfde beteekenis behoort 
te worden toegekend; 

dat blijkens nader . op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur ingewonnen inlichtingen 

in het onderhavige geval op 20 Februari 
1930, datum, waarbij de gemeente de gevraag
de medewerking heeft verleend, de voor den 
schoolbouw te gebruiken grond reeds eigen
dom van het School bestuur was; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte heb
ben beslist, dat de waarde van den grond niet 
kan strekken ter voldoening van de waar
borgsom; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslu it 
van Ged. Staten te bepalen, dat de geschatte 
waarde van den door het Bestuur der Ver
eeniging voor Christelij k Volksonderwijs te 
Haulerwijk aangekochten grond geheel of ten 
deele kan strekken ter voldoening van de 
waarborgsom, verschuldigd vóor de in het be
sluit van den raad van Ooststellingwerf van 
20 Februari 1930 bedoelde nieuw te stichten 
bijzondere lagere school. 

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

(A.B.) 

18 
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AANVULLINGEN 1931 

12 Januari 1931. ARREST van den Hoogon 
Raad. (Fw. artt. 1, 15; Gemeentewet artt. 
143, 179.) . . . 

Faillietverklaring in ca at1e vermet1gd 
en de oorspr. aanvrager (g meente Rotter
dam) a lsnog niet-ontv. verklaard in het 
verzoek tot faillietverkl. 

Vaststelling faillissementskosten en sala
ris curator. 

Arrest in het openbaar uitgesproken. 

De Hooge Raad, enz. ; . 
Gezien het vorenstaand verzoekschrif t met 

de daarbij overgelegde stukken e~ de onder 
het verzoek chrift gestelde conclusie van den 
Procureur-Generaal strekkende tot enz.; 

Gehoord de toeli~hting en bestrij dmg van 
het beroep in raadkamer; (Voor de Gemeente 
Rotterdam gepleit door Jhr. M r. A . K. C. de 
Brauw, B ed.) ; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de verzoekster zoowel in eer ten aanleg 

a ls in honger beroep de ontvankelijk!1eid van 
het namens de gerequestreerde 111ged1end ver
wek tot faillietverklaring heeft bestreden op 
grond dat tot het doen van die aanv rage niet 
een bes luit door den R aad der gemeente R ot-
terdam wa genomen; . 

dat di t verweer bij het bestreden arrest 1s 
verworpen op grond der navolgende overwe
gingen: 

.,dat daargelaten of niet een dus?anige a~~
vrage door de Gemeente zonder u1tdrukkehJk 
raadsbe luit moet worden ontvangen op grond 
van de bepalingen van art. 179r der Gemeen
tewet zooals de Rechtbank overwoog of op 
grond van de bepaling van art. 179e der Ge
meentewet zooals de raadsman der Gemeente 
stolde een' en ander in verband met den aan
hef v~n art. 179 der Gemeentewet in a ll en 
gevall e de Gemeente bevoegd was tot haar 
optreden in deze op grond van de bepaling van 
art. 179 aanhef en sub a der Gemeent':'wet, 
waarbij wordt bepaald, dat tot het dage liJksch 
bestuur der Gemeente aan Burgemee ter en 
Wethouders opgedragen behoort het ui tvoernn 
der verordeningen van den Raad; 

dat toch bij raadsbesluit der Gemeente Rot
te rdam van 18 Febrnari 1921 is besloten aan 
appellante ten behoeve van de uit_voering van 
een bekend bouwplan van 66 middenstand -
woningen in die Gemeente onder eerste hypo
theek van den grond en de opsta Il i ng een 
bouwcrediet te verstrekken van f 403,200 onder 

meerdere hier thans niet van belang zijnde 
voorwaarden; . 

dat nu als uitvoering van dat raadsbes_lu1 t 
mag worden beschouwd niet a ll een het sluiten 
van de voormelde crediethypotheek en het ver
leenen van het orediet aan appellante, op 
grond van welk crediet de tha11;1 gevorderde 
som door appell a nte schuldig 1s geworden , 
maar ook het treffen van de verdere maat
regelen; dat de in~_evolge voornoemd raads
besluit tu schen part1J en gesloten overeenkomst 
tusschen haar naar behooren werd nageleefd 
en de Gemeente daarbij geen schade leed, tot 
welke maatregelen, toen zij hare verplichtin
gen niet nab.·wam, ook behoorde het 10d1enen 
van hare failli sementsaanvraag, nadat aan 
Burgemeester en Wethouders was geb_leken, 
dat zij tot het nakomen van hare verplicht10-
gen tegenover de Gemeente onmachtig was; 
dat alzoo nu gelij k uit het overgelegde a f
schrift der notulen van de vergader10g van 
Burgemeester en Wethouders van 22 Augustus 
1 930 gebleken is, een besluit _daartoe door _hen 
i genomen, de Gemeen~ 1_n" hare fa1l11sse
mentsaanvraag ontvankehJk 1s ; 

0. dat bij het middel niet wordt opgekomen 
tegen 's Hofs besliss ing dat het raadsbesluit 
van 18 Februari 1921 wordt beheerscht door 
de bepaling van art. 179a der Gemeentewet, 
doch enkel tegen de be hss1ng dat het aan
vragen van faillietverklarin!l" ,,uitvoeren" in 
den zin van gemelde bepahng1_ van be?oeld 
raadsbesluit zou zijn, zulks terw1Jl daarb1J aan 
Burgemeester en \Vethouders de bevoegdheid 
tot de aanvrage niet was toegeke1;1d_; . 

0. dat de gerequc treerde de Jmsthe_1d der 
a ldus bestreden beslissing heeft verdedigd en 
voorts heeft betoogd, dat, a l zou de bevoegd
heid van Burgemeester en Wethouders om to 
de aanvraag te bes luite n niet voortv loe1~n ui t 
art. 179a, zij in ieder geval zou volgen mt het
geen is bepaald ond r e en r van dat art, kei ; 

0. omtrent een en ander: 
dat art. 134 der Gemeentewet aan den Raad 

toekent alle bevoegdheid met betrnkking tot 
de regeling en het bestuur van de huishouàing 
der gemeente, die niet bij die of oenige andere 
wet aan den Burgemeester of aan Burgemees
ter en Wethouders is opgedragen; 

0. dat derhalve het besluit van Burgemees
ter en Wethouders van Rotte rdam van 22 
Augu tus 1930 tot de aanvrage van het faillis
sement van verzoekster moet berusten op een 
bij rondere wetsbepa li ng; 

0. dat zulk een aanvrage naar haren aard 
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niet is te beschouwen als uitvoering van het 
besluit van den Raad tot het sluiten van een 
crediethypotheek en het verleenen van een cre
diet aan de verzoekster ten behoeve van de 
uitvoering van een bouwplan als voormeld 
noch als een maatregel, strekkende tot beheer 
van gemeentelijke inkomsten; 

0 . dat derhalve Burgemeester en Wethou
ders ten deze de bevoegdheid tot de aanvrage 
niet konden ontleenen aan art. 179a of 179e 
der Gemeentewet; 

0. dat die bevoegdheid evenmin steun vindt 
in art. 179,· der wet; 

dat immers, voor zoover een faillissements
aanvrage zou kunnen worden aangemerkt als 
een conservatoiren maatregel, deze maatregel 
toch niet wu zijn genomen "alvorens de ge
meente tot het voeren van een rechtsgeding 
gemachtigd zij", dus in afwachting van zulk 
een machtiging; dat voorts hier al evenmin 
sprake is van voorkoming van verjaring of 
verl ies van recht of bezit, daar toch zeker niet 
elke faillissementsaanvrage zulk een karakter 
heeft, terwijl van dèze aanvrage dienaangaan
de niets is gesteld of gebleken en, hetgeen 
vom het eerst in cassatie met betrekking tot 
dit punt is gesteld, buiten beschouwing moet 
bl ijven; 

0. dat m itsdien, waar vaststaat dat geen 
raadsbesluit tot het aanvragen van het faill is
sement is genomen, de gemeente niet bevoeg
delij k bij de aanvrage is opgetreden, zoodat 
het middel is gegrond; 

0. dat daarom een onderzoek va n het tweede 
m iddel vervalt; 

Vernietigt het bestreden arrest van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage van 10 November 
1930 ·. 

Rréhtdoende krachtens art .. 105 R. 0.: 
Vernietigt mede het bij gemeld arrest beves

t igde vonnis der Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage van 9 October 1930. 

Verklaart alsnog den oorspronkelijken ver
zoeker - den Burgemeester der gemeente Rot
terdam, aldaar wonende, a ls zoodanig voor die 
gemeente optredende en haar in rechten ver
tegenwoordigende - niet-ontvankelijk in het 
door hem ingediende verzoek. 

Stelt de faillissementskosten vast op f 32.44 
en het salaris van den curator op f 100. Brengt 
deze kosten en dit salaris ten laste van den 
aanvrager. 

Gedaan, enz. (N. J .' 

19 Janua,•i 1931. BESCHIKKING van den 
Raad. (Wegenbelastingwet art. 42.) 

LArt. 4 v. h. K. B. van 10 Oct. 1927, S. 
331 bepaalt, dat de bestuurder v. e. mo, 
torrijtuig onder in dit ad. vermelde om
standigheden verpl icht is dat rijtuig ter 
plaatse, waar het zich bevindt of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan, aan een 
ambtel ijke keuring te onderwerpen.] 

In de Wegenbelastingwet komt geen 
enkele bepaling voor, ter uitvoering waar
van dit voorschrift strekt; het houdt in 
een aanvulling en uitbreiding - niet een 
uitvoering, - van het bepaalde in § 3 der 
wet, in welke paragraaf verplichtingen 
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van houders of bestuurders van mot0rrij 
tuigen zijn geregeld, welke veel minder 
ver gaan dan de verplichtingen bij meer
genoemd K. B . opgelegd. In art. 4 zijn 
wodoende de grenzen der in art. 42 der 
wet gegeven bevoegdheid overschreden, en 
dientengevolge mist art. 4 verbindende 
kracht. 

[De Proc. -Gen . is met de Rb. van oor
deel, dat een afstand van ongeveer 830 
Meter niet beantwoordt aan het criterium 
van art. 4, dat de nabijheid v. d. plaats 
der weging zeer dicht is bij die, waar de 
auio is aangehouden en de betrekkelij ke 
vordering is gedaan.] 

Op het beroep van den Minister van Finan
ciën, requirant van cassatie tegen een vonn is 
van de Arr.-Rechtbank te Breda van 23 Oc
tober 1930, waarbij S . M. L., ter zake van het 
hem telaste gelegde van alle rechtsvervolging 
is ontslagen. 

Conclusie van den Procureur-Generaal . 

In artikel 4 van het Koninklijk Bes] uit van 
10 October 1927, Stbl. 331, berustende op ar
tikel 42 der Wegenbelastingwet, tegen over
treding waarvan in artikel 19 dier Wet eene 
geldboete van f 300 is bepaald, wordt voor
geschreven, dat de bestuurder van een motor
rij tuig, d ie hiermede over een weg rijdt, ver
plicht is op eerste vordering van een daartoe 
bevoegd ambtenaar dat rijtuig "ter plaatse 
waar het zich bevindt of in de onmiddellijke 
nabij hei d daarvan, aan eene ambte lij ke we
ging te onderwerpen." 

In stede nu van hieraan te voldoen, toen 
hem dit bevolen werd, zette verdachte zijn 
motor aan en reed hij met zijn rijtuig snel 
weg, waarin de Arr.-Rechtbank te Breda geen 
strafbaar feit zag, daar telaste gelegd en be
wezen verklaard werd, dat de weegbrug gele
gen was op ongeveer 830 Meter a fstand van 
de plaats, waar gerequireerde werd aangehou
den . 

Hiermede is de Rijksadvocaat het oneens, 
weshalve hij bij schr iftuur stelt: ,,Schending, 
althans verkeerde toepassing van artikel 19 
der Wegenbelasting-wet IJ.926, juncto artikel 4 
van het Koninklijk Besluit van 10 October 
1927, S. 331, door te beslissen, dat een weeg
brug, welke zich bevind op een afstand van 
830 Meter van de plaats waar de auto was, 
niet moet geacht worden in de onmiddellij ke 
nabijhe id te zijn van de plaats waar de auto 
zich bevond, moetende toen• een afstand van 
830 Meter worden beschouwd als te zijn voor 
een auto een onmiddellijke nabijheid, te meer, 
waar het Koninklij k Besluit spreekt van ter 
plaatse of in de onmiddellijke nabijheid." 

De wetgever heeft in p laats van zonder m eer 
te spreken van ,de naastbij zijnde weegbrug", 
waardoor elke verwarring zou zij n voorkomen, 
in artikel 4 van gemeld Koninklijk Besluit de 
terminologie gebruikt "ter plaatse wa ar het 
motorrijtuig zich bevindt of in de onmiddel
lijke nabijheid daarvan." Daaruit mag wor
den afgeleid, dat de nabijheid van de plaats 
der weging wel zeer dicht moet zijn bij die, 
waar de auto is aangehouden en de betrek
kelij ke vor<lering is gedaan. Nu lijkt mij een 



1931 

afstand van ongeveer 830 Meter ook voor eene 
auto niet aan dit criterium te beantwoorden. 
Een afstand van bijna één Kilometer toch is 
nog zoo weinig niet. Daarom geloof ik, dat 
de controle, die Uw Raad heeft op het h1_er
boven weergegeven gevoelen van den fe1te
lij ken rechter, hiertoe leiden m?et - waartoe 
ik concludeer - dat het cassatieberoep wordt 
verworpen. 

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

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, 1 uidende: 
(Zie Concl. Proc.-Gen. ); 

0. dat het telaste gelegde, zooal s dit in het 
bestreden vonnis bewezen is verklaard, 1 uiclt: 

,,dat gerequireerde, terwijl hij op of om
streeks den l0den December 1929 onder de 
gemeenro Gilze en Ryen, ter plaatse genaamd 
Ryen, tegenover de maréchausseekazerne op 
den openbaren weg, als bestuurder een rij- of 
voertuig bereed, bestemd_ om uitsluitend of 
mede doot· eene mechanische kracht, op of 
aan het voertuig zelf aanwezig, anders clan 
l angs spoorstaven te worden voortbewogen, op 
de eerste vorder ing van Jacob Wisse, wacht
meester, gestationneerd te Ryen, om bedoeld 
motorrijtuig aan eene ambtelij ke weging te 
ouderwerpen op de weegbrug, gelegen aan 
het station te Ryen, op een afstand van on
geveer 830 Meter van de plaats, waar het 
motorrijtuig zich bevond, aan die vordering 
niet heeft voldaan"; 

0. dat gerequireercle bij het bestreden von
nis ontslagen is van alle rechtsvervolging te 
dier zake op grond van de overwegingen, dat 
waar de weegbrug zich op ongeveer 830 Me
ter bevond van de plaats waar verdachte met 
zij n auto werd staande gehouden, de weeg
brug niet in de onmiddellij ke nabijhe id was 
van de plaats waar het motorrij tuig zich be
vond; 

dat mitsdien het bewezen verklaarde niet is 
strafbaar krachtens artikel 19 der Wegenbe
lastingwet 1926 juncto artikel 4 van het Ko
ninklijk Besluit van 10 October 1927- Staats
blad 331 en - nu dit evenmin strafbaar is 
gesteld bij eenig ander wettelijk voorschrift -
verdachte te dier zake van alle rechtsvervol
g ing behoort te worden ontslagen; 

0. ambtshalve: 
dat klaarblijkelijk den gerequireerde telaste 

ge legd is het niet voldoen aan het voorschrift 
van artikel 4 van het Koninklijk Besl uit van 
10 October 1927 Staatsblad 331; 

dat volgens het stelsel der Wegenbelasting
wet het bedrag van de Wegenbelasting, ver
schuldigd door een houder van een motor
r ij tu ig, waarmede op den openbaren weg 
wordt gereden, voor een belangrijk deel wordt 
bepaald door het gew icht van het motorrij tu ig, 
volgens des houders eigen aangifte (artikelen 
1, 2, 3, 7-14 djer wet), terwijl paragraaf 3 
dier wet voorschr iften geeft ter uitoefening 
van het toezicht op de juiste nakoming van dit 
ste lsel , en de artikelen 17-26 strafrechtelij ke 
bepalingen inhouden tot waarborg van de na
leving van de wet; 

dat a r t ikel 42 dier wet de bevoegdheid geeft 
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bij algemeenen maatregel van bestuur voor
schriften vast te stellen, nood ig ter uitvoering 
dier wet; 

dat artikel 4 van het Koninkl ij k B eslui t 
van 10 October 1927 Staatsblad 331 bepaalt, 
dat de bestuurder van een motorrij tuig onder 
in dit artike l vermelde omstandigheden ver
plicht is ter daarin aangegeven p laatse dat 
motorrijtuig aan eene ambtelijke weging te 
onderwerpen; 

dat in meergenoemde wet geen enkele be
paling voorkomt, ter uitvoering waarvan di t 
voorschrift strekt, maar dat het inhoudt eene 
aanvulling en uitbreiding - niet een uitvoe
ring, - van het bepaalde in voorzegde para
graaf 3 der wet, in welke paragraaf verplich 
tingen van houder of bestuurders van motor
i'ljtuigen zij n geregeld, - onder andere in 
artikel 15, - welke veel minder ver gaan dan 
de verplichtingen, bij meergenoemd Koninklijk 
Besluit opgelegd; 

dat in gezegd artikel 4 zoocloende de gren
zen van de in artikel 42 der wet gegeven be
voegdheid zij n overschreden, en dientengevolge 
verbindende kracht m ist; 

dat het be treden vonnis dan ook terecht, -
zij het ook op andere gronden, - gerequireer
de v.in alle rechtsvervolging heeft ontsl agen; 

dat, nu het beroep reeds op dezen grond 
verworpen moet worden, .een onderzoek van 
het m iddel achterwege moet blij ven; 

Verwerpt het beroep. {N. J.) 

19 Janua.-i 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Verord. Vermakelijkheidsbelasting 
voor Sch iedam art. 6; Wet Alg. Bep. 
art. ll.) 

[Art. 6 der verord. verb iedt aan onder
nemers van vermakelijkheden personen toe 
te laten, die niet voorz ien zijn v. e. toe
gangsbewijs dat van wege het Gemeente
bestuur is verstrekt of gestempeld en dat 
niet reeds voor een vroegere vermakelijk
heid is gebruikt. De bezoeker werd i. c. tot 
de vertooning toegelaten, nadat hij zich 
v. e . toegangsbewijs had voorzien, dat 
echter bij den ingang der zaal op last v. d. 
exploitant weder werd ingenomen.] 

De opvatting der Rb., ,,dat toelaten ook 
geschiedt op elk oogenblik, dat de binnen
getreden persoon in de inrichting vertoeft 
met uitdrukkelijke of stilzwijgende toe
stemming van den ondernemer", is niet 
juist. ,, Toe! aten" van een persoon tot een 
vermakelij kheid door den ondernemer heeft 
plaats op het oogenblik, dat deze er in 
toestemt, dat die persoon bij de vermake
lijkheid vertoeft. De omstand igheden, waar_ 
onder die toelating plaats had, leveren de 
maatstaf op ter beoordee l i ng, of aan de 
voorschriften van art. 6 is voldaan, - ook 
t. a. v. het verder vertoeven bij de ver
makelijkheid. 

Uit de bewijsmiddelen kan n iet worden 
afgeleid, dat requirant zich aan het te
lastgelegde heeft schuldig gemaakt. Ver
nietiging v. h. vonn is en verwijzing der 
zaak. [Anders de Proc.-Gen.] . 
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Op het beroep van F. H. J. S., requirant 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam van 10 October 1930, waarbij re
quirant ter zake .van het: ,,te Schiedam als 
ondernemer van eene vermakelijkheid, waar
toe toegang wordt verleend tegen betaling van 
entreegelden, iemand toelaten, die niet ambts. 
halve toegang heeft en -niet voorz ien is van 
een toegangsbewijs, dat vanwege het Gemeente
bestuur is verstrekt of gestempeld, en dat niet 
reeds voor eene vroegere vermakelijkheid is 
gebruikt" , met aanhaling van de artikelen 23, 
91 Sr., 351 Sv., 1, 2 en 6 der Verordening 
tot heffing eener belasting op vermakel ijkhe
den in de gemeente Schiedam en 2 der Ver
ordening betreffende de invordering der be

lasting op vermakel ijkheden in de gemeente 
Schiedam, is veroordeeld tot een gulden boete, 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door een dag hechtenis. 

Conclusie van den Procureur-Generaal. 

Verdachte is bij mondeling vonnis van den 
Poli tierechter te Rotterdam in eene boete ver
oordeeld wegens: ,, Te Schiedam als onder
nemer van eene vermakelijkheid waartoe toe
gang wordt verleend tegen betaling van 
entreegelden iemand toelaten, die niet ambts
halve toegang heeft en niet voorzien is van 
een toega·ngsbewijs dat van wege het ge
meentebestuur is verstrekt of gestempeld en 
dat niet reeds voor eene vroegere vermakelijk
heid is gebruikt." 

Met twee middelen bestrijdt hij deze uit
spraak als: ,,I. Wegens schending althans 
verkeerde toepass ing van de artikelen 2 en 6 
der betrokken verordening." 

,, II. Wegens schending van het Wb. v. Sv.: 
a. omdat het telaste gelegde feit niet strafbaar 
is gesteld en b. omdat het vonnis a la minuut 
is gewezen, zonder dat door den rechter een 
grondig onderzoek is ingesteld naar de al of 
niet juistheid der gevoerde verdediging, dat 
immers na de hieronder vermelde verdediging, 
de Rechter heeft gezegd: ,,het is overtreding 
van artikel 2", terwij l de dagvaarding blijk
baar is geput uit artikel 6." 

De eerste gr ief wordt in de schriftuur niet 
toegelicht. Waar ik het bewezene strafbaar 
acht krachtens artikel 2 der Verordening be
treffende de Invordering der Belastingen op 
Vermakelijkheden in Schiedam, mag ik mij 
onder deze omstandigheden ontslagen rekenen 
van nadere bestrijding dezer weer. 

Het tweede micldel kan in beide onderdee
len niet tot cassatie leiden, want nu artikel 6 
der Verordening op de Heffing van Belasting 
op de vermakelijkheden in Schiedam aan on
dernemers van vermakelijkheden verbiedt 
iemand toe te laten zonder behoorlijk toe
gangsbewijs, wordt daar niet mede bedoeld 
een "toelaten de orde te verstoren", of een 
,,toelaten tot de koffiekamer" , doch een toe
laten tot datgene, wat zij ondernemen, d. i. tot 
eene vermakelijkheid. 

Dat ten slotte het vonnis, zooals requirant 
het uitdrukt "à la minuut" is gewezen, be
rust op artikel 378 Sv., terwijl eindelijk niet 
blijkt, dat het onderzoek niet grondig zou zijn 
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geweest en dat geen aandacht is geschonken 
aan de verdediging. De geheele uitspraak 
toch is eene weerlegging van beide klachten 
en de bewering, dat de Rechter zou hebben 
gezegd: ,,het is overtreding van artikel 2", 
vindt nergens steun . 

Ik concludeer dus tot verwerping van het 
beroep. 

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

De Menthon Bake 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(Zie Concl. Proc.-Gen.); 

0. dat aan rnqu irant te laste gelegd, en be
wezen verklaard is: ,,dat hij te Schiedam op 
20 April 1930, als ondernemer van eene ver
makelijkheid, te weten een bioscoop-vertoo
ning, waartoe toegang aan het publiek werd 
verleend tegen betaling van entreegelden, tot 
die vermakelijkheid Mari Johannes Antonius 
Hertog, die niet ambtshalve toegang had, 
heeft toegelaten, terwijl deze niet voorzien 
was van een toegangsbewijs, dat vanwege het 
Gemeentebestuur van Schiedam was verstrekt 
of gestempeld en dat niet reeds voor een 
vroegere vermakel ijkhe id was gebruikt;" 

0 . dat in het bestreden vonnis het bewijs 
daarvoor hoofdzakelijk geput is uit de navol
gende verklaringen : 

van requirant: ,,Ik ben ondernemer van het 
Luxor-Theater te Schiedam, waarin ik bios
coop-vertooningen houd, waartoe ik het pu
bliek toegang verleen tegen betaling van 
entreegelden. Op 20 April 1930 toen dit ook 
reeds het geval was, was ik n iet aanwezig, 
maar ik had het personeel opdracht gegeven 
de door het publiek aan het loket ontvangen 
toegangsbewijzen bij den ingang van de zaal in 
hun geheel weer in te nemen, gedurende de 
voorstelling te bewaren en daarna te vernie
t igen;" 

van den getuige M. J. A. H ertog: ,,Op 20 
April 1930 heb ik een bioscoopvoorstelling bij_ 
gewoond in het Luxor-Theater te Schiedam 
na aan het loket een toegangsbewijs te heb
ben gekocht en dit desgevraagd aan den in
gang van de zaal weer te hebben afgege en. 
Ik had geen functie, krachtens welke ik zon-
der betaling toegang had;" . 

0. nu ten aanz ien van het eerste middel en 
ambtshalve: 

dat artikel 6 van de Verordening tot hef. 
fing eener belasting op vermakelijkheden in 
de gemeente Schiedam, voorzooverre hier van 
belang, luidt: ,,Ondernemers van vermake
lijkheden, vallende onder artikel 2 A" -
(dit zijn vermakelijkheden, waar toegang ver
leend wordt tegen betaling van entreegel
den), - ,,mogen, met uitzondering van h en, 
die ambtshalve toegang hebben, niemand toe
laten, die niet voorzien is van een toegangs
bewijs, dat vanwege het Gemeentebestuur is 
verstrekt of gestempeld en dat niet reeds, -
tenzij het een doorloopend toegangsbewijs 
mocht zijn, - voor eene vroegere vermakelijk
heid is gebruikt"; 

dat uit de hiervoor aangehaalde verklarin
gen van requirant en getuige Hertog blijkt, 
dat laatstgenoemde tot de bioscoopvertoonini:-
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werd toegelaten, nadat hij zich van een t.oe
gangsbewij voorzien had, dat bij den ingang 
der zaal op last van requirant weder werd 
ingenomen; 

dat in het bestreden vonnis wordt over
wogen : ,,dat toelaten ook geschiedt op elk 
oogenblik, dat de binnengetreden persoon in 
de betrokken inrichting vertoeft met uitdruk
kelij ke of stilzwijgende toeste=ing van den 
ondernemer" ; 

dat het vonnis dus uitgaat van de opvatting, 
dat H ertog, - hoewel oorspronkel ijk toegela
ten, toen hij van een toegangsbewijs voorzien 
wa , - geacht moet worden opnieuw te zijn 
to gelaten, - en nu zonder van een toegangs
bewij s voorzien te zijn, - t.oen hij bij de ver
tooning bl eef vertoeven, nadat zijn t.oegangs
bewijs met goedvinden van requirant was in
genomen; 

dat deze opvatting van bet begrip "roe. 
la ten" niet juist is; 

dat "toelaten" van een persoon tot eene 
verma kelijkheid door den ondernemer plaats 
heeft op het oogenblik, dat deze erin toe
stemt, dat die persoon bij de vermakelijkheid 
ve,·toeft; 

dat de omstandigheden, waaronder die toe
l ating plaats had, den maatstaf opleveren te r 
beoo,·deeling, of aan de voorschriften van voor
meld artikel 6 voldaan is, ook ten aanzien 
van het verder verweven bij de vermakelijk. 
heid; 

dat voormelde Verordening der gemeente 
Sch iedam het begrip "toelaten" ook in dezen 
zin opvat, zooals bl ijkt uit haar artikel 2, 3de 
1 id. 1 uidende: 

,,Daarentegen wordt niet als opbrengst be
schouwd het deel der toegangsgelden, dat in 
betaling voor gelag wordt aangenomen, mits 
dat deel op de toegangsbewijzen duidelijk zij 
vermeld en de tarieven, waarnaar het gelag 
ook voor hem, die niet een toegangsbewijs in 

· beta ling geeft, wordt berekend, door Burge
meester en W ethouders zijn goedgekeurd en op 
door hen voldoende geach te wijze ter kennis 
der bezoekers zijn gebracht;" 

dat toch deze bepaling het niet in strijd 
acht met de Verordening, dat iemand, nadat 
hem t.oegang verleend i , zijn t.oegangsbewijs 
afgeeft, - immers in betaling geeft voor ge
lag, - waaruit blijkt, dat volgens de Ver
ordening iemand niet gezegd kan worden 
zond r geldig toegansbewijs te zijn " toege
laten", indien hij, nadat hem t.oegang ver-
1 nd is, een dergelijk toegangsbewijs niet kan 
ve rtooncn; 

dat bij de juiste opvatting van het begr ip 
,,toelaten" uit vermelde verklaringen va n 1·e
quirant en getuige H ertog niet kan worden 
afgele id , dat requira nt zich aan het te laste 
ge legde heeft schuldig gemaakt, terwijl ook 
de overige door den Politierechter gebezigde 
bewij smiddelen, waaruit niet anders blijkt, 
da n dat H ertog geen t.oegangsbewijs heeft ver
toond, dienaangaande niets inhouden; 

dat het bestreden vonnis dus niet met re
denen is omkleed, zooals artikel 359 in ver
band met de artikelen 358 en 350 Sv. op 
straffe van nietigheid voorschrijft; 

dat, nu dit vonnis reeds op dezen grond 
ve rnietigd behoort te worden, een verder on-
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derzoek naar de voorgedragen middelen ach
terwege kan blij ven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens artikel 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage, teneinde haar, met inachtne
ming van dit arrest, verder te berechten en 
af te doen. 

(N. J .) 

19 J anuari 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Visscherijwet art. 19 ; Alg. Regle
ment Visscherij Binnenwateren 1922 art. 5.) 

Volgens Ministerieele Beschikking geno
men op grond van art. 5 lid 1 van het 
Al gemeen Vi herijreglement voor de bin
nenwateren, . 1922 n°. 503, is het in het 
belang van bescherming van de snoek ver
boden van 1 Juni tot en met 31 October 
1929 te visschen met een hengel geaasd 
met visch in alle binnenwateren, behalve 
in de uitdrukkelijk uitgezonderde. Ten 
onrechte evenwel is het bewezenverklaarde 
feit krach tens dit verbod strafbaar geacht, 
immers aan gemelde bepaling van art. 5 
en derhalve mede aan de Ministerieele 
Beschikking had verbindende kracht moe
ten worden ontzegd. Volgens a rt. 19 der 
Visscherijwet toch mogen wel bij Alg. 
Maatregel van Bestuur voorsch riften als 
de hierboven bedoelde, overeenkomstig art. 
30 door straf te handhaven, worden vast
gesteld, doch noch uit dat artikel, noch ui t 
eenige andere wettelijke bepali ng vloe it 
voort, dat bij den Alg. Maatr. van Bestuur 
het geven van zulke voorschriften, h et
welk een daad van wetgeving en niet 
slechts van uitvoering is, aan den Minister 
zou mogen worden overgelaten. 

[Concl. Adv.-Gen.: Onder het begrip 
"stoffen" van art. 19 der Visscherijwet 
valt ook "visch ' a ls aas gebezigd. Art. 7 
van het Alg. Vissche rijregl. , voor de bin
nenwateren geeft slechts aan welke stoffen 
steeds verboden zijn. Het visschen met a ls 
aas gebruikte visch mag tijdelijk worden 
verboden.J 

Op het beroep van J. A . C. A. E., requi
rant van cassatie tegen een te zijnen laste ge
wezen arre t van het Gerechtshof te 's Gra
venhage van 15 October 1930, waarbij hij in 
hooger beroep, ingevolge verwijzing door den 
H oogen R aad der N ederlanden bij arrest van 
19 Mei 1930 (N. J. 1930, blz. 1134, R ed.), 
na vernietiging van een vonnis van het Kan
tonge:echt te Leiden van 10 September 1929 , 
ter zake van: ,,het gedurende het tijdvak van 

' 1 Juni tot en met 30 October 1929 visschen 
met een hengel, geaasd met visch in een bin
nenwater, niet uitgezonderd bij de beschik
king van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw de dato 27 Mei 1929 
N° . 1158, Afd. Visscherijen", met aanhaling 
van de artt. 19 en 30 der Visschedjwet junctis 
5 en 11 van het Algemeen Visscherijreglement 
voor de Binnenwateren, van de evengemelde 
beschikking van den Minister van Binnen
Jandsche Zaken en Landbouw, en van art. 23 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van een 
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gulden en een dag vervangende hechteni_s, 
met bevel, dat het in beslaggenomen v1schtu1g 
aan den verdachte za l worden teruggegeven 
na verloop van acht dagen, nadat het arrest 
in kracht van gewij de zal zij n gegaan. 

Conclusie van den Procureur-Generaal. 
Bij besluit van 27 Mei 1928, N°. 1158, Af

deeling Visscherijen, bepaalde de M inister van 
B innenlandsche Zaken en Landbouw, krach
ten art. 5 van het Algemeen visscherij regle
ment voor de binnenwateren, dat het in het 
belang van de bescherming van de snoek ver
boden zijn zou van 1 J uni tot en met 31 Octo
ber 1929 te visschen met een hengel, geaasd 
met visch, in alle binnenwateren, behoudens 
enkele uitzonderingen, die hier niet ter zake 
doen. Bedoeld Reglement steunt op zijne beur t 
op art. 19 der V isscherijwet, dat voorschrijf t, 
dat bij algemeenen maatregel van bestuur kan 
worden aangegeven o. a. de tijd, gedurende 
welken de wijze, de omstandigheden en met 
behulp ' van welke stoffen de visschorij niet 
mag worden uitgeoefend, hetzij in een ig hetzij 
in sommige wateren. 

Requirant is nu bij arrest van het Gerechts
hof alhier, recht doende krachtens opdracht 
van Uwen Raad in eene boete veroordeeld 
wegens : ,,Het g~clurende het t ijdvak van 1 
,Juni tot en met 30 October 1929 visschen met 
een hengel, geaasd met visch, in een binnen
water, niet uitgezonderd bij de beschikking 
van den Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, del. 27 Mei 1929 N°. 1158, 
Afd . Visscherijen." · 

He gevoelt zich h ierdoor bezwaard, meent 
dat art. 19 der Visscherijwet, bezien in ver
band met de daarop steunende artikelen van 
bovengenoemd Reglement, verkeerd geïnter
preteerd is en zegt, dat het Hof ten onrechte 
het begrip "vischaas is stof" heeft vastgesteld, 
omdat art. 19 der V isscherijwet onder meer 
" toffen" noemt en die materie geregeld is in 
art. 7 van gezegd Reglement. 

Ik volg hem niet. Met opzet heeft de wet
gever in art. 19 der Visscherijwet het woord 
"stoffen" gebruikt, om zoo algemeen mogel ijk 
te blijven. vVaarom nu een visch als aas ge
bezigd geen "stof" zijn zou, vermag ik niet in 
ie zjen, terwij l overigens artikel 7 van bedoeld 
Reglement, waarop hij zfoh beroept, slechts 
aangeeft, we lke "stoffen", zooa ls trouwens het 
opschrift boven § 5, waar in het voorkomt, ook 
aangeeft, steeds verboden zijn. Het noemt dus 
met art. 8 de als lokaas altijd verboden stof
fen, waartoe een visch, als aas gebruikt, niet 
behoort. Het visschen daarmede mag dus t ij 
delijk worden verboden, krachtens de hier
boven geciteerde wetsvoorschri ften. 

Ik concludeer mitsd ien tot verwerping van 
het beroep. 

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

Savelberg; 
Gelet op het m iddel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schr iftuur, neer
komende op: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
19 der Visscherijwet, door als wettig aan te 
nemen de hiervoren aangehaalde Ministerieele 
beschikking van 27 Mei 1929 (Staatscourant 
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van 13 Mei 192V N°. 91 ), ofschoon daarbij 
slechts het uitoefenen van visscherij , met be
hul p van in eerstgemelcl artikel becloelclo 
"stoffen" mag worden verboden en een aas 
van "visch" zulk een stof niet is; 

0. dat bij het bestreden arrest, overeenkom
stig hetgeen aan den requirant bij de inlei
dende oproeping en nadere opgave ter terecht
zitting is telastgelegd, met qual if icatie en 
strafoplegging ais voormeld, als bewezen is 
aangenomen, dat de requirant op 10 Septem
ber 1929 des namiddags omstreeks 7 uur te 
Leiden in het Binnenwater "de Zijl " heeft 
gevischt met een hengel geaasd met visch , 
door genoemd vischtuig visschende te water 
te laten; 

0. ambtshalve: 
dat volgens genoemde Minister ieele beschik

king, genomen op grond van art. 5 l id 1 van 
het Algemeen Visscherijreglement voor de bin
nenwateren, S. 1922 N°. 503, in het belang 
van de bescherming van de snoek is verboden 
van 1 Juni tot en met 31 October 1929 te vis
schen met een hengel geaasd met visch in alle 
binnenwateren, behalve in de uitdrukkelijk 
uitgezonderde; 

dat het bewezenverklaarde feit evenwel ten 
onrechte krachtens dit verbod strafbaar is 
geacht; 

dat immers aan gemelde bepal ing van art. 
5 en derhalve mede aan de daarop steunende 
Ministerieele beschikking verbindende kracht 
had moeten worden ontzegd; 

dat toch volgens art. 19 der V isscherijwet 
wel bij Algemeenen Maatregel van Bestuur 
voorschriften als de hierboven bedoelde, over: 
eenkomstig art. 30 door straf te handhaven, 
mogen worden vastgesteld, doch noch uit dat 
artikel, noch uit eenige andere wettel ij ke be
paling voortvloeit, dat bij den Algemeenen 
Maatregel van Bestuur het geven van zulke 
voorschriften, hetwelk een daad van wetgeving 
en n iet slechts van uitvoering is, aan den 
Minister zou mogen worden overgelaten ; 

0. dat het bewezenverklaarde ook niet el
ders is strafbaar gesteld; 

0. dat in verband hiermede een onderzoek 
naar het voorgestelde middel achterwege kan 
blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest, beha] ve voor 
zoover daa rbij het telastgelegde als bewezen 
is aangenomen en het vonnis des Kantonrech
ters is vernietigd; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Ontslaat den requirant van alle rechtsvervol

ging. 
(N. J .) 

22 Janua.1-i 1931. KONINKLI JK BESLUIT . 
(Hinderwet Art. 2 XIII j 0

• art. 4 sub 1 °.) 
Een inrichting, waarin o.m. door kunst

matige verwarming vochtige stoffen wor
den gedroogd, is aan te merken als een 
eest, als bedoeld in art. 2 onder XIII. 

Art. 4 sub 1° sluit bij het toekennen aan 
den gemeenteraad van de daar genoemde 
bevoegdheid, geenszins de mogelijkheid uit 
om in de dèsbetreffende verordening be
palingen op te nemen, teneinde eene juiste 
toepassing dezer verordening te verzekeren. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de N. V. Reederij voorheen A. van der Toorn 
Jzn. te Scheveningen tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van 's-Graven
hage van 24 Juni 1930, n°. 13774, Afd. S. en 
B. , waarbij haar verboden is om de werk
zaamheden in hare inrichting, geve t igd in en 
op het stoomschip "Premier", liggende in de 
Visschershaven, voort te zetten; 

Den Raad van State, Afdeel i ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adv ies van 
17 December 1930, n°. 829; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ij verheid van 17 J anuari 
1931, n°. 61 H, afd . Arbeid; 

0. dat de . V. R eederij voorheen A. van 
der Toorn Jzn. te 's-Gravenhage, ter voldoe
ning aan art. 3 der verordening krachtens art. 
4 onder 1 ° der Hinderwet betreffende het 
aanwijzen van gedeel ten der gemeente, waar 
bepaalde inrichtingen zonder voorafgaande 
vergunning lnmnen worden opgericht, onder 
overlegging van drie teeken ingen, aan het 
gemeentebe tuur van 's-Gravenhage heeft ken
nis gegeven van de door haar voorgenomen 
oprichting van eene inrichting, be temd tot 
het drogen van visch tot veevoeder en tot het 
bewerken van dat voeder in- en op het stoom
schip "Premier", liggende in de Visschers
haven; 

dat Burgemeester en Wethouders bij beschik
king van 24 Juni 1930, n°. 13774, Afd . S. en 
B., aan de genoemde N. V. hebben verboden 
om de werkzaamheden in- en op het voor
melde stoomschip "Premier" liggende in de 
Visschershaven, voort te zetten, uit overwe
ging, dat de bedoelde inrichting niet valt on
der de in art. 2 van de gemelde verordening 
genoemde inrichtingen en met name niet be
hoort tot de vischdrogerijen en i nri ch ti ngen 
bestemd tot bewerking van veevoeder, zoodat 
de gemelde verordening in dezen niet van toe
passing is, terwijl voorts niet volledig zijn 
overgelegd de in art. 3 van de meergemelde 
verordening voorgeschreven bescheiden; dat 
de geme\de inrichting, in verband met het 
bovenstaande, is onderworpen aan de gewone 
bepalingen der Hinderwet en derhalve eene 
vergunning als bedoeld in art. 1 dier wet is 
vereischt; dat de inrichting evenwel in wer
king is, ronder dat eene zoodanige vergun
ning bestaat; 

dat van dit besluit van Burgemeester en 
Wethouders de N. V . Reederij voorheen A . 
van der Toorn Jzn. bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat in het bestreden be
sluit niet is gemoitveerd, waarom de bedoelde 
inrichting niet is eene vischdrogerij en niet is 
eene inrichting bestemd tot bewerking van 
veevoeder; dat toch in de bedoelde inrichting 
niets anders gebeurt dan het drogen van visch 
tot veevoeder en het bewerken van dat vee
voeder door de gedroogde visch te malen tot 
meel ; dat het bezwaar van het gemeentebe
stuur, als zouden niet volledig zijn overgelegd 
de in art. 3 van de verordening voorgeschre
ven bescheiden, ook niet gemotiveerd is en 
voorts aan het voorschrift vàn art. 3 der ver-• 
ordening bindende kracht ontbreekt ; dat in 
art. 4, onder 1 ° der Hinderwet aan den ge-
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meenteraad de bevoegdheid is gegeven om bij 
plaatselijke verordening wijken, buurten of 
straten aan te wijzen, waar één of meer in
richtingen in art. 2 bedoeld, zonder vooraf
gaande vergunning kunnen worden opgericht; 
dat niet de bevoegdheid is gegeven om bij di e 
verordening bijzondere voorwaarden te stel
len: dat de inrichting is gesteld in een schip, 
dat · ligplaats heeft in de Visschershaven, zoo
dat van bescheiden in art. 5, onder 1 ° tot 4° 
der wet bedoeld, geen sprake kan zijn; dat 
bij het ontbreken van bescheiden - gesteld 
dat deze moesten en konden worden ornrge
legd - het gemeentebestuur geen beschikking 
had mogen geven en aan de aanvraagster 
zulks had moeten kenbaar maken; 

0. dat de onderhavige inrichting, waarin 
blijkens de ingewonnen ambtsberichten, o. m. 
door kunstmatige verwarming vochtige stof
fen worden gedroogd, is aan te merken a ls 
een eest, als bedoeld in art. 2 onder XIII de1· 
Hinderwet, zoodat daarvoor krachtens art. 1 
dezer wet eene vergunning wordt vere ischt; 

dat weliswaar ingevolge art. 1 der verorde
ning der gemeente 's-Gravenhage, vastgesteld 
krach tens art. 4, onder 1 °, der Hinderwet, 
o.m. in het gedeelte der gemeente, waar de 
bovenbedoelde inrichting is gevestigd, de in 
art. 2 uitdrukkelijk genoemde inrichtingen, 
voor zoover zij vallen onder de Hinderwet, 
ronder Yergunning van Burgemeester en ,vet
houders mogen worden opgericht, doch dat, 
aangenomen dat de inrichting onder die, in 
art. 2 der verordening opgesomd, rou zijn te 
brengen, ,n ieder geval niet voldaan is aan 
de bepalingen van art. 3 der verordening, 
aangezien de appellante niet aan Burgemeester 
en Wethouders heeft overgelegd een tweevoud 
van eene beschrijving en eene plattegrondtee
kening, als bedoeld in art. 5, onder 1 ° en 2°, 
der Hinderwet, terwijl evenmin het college 
van Burgemeester en \Vethouders schriftelijk 
heeft verklaard de beoogde inrich t ing, als een 
der in art. 2 der verordening genoemde in
richtingen te erkennen, Burgemeester en \Vet
houders integendeel bij hun bestreden besluit, 
genomen binnen 30 dagen na ontvangst van 
de in art. 3, l e lid, der verordening bedoelde 
kennisgeving tfitdrukkelijk a ls hunne meening 
hebben te kennen gegeven, dat de inrichting 
niet valt onder de• in art. 2 der verordening 
genoemde inrichtingen; 

dat derh alve, ingevolge art. 3 der verorde
ning, art. 1 der verordening in deze toepas
sing mist ; 

dat de appellante nu w e l van oordeel is , dat 
aan het genoemde art. 3 verbindende kracht 
moet worden ontzegd, doch ten onrechte; 

dat toch art. 4, onder 1 ° der Hinderwet, 
aan den gemeenteraad de bevoegdheid toe
kennende, om bij plaatselijke verordening wij
ken, buurten of straten aan te wijzen, waar 
één of meer uitdrukkelijk genoemde inrich
tingen, in art. 2 der wet bedoeld, zonder voor
afgaande vergunning kunnen worden opge
r icht, geenszins uitsluit de mogelijkheid, om 
in zoodanige verordening bepalingen op te 
nemen, ten einde eene juiste toepassing dezer 
verordening te verzekeren ; 

dat, daar de inrichting der appellante mits
dien zonder de vereischte vergunning in wer-
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king was, Burgemeester en Wethouders terecht 
te haren aanzien aan art. 21 der Hinderwet 
uitvoering hebben gegeven; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

26 Januari 19?1. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A.P. V. voor Stad Almelo art. 34.) 

A1-t. 34 der Politieverordening is in dien 
zin te verstaan, dat aan de politie de haar 
toegekende bevoegdheid tot het aanwijzen 
van een standplaats slechts toekomt, in
dien het ter ma1·kt aanbrengen geschiedt 
op dagen en uren, dat markt wordt ge
houden . Daarom was, waar vo lgens art. 
33a der verordening de markten in de ge
meente des namiddags niet later dan drie 
uur moeten e indigen, de ten deze gedane 
aanwijzing op Zaterdag omstreeks 4 uur, 
niet door art. 34 gedekt. Ook indien uit 
het bestaan der marktverordening (volgens 
welke de markten worden gehouden op 
Dinsdagen en Donderdagen) moest worden 
afgeleid, dat geen andere dan de daarbij 
vastgestelde marktdagen worden gehouden, 
zou de toepasselijkheid van art. 34 ten 
deze op den aangevoerden grond zijn uit
gesloten . Derhalve had de kantonrechter 
requirant, die zich niet gehouden had aan 
de aanwijzing van standplaats, van rechts
vervolging behooren te ontslaan. De H. R. 
doet ten principale recht. [De Adv.-Gen. 
acht de beslissing des Kantonrechters niet 
behoorlijk met redenen omkleed en con
cludeert tot vernietiging v. h. vonnis en 
verwijzing der zaak.] 

Op het beroep van L. B., requirant van cas
satie tegen een vonnis van het Kantongerecht 
te Almelo van 5 September 1930, waarbij hij 
ter zake van: ,, te Almelo, in de voormalige 
gemeente Stad Almelo, koopwaren ter markt 
aanbrengende, op de markt eene andere dan 
de hem door de politie aangewezen plaats in
nemen" , met toepassing van de artt. 34 en 60 
der Algemeene Politieverordening voor de 
gemeente Stad Almelo, benevens 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot eene geldboete van vier gul
den en twee dagen vervangende hechten is. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van· den Raadsheer 

Savelberg; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur lui
dende: 

Schending van de artt. 351 en 398 Sv. en 
31 (kennel ijk bedoeld is 33a) en 34 van de 
Algemeene Pol itieverorclening der gemeente 
Almelo, door den verdachte te veroordeelen 
niettegenstaande op Zatei·dag te Almelo geen 
markt gehouden wordt, althans niet op Zater
dag na 3 uur: 

a. omdat markten te Almelo uitsluitend 
worden gehouden op Dinsdagen en Donder
dagen ; 

b. omdat, zoo mocht worden aangenomen 
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dat te Almelo ook op Zaterdag markt gehou
den wordt, in ieder geval deze markt om drie 
uur namicldags geëindigd zoude zijn; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de telastlegging, bewezen is verklaard 
- met qualificatie en strafoplegging a ls voor
meld - dat de requirant in de gemeente Al
melo op 2 Augustus 1930, des namiddags om
streeks 4 uur, nadat hem door den b,·igaclier 
van de gemeente-politie Hofman een stand
plaats voor zijn marktkraam, waarop hij de 
door hem ter markt aangebrachte koopwaren 
wilde uitstallen, op het openbare marktplein, 
was aangewezen, is bevonden op dit openbare 
marktplein binnen de voormalige gemeente 
Stad-Almelo met zijn kraam een andere stand
plaats te hebben ingenomen, clan hem door 
meergenoemde politie was aangewezen; 

dat bij het bestreden vonnis ten aanzien van 
dit feit a lsnog is overwogen ten . aanzien van 
hetgeen requiran ts raadsman ter terechtzitting 
heeft aangevoerd: dat hier n.l. niet van een 
markt sprake is, daar in art. 31 (l ees: 33a) 
der Algemeene Politieverordening Stad Al
melo is bepaald, dat "de markten" eindigen 
niet later dan namiddags drie uur, zoodat in 
kramen verknopen van goederen, zooals Za
terdagnamiddag 2 Augustus 1930 nà 4 uur en 
eiken Zaterdagavond geschiedt, geen markt 
zou zijn; ,,dat dit art. 31 blijkbaar enkel 
doelt op de Donderdagsche markten, die na 3 
uur moeten eindigen, terwijl van de Zater
dagavondmarkten in de Verordening niet ge
rept wordt, ofschoon dit toch ook markten 
zijn"; 

0. dat nog een tweede feit aan den requi
rant was telastgelegd, doch deze daarvan bij 
voormeld vonnis werd vrijgesproken; 

0. dat het beroep onbeperkt is ingesteld, 
doch niet-ontvankelijk is voorzoover het is 
ger icht tegen bedoelde vrijspraak; 

0 . voorzoover het beroep ontvankelijk is en 
wel omtrent het voorgestelde middel en voor 
zooveel noodig ambtshalve: 

dat de artt. 33a en 34 der meerbedoel de 
Politieverordening luiden : 

art. 33a: De markten in de gemeente van
gen des morgens niet vroeger aan clan te 
zeven uur en eindigen des namidclags niet la
ter dan te drie uur. 

Burgemeester en Wethouders kunnen in bui
tengewone gevallen bepalen, dat een markt 
geheel of voor een bepaald gedeelte op een 
later uur mag eindigen. 

De jaarmarkten vangen des morgens niet 
vroeger aan dan te zeven uur en e indi gen des 
avonds niet later clan het door Burgemeester 
en Wethoude rs te bepalen uur. 

art. 34: Het is aan ieder, die vee, wild, 
gevogelte, visch, landbouwproducten of andere 
koopwaren of goederen ter markt aanbrengt, 
verboden, daarmede op de markt een plaats 
in te nemen vóórdat deze hem door de politie 
is aangewezen. 

H et is hem tevens verboden, op de markt 
een andere of meer dan de hem door de po-
1 itie aangewezen plaats in te nemen of deze 
plaats langer in te nemen dan één uur nadat 
de t ijd, voor het houden van de markt be
paal cl, is verstreken. 

0. dat wijders omtrent het marktwezen in 
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de gemeent.e Almelo geen andere verordening 
bestaat dan die, ,,regelende het houden van 
weekmarkten en van markten voor vee en 
paarden in de gemeente Almelo" va tgesteld 
op 15 Mei 1923, zooals die lat.er is gewijzi gd; 

0. dat volgens die Verordening de daarin 
bedoelde markten - behoudens enkele hier 
niet van belang zijnde uitzonderingen - wor
den gehouden op Dinsdagen en Donderdagen, 
do h niet op Zaterdagen, zijnde 2 Augustus 
1930, de datum van het telastgelegde feit, 
een Zaterdag 

0. dat het toegepaste art. 34 der P oli t ie
verordening in dien zin is te verstaan, dat aan 
de politie de haar toegekende bevoegdheid tot 
het aanwijzen van een standplaats slechts toe
komt, indien het ter markt aanbrengen ge
schiedt op dagen en uren, dat markt wordt 
gehouden; 

dat daarom, waar volgens art. 33a de mark
ten in de gemeente des namiddags niet later 
dan dri e uur moeten eindigen, - behoudens 
hier niet toepasselijke gevallen - de ten deze 
gedane aanwijzing, op Zaterdag 2 Augustus 
1930 des namiddags omstreeks 4 uur, ni et door 
art. 34 was gedekt; 

da t ook indien uit het bestaan der markt
verordening moest worden afgeleid , dat geen 
a ndere dan de daarbij vastgestelde m a rktda
gen worden gehouden, de toepa selijkheid van 
art. 34 ten deze op den aangevoerden grond 
zou zijn uitgesloten ; 

0. dat derhalve de Kantonrechter, waar het 
telastgelegde feit ook niet elders is strafbaar 
ge te ld , den requirant te dier zake had be
hooren te ontslaan van alle rechtsvervolging; 

0. dat mitsdien het bestreden vonnis n iet in 
sland kan blijven; 

Verkl aart den requirant niet-ontvankelijk in 
zijn beroep voorzoover dit is gericht tegen de 
in het vonnis vervatte vrijspraak; 

Vernietigt overigens dat vonn is, beha! ve 
voor zoover daarbij het tela tegelegde bewezen 
is verklaard· 

R echtdoende ten principale krach tens art. 
105 R. 0.: 

Ontslaat den requirant te dien aanzien van 
a l Ic rechtsvervolging. 

lUi t de Concl. v. d. Adv.-Gen. Van Lier 
u;ord.t liie1· het volgende aangehaald: 

" H et komt m ij voor, dat de op het gevoerde 
verweer (door den Kantonrech ter, R ed. ) ge
geven besli ssing niet behoorlij k met redenen is 
om kleed. D e kantonrechter heeft immers aan 
de verordening regelende het houden van 
W eekmarkten enz. geen aandacht geschonken; 
daarin is sprake van markten op Dinsdag en 
Donderdag, maar niet van markten op Zater
dag. Bovend ien bepaalt art. 33a der politie
vernrden ing in het algemeen, dat de m arkten 
des middags niet later dan te drie uren e in
digen . Een " markt" op Zaterdagavond is met 
e n en ander moeielijk overeen te brengen. 
lk ach t dan ook door de onvoldoende bes li s
s ing op het gevoerde verweer art. 358 lid 3 
in verband met 359 lid 2 en 398 Sv. geschon
d n. 

En ook indien men al zou will en aannemen, 
dat er op andere dagen en op andere uren dan 
waarvan de verordeningen spreken, feitelijk 
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een "markt" gehouden zou kunnen worden, 
dan diende het vonn is fe iten en omstandig
heden in te houden, welke redengevend zijn 
om aan te nemen, dat toen ter plaatse inder
daad een markt gehouden werd. Er is even
wel fe itelijk niet anders vastgesteld , dan dat 
de plaats, welke requirant wenschte in te 
nemen met zijn kraam reeds door een ander 
was ingenomen. Indien ook deze ander een 
kraam heeft gehad, bl ijkt e r van het aanwezig 
zijn van twee kramen op het Marktpl ein en van 
n iets anders. Dit is niet voldoende om daa ruit 
te kunnen afleiden, dat e r een " m arkt" ge
houden werd. D e uitspraak bevat a lzoo geen 
feiten en omstandigheden, welke redengevend 
zijn voor de bes! iss ing, zood at ook art. 359 
lid 3 Sv. geschonden is. 

1 
Ik concludeer mitsdien tot niet-ontvankelijk-

verklaring van het beroep voorzoover het te
gen een v rijspraa k is gericht, en voor1:S tot 
vernietiging van het aangevallen vonms en 
verwijzing van de zaak naar de R echtbank te 
Almelo om op de bestaande dagvaarding m et 
Înachtneming van de geg ven vrijspraa k op
nieuw te worden berecht en afgedaan."] 

(N. J .) 

9 Februari 1931. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Alg. Pol. verord. voor Tilburg art. 
33; Wet Al g. B e p. art. 11; Sv. art. 352.) 

H oe algemeen in art. 33 der Verorde
ning het verbod "den openbaren weg tot 
eenigerlei doele inde in te nemen" ook 
moge luiden, het kan niet slaan op het 
innemen van den openbaren weg met mo
torrijtuigen en rij tuigen tot het lossen of 
laden van voorwerpen of waren uit of in 
perceelen of het brengen of halen va n pe r
sonen naar of van perceel en , zijnde immers 
di t innemen van den openbaren weg inge
vol ge art. 34 geoodoofd, mit m en daa rbij 
den weg niet inneemt ove r een g roote r ge
deelte of ged urende la ngeren tijd dan 
strikt noodzake lij k is. Het innemen van 
den openbaren weg door op dien weg een 
voertuig te plaat en en dit daa r eenigen 
tijd te laten taan is dus alleen dàn straf
baar, wanneer het innemen ge chiedde n iet 
tot het lossen of laden, het brengen of 
halen a ls in art. 34 omschreven en tevens 
wnder vergunning van B. en W . In de 
telastlegging komt nu wel voor het gemis 
der vergunning, maar niet ook het andere 
vereischte vqor de stra fbaarheid. Dus heeft 
de Rb., van a ll e rechtsvervolging ont
slaande, e n juiste besli s ing, schoon op 
m inder juiste gronden , gegeven . [De Rb. 
was van oordeel, dat het fe itelijk telast
gelegde niet gedekt werd door de bepaling 
van art. 33.] 

Op het beroep van den Offic ier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te B reda, requ irant van 
cassatie tegen een vonnis van de genoemde 
R echtbank van 30 October 1930, waarbij , in 
hooge r beroep, met bevestiging van een von
nis door het Kantongerecht t.e Tilburg op 8 
April 1930 gewezen, behalve voor zoover het 
bewezene en verdachte werden strafbaar ver
klaard en verdach te tot straf werd veroor-
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deeld, en met vern.ietiging van dat vonnis in 
zooverre, C. J . A. T. van alle rechtsvervol
ging is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Van Lier. 

Met gedeeltel ijke vernietiging van een von
nis van den Kantonrechter te Tilburg werd 
in hooger beroep door de Rechtbank te Breda 
als bewezen aangenomen, dat gerequireerde 
den 9 Januari 1930 voormiddags circa 9 uur 
50 te Tilburg zonder vergunning van Burge
meester en Wethouders van Tilburg door op 
den openbaren weg, de Nieuwlandstraat, een 
v ierwielig voertuig te plaatsen en dit aldaar 
eenigen tij tl te laten staan, een gedeelte van 
dien weg tot eenigerlei doeleinde heeft inge
nomen. De Rechtbank ontsloeg gerequireei·de 
van alle rechtsvervolging op grond, van de 
volgende overwegingen, dat het ten deze door 
den Kantonrechter toegepaste art. 33 der voor
melde Algemeene Politieverordening gelezen 
in verband met andere bepalingen van de
zelfde afdeeling van hetzelfde Hoofdstuk dier 
verordening en wel speciaal de bepalingen 
vervat in de artt. 34, 93 en 109 kennelijk niet 
inhoudt een verbod voor "voertuigen" enz. 
om ronder vergunning van Burgemeester en 
vVethouders overeenkomstig derzelver normale 
bestemming op den openbaren weg aanwezig 
te zij n waaronder behalve het rijden ook het 
eenigcn tijd stilstaan, zooals ten deze, gere
kend moet worden, daar indien dit wel zoo 
ware, die andere artikelen in strijd zouden zijn 
met het vergunningsbeginsel van art. 33; 

dat naar het oordeel der Rechóbank in ver
band daarmee in de verbodsbepaling van art. 
33a om "den openbaren weg tot eenigerlei 
doeleinde in te nemen" veelee,· valt te lezen 
slechts e·en uitbreid ing van het in gemeld on
derdeel van dat artikel vervatte verbod om 
den openbaren weg tot werkplaats te bezigen 
of dien te overdekken; 

dat mitsdien het feitelijk deel der telaste
legging, - beschouwende de Rechtbank het
geen daarin gesteld is over het innemen van 
den openbaren weg tot eenigerlei doeleinde 
slechts als qualificatie van de daarvoor ge
stelde feiten - , niet gedekt wordt door de 
bepaling van art. 33 voormeld, terwijl der 
Rechtbank ook geen andere wettelijke bepa
lingen bekend zijn, krachtens welke het wel 
strafbaar zou ziin, wodat verdachte ten deze 
behoort te worden ontslagen van alle rechts
vervolging. 

Tegen deze uitspraak komt de Heer requi
rant op, stellende: Schending, althans ver
keerde toepassing van d0 artt. 33 sub a en 
187 der Algemeene Politieverordening 1924 
van de gemeente Tilburg, door den verdachte 
van alle rechtsvervolging ter zake van het hem 
te laste gelegde te ontslaan in stede van hem 
te veroordeelen. 

Art. 33a van de Politieverordening verbiedt 
zonder vergunning van Burgemeester en Wet
houders een openbaren weg tot werkplaats te 
bezigen of dien tot eenigerlei doeleinde in te 
nemen of te overdekken. Volgens de in de 
schr iftuur aangehangen opvatting zou nu on
der het artikel vallen elk gebruik van den 
openbaren weg, hoe gering ook, zoodat dan 
eigenlijk voor elk loopen of rijden over den 
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openbaren weg een vergunning van Burgemees
ter en W'ethouders zou noodig zijn. Deze mee
ning is wel niet aannemelijk. In het artikel 
volgen de woorden "of dien tot eenigerlei doel
einde in te nemen" op het verbod "den weg 
tot werkplaats te bezigen" en er wordt ver
boden den weg te "overdekken". Uit dit on
derling verband is op te maken, dat de be
paling a lleen betrekking heeft op een meer 
duurzaam abnormaal gebruik van den open
baren weg tot een doeleinde, waartoe deze 
niet bestemd is . 

Dat art. 33 sub a ,niet betreft het eenigen 
tijd op den openbaren weg laten staan van 
voertuigen ten behoeve van het lossen of Ia
den, blijkt ook uit art. 34, dat van het be
ginsel uitgaat, dat daartoe de openbare weg 
wel ingenomen mag worden en waarin in dien 
gedachtengang slechts verboden is, bij het 
lossen of laden den openbaren weg over een 
grooter gedeelte of gedurende langeren tijd 
dan strikt noodzakelijk is in te nemen. Dit 
artikel is nog bij raadsbesluit van 31 Mei 
1929 gewijzigd en krachtens het aan het arti
kel toegevoegde n°. 2, hebben B. en W. bij 
besluit van 31 December 1929 een regeling 
getroffen o. a. voor de Nieuwlandstraat, waar
over het in dit geding gaat. Volgens die rege
ling is het verboden het linkergedeelte van 
die straat bij het laden of lossen in te nemen. 
Op het rechtergedeelte is het dus wel geoor
loofd. Met een en ander is wel niet te rijmen 
de opvatting van den Heer requirant, dat 
voor het eenigen tijd laten staan van een 
voertuig op de Nieuwlandstraat een vergun
ning van B. en W. als bedoeld in art. 33 ver
eischt zou zijn . Het ingebrachte bezwaar acht 
ik dan ook niet gegrond en concludeer tot 
verwerping van het beroep. 

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

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
Concl . Adv.-Gen.); 

0. dat aan den gerequireerde bij dagvaa r
ding is telaste gelegd: 

dat hij den 9en Januari 1930 des voormid
dags circa 9.50 uur, te Tilburg zonder ver
gunning van Burgemeester en Wethouders van 
Tilburg door op den openbaren weg, de ieuw
landstraat een v ierwielig voertuig te plaatsen 
en dit aldaar eenigen tijd te laten staan, een 
gedeelte van dien weg tot eenigerlei doeleinde 
heeft ingenomen; 

dat de Kantonrechter te Tilburg bij zijn 
bovenaangehaald vonnis het telaste gelegde 
wettig en overtuigend bewezen heeft geoor
deeld, het heeft gequal ificeerd als: ,,In de 
gemeente Tilburg zonder vergunning van Bur
gemeester en Wethouders den openbaren weg 
tot eenigerlei doeleinde innemen", en te dier 
zake, met aanhaling van de artt. 33 aanhef 
en a en 187 der Algemeene Politieverordening 
1924 voor de gemeente Tilburg, gerequireerde 
heeft veroordeeld tot geldboete van twee gul
den en vervangende hechtenis van twee dagen; 

dat in hooger beroep de Rechtbank te Breda 
bij het bestreden vonnis heeft beslist a ls boven 
1s aangegeven; 



1931 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat art. 33 aanhef en onder a van de Alge

meene Politieverordening voor de gemeente 
Tilburg, waarvan de overtreding bij art. 187 
dier verordening is strafbaar gesteld, luidt: 
,,Het is verboden zonder Yergunning van Bur
gemeester en Wethouders den openbaren weg 
tot werkplaats te bezigen of dien tot eeni ger
lei doeleinde in te nemen of te. overdekken," 
terwijl art. 34 het verbod inhoudt, bij het 
lossen of laden van voorwerpen of waren uit 
perceelen in motorrijtuigen en rijtuigen of 
omgekeerd den openbaren weg over een groo
ter gedeelte of gedurende langeren tij d in te 
nemen dan strikt noodzakelij k is, welk ver
bod ook geldt voor het brengen of halen van 
personen per motorrij tuig of rijtuig naar of 
van perceel en; 

dat uit deze bepalingen, be ide voorkomende 
in dezelfde afdeel ing "van den openbaren 
weg" van hoofdstuk II der Verordening, ge
lezen in onderling verband en samenhang, 
blij kt, dat, hoe a lgemeen in de eerstbedoelde 
bepaling het verbod: ,,den openbaren weg tot 
eenigerlei doe leinde in te nemen" ook moge 
luiden, het niet kan slaan op het innemen van 
den openbaren weg met motorrij tuigen en 
1·ijtuigen tot het lossen of laden van voor
werpen of waren uit of in perceelen of het 
brengen of halen van personen naa,· of van 
perceelen, zij nde immers dit innemen van den 
openbaren weg ingevolge art. 34, ronder dat 
daartoe vergunning van Burgemeester en 
Wethouders wordt vereischt, geoorloofd, mits 
men daarbij den weg niet inneemt over een 
grooter gedeelte of gedurende langeren tijd 
dan stri kt noodzakelijk is; 

dat hieru it volgt, dat, wanneer zooals hier 
wordt telaste gelegd, dat het innemen van den 
openbaren weg heeft plaats gevonden door op 
dien weg een voertuig te plaatsen en dit al
daar eenigen tijd te laten staan, dit feit alleen 
dàn strafbaar is, wanneer het innemen ge
sch iedde niet tot het lossen of laden, het 
brengen of halen als in art. 34 omschreven en 
tevens zonder vergunning van Burgemeester 
en Wethouders; 

dat nu echter in de telastelegging wèl voor
komt het gemis van de bedoelde vergunning 
maar niet ook het andere, bovenbedoel de ver
e ischte voor de strafbaarheid; 

dat dus de R echtbank, gerequireerde niet 
strafbaar oordeelend en hem van alle rechts
vervolg ing ontslaande, eene juiste beslissing, 
schoon dan op minder juiste gronden, heeft 
gegeven en daarom het tegen die juiste bes! is
sing ge ri chte middel faalt; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

16 Februari 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Hinderwet art. 22.) 

De telastlegging is op zoodanige wijze 
ingekleed, dat het daarin vervatte f eit 
hierop neerkomt, dat requirant ten tijde 
en ter plaatse als vennelcl een nader om
schreven hoeveelheid afval heeft aanwezig 
gehad, doch het aanwezig hebben van een 
hoeveelheid afval levert niet op het in wer
king brengen van een in art. 2 der H in-
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derwet omschreven inrichting, zoodat de 
Rb. ten onrechte art. 22 der Hinderwet 
op het bewezen verklaarde van toepassing 
heeft geacht. De H. R . ontslaat van rechts
vervolging. 

Op het beroep van G. H. , requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Arr .-Rechtbank te Haarlem van 
30 October 1930, waarbij in hooger beroep, na 
vernietiging va,1 een door het Kantongerecht 
te H aarlem op 9 Juli 1930 gedane uitspraak, 
requirant, ter zake van "als hoofd der onder
neming ronder de vereischte vergunning een 
in art. 2 der Hinderwet omschreven inrichting 
in werking brengen", met aanhaling van de 
artt. 22 in verband met art. 2 v"JI, 1 der Hi n
denvet, 23 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van vijftig gu lden en vijftig dagen ver
vangende hechtenis. (Gepleit door Mr. S. van 
Oven te 's Gmvenhage. ) 

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

T averne· 
Gelet ~p het middel van cassatie, namens 

den requ irant voorgesteld bij pleidooi: 
"Schending, a l thans verkeerde toepassing 

van de artt. 1, 2, 22 der Hinde1 wet, 348, 350, 
351, 352, 358, 359 en 425 Sv., door het be
wezen verklaarde strafbaar te oordeelen, hoe
wel het aanwezig hebben van eene hoeveel
heid afval als daarin vermeld niet is een 
strafbaar feit, kunnen in ieder geval uit 
de bewijsmiddelen niet worden afgeleid, dat 
requirant eene inrichting tot verwerking van 
afval in werking beeft gebracht;" 

ö. dat aan requirant bij inl e idende dag
vaarding is ten! aste gelegd, dat hij jn de ge
meente Haarlem in het tijdvak van 1 Januar i 
1930 tot 16 Mei 1930 hoofd der onderneming 
zij nde op een stuk we il and gelegen nab ij de 
grens der gemeente Haarlem, B loemendaal 
en Velsen - aan de Oostelij ke zij de rnn den 
spoonveg H aarlem-Velsen en ongeveer 70 Me
ter ten Zuiden van de krnising van de grens 
der gemeente Velsen en dien spoorweg, een 
inrichting tot bewaring en verwerking van 
afval in werking heeft gebracht - althans 
gehouden - ronder daarvoor de bij de Hin
derwet vereischte vergunning te hebben gehad 
hebbende hij, verdachte, alstoen a ldaar ove;· 
een breedte van ongeveer 40 Meter en eon 
lengte van ongeveer 15 Meter eene hoeveelheid 
afval, welke bestond uit oud papier, asch, 
oude kisten , stukken hout, oude bussen en 
e1nmers aanwez ig gehad; 

0. dat deze telastlegging bij het bestreden 
vonnis, met qua! ificatie en strafoplegging a ls 
voormel cl, is bewezen verklaard, met deze uit
,ondering, dat niet is bewezen, dat verdachte 
eene inrichting tot bewaring van a fval in 
w_erking heeft gebracht of gehouden, en met 
dien verstande dat verdachte eene inrichting 
tot verwerking van afval in werking heeft 
gebracht ; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie: 
dat dit middel is gegrond ; dat immers de 

telastlegging op zoodanige wijze is ingekleed, 
dat het daarin vervatte feit hierop neerkomt, 
dat 1·equirant ten tijde en ter pl aatse a ls voor
meld een nader omschreven hoeveel heid a fval 
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heeft aanwezig gehad, doch het aanwez ig heb
ben van een hoeveelheid a fval niet oplevert 
het in werking brengen van een in art. 2 der 
Hinderwet omschreven inrichting, wodat de 
Rechtbank op het bewezen verklaarde ten on
rechte art. 22 der Hinderwet van toepassing 
heeft geacht; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voor zoover het bewezene is gequalificeerd en 
deswege straf is opgelegd, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0 . : 
0. dat het telastgelegde en bewezene ook 

niet bij eenige andere wettelijke strafbepal ing 
is strafbaar gesteld ; 

Ontslaat den requirant van alle rechtsver
volging te dier 1.ake .. 

L Gewezen ove1·eenkomstig de Conclusie van 
den Procureur-Generaal.] 

(N. J .) 

23 Febrnari 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet art. 5.) 

D e onderhav ige paardenstal is te be
schouwen a ls een gebouw in den zin van 
art. 5 der Woningwet. Immers aan het 
woord "gebouwen" in het eerste lid onder 
a van dat artikel moet - nu genoemde wet 
niet omschrijft wat daaronder is te ver
staan - de gewone taalkundi ge beteekenis 
worden toegekend en een stal van ± 3 
Meter lang, ± 2.50 Meter breed en ± 
2.50 tot 3 Meter hoog, welke was geplaatst 
op een betonnen fundeering, kan niet ge
rangschikt worden onder de kleine getim
merten, welke naar het spraakgebruik niet 
tot gebouwen worden gerekend, ook al 
kan het bovenstuk dier inr ichting in kor
ten tijd uit e lkaar worden genomen. 

Ten onrechte is toegepast art. 10 § 1 der 
Bouw- en Woningverord. voor Rijswijk, 
welke be pal ing. in strijd met art. 5 der 
Woningwet het bouwen, dus ook het op
richten van een gebouw verbiedt behou
dens vergunning, dus ook behoudens 1non
delinge vergunning van B. en \V., terwijl 
art. 5 der Woningwet een schriftelijke ver
gunn ing als vereischte ste lt. De H . R. 
qualificeert het bewezenverklaarde op
nieuw onder aanhaling van artt. 5 en 42 
der Woningwet. 

Op het beroep van J. A. van K. , requirant 
van cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage van 11 November 1930, waarbij in hoo
ger beroep, is bevestigd een door het K anton
gerecht aldaar op 8 April 1930 mondeling 
gedane uitspraak, waarbij requirant, ter zake 
van: ,,te Rijswijk (Z.H.) bouwen zonder ver
gunning van Burgemeester en Wethouders", 
met aanhal ing van de artt. 1, 10 paragraaf 1 
sub A , 151 paragraaf 1 der Bouw- en Woning
verordening van Rijswijk (Z.H.), 23 Sr., is 
vemordeeld tot een geldboete van tien gulden 
en vijf dagen vervangende hechtenis. 

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

Taverne; 
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Gelet op een door den requirant ingediende 
schriftuur; 

0. dat bij het bevestigde vonn is ten laste van 
requirant is bewezen verklaard - met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld - dat 
hij te Rijswijk (Z.H.) omstreeks het tijdvak 
van 1 tot 12 û ctober 1929 op den open grond, 
behoorende bij en gelegen achter het per
ceel Bleekerslaan 7 zonder ve1·gunning van 
Bu rgemeesters en Wethouders van Rijswijk 
(Z.H. ) een gebouw, bestemd tot sta Il ing van 
een paard, ter lengte van ongeveer 3 Meter 
en ter breedte van ongeveer 2.50 Meter en 
ter hoogte van ongeveer 2.50 Meter tot 3 
M eter heeft gebouwd; 

0. dat de bij bovengenoemde schriftuur, ont.. 
wikkelde gr ie f hierop neerkomt, dat requ irant 
niet heeft gehandel d in strijd met de bedoe-
1 ing der Woningwet door het hier bedoelde 
"hok", dat uit vier houten schotten en een 
plaatijzeren dak bestaat en in een t iental mi
nuten uit e lkaar kan worden genomen, op te 
zetten; 

0. dat uit de ten deze gebez igde bewijs
middelen is geb leken, dat bedoelde inrichting 
tot stalling van een paard was geplaatst op 
een fundeering van gewapend beton, terwijl 
in een der wanden een deur en een raam was 
aangebracht; dat voorts deze inrichting van 
een luchtkoker en van een afvoer voor riool
water was voorz ien; 

0. wat voormelde grief van requirant be
treft: 

dat de onderhavige paardenstal is te b9-, 
schouwen a ls een gebouw in den zin van art. 
5 der Woningwet; dat immers aan het woord 
"gebouwen" in het eerste lid onder a van dat 
artike l - nu genoemde wet niet omschrijft 
wat daaronder is te verstaan - de gewone 
taa lkundige beteekenis moet worden toegekend 
en een stal van de afmetingen als bij dag
vaarding vermeld, welke was geplaatst op een 
betonnen fundeering, niet kan gerangschikt 
worden onder de kleine getimmerten, welke 
naar het spraakgebruik niet tot gebouwen 
worden gerekend, ook al kan het bovenstuk 
dier inrichting in korten tijd uit elkaar wor-
den genomen; • 

dat deze grief derhalve niet tot cassatie kan 
le iden; 

0. ambtshalve: 
dat op het bewezenverklaarde van toepassing 

is genoemd art. 5 der Woningwet en bij het 
bevestigde vonn is ten onrechte is toegepast 
art. 1 paragraaf 1 aanhef en onder a der 
Bouw_ en Woningverord. voor Rijswijk (Z.H.), 
welke bepaling, in strijd met art. 5 der Wo
ningwet, het bouwen, dus ook het oprichten 
van een gebouw verbiedt behoudens vergun
ning, dus ook behoudens mondelinge vergun
ning van Burgemeester en W ethouders, ter
wijl genoemd art. 5 der Woningwet een schrif
telijke ve rgunning als vereischte stelt ; 

0. dat in het bevestigde vonnis het fe it dus 
had behooren te worden gequal ificeerd vol
gens art. 5 der Woningwet; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het door het Kantongerecht gewe
zen vonn is ook ten aanz ien van de qualificatie 
is bevestigd, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
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Vernietigt ook het vonnis van het Kanton
gerecht op dit punt; 

Gezien de artt. 5 en 42 der Woningwet; 
Qualificeert het bewezenverklaarde als : 

,,zonder schriftelijke vergunning van Burge
meester en Wethouders een gebouw oprichten" ; 

Verwerpt voor het overige het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
· den Adv.-Gen. Van Lier.] 

(N. J.) 

2 Maart 1931. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Gemeentewet art. 135 ; Wegenl:ie
lastingwet artt. 3 en 41; Verordening hef
fing belasting op wegen van Wildervank 
art. 2.) 

In art. 3, derde lid van de Wegenbelas
tingwet wordt de belasting, welke wordt 
geheven ter zake van het rijden op den 
openbaren weg met een motorrijtuig op 
meer clan twee wielen, verhoogd, indien 
door middel van dat rijtuig een rij- of 
voertuig anders dan langs spoorstaven 
wordt voortbewogen. Waar ook clorsch
machines en stroopersen rij tuigen zijn in 
den zin van genoemd artikel, volgt daar
uit, dat de Verordening op de heffing van 
bela ting wegens het gebruik van wegen 
bij de gemeente Wildervank in beheer en 
onderhoud, voorzoover deze mocht bedoe
len te belasten het gebru ik van de daarbij 
vermelde wegen met dorschmach ines en 
stroopersen, ook indien deze worden bewo
gen door een motorrijtuig, als in strijd 
met a rt. 41 der Wegenbelastingwet onver
bindend is. 

(Anders Proc.-Generaal Tak.) 

Op het beroep van A. N., requirant van 
ca satie tegen een mondeling vonnis van den 
Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te Win
schoten van 25 Nov. 1930, waarbij requirant 
ter zake van twee overtredingen van de voor
schriften van het eerste lid van art. 7 der Ver
ordening op de heffing van een belasting 
wegens het gebru ik der wegen bij de gemeente 
\Vildervank in beheer en onderhoud", met 
aanh aling van de artt. 23, 91, 62 Sr., 3 der 
Verordening op de invordering van een be
lasting wegens het gebruik der wegen bij de 
gemeente Wildervank in beheer en onderhoud, 
1, 2, 4, 5, 6, 7 der Verordening op de heffing 
dier belasting, is veroordeeld tot twee geld
boeten elk van drie gulden en vervangende 
hechtenis van drie dagen voor elke geldboete. 

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

Fick; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

requirant voorgesteld bij schriftuur, 1 uidende: 
Schending of verkeerde toepassing van art. 2 
der Verordening op de heffing van eene be
lasting wegens het gebruik der wegen bij de 
gemeente Wildervank in beheer en onderhoud 
de dato 27 Maart 1928, goedgekeurd bij K. B. 
van 12 Juni 1928, n°. 30, artt. 135, 150, 232, 
236, 237, 240 van de Wet van 29 Juni 1851, 
S . 85 (Gemeentewet), artt. 1, 2 en 3 van de 
W et van 30 Dec. 1926, S . 464 (Wegenbelas
tingwet) juncto art. 352 Sv."; 
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1 °. omdat de dorschmachine en stroopers, 
die voortgetrokken werden door een tractor, 
zijn aanhangwagens als bedoeld in de artt. 1 
en 3 der Wegenbela tingwet en het nooit de 
bedoeling van den Raad van Wildervank kan 
zijn geweest voor zulke aanhangwagens eene 
belastingkaart te vorderen of die wagens te 
belasten; 

2°. omdat mocht dit wel het geva l zijn ge
weest, de Raad van Wildervank zijne wet
gevende bevoegdheid heeft overschreden, door 
een terrein te betreden, dat de Rijkswetgever 
voor zich heeft gereserveerd blijkens de wegen
belastingwet; 

0. dat hij het bovengenoemde vonnis wettig 
en overtuigend bewezen is verklaard hetgeen 
aan requirant was te laste gelegd, te weten: 
,,dat hij op 23 Oct. 1930 te Stadskanaal ge
meente Wildervank met een dorschmachine en 
een stroopers in de lengte heeft gereden over 
den openbaren verharden weg a ldaar, bij de 
gemeente Wildervank in beheer en onderhoud, 
en op welken weg geen tol wordt geheven, 
derhalve op boven vermelde wijze gebru ik 
heeft gemaakt van dien weg, zonder dat hij, 
verdachte, bij zich heeft gehad twee voor die 
voorwerpen op dat t ijdstip geldige bela ting
kaarten als bedoeld in de artt. 2, derde I id, 
4, 5 of 6 der Verordening der gemeente Wil
dervank op de heffing van eene belasting, 
wegens het gebruik der wegen bij de gemeente 
,vildervank in beheer en onderhoud ;" 

dat dit bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
gezegd: 

0. ten aanzien van de middelen van cas
satie, welke voor gezamenlijke behandeling 
vatbaar zijn; 

dat, woals uit het als bewijsmiddel gebe
zigde proce -verbaal van den gemeente- tevens 
onbezoldigd rijksveldwachter Pieter Peetoom 
blijkt, de requirant over den openlaren weg te 
Wildervank heeft gereden met een dorsch
machine en een stroopers terwijl deze voor
werpen werden voortbewc.g·en door een motor
rij tuig - tractor - LOodat in de middelen 
van cas atie terecht ervan wordt uitgegaan, 
dat ten dez!' . aststaat dat requirant op de in 
het proces-verbaal omschreven wijze met die 
voorwerpen over den openbaren weg heeft 
gereden; 

dat in art. 3 derde Jid van de Wegenhelas
tingwet de belasting, welke wordt geheven ter 
zake van het rijden op den openbaren weg 
met een motorrij tu ig op meer dan twee wielen, 
wordt verhoogd indien door middel van dat 
motorrijtuig een rij- of voertuig anders dan 
langs spoorstaven wordt voortbewogen, zoodat 
ieder aldus voortbewogen rij - of voertu ig, zij 
het dan ook indirect, valt onder de krachtens 
genoemde wet geheven belasting; 

dat ook dorschmachines en stroopersen zijn 
rijtu igen in den zin van genoemd artikel, im
mers, naar de duidelijke bedoeling van die 
bepaling, daaronder valt elk rijdend voorwerp, 
dat door middel van een motorrijtuig over den 
openbaren weg wordt voortbewogen; 

dat daaruit volgt, dat de Verordening op 
de heffing van een belasting wegens het ge
bruik der wegen bij de gemeente Wildervank 
in beheer en onde1 houd, voor zoover deze 
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mocht bedoelen te belasten het gebruik van 
de daarbij vermelde wegen met dorschmachines 
en stroopersen, ook indien deze worden voort
bewogen door een motorrijtuig, als in strijd 
met art. 41 der Wegenbelastingwet onverbin
dend is en de ten deze bewezen verklaarde 
feiten mitsdien niet krachtens die verordening 
strafbaar zijn ; 

dat de middelen van cassatie derhalve zijn 
gegrond; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch a lleen 
voor zoover het bewezene is gequal ificeerd en 
deswege straf is opgelegd, en 

Rechtcioende krachtens art. 105 R. 0.: 
Verklaart de telaste gelegde en bewezen 

verklaarde feiten niet strafbaar en ontslaat 
requirant te dier zake van alle rechtsvervol
ging. 

[A nde1·s de Procureur-Generaal Tak, die van 
oordeel is, dat een dorsch1nachine en een st,·oo
pers geen rij- en voertuigen zijn in den zin 
van a,·t. 3 (2, 3 en 4) der Wegenbelastingwet, 
die in casu door een motorrijtuig worden 
voo,·tbewogen, wijl er noch personen noch goe
deren 1nee wor~n vervoerd. Met het heffen 
van de belasting van •elk dier voorwe,·pen 
wegens het gebruik der ve,·harde wegen in 
Wildervank heeft die gemeente het terrein 
der Rijkswetgever niet betreden.] 

(N. J.) 

2 Maart 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet art. 63.) 

Uit de artt. 63, 64, 65 en 66 i. v. m. art. 
67, vierde lid der Armenwet blijkt, dat, 
indien verhaal volgens die wet op een 
onderhoudsplichtige wordt uitgeoefend, de 
Kantonrechter de wijze van verhaal en de 
grens van den wettelijken onderhoudsplicht 
vau hem, op wien het verhaal wordt uit
geoefend, zei fstandig vaststelt, na de daar
bij betrokken partijen ten verhoore te heb
ben opgeroepen. 

De Rechtb. heeft de strekking van deze 
regeling miskend, door aan haar vonnis, 
waarbij de gerequestreerde ( onderhouds
plichtige) is veroordeeld om aan den on• 
dersteunde tot levensonderhoud f 0.80 per 
week te betalen - welk vonnis niet op de 
onderhavige ondersteuning betrekking 
heeft en bij welk vonnis de requestrante 
(het lichaam, dat de kosten van onder
steuning wil verhalen) dan ook geen partij 
was - een zoodanige kracht toe te kennen, 
dat daarmede ook de grens v-an den wet
telijken onderhoudsplicht van den gere
questreerde voor het onderhavige gèval 
was vastgesteld. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: 
De Diaconie der Nederduitsche Hervormde 

Gemeente van Delfshaven, te Rotterdam, (adv. 
Mr. H. J . Rink) [Mrs. Naayen en Nelemans 
te Rotterdam]; 

Requestrante heeft zich gewend tot den E.A. 
Heer Kantonrechter tEJ Arnhem, met schrifte
lijk verzoek vast te stellen het bedrag, dat 
krachtens art. 66 1 id 1 onder 1 ° der Armen
wet door hen, die loon of andere periodieke 
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inkomsten verschuldigd zijn of worden aan 
Poppo Koert Haarlemmer, boekdrukker, wo
nende te Arnhem aan het Eusebiusplein 38a 
zal worden ingehouden en aan requestrante 
uitgekeerd , zulks tot gedeeltelijk verhaal der 
door deze gemaakte kosten tot verzorging van 
Poppo Haarlemmer, die voor rekening van 
requestrante door haar verpleegd en verzorgd 
wordt in haar Rusthuis aan de Mathenesser
laan 482 te Rotterdam. 

Tegen voornoemde beschikking van den 
Kantonrechter is gerequestreerde .in hooger 
beroep gekomen bij de Arr.-Rechtbank te Arn
hem, die den llden December 1930 een be
schikking in hooger beroep heeft gegeven, 
luidende: 

,,Vernietigt de beschikking van den Kan
tonrechter te Arnhem dd. 18 September 1930. 

En opnieuw beschikkende: 
Stellen het bedrag, dat door hen, die loon 

of andere periodieke inkomsten verschuldigd 
zullen worden aan appellant, zal worden in
gehouden en 4itgekeerd aan de Diaconie voor
noemd op f 0.80 per week." 

Requestrante acht zich bezwaard door de 
beschikking van de Rechtbank en voert daar
tegen als middel van cassatie aan: 

Schending en verkeerde toepassing van artt. 
28 29, 30, 63, 64, 66 en 67 Armenwet (wet 
va:.i 27 April 1912, S. 165, zooals l aatstel ijk 
gewijzigd) zulks op de navolgende gronden. 

Art. 63 der Armenwet houdt o.a. in: 
"All e kosten van verzorging uitgezonderd 

loon voor arbeid, gemaakt ten l aste van ëen 
instelling van weldadigheid of van een ge
meente, kunnen door het I ichaam, te welks 
lasten de kosten komen, worden verhaald; 

3°. Voor zoover mag worden aangenomen, 
dat verhaal op den ondersteunde zelf, of, in
dien hij reeds overleden is op zijne na! aten
schap, niet tot het doel zou kunnen le iden ; 
tot de grens van hun wettelijke onderhouds
plicht, op hen die ingevolge de wet tot onder
houd van den ondersteunde verplicht zijn, on
der deze den echtgenoot en de echtgenoote 
begrepen"; 

Art. 64 vermeldt o. m .: 
,,1. Het verhaal geschiedt: 
1 °. Indien verhaald wordt op loon of andere 

periodieke inkomsten van den ondersteunde of 
van onderhoudsplichtigen, uit kracht van eeHe 
rechterlijke beschikking, houdende, dat door 
hen die deze gelden verschuldigd zijn of wor
den, hiervan geregeld tot een aangegeven be
drag of tot aangegeven bedragen aan het ver
halend lichaam zal worden uitgekeerd." 

In art. 66 staat o. a. vermeld: 
,,1 °. Indien- het verhaal betreft reeds ge-

maakte kosten: 
tot een aangegeven totaal-som." 
Art. 67 bevat o. m.: 
"4. De mogelijkheid, het bedrag en de wijze 

van betaling van de uitkeeringen zijn te be
oordeelen volgens deze wet. Da;armede strij s 
dige bepalingen in andere wetten blijven bui
ten toepassing ." 

Blijkens de hierbij met de gebruikelijke som
matie copielijk overgelegde nota's van re
questrdnte is rekening gehouden met de f 0.80, 
in zooverre deze door gerequestreerde zijn vol
daan en de Kantonrechter heeft dan ook te-
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recht beschikt, dat daarnaast door gereques
treerde nog f 1.50 kon gerestitueerd worden 
per week, totdat voldaan was een bedrag van 
f 83.14, zijnde een deel der door reque trante 
gemaakte kosten, in verband met de verple
ging en verzorging van Poppo Haarlemmer. 

De vaststelling van f 83.14 is geschied, na
dat rekening is gehouden met de diverse be
dragen, welke door de onderhoudspl ichtigl:n 
zijn betaald en derhalve ook met de f 0.80 ll1 

zooverre deze zijn voldaan. 
Over het jaar 1928 heeft gereque treerde in

gevolge een beschikking van den Kantonrech
ter te Rotterdam dd. 10 Augustu 1929 f 1.50 
per week voldaan, totdat een bedrag van f 28 
was voldaan en dit naast zijn wekelijksche ver
plichting tot betaling van f 0.80 ingevolge 
meergenoemd vonnis van de Rechtbank te 
Arnhem dd. 20 Januari 1921. 

Erkend is door requestrante, dat de Kan
tonrechter een onjuiste beschikking heeft ge
geven, in rooverre deze afwijkt van hetgeen 
door requestrante is verzocht en hetgeen ver
meld staat in de laatste alinea van haar in
troductieve request, waarvan de redactie luidt: 

,,Weshalve requestrante zich wendt tot U.E. 
A. Heer met eerbiedig verzoek, dat het U.E.A. 
Heer moge behagen, na oproeping van re
questrante en van degenen, tegen wie verhaal 
overeenkomstig art. 64 lid 1 onder 1 ° der 
Armenwet wordt uitgeoefend, het bedrag vast 
te stellen. dat krachtens art. 66 1 id 1 onder 
1 ° der Ai·menwet, door hen, die loon of an
dere periodieke inkomsten verschuldigd zijn 
of worden, zal worden ingehouden en aan re
questi,ante zal worden uitgekeerd, met bevel, 
dat de behandeling van dit request cum se
quel is koste! oo gesch ,ede." 

Bij de behandeling in hooger beroep is in 
dat opzicht vernietiging van de beschikking 
van den Kantonrechter door requestrante ver
zocht en een beoChikking van de Rechtbank 
gevraagd overeenkomstig haar introductieve 
request. 

Geheel onjuist is de overweging van de 
Rechtbank: 

"dat blijkens het overgelegde vonni van 
deze R echtbank dd. 20 Januari 1921 die grens 
wordt bereikt door betaling van f 0.80 pe1· 
week· 

;,cl~t dus ook die grens moet geëerbied igd 
worden bij de vaststelling van het bedrag, dat 
de werkgever van het loon zal moeten uitkee
ren aan de Diaconie, daar toch door de Ar
menwet aan den Kantonrechter wel is opge
dragen vast te stellen, welke bedragen door 
het bij zondere verhaalsrech van die wet kun
nen worden geïnd, doch hem nergens de be
voegdheid is gegeven, daarbij af te wijken 
van een conform de wet vastgestelde grens 
van de onderhoudsplicht;" 

'l'en omechte klemt de Rechtbank zich vast 
aan haar vonnis dd. 20 Januari 1921, omdat 
de veroordeel ing van gerequestreerde tot be
taling van f 0.80 gebaseerd is op de inkomsten 
welke gerequestreerde toen had en de uit
gaven, welke de nu verpleegde destijds moest 
doen; 

De Rechtbank had behooren na te gaan, oµ 
grond van art. 67 4° der Armenwet in hoe
verre de mogelijkhe id bestond van gereques-
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treerde f 1.50 per week te vorderen, naa t 
zijne verplichting tot wekelijksche beta ling van 
f 0.80; 

Dit heeft de Rechtbank geheel nagelaten, 
wat terneer klemt, nu de omstandigheden 
waaronder gerequestreercle leeft voor deze veel 
g-unstiger zijn , in verband met zijn meerdere 
verdiensten. 

De gegevens omtrent de inkomsten en uit
gaven van gerequestreerde, zijn in het intro
ductieve verzoekschrift van requestrante nauw
keurig omschreven en door hem als juist er
kend. 

Bovendi en heeft de Rechtbank geheel on
bevoegd en in strijd met de wet gehandeld, 
door haar in kmcht van gewijsde gegane von
nis van 20 Januari 1921 buiten effect te stel
len en daarvoor in de plaats te geven de be
schikking dd. 11 December 1930. 

Voorts heeft de Rechtbank in hare beschik
king niet opgenomen overeenkomstig art. 66 
1 1 ° het bedrag van een aangegeven totaal
s001 . 

Op voor chreven gronden heeft reque trante 
de eer te concludeeren, dat het den Hoogen 
Raad behage de bovengenoemde beschikking 
van de Rechtbank te Arnhem te vernietigen, 
met ongegrondverklaring van het door Poppo 
Koert Haarlemmer tegen de besch ikking van 
den Kantonrechter te Arnhem gedaan hooger 
beroep, met dien verstande echter, dat de 
meergenoemde beschikking van den Kanton
rechter in woverre worde vemietigt als die 
beschikking in strijd is met hetgeen bij intro
ductief request door requestrante verzocht is 
en alsnog op dat punt te beschikken overeen
komstig datgene wat door requestrnnte dien
aangaande gevraagd is, subsidiair de zaak 
naar de Rechtbank te Arnhem terng te wijzen 
om haar met inachtneming van de door den 
Hoogen Raad gegeven uit praak verder te 
berechten, onder-subsid iair met zoodanige voor
ziening als de Hooge Raad za l vermeenen te 
behooren. 

AN'l'IDO'l'AAL. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: 
Poppo Koert Haarlemmer, wonende te Arn

hem, (Adv. Mr. Ir. H . Smalhout) ; 
Requestrant heeft kennis genomen van het 

op 30 December 1930 bij Uw College, ten ver
zoeke van de Diaconie der Nederduitsche Her
vormde Gemeente van Delfshaven ingediend 
verzoek chrift, waarbij deze instelling beroep 
in cassatie instelt tegen de beschikking van de 
Arr. -Rechtbank te Arnhem dd. 11 December 
1930, waarbij, met vernietiging van een be
schikking van den E.A. Heer Kantonrechter 
te dier stede, het bedrag, dat door hen die 
loon of andere periodieke inkomsten verschul
digd zullen worden aan appellant, gereques
treercle in cassatie, zal worden ingehouden en 
u itgekeerd aan de Diaconie voornoemd, cl. i. 
requestrante in cassatie, op f 0.80 per week is 
vastgesteld; 

De tegen deze besl issing aangevoerde grief 
is deels ongegrond, mist dee ls fe itelij ken 
grondslag, en levert althans een novum in 
cassatie op; 

Het systeem van de Armenwet, woals dat 
in art. 63 duidel ijk, en niet voor tweeërlei uit
legging vatbaar, is neergelegd, is, dat de kos-
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ten voor Armenverzorging gemaakt, kunnen 
worden verhaald: 

a. onbeperkt op den ondersteunde zelf, of 
-0p diens nalatenschap, voorwovee l toere ikend ; 

b. voor het tekortkomende, op hen, die vol
gens de wet tot onderhoud van den onder
steunde verplicht zij n, doch op deze slech ts 
tot de grens van den wette) ij ken onderhouds
plicht, dus beperkt; 

Art. 64 bepaalt dan op welke wijze di t ver
haal mogelijk is, geeft dus formeele voor
schriften, waarna art. 67 eensdeels regelt de 
mogel ijkheid van wijziging de r grootte der 
bereids ingevolge de Armenwet vastgestelde 
uitkeer ing, benevens de mogelijkheid van ap
pèl, terwijl blijkens de Memorie van Toelich
t ing het laatste lid . dient om beperkingen in 
de executie-moge lijkheden van de vastgestelde 
ui tkeeringen (b .v. verhaal op de gage van 
schepeli ngen, op het salaris en pensioen van 
ambtenaren, hetzij hier te lande of in de ko
loniën) af te schaffen . Aan art. 63 derogeeren 
doet dit. artikel niet; 

Ook de aangehaalde artt. 28, 29 en 30 mis
sen ten deze iedere toepassing; 

H et eenige artikel dat ten deze dus geschon
den zou kunnen zij n is art. 63; 

De R echtbank stelt nu feitelijk , en in cas
satie onaantastbaar, vast, dat ui t een vonnis 
van diezelfde Rechtbank blijkt, dat die grens 
tot welke de kosten van armenverzorging op 
hem, gerequireerde in cassatie, verhaa ld kun
nen worden, f 0.80 per week bedraagt; 

De stelling van requirante in cassatie, da t 
die f 0.80 door gerequestree rde steeds is vol
daan, doch thans boven en beha! ve die f 0.80 
nog f 1.50 per week betaald zou moeten wor
den, en de R echtbank dit bedrag bovendien 
had behooren toe te wijzen, bewijst niets voor 
de juisthe id van het standpunt van requi rante, 
doch uitsluitend de totale overbodigheid dezer 
geheele procedure; 

Immers requirant vraagt niets meer of an
ders, dan de vergunning om het bijzondere 
:snell e en goedkoope executiemiddel van de 
Armenwet te mogen toepassen voor verhaal 
van een vordering, waaraan gerequireerde vo l
gens haar e igen stellingen steeds prompt heeft 
voldaan; 

H et verwijt, dat requirante der R echtbank 
m aakt, dat dit College heeft nagelaten boven 
en beha! ve de uitkeering van f 0.80 per week, 
nog eens een van f 1.50 vast te stellen, steunt 
op de stelling , dat de omstand igheden, waar
onder gerequireerde leeft, voo r deze veel g un
stige r zijn in verband met zijn meerdere ver
dienste, van welke stelling niets in de beschik
k ing a quo teruggevonden wordt, en thans ook 
voor het eerst in cassatie wordt opgeworpen ; 

Ook al zou men de · beschikking van de 
Rechtbank voorts zoo lezen dat de woorden 
,,overgelegde vonnis van deze R echtbank dd. 
20 J anuar i 1921" zoo moeten worden opgevat, 
dat daarmede bedoeld is te zeggen dat dit 
.vonnis een gewijsde is, en de grief in zooverra 
dus f.e itelijken grondslag zou hebben, zoo kan 
ook de k lach t dat de Rechtbank dit gewijsde 
buiten effect zou hebben gesteld, niet tot cas-
atie leiden; 

1° . zijn de artikelen, welke op het gewijsde 
betrekking hebben, niet aangehaald ; 
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2°. bevat de grief een novum in oassatie, 
daar uit de besch ikking niet blijkt, dat requi
rante dit beroep ook in lagere instanties ge
daan heeft; 

3°. mist het middel fe itelij ken grondslag, 
omdat uit de beschikking integendeel blijkt, 
dat het bedrag waarvoor de Rechtbank het 
bijzondere executiemiddel van de Armenwet 
toelaatbaar acht, geheel overeenkomstig het 
bedoelde vonnis is vastgesteld. 

Op vorenstaande gronden heeft req uestrant 
de eer Uw Coll ege eerb iedig te verzoeken het 
beroep in cassatie te verwerpen. 

Conclus ie van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien, enz. ; 
0. dat de grief in drie onderdeelen is ge

splitst, in het eerste waarvan heweel'd wordt, 
dat de Rechtbank, in aanslui t ing aan den in
houd van het inleidende verzoekschrift, krach
tens a r t. 67, 4 der Armenwet had behooren te 
onderzoeken en besl issen, in hoeverre kon wor
den bepaald, dat van het loon of a ndere perio
dieke inkomsten van gerequestreerde in ver
band met zijne draagkracht van •dat oogenblik 
a ls onderhoudsplich t ige van den ondersteunde 
f 1.50 per week, tot eene totaalsom van f 83.14, 
mocht worden ingehouden ter uitkeering aan 
requestrante a ls verhalend lichaam d ier kos
ten van armenverzorging, terwijl in het tweede 
betoogd is, dat zij geheel onbevoegd en in 
strij d met de wet heeft gehandeld, ·door haar 
in kracht van gewij sde gegane vonnis van 20 
J anuar i 1921 buiten effect en daarvoor in de 
plaats te stell en hare besohikking van 11 De
cember 1930, en e indel ijk in het derde erover 
geklaagd wordt, dat zij niet overeenkomstig 
art. 66, 1, 1 ° der gemelde wet de totaa lsom 
heeft aangegeven waarvoor verhaal kan ge
schieden; 

0. dat het eerste onderdeel gegrond is; 
0 . toch, dat art. 67, 4 der bij de Wet van 

23 Juni 1929 , S. 326, herz iene A rmenwet, ter 
voortzetting eri uitbreiding van het beginsel 
van art. 65, 5 oud dier Wet (vg. Memorie van 
Toelicht ing blz. 10) blijkens de duidelijke be
woordingen wil, dat de rechter, bij de beoor
deeling van de mogelijkhei·d , het bedrag en de 
wijze van betaling der uitkeeringen aan de 
kosten voor Armei1verzorging verhalende l icha
men, uitsluitend zich zal hebben te gedragen 
naar de voorschriften dezer Wet, waaruit dus 
volgt met betrekking tot het onderwerpelijke 
geval, dat hij , bij het bepalen der verlangde 
uitkeeringen, krachtens art. 63 , 1, 3° dier Wet 
zelfstandig had behooren vast te ste llen de 
grens van den wettelijken onderhoudsplicht 
van gerequestreerde op dat tijdstip, zonder 
zich daarvan te mogen laten weerhouden door 
het vonnis der genoemde Rechtbank van 20 
J anuari 1921 , gewezen in een proces, waarin 
requestrante geen partij was, waarbij beslist 
werd, dat een bedrag van f 0.80 per week a ls 
toenmalige grens van den onderhoudsplicht 
van gerequestreerde niet mocht worden over
schreden; 

0. dat voor deze zienswijze ook ple it het be
paalde in art. 66, dat den K antonrechter zon
der een ige beperking belast met de vaststelling 
van het bedrag der uitkeeringen, wel ka ge-

IA 
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regeld aan het verhalend lichaam moeten wor
den gedaan, terwijl hij volgens a1-t. 67, 1 dit 
later desgevraagd kan herzien, indien veran
derde omstandigheden daartoe aanleid ing blij
ken te geven; 

0. dat de hiervoor geschetste opvatting steun 
vindt op blz. 8 der Memorie van Toelichting 
der aanvullende wet van 22 Juni 1929, S . 326, 
waarin de wetgever als zijn beginsel uiteen
zet, dat het verhaalsrecht, in strijd met wat 
vóórdien gold, parallel loopen moet met den 
onderhoudsplicht volgens de wet (Burgerlijk 
Wetboek) welk beginsel is neergelegd in de 
woorden ,',tot de grens van hunnen wettelijken 
onderhoudsplicht"; 

0. dat daarmede geen andere onderhouds
plicht kan bedoeld zijn dan die, welke volgens 
het B. W. bestaat op het oogenblik, waarop 
van den rechter de regeling van het verhaals
rncht der kosten van armenverzorging wordt 
gevraagd en tot het bedrag, waarop alsdan 
door dezen, naar de voorschriften van het ge
meene recht, dus naar art. 379 B. W. , en naar 
die der Armenwet en overigens in volle vrij
he id, de grens van den wettelijken ond-ir
houdsplicht in een voorliggend geval wordt 
uiteengezet; 

0. dat nu de Rechtbank, rechtdoende in 
hooger beroep, doo-1: aan te nemen, dat zij de 
bij gemeld vonnis getrokken grens van be
doelden onderhoudsplicht bij de beoordaeling 
van het thans door requestrante gevraagde a ls 
gewijsde had te eerbiedigen en door niet naar 
de beginselen van het gemeene recht (Vgl. 
Memorie van Toelichting blz. 8) zelf die 
grens opnieuw te trekken, meer in het bij
zonder de artikelen 66, 1 en 67, 1 en 4 der 
Armenwet in verband met de artikelen 63, 1, 
3° en 67, 2 daarvan, door verkeerde toepas
sing heeft geschonden; 

0 . dat het tweede onderdeel daarentegen 
deels feitelijken grondslag mist, deels niet tot 
cassatie leiden kan; 

0 . immers, dat de Rechtbank, wel verre 
van haar vonnis van 20 Januari 1921 buiten 
effect te stellen en daarvoor hare beschikking 
van 11 December 1930 in de plaats te geven, 
die beslissing a ls een gewijsde eerb iedigt en, 
aan de h and daarvan als eenig standpunt, de 
grens van de onderhoudsplicht bepaalt voor de 
uitkeeringen waarvan overeenkomstig de voor
schriften der Armenwet de vaststelling aan 
haar door requestrante is gevraagd; 

0. dat echter het derde onderdeel wederom 
gegrond is waar, in strijd met de bepaling 
van artikel 66, 1, 1 ° der Armenwet, niet de 
totaalsom is vastgesteld van het bedrag, het
welk geregeld aan requestrante als verha lend 
lichaam zal worden uitgekeerd, ofschoon het 
verlangde verhaal reeds gemaakte kosten van 
armenverzorging betrof; 

Concludeert tot vernietiging van de bestre
den beschikking voorwover daarbij opnieuw 
is recht gedaan en voorts tot terugwijzing der 
zaak naar genoemde Rechtbank ter verdere 
berechting en afdoening op het bestaande hoo
ger beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. wat betreft het door de verzoekster aan

gevoerde cassatiemiddel: 
dat dit, in zij n eerste onderdeel, er tegen 

opkomt, dat de Rechtbank in haar vonnis van 
20 Januari 1921, voor het onderhavige geval , 
heeft gezien een door haar te eerbiedigen 
grens van gerequestreerde's wettelij ken onder
houdsp1icht; 

0. dienaangaande: 
dat uit de artikelen 63, 64, 65 en 66 in ver

band met artikel 67, vierde lid, der Armen • 
wet blijkt, dat, indien verhaal volgens die 
wet op een onderhoudsplichtige wordt uitge
oefend, de Kantonrechter de wijze van verhaal 
en de grens van den wettelij ken onderhouds
plicht van hem, op wien het verhaal wordt 
uitgeoefend, zelfstandig vaststelt, na. de daar
bij betrokken partijen ten verhoore te hebben 
opgeroepen; 

dat de Rechtbank de strekking van deze re
geling heeft miskend, en dus genoemde ar
tikelen der Armenwet heeft geschonden, door 
aan ha.ar vonnis van 20 Januari 1921, waarbij 
de gerequestreerde is veroordeeld om aan den 
ondersteunde tot levensonderhoud f 0.80 per 
week te betalen, - welk vonn is niet op de 
onderhavige ondersteuning betrekking heeft 
en b ij welk vonn is de requestrante dan ook 
geen partij was - een zoodanige kracht toe 
te kennen, dat daarmede ook de grens van den 
wettelijken onderhoudsplicht van den gere
questreerde voor het onderhavige geval wus 
vastgestel cl; 

dat derhalve het middel ir. zjjn eerste on
derdeel gegrond is, zooda.t de overige grieven 
buiten behandeling kunnen blijven; 

Vernietigt de bestreden beschikking, en 
Wijst de zaak terug naar de Arr.-Rechtbank 

te Arnhem, ter berechting en afdoening op het 
bestaande hooger beroep. 

(N. J.) 

30 Maart 1931. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A. P. V. van Amsterdam art. 146.} 

De Alg. Pol. Verord. van Amsterdam 
stel t strafbaar het rijden als bestuurder 
op den openbaren weg met het kennelij k 
doel het motonijtuig te verhmen. Dit ken
nelijk doel kan zeer goed blijken zonder 
dat het motorrijtuig aan iemand te huur 
wordt aangeboden. 

Op het beroep van J. G. M. C. van der L ., 
requirant van cassatie tegen een mondeling 
vonn is van het Kantongerecht te Amsterdam 
van 13 Januari 1931 , waarbij hij ter zake van: 
I. ; , te Amsterdam als bestuurder van een mo
torrijtuig op den openbaren weg rijden, met 
het kennelijk doel een motorrijtuig te ver
huren", II. ,,Niet op de eerste vordering van 
een in art. 34 der Motor- en Rijwielwet ge
noemden ambtenaar, als bestuurder van een 
motorrijtuig het in art. 9, le lid, sub 3 be
doeld rijbewijs v'ertoonen", met aanhaling der 
artt. 146, lid 1 onder B juncto 10, 168 en 169 
der Algemeene Politieverordening van Am
sterdam; 27 alinea 1, 29 alinea 4 en 39 der 
Motor- en Rijwielwet, 23, 62, 91 Sr., is veroor
deeld tot een geldboete van vijf en twintig 
gu lden voor het feit sub 1 en eene van vij f 
gulden voor het feit sub 2 en vervangende 
hechtenis respectievelijk van vijf en van twee 
da.gen. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gehoord den Procureur-Generaal, in zijne 

conclusie, strekkende tot verwerping van het 
ingestelde beroep, voorzooverre dit is gericht 
tegen de veroordeel ing ter zake van het in de 
eerste plaats te I aste gelegde en tot niet-ont
vankelij kverklaring voor zooverre het is ge-
1·icht tegen de veroordeeling ter zake van het 
in de tweede plaats te laste gelegde fe it ; 

0. dat het beroep is niet-ontvankelijk voor
zooverre het is gericht tegen de veroordeeling 
ter zake het in de tweede plaats te laste ge
legde; dat immers op dit feit in de artt. 27 
en 29 van de Motor- en Rijwielwet eene straf 
is gesteld van hechtenis of geldboete, dus een 
andere straf dan alleen geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden, zoodat inge
volge art. 44 R. 0., het vonnis in zooverre 
aan hooger beroep onderworpen was en inge
volge art. 103 van de genoemde wet in zoo
verre het beroep in cassatie daartegen niet 
openstond; 

0. voorzooverre het beroep wèl ontvankelijk 
is: dat de requ irant t ijdig een schriftuur heeft 
ingediend, waarin echter geene wetsartikelen 
als geschonden of verkeerd toegepast worden 
genoemd; dat wel in die schriftuur wordt be
toogd, dat al ware requirant met het motor
rijtuig ter plaatse geweest, daarmede nog niet 
het wettig en overtuigend bewijs was geleverd, 
dat hij van plan was dit motorrijtuig te ver
huren, aangezien hij in geen geval aan iemand 
dit motorrijtuig te huur heeft aangeboden, het. 
welk zeer zeker door den verbal iseerenden 
agent ook niet is geconstateerd, maar dit be
toog is onjuist; dat immers de toegepaste be
paling van de Algemeene Politieverordening 
van Amsterdam strafbaar stel t het rijden met 
het kennelijk doel om te verhuren en dit ken
nel ijk doel zeer goed kan blijken ook zonder 
dat het motorrijtuig aan iemand te huur wordt 
aangeboden; 

dat het verder in de schr iftuur medegedeelde 
a ls van fe itel ijken aard in cassatie van geen 
belang is; 

dat ook naderhand, door of vanwege den 
1'0quiran t geene gronden voor het beroep zijn 
aangevoerd , en er ook geene zijn gevonden, 
waarom het bestreden vonnis ambtshalve zoude 
moeten worden gecasseerd; 

Verklaart het beroep niet-ontvankelijk voor 
zooverre het is gericht tegen de veroordeel ing 
ter zake van het in de tweede plaats te laste 
gelegde feit; 

Venverpt het voor het over ige. 
(N. J.) 

5 Juni 1931. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Rv. artt. 59, 199, 409; Gem.borgtochten
wet art. 13.) 

Nu het Hof, ofschoon van oordeel, dat 
de uitspraak van den Minister beslissend 
is , nochtans een eigen onderzoek naar 
eischers aansprakelijkheid voor het tekort 
heeft ingesteld en die aansprakel ijkheid 
heeft aangenomen, welke beslissing ten 
ge vol ge van het falen van het eerste cas
satiem iddel in stand blijft, kan een onder-
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zoek na'\r het tweede middel, waarbij een 
tweede zelfstandige grond van 's Hofs be
sli ssing (te weten, dat het oordeel van 
den Minister beslissend is) wordt aange
vallen, achterwege blijven. 

Adv.-Gen. Besier: 's Hofs beslissing, dat 
het oordeel van den Minister beslissend 
is, ook voor den betalingsplicht van den 
ambtenaar tegenover de gemeente of te
genover den borg, is onjuist. De desbetref
fende g rief kan echter niet tot cassatie 
leiden, omdat het Hof nog op een anderen 
zelfstandigen grond zijn beslissing heeft 
doen steunen, welke grond juist is, tenzij 
de daarbij aangenomen feiten door de 
u itkomst van een eventueel te houden ge. 
tu igenverhoor mochten worden te niet ge
daan . 

Hooge Raad: Door de ov~rweging, dat 
partijen hebben geconcludeerd voor e isch 
en voor antwoord gelijk in die conclusie is 
ve,·,neld, heeft het Hof geenszins den in
houd der gewisselde conclusies in zijn ar
rest overgenomen. Daarom mist het mid
del, waarbij is gesteld, dat het Hof over 
een gedaan bewijsaanbod niet zou hebben 
beslist, feitelijken grondslag. [Ten over
vloede voegt de H. R. hieraan toe, dat het 
geste lde bewijsaanbod, gelijk uit 's Hofs 
arrest bi ijkt, toch door het Hof niet ter 
zake dienende zou zijn geacht.] 

Anders Adv.-Gen. Besier met betoog, 
dat het middel wèl feitelijken grondslag 
heeft en dat het ook gegrond is, daar het 
Hof zich over het bewijsaanbod had moe
ten uitlaten, waaruit volgt dat het arrest., 
wat het rechtspunt betreft, niet behoorlijlè 
met redenen is omkleed. 

M. Gooi, Commissaris van Politie, wonende 
te Noordwijk, eischer tot cassatie van een tus
schen partijen gewezen arrest van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage van 28 April 1930 
(N. J. 1930, 1109 Red. ), advocaat Mr. J. M. 
J. F. Andreoli; 

tegen: 
de N. V. Internationale Crediet en Handel
maatschappij, gevestigd te Amsterdam, ver
weerster in cassatie, advocaat Mr. F. M. 
Westerouen van Meeteren. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

De Nederlandsche Maatschappij van Zeker
heidstelling voor Ambtenaren en Beambten, 
in wier rechten en verplichtingen later de 
verweerster is getreden, heeft zich ten ver
zoeke van eischer tot een bedrag van f 5000 
ten behoeve van de gemeente Noordwijk over
eenkomstig de voorschriften der Gemeenten
borgtochtenwet voor hem tot borg gesteld en 
wel voor zijn richtig beheer als directeur van 
het distributiebureau van levensmiddelen te 
Noordwijk, als hoedanig hij tot zekerheid
stelling voor dat beheer verplicht was. De 
Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan 
verweerster kennis gegeven, dat blijkens een 
ingesteld ambtel ijk onderzoek in de kas van 
den directeur van genoemd distributiebureau 
over de jaren 1918 en 1920 te korten zijn ge
constateerd te zamen groot f 4800 en haar 

1 
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gesommeerd dit bedrag binnen drie dagen · 1 
aan de Gemeente oordwijk te betalen . Ver- 1 

weerster heeft dit gedaan, door de bepaling 
van art. 13 der Gemeent1>n-borgtochtenwet 1 
hiertoe gedwongen, en vorderde nu bij inlei
dende dagvaarding dit bedrag van eischer 
terug. Deze weigerde onder meer op grond, 
dat hij voor de tekorten niet aansprakelijk 
was en dat aan verweerster eenige actie tegen 
hem niet toekwam. Desniettemin heeft de 
R echtbank de vordering toegewezen en heeft 
het Hof haar vonnis bij het bestreden arrest 
bekrachtigd. 

Eischer voert thans a ls middelen tot cas
satie aan : 

" I. Schending of verkeerde toepassing van 
artt. 162 Grondwet, 20 R. 0., 45, 48, 59, 199, 
343, 347 en 353 Rv., 1902 en 1932 B. W. 
en art. 11 A. B., i. v. m. artt. 1, 4, 12 en 13 
der Wet van 30 December ]908, S. 417, hou
dende regeling van de zekerheidstelling door 
gemeenteambtenaren doordat het Hof, hoewel 
vaststaat dat nu eischer zoowel in primo als 
in hooger beroep had aangeboden door ge
tuigen te bewijzen de feiten in zijn conclu
siën en in de door hem op 30 Nov. 1928 ge
nomen acte aangevoerd, ten bewijze dat hij 
niet verantwoordelijk en derhalve niet aan
sprakelijk was voor de gestelde tekorten, niet
temin het vonnis der Rechtbank, welke zonder 
eenige motiveering alle bewijsaanbod voorbij
ging, als juist gewezen oordeelt en bekrach
tigt, zonder zelfs eenige beslissing te geven 
over het in appèl herhaald bewijsaanbod, zulks 
ten onrechte omdat daardoor ten aanzien van 
de incidenteele vordering houdende aanbie
tling van getuigenbewijs het arrest niet be
vat de gronden der uitspraak zoo wat de 
daadzaken als het rechtspunt betreft; terwijl 
het Hof verplicht ware geweest te onderzoeken 
of het aangeboden bewijs bij de wet was toege-
1 aten en waar getuigenbewijs in casu toelaat
baar is en tegenbewij van rechtswege is toe
gel aten, het aangeboden getuigenbewijs had 
moeten toestaan. 

"II. Schending of verkeerde toepassing der 
artt. 1, 4, 12, 13, 14, 15, 16 en 18 der Wet 
van 30 December 1909 S. 417, houdende re
geling van de zekerheidstelling der gemeente
ambtenaren (Gemeenteborgtochtenwet) in ver
band met artt. 1374, 1401 , 1402, 1403, 1857, 
1858, 1859, 1876, 1877, 1879, 1882 en 1884 
B . W., 48, 343, 347, 353 en 780 Rv. en 151 , 
154, 155, 156 en 157 Grondwet, art. 5 A . B . 
en art. 8 en 9 der Verordening Uitvoering 
Distributiewet 1918 ; doordat het Hof, het 
vonnis der Rechtbank beve tigend, oordeelt 
dat de beslissing over de aansprake lijkheid 
van een gemeenteambtenaar, door wien zeker
heid is gesteld, voor het aanzuiveren van een 
tekort door de wet in handen van den Mi-
11ister gelegd is, en derhalve in casu eischers' 
borg, de Bank, toen deze ingevolge art. 13 
der Gemeenteborgtochtenwet door den Minis
ter tot betaling werd aangeschreven, niet al
leen aan die aanschrijving had te voldoen, 
maar tevens op grond daarvan door zoodanige 
betaling het recht kreeg om hetgeen zij als 
borg voor nu e ischer betaald had, op dezen 
te verhalen, zulks ten onrechte omdat de Ge
meentenborgtochtenwet met geen enkel woord 
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den Minister bevoegdheden geeft ten opzichte 
van den Ambtenaar noch om diens schuld en 
betalingsplicht vast te stellen, noch de wijze 
waarop zulks zou moeten gesch ieden hetzij 
tegenover de gemeente hetzij tegenover de (nJ 
borg, en evenmin dien Ambtenaar onttrekt 
aan d_e gewone jurisdictie en den gewonen 
Rechter, zoodat waar ten opzichte van den 
Ambtenaar niet van het gewone recht is af
geweken, diens verplichting om den borg te 
betalen uitsluitend en alleen moet beoordeeld 
worden naar de regelen van het gewone recht, 
en die betalingsplicht slechts eerst dan ont
staat wanneer de ambtenaar re vera jegens de 
Gemeente aansprakelijk was voor het tekort, 
zoodat de Ambtenaar tegen den betaald heb
benden borg dezelfde weren mag voeren als 
hij tegen de gemeente zou kunnen opwerpen, 
en de vaststelling van diens schuld en aan
sprakelijkheid voor e igen of anderer daden 
slechts door den gewonen rechter en niet door 
den Minister kan worden vastgesteld". 

Ten aanzien van het eerste middel is bij 
pleidooi namens verweerster ten onrechte be
toogd , dat het feitelijken grondslag zou mis
sen. Deze is te vinden in de 2e overweging 
omtrent de feiten van het bestreden arrest. 
inhoudende, dat partijen hebben geconcl u
deerd voor eisch en voor antwoord, gelijk in 
die conclusies is vermeld. Zij bevat dus naar 
een m. i. verkeerde methode van vonnissen een 
verwijzing naar die conclusies. Ook al is men 
van oordeel, - wat mij trouwens aannemelijk 
voorkomt - dat hier alleen bedoeld zijn de 
slotsommen van die conclusies, dan vindt men 
bij raadpleging van de slotsom der conclusie 
van eisPh in hooger beroep, zooals hij we1·ke
lijk luidt - en niet zooals hij onvolledig is 
opgenomen voor in de expeditie ,·an het ar
rest, die wel in het algemeen, als dit arrest 
vertegenwoordigend, in cassatie de eenige ken
bron is voor de feiten, maar niet voor zoover 
deze voorkomen in andere stukken, waarnaar 
het arrest zei f verwijst - het volgende: ,,dat 
de appellant, thans e ischer, heeft geconcl u
deerd: acte vragend van het subsidiair be
wijsaanbod, dat het den Hove behage bij a r
rest te vernietigen het vonnis door de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage d.d. 8 Januari 
1929, eerste kamer, tus chen partijen gewezen 
en opnieuw rechtdoende alsnog geïntimeerde 
te verklaren niet-ontvankelijk in hare vorde
ring en in ieder geval haar deze te ontzeg
gen met veroordeeling van geïntimeerde i11 
de kosten van beide instantiën" . 

Er is dus in hooger beroep subsidiair - voor 
het geval dat de eisch niet werd ontzegd of 
niet-ontvankelijk verklaard - een bewijsaan
bod gedaan (niet, zooals bij het middel wordt 
beweerd, een incidenteele vordering tot het 
opleggen van bewijs, tegen veronachtzaming 
waarvan alleen door request-civiel zou kunnen 
worden opgekomen). Wat dit bewijsaanbod tot 
voorwerp had, kan de Hooge Raad, indien hij 
alleen de slotsommen der conclusies mag raad
plegen, niet onderzoeken, maar in elk geval 
kon het Hof niet tot bekrachtiging van het 
vonnis der Rechtbank, cl . i. tot toewijzing van 
den e isch, komen zonder dit bewijsaanbod te 
onderzoeken en of het toe te staan en het 
verhoor te houden, óf te beslissen, dat de te 



293 

bewijzen aangeboden feiten niet tot beslissing 
der zaak kunnen leiden, of dat het getuigen• 
bewijs door de wet niet was toegelaten. Door 
echter het bewijsaanbod zij het slechts door 
verwijzing te vermelden, doch er verder stil
zwijgend aan voorbij te gaan is het arrest, wat 
het rechtspunt betreft (art. 59 onder 3e Rv.) 
niet behoorlijk met redenen omkleed, waar
tegen art. 20 R. 0. nietigheid bedreigt. 

In zooverre is dus het middel gegrond, zoo. 
dat het arrest zal moeten worden vernietigd 
en de zaak zal moeten worden verwezen naar 
een aangrenzend Gerechtshof. 

Ik behandel dan ook het tweede middel al
leen voor het geval , dat de Hooge Raad over 
het eerste anders mocht oordeelen. 

's Hofs bij dit middel bestreden betoog ach t 
ook ik onjuist. Al moet krachtens art. 13 der 
Gemeentenborgtochtenwet de naamlooze ven
nootschap, die zich voor een gemeenteambte
naar borg heeft gesteld, wanneer de Minister 
haar met opgave van het verschuldigde be
drag kennis geeft van een bij dien ambtenaar 
gebleken tekort, betalen en wel datzelfde be
drag, gelijk uit het verband van dit artikel 
volgt, daarom heeft zij zonder meer nog niet 
op dien ambtenaar verhaal. Over de verhou
ding tusschen den borg en den ambtenaar 
zwijgt de genoemde Wet geheel. Wanneer, als 
in dit geval, ook niet blijkt, dat de borg en 
de ambtenaar hieromtrent iets zijn overeenge
komen, zou de eenige steun voor het verhaal 
kunnen worden gezocht in art, 1876 B. W. , 
dat inderdaad den borg, ,,die betaald heeft", 
verhaal op den hoofdschuldenaar geeft. Het 
spreekt echter van zelf, dat dit alleen slaat 
op den borg, die het werkelijk door den 
hoofdschuldenaar verschuldigde heeft betaald. 
Verg. Diephuis Dl. 13, blz. 366 en 368. Im
mers de borg heeft zich slechts verbonden om 
aan diens verbintenis te voldoen (art. 1857) 
en kan zich niet onder meer bezwarende voor
waarden verbinden, dan waartoe deze ver
bonden is, (art. 1859), dus ook niet om zich 
ten aanzien van de verschuldigdheid te onder
werpen aan het oordeel van een derde, aan 
wiens oordeel de hoofdschuldenaar niet is 
onderworpen. Wel wijkt art. 13 der Gemeenten. 
borgtochtenwet ten nadeele van den borg van 
laatstgenoemde bepaling van het gewone recht 
af, doch op zijn verhouding tot den hoofd
schuldenaar kan dat bij het zwijgen der Wet 
geen invloed hebben. 

Door het Hof is ter verdediging van zijn 
standpunt een beroep gedaan op de Wet van 
14 Juli 1898, S. 180, die, voor de tot zeker
heidstelling verplichte Rijksambtenaren gege
ven, aan de regeling bij de Gemeenten
borgtochtenwet tot voorbeeld heeft gestrekt, 
doch ik kan de juistheid van dit beroep niet 
toegeven. Ook deze thans vervallen Wet zweeg 
geheel over de verhouding tusschen den borg, 
die betàald heeft, en den ambtenaar. Alleen 
zeide zij in art. 4, dat de voor het Rijk batige 
saldo's aangewezen in de akten, bedoeld in 
art. 53 der Wet van 5 October 1841, S. 40, -
dat zijn saldo's welke de rekenplichtige amb
tenaren volgens besluit der Rekenkamer moe
ten storten - door den Minister van Finan
ciën worden verhaald op de door den betrok
ken ambtenaar gestelde zekerheid. Hier was 
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echter sprake van de zekerheid in het a lge
meen, die zoowel een zakelijke zekerheid als 
een borgtocht zijn kon, zoodat hieruit niets 
kon voortvloeien omtrent de rechten van den 
borg tegenover den ambtenaar. En de uitla
ting van den Minister bij de behandeling van 
dit art. 4, waarop het Hof zich ook beroept. 
dat na de ministerieele beslissing zonder meer 
betaling zou moeten volgen had eveneens 
slechts betrekking op het verhaal op de ge
stelde zekerheid in het a lgemeen, niet op de 
verplichting van den ambtenaar tegenover den 
borg, die betaald zou hebben. 

Al kan ik mij dus met 's Hofs betoog op 
dit punt niet vei-eenigen, toch ben ik van oor
deel , dat het tweede middel niet tot cassatie 
zal kunnen le iden. Het Hof heeft namelijk in 
een ander verband overwogen : 

,,dat uit de op 1 Jan. 1918 in werking ge. 
treden verordening der gemeente Noordwijk 
van 15 Maart 1918, waarvan niet gesteld is, 
dat zij tot dusverre werd afgeschaft, blijkt dat 
de Directeur van het Distributiebedrijf be
last is met de invordering van a lle inkom
sten en het doen van alle betalingen op de 
distributie van regeeringswarenbetrekking heb
bende; dat al zoo, al liet appellant zich bij 
de uitoefening van deze op hem rustende taak 
ook bijstaan door anderen, daarom niet min
der de aansprakelijkheid voor de invordering 
van a lle inkomsten en voor het doen van alle 
betalingen op hem rustte, gelijk hij dan ook in 
zijne aanvrage om borgstelling aan de voor
noemde maatschappij de vraag, of hij erkende 
verantwoordelijk te zijn voor de daden van 
ondergeschikten bevestigend beantwoordde; 
dat hieraan niets afdoet, dat de ingevolge art. 
6 der Verordening door Burgemeester en 
\Vethouders benoemde accountant zijn taak 
op onvoldoende wijze zou hebben uitgeoefend, 
vermits - al ware dit het geval, hetgeen door 
geïntimeerde ontkend wordt - daardoor ap
pellants aansprakelijkheid voor zijn geldelijk 
beheer in den bovengenoemden omvang niet 
wordt opgeheven." 

Tenzij de in deze overweging vervatte feiten 
mochten worden te niet gedaan door de uit
komst van een eventueel te houden getuigen
verhoor - wat volgens het pleidooi namens 
eischer in cassatie juist gehoopt werd van een 
verhoor krachtens het ten onrechte veronacht
zaamd bewijsaanbod gelast - acht ik dit be
toog juist en een voldoenden grond voor de 
toewijzing van den eisch. 's Hofs tot toewijzing 
strekkende beslissing rust in de eerste plaats 
op dit betoog en derhalve is het andere be
toog, waartegen het middel zich m. i. te recht 
keert, niet meer dan een argument ten over
vloede, waarvan de onjuistheid het bestreden 
arrest niet kan deren. 

Op grond van de juistheid van het eerste 
cassatiem iddel concludeer ik echter tot ver
nietiging van het bestreden arrest en tot ver
wijzing der zaak naar een aangrenzend Ge
rechtshof om in hooger beroep opnieuw te 
worden berecht en afgedaan met veroordee
ling van verweerster in de kosten in cassatie 
gevallen. 

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

1 

1 
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vonnis van de Arr. -Rechtbank te 's-Graven
hage van 8 Januari 1929, waarnaar voormeld 
arrest voor de feiten verwijst, blijkt: 

dat de Nederlandsche Maatschappij van Ze
kerheidstelling voor ambtenaren en beambten, 
in wier rechten en verplichtingen de verweer
ster is opgevolgd, zich ten verzoeke van den 
eischer tot cassatie Gooi ten behoeve van de 
gemeente Noordwijk overeenkomstig de voor
~chriften der Gemeenteborgtochtenwet als borg 
heeft gesteld voor een bedrag van f 5000, en 
zul ks tot zekerheid voor het richtig beheer 
door Gooi als directeur van het distributie
bureau van levensmiddelen te Noordwijk; 

dat de Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de verweerster kennis heeft gegeven, dat, 
blij kens een ambtelijk onderzoek in de kas 
van den genoemden directeur over de jaren 
1918 en 1920 een tweetal tekorten zijn be
vonden tot een gezamenlijk bedrag van f 4800, 
en aan de verweerster heeft verzocht om, 
overeenkomstig artikel 13 van de voormelde 
wet, voor de betaling van dat bedrag zorg te 
dragen; 
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dening op hem rustende taak ook bijstaan door 
anderen, daarom niet minder de aansprake
lij kheid voor de invordering van a lle inkom
sten en voor het doen van alle betal ingen op 
hem alleen rustte, gel ijk hij dan ook in zij ne 
aanvrage om borgstell ing aan de voornoemde 
Maatschappij de vraag, of h ij erkende ver
antwoordel ijk te zijn voor de daden van on
dergeschilden, bevestigend beantwoordde; dat 
hieraan niets afdoet de mogelijkheid, dat de 
ingevolge artikel 6 der Verorden ing door 
Burgemeester en Wethouders benoemde ac
countant zijn taak op onvoldoende wijze zou 

i hebben uitgeoefend, vermits - al ware dit 
het geval, hetgeen door geïntimeerde ont
kend wordt - daardoor appellants aanspra
kel ijkheid voor zij n geldelijk beheer in den 
bovengenoemden omvang niet wordt opge
heven;" 

dat het Hof ook de tweede grief heeft ver
worpen en daarbij, op hier verder niet ter 
zake doende gronden, de beslissing heeft ge
geven, welke in het h ierna te vermelden 

dat, nadat verweerster gemeld bedrag had , 
betaald, zij dit van Gooi heeft opgevorderd; 

tweede middel van cassatie is opgenomen; 
dat het Hof het vonnis, waarvan beroep, 

heeft bekrachtigd; 
dat Gooi ontkende voor de tekorten aanspra

kelijk te zijn en betoogde daarom ook niet 
tot de door verweerster gevorderde betaling 
gehouden te zijn; 

dat echter de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage bij haar reeds vermeld vonnis Gooi tot 
betaling heeft veroordeeld; 

dat Gooi van dit vonnis in hooger beroep 
is gekomen en daartegen, voor zoover thans 
van belang, heeft aangevoerd: 

1 °. dat de Rechtbank ten onrechte heeft 
aangenomen, dat door zijn procureur bij plei
dooi het bestaan van de tekorten in zijne kas 
zou zijn erkend, omdat wel is toegegeven, dat 
deze tekorten over 1918 en 1920 achteraf bij 
het Distributiebedrijf zijn vastgesteld, doch 
steeds is betwist, dat deze tekorten in zijne kas 
als directeur zijn vastgesteld, en hij dan ook 
blij ft volhouden, dat door het onvoldoende 
toezicht van den accountant op de administra
tie en diens onvoldoende kascontrole bij de 
andere ambtenaren-kashouders in die kassen 
op een zeker tijdstip aanwezige overschotten 
niet geconstateerd en daardoor verdwenen 
zijn; 

en 2°. dat de Rechtbank evenzeer ten on
rechte heeft aangenomen, dat krachtens de 
Gemeenteborgtochtenwet een borg, zel fs zon
der dat de ambtenaar op de vorming van des 
M inisters beslissing invloed had kunnen uit
oefenen, steeds zou moeten betalen, als de 
Minister beslist heeft, dat er van een tekort 
in de kas is gebleken; 

dat het Hof de eerste grief heeft verworpen, 
daarb ij overwegende: 

"dat u it i:le op 1 Januari 1918 in werking 
getreden Verordening der gemeente Noord
wij k van 15 Maart 1918, waarvan n iet is ge
steld dat zij tot dusverre werd afgeschaft, 
blijkt, dat de Directeur van het Distributie
bureau belast is met de invordering van alle 
inkomsten en het doen van a lle betalingen op 
de distributie van regeeringswaren betrekking 
hebbende; dat ai zoo, al l iet appellant zich bij 
de uitoefening van deze ingevolge die Veror-

0. dat tegen het bestreden arrest twee m id
delen van cassatie zijn opgeworpen, luidende : 
Zie Concl. Adv.-Gen.; 

0. aangaande het eerste m iddel van cas
satie: · 

dat uit het bestreden arrest niet blij kt, dat 
het in het middel vermelde bewijsaanbod is 
gedaan; 

dat ten betooge van het tegendeel namens 
den eischer bij pleidooi tevergeefs een beroep 
is gedaan op de in 's Hofs arrest voorkomen
de overweging, dat partijen hebben geconclu
deerd voor e isch en voor antwoord gelijk in 
die conclusies is vermeld; 

dat toch in die overweging n iet meer kan 
worden gez ien dan eene vermelding, dat par
tijen hebben geconcludeerd, maar geenszins, 
dat het Hof den inhoud der gewisselde con
clusies in zijn arrest overneemt; 

dat derhalve het middel zijn fe itelijken 
grondslag mist; 

dat daaraan ten overvloede kan worden toe
gevoegd, dat al zou in hooger beroep het in 
het middel vermelde en bij pleidooi nader aan
geduide bewijsaanbod wel zijn gedaan, dit toch 
den eischer niet zou kunnen baten; 

dat dit • bewijsaanbod de strekking heeft om 
aan te toonen dat Gool's aansprakelijkheid a ls 
directeur van het Distributiebedrij f n iet is ge
regeld bij de Verordening van de gemeente 
Noordwijk van 15 Maart 1918, ·omdat Burge
meester en Wethouders dier gemeente van die 
Verordening zijn afgeweken, en in eene ge
ringere aansprakelijkheid van den directeur 
van het Distributiebedrijf dan in die Veror
dening is vastgesteld, hebben toegestemd; 

dat echter uit 's Hofs hierboven weergegeven 
overwegingen omtrent de eerste grief bl ijkt, 
dat het Hof een zoodanig bewijsaanbod n iet 
ter zake dienende zou hebben geacht; 

dat het eerste middel van cassatie mitsdien 
moet fa len; 

0. dat het Hof, ofschoon blijkens de bij het 
tweede middel van cassatie vermelde beslis
sing van oordeel zijnde, dat de besl issing over 
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de aanwezigheid van een tekort in een kas ten 
laste van een gemeenteambtenaar, door wien ' 
zekerheid is gesteld, en daarmede over diens 
aansprakelijkheid voor het aanzuiveren daar
van door de wet aan den Minister van Bin
nenl andsche Zaken is opgedragen, nochtans 
naar aanle iding van de eerste grief in hooger 
beroep wel in een eigen onderzoek naar Gool's 
aansprakel ijkheid voor de tekorten is getreden 
en heeft geoordeeld, dat Gooi terecht voor die 
tekorten aansprakelijk 1s gesteld; 

dat, nu in verband met de verwerping van 
het eerste middel deze beslissing van het Hof 
in stand blijft, een onderzoek naar de ge
grondheid van het tweede middel achterwege 
kan blijven, daar hierbij slechts wordt aan
gevallen een tweede zei fstandige grond voor 
de uitspraak, dat de verweerster gerechtigd is 
de aangezuiverde tekorten op Gooi te verha
len· 

d;t derhalve ook het tweede middel vau 
cassatie tevergeefs is voorgedragen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J ,) 

22 Juni 1931. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Sr. art. 184 ; Warenwet 1919 art. 19 . ) 

Art. 19 der Warenwet 1919, hetwelk aan 
nader aangeduide ambtenaren de bevoegd
heid geeft bepaaldelijk omschreven plaat
sen ook tegen den wil van den bewoner 
of gebruiker binnen te treden, legt aan 
dien bewoner of gebruiker, - die inge
volge a rt. 184, le lid, 2de gedeelte, Sr. 
zich van het opzettelijk belemmeren of 
verijdelen van de door die ambtenaren 
ondernomen handel in gen zal moeten ont
houden, - geen enkele verplichting op, in 
het bijzonder niet die, om aan de ambte
naren zijn medewerking tot dat binnen
treden te verleenen. De ambtenaren kun
nen volgens de wet zich zelf helpen, en 
elk verzet met geweld of bedreiging met 
geweld van den gebruiker of bewoner 
levert ingevolge art. 180 Sr. een strafbaar 
feit op. Derhalve kunnen de ambtenaren 
aan art. 19 der Warenwet niet het recht 
ontleenen van den gebruiker of bewoner 
di e medewerking te vorderen, zoodat de 
betrekkelijke vordering niet krachtens wet
telijk voorschrift is gedaan. De H. R. ont
slaat ambtshalve van rechtsvervolging. 

Op het beroep van A. M. B. , requirant van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Amsterdam van 31 Maart 1931 (N. J. 1931, 
blz. 683, R ed.) waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een door den Politierechter 
bij de Arr .-R echtbank te Amsterdam deri 15den 
September 1930 gewezen vonnis, doch alleen 
ten aanzien van de beslissing, dat het bewezen 
verklaarde niet straîbaar is en de verdachte 
is ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake 
v,an hetgeen hem is telastegelegd, en met be
vestiging van dat vonnis voor het overige, re
quirant ter zake van: ,,het opzettelijk niet 
voldoen aan een vordering, krachtens wette lijk 
voorschr ift gedaan door een ambtenaar, belast 
met het opsporen van strafbare feiten", met 
toepass ing van de artt. 184 en 23 Sr. , is ver-
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oordeeld tot een geldboete van tien gulden en 
vervangende hechtenis van tien dagen. 

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

Meckmann; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Van Lier, 

namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clus ie, strekkende tot verwerping van het inge
stelde beroep; 

0. dat door of vanwege requirant geen gron
den voor dat beroep zijn aangevoerd; 

0. ambtshalve: 
dat aan requirant is telastegelegd dat hij het 

navolgende feit heeft gep leegd: 
Op 13 Maart 1929 oefende hij, verdachte, te 

Ouder-Amstel uit het bedrijf van melkveehou
der en kreeg hij aldaar alstoen bezoek van 
Pleun Stehouwer en Sipke Gerbens Rijpma, 
respectievelijk veearts en le sta lcontroleur bij 
den Keuringsdienst van Waren te Amsterdam, 
beiden door Burgemeester en '.Vethouders der 
gemeente Amsterdam aangewezen tot het op
sporen van overtredingen bij of krachtens de 
Warenwet 1919, S . 581, strafbaar geste ld . 
Voornoemde Stehouwer en voornoemde Rijpma 
deelden hem, verdachte, hun kwaliteit mede en 
zeiden hem, verdachte, voorts dat zij verdach
te's aldaar aanwezige stal kwamen inspectee
ren om te zien of door hem, verdachte, de be
palingen van het Melkbesluit 1925, S. 256, 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 4 Aug. 
1926, S . 292, en meer speciaal de bepal ingen 
van art. 19 en 20 van dit Melkbeslnil werden 
nageleefd, zijnde die sta l een plaats waarin 
voornoemde ambtenaren redelijkerwijze vP.r
moedden dat voor den handel bestemde rnel k in 
voorraad was of van koeien in die sta l aanwezig 
werd gewonnen, en zijnde die stal door een 
afaonderl ijke deur van buiten af toeganke lijk 
en uiet tevens een wouing of alleen door een 
woning toagankelijk; opzette] ijk vo ldeed hij, 
verdachte, niet aan de vorde ring van ge
nof'lmde ambtenaren, die aldaar alstoen in de 
rechtmatige uitoefening hunner bediening van 
hem toegang tot die sta l vorderden; 

dat in het, bij het bestreden arrest op dit 
punt l;>evestigd, vonnis het telastege legde is 
bewezen verklaard, met dien verstande, dat 
de in de dagvaarding genoemde ambtenaren 
redelijkerwijze vermoedden, dat in de stal 
melk van koeien, in die stal aanwezig, werd 
gewonnen; 

dat het Hof dit bewezen verklaarde heeft 
gequal ificeerd en deswege straf opgelegd, a ls 
boven is vermeld; 

dat art. 19 van de "1-arenwet 191!1, S . 581, 
dat aan nader aangeduide ambtenaren de be
voegdheid geeft, bepaaldelijk omschreven plaat
sen ook tegen den wil van den bewoner of ge
bruiker hinnen te treêl.en, aan dien bewoner 
of gebruiker, die , ingevolge a rt. 181, lste I id, 
2de gedeel te, Sr., op strnffe als in dat artikel 
bepaald, zich van het opzettelijk belemmeren 
of verijdelen van de door die ambtenaren on
dernomen handelingen zal moeten onthouden. 
geen enkele verplichting opl egt, in het bij
zonder niet die, om aan de ambtenaren zijn 
medewerking tot dat binnentreden te ver
leenen; 

dat rlaarom die ambtenaren, nu zij deze me-
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dewerking ook niet behoeven, omdat zij vol 
gens de wet zich zelf kunnen helpen, en cl k 
verzet met geweld of bedreiging met geweld 
van den gebruiker of bewoner, inis-3volge art. 
180 Sr. een strafbaar feit oplevert, aan voor
meld artikel van de Warenwet 1919, S. 581, 
ook niet het recht kunnen ontleenen van den 
gebruiker uf bewoner die me<lewe,·king te \'Or-
deren; · 

dat derhalve de daartoe strekkende vo,·<le-
1·ing, die, blijkens het bewezen ve rklaarde, de 
betrokken ambtenaren iot requirnnt hebben 
gericht, niet krachtens wettelijk vo)rschr;ft 
werd gedaan, en requirant zonder in botsing 
te komen met de bepaling van het eerste ge
deelte van artikel 184 Sr. , lste lid , kon wei-
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geren daaraan te voldoen; 
dat, waar dit artikel van het ~ 'b. v. Sr. dus 

ten ·onrechte op het bewezen verklaarde is 
toegepast, de uitgesproken veroordeeling niet 
in stand kan bi ij ven; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch alleen 
voor zoover het bewezen verklaarde is gequa
lificeerd en trafbaar verklaard en deswege 
straf is opgelegd; en 

Recht doende krachtens a rtikel 105 R. 0 . : 
0. dat het bewezen verklaarde ook n iet bij 

eenige andere wet of wettelijke verordening is 
strafbaar geste Id ; 

Verklaart het bewezene niet strafbaar; 
Ontslaat requirant te dier zake van alle 

rechtsvervolging. 

VERBETERINGEN 

Staatsblad No. 306. 
Blz. 388, 2e kolom, regel 22 van onderen, 
staat: benevens de Rijkszanddijken en onder 

P etten en Callantsoog, de 
lees: benevens de Rijkszanddijken onqer P et

ten en Callantsoog, de 

Staatsblad No. 363. 
Op blz. 442, Tabel III, hoofd van de laatste 

kolom 
staat: C. 
lees: A . 



INHOUD 

(De met vette cijfers aangegeven bladz., zijn de bladz. van het deel 
BESLUITEN (geel papier). 

Sterke clrank. Beslui t , houdende beschikking op het beroep, ingesteld door P. 
Lamberty, te Geleen, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg, van 
27 Juni 1930, L a. 6508/7 K , 2e a fd ., waarbij hem een logementsvergunning voor 

Blz. 

den verkoop van sterken dra nk in het kle in is geweigerd. 2 Januari , S. 1. 3 
Yolkshulsvestlng·. Arrest van den Hoogen R aad. (B. W. art. 1401 ; Woningwet 

a rt. 3.) - Nu de ste lling dat hier, door de weigering der dispensatie, een onrech t
matige daad zou zijn gepleegd, hierop steunt, dat het Rooilijnbesluit door het 
ontbreken van de goedkeuring van Ged. Staten , ongeldig zou zijn, kan van geen 
onrechtmatige daad sprake zijn , daar a lsdan het verzoek onnoodig en overbod ig 
was en verzoeker ook niet, gelijk hij ste lt, kan zijn beperkt in de vrij e beschikking 
over zijn eigendom. - De vraag, wie voor de gevolgen aansprakelijk is, behoeft 
dus geen beantwoording. 2 J a nua ri. 3 

Flnancleele verhouding. N °. 16790/7 J anuari 1931, N° . 162. Besliss ing van den 
M inister van Binnenl a ndsche Zaken en Landbouw en den Minister van Financiën. -
U itvoering van de Wet op de financieele verhouding tusschen het Rijk en de ge
meenten. - Art. 9, letter i , Kon. Beslui t 4 November 1929, S. 476. Toelage aan 
kweekel ing. 2 J anuari. 6 

Idem. N°. 16793/7 Januari 1931 , N° . 166. Besli ssing van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en L andbouw en den Minister van Financiën. - Uitvoer ing 
van de \,Vet op de Financiëele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten. -
Art. 9, letter u Kon. Besluit 4 November 1929, S. 476. J aarwedde en kosten woning 
a rmen-geneesheer. - R ente en a flossing geld leening. - P ens ioenpremie. - Subsidie 
Rijk en Provincie. - Verhaal pensioen. 2 Januari. 6 

Idem. N°. 16794/7 Januari 1931, N°. 164. Beslissing van den Minister van Binnen
landsche Za ken en Landbouw en den Minister van Financiën. - Uitvoering van 
de Wet op d.e financiëele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten. - Art. 9, 
letter ·u Kon. Besluit 4 ovember 1929, S. 476. R ente waarborgsommen art. 79, 
lid 5 Lager Onderwijswet 1920. 2 Januari. 7 

ltlem. N°. 16795/7 Januari 1931 , N °. 161. Beslissing van den Minister van Bin
nenl andsche Zaken en Landbouw en den Ministe r van Financiën. - Uitvoering van 
de Wet op de financiëele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten. - Art. 9, 
letter u Kon . Beslui t 4 November 1929, S. 476. Huurwaarde woningen politie. -
Administratieve boeking. 2 Januari. 8 

Idem . N°. 16786/7 J anuari 1931, N° . 172. Beslissing van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw en den Minister van Fina nciën. - Uitvoering van 
de Wet op de f inanciëele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten. - Art. 9, 
letter u K on. Besluit 4 November 1929, S. 476 . Kosten van administratieve open-
baar gewoon lager onderwijs. 2 Januari . 9 

Idem. N °. 16796/7 J a nuari 1931, N °. 168. B eslissing van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en L andbouw en den Minister van Financiën. - Uitvoering van 
de V,7et op de financiëe le verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten. - Art . 9, 
letter u Kon. Beslui t 4 November 1929, S. 476. K osten telefoontoestel. - Kosten 
doodschouw. 2 J anuari . 9 

lclem. N°. 16783/7 J anuari 1931 , N° . 169. Besliss ing van den Minister van Bin
nenlandsche Za ken en Landbo uw en den Minister van Financiën. - Uitvoering van 
de Wet op de financiëele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten. - Art. 9, 
letter u Kon. Beslui t 4 November 1929, S. 476. Rente en aflossing geldleening. 

2 Januari. 10 



Id em. N°. 16787/7 J anuari 1931 , 0 170. Beslissing van den Minister van Bin-
nenlandsche Zaken en Landbouw en den Minister van Financiën. - Uitvoering van 
de Wet op de financiëele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten. - Art. 9, 
letter u Kon. Besluit 4 ovember 1929, S. 476. Maatregelen in het belang van de 

Blz. 

veiligheid van het verkeer. 2 J anuari. 11 
Ziektewet. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur a ls 

bedoeld in artikel 123, tweede en derde lid, en artikel 124, derde lid, der Ziek-tewet. 
3 J anuari, S. 2. 4 

Sc heepvaart. Besluit tot wijziging van het bijzonder reglement van politie voor het 
kanaal door Walcheren, va tgesteld bij Koninklij k besluit van 23 Mei 1892, S. 116, 
het laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 14 September 1926, S . 332. 

5 J anuari, S. 3. 5 
llleetbrleven. Besluit, houdende bepalingen omtrent de vrijstelling van meting van 

Est landsche zeeschepen . 5 J anuari, S. 4. 6 
'fractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 12 

Maart 1930 te Teheran tusschen ederland en Perzië gesloten vriendschapsverdrag 
(Staatsblad 1930, n° . 326) . 5 J anuari, S. 5. 6 

J~les recht. Uittreksel uit het Rondschrijven van den Minister van Staat, Minister 
van B innenlandsche Zaken en Landbouw aan de Commis ar issen der K oningin, 
betreffende uitvoering van artikel 149 der Kieswet. 6 J anuari . 12· 

Onderwij s. (Hooger) Besluit tot aanwijzing overeenkomstig artikel 133, vijfde lid , 
der hooger-onderwijswet van het getuigschrift van de afdeeling gymnasimn van het 
Christelijk lycetun te Bandoeng. . 7 J anuari, S . 6. 8 

Pensioenen en wachtgeld en. Besluit, houdende aanvulling van het Koninklijk be
slui t van 31 Maart 1926, S. 58, tot vaststel ! ing van pensioensgrondslagen, a ls bedoeld 
in de Pensioenwet voor de landmacht, S . 1922, n°. 66, en in de Militaire Weduwen-
wet 1922. 7 J anuari, S . 7. 8 

Meetbrieven. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 1 
September 1930 te Reval tusschen Nederland en Estland gesloten overeenkomst, 
betreffende de wederzijdsche erkenning van meetbrieven voor zeeschepen. 

7 Januari, S. 8. ~ 
Spoorweg·en. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement Vervoer. 

8 J anuar i, S . 9. 10 
Onderwij s. ()Ilddelbaar) Koninklijk bes! uit . (Nijverheidsonderwijswet Art. 24.) -

Appell ant is in Aug. 1920 tot tijdelijk leeraar benoemd tot 1 Sept. 1921; sindsdien 
is hij, nadat hem in Juli 1921 was te kennen gegeven, dat hij voorloopig verder op 
proef kon blijven, a ls leernar aan deze school werkzaam gebleven. Een vaste aan
stelling, a ls bedoeld in art. 14 K. B. 11 Juli 1921, S. 921 en art. 13 K. B. 31 1ei 
1926, S. 159 is hem niet gegeven. Een tijdelijke aanstell ing kan volgens genoemd 
art. 13 3e I id slechts voor 1 jaar plaats hebben, terwijl volgens het 4e lid een tijde
lijke aan telling op proef, mede voor niet langer dan 1 jaar te verleenen, ten 
hoogste twee maal voor den tijd van 1 jaar kan worden verlengd. Appellant was 
dus op 8 Mei 1930 aan de school in functie zonder in het bezit te zij n van eene 
wettelijke aanstelli ng. Een besluit van het schoolbestuur om zijn tijdelij ke tewerk
stell ing niet verder te handhaven, had dan ook geen · andere strekking dan het 
doen e indigen van eene bloot feitelijke, zelfs ongeoorloofde, werkzaamheid. Beroep 
daartegen is u itgesloten. 8 Januari. 12: 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 21 
Juni 1926 te Parijs gesloten internationaal sanitair vérdrag (Staatsblad 1930, 
n°. 325) . 9 J anuari, S . 10 . 10 

I1lem. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 22 Januari 
1930 te 's-Gravenhage tusschen N ederland en Roemenië gesloten verdrag tot be
slechting van geschi ll en door rechtspraak, arbitrage en verzoening (Staatsblad 1930, 
n°. 327). 12 J anuari, S. ll. 44 

Burgerlijke Stand Arrest van den Hoogen Raad. (B. W . art. 70; Rv. art. 323 .) -
[Vorder ing van den 0 . v. J . tot doorhaling van een akte van den burg. stand. 
Eischer door de R echtb. n.iet-ontv. verkl aard in zijn vordering. Beschikking door het 
H of bevestigd. Cassatieberoep ingesteld door den 0 . v. J .] - De 0. v. J ., de door
ha ling van een akte van den burg. stand aan de Rechtb. verzoekende, treedt daarbij 
op a ls hoofdpartij en heeft dus, volgens art. 323 R v., de gewone wijze van rechts
vordering te volgen. Hij kan dus wel in hooger beroep komen tegen de beschikking 
der R echtb., waarbij hij in zijn vordering niet-ontv. is verklaard, maar hij is n iet 
bevoegd om cassatieberoep aan de teekenen tegen de door het Hof gegeven be
schikking, daar hij bij het Hof niet de functie van Proc.-Gen. bekleedt, aan wien 
die bevoegdheid uitsluitend, als representeerende den verzoeker in hooger beroep, 
toekomt. 12 Januar i. 13: 

.Flnanclëele verhouding. Besluit tot het vaststellen van formulieren voor de aan
g iftebilj etten der inkomstenbelasting, der gemeentefondsbelasting, der veimogens-
belasting en der verdedigingsbelasting I. 13 Januari, S. 12. 47 



Inkomstenbelastln!I'• Besluit tot het vaststellen van formulieren voor de aan
giftebiljetten der inkomstenbelasting, der gemeentefondsbelasting, der vermogens-
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belasting en der verdedigingsbelasting I. 13 Januari, S. 12. 47 
Vermogens - en Verdecllgingsbelastlng. Besluit tot het vaststellen van formulieren 

voor de aangiftebiljetten der inkomstenbelasting, der gemeentefondsbelasting, der 
vermogensbelastin g en der verdedigingsbelasting I. 13 Jauuari , S. 12. 47 

Hi nderwet. Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 12 . ) - Wanneer van eene voor 
een bepaalden proeftijd verleende vergunni ng geen gebruik is gemaakt en de 
proeftijd is verloopen, moet de vergunning als vervallen worden beschouwd. Een 
tegen het besluit tot het verleenen der VBrgunning ingesteld beroep is derhalve niet. 
ontvankelijk. · 14 Januari. 15 

Gemeentebelastingen, Beschikking van den Hoogen R aad der Nederlanden. - Be
lasting op tooneelvertooningen te Tiel. - Krachtens art. 265b, in verband met het 
tweede lid van art. 265c der Gemeentewet was de Raad van B eroep bevoegd om van 
het beklag vari' belanghebbende over eene beslissing van den gemeenteraad over 
een verzoek om teruggave van betaalde belasting op de tooneelvertooningen kennis 
te nemen. - Aan art. 265b der Gemeentewet ligt het beginsel · ten grondslag, dat 
de beslissing over een verzoek tot ontheffing van belasting toekomt aan den ge
meenteraad. Hieruit volgt, dat die gemeenteraad en in hooger beroep de Raad van 
Beroep moet kunnen beoordeelen of de feiten, waarop een verzoek om ontheffing van 
belasting rust, gegrond zijn, zoodat eene bepaling in ·de belastingverordening volgens 
welke ten· genoegen van Burgemeester en Wethouders de besteding van de opbrengst 
moet zijn aangetoond niet biüdend is. 14 Januari . 15 

Octrooien. Besluit tot wijziging van het tarief, bedoeld bij artikel 14 vierde lid 
van het Octrooireglement, S. 1083 van 1921, gewijzigd bij Besluit van 12 Juni 1923 
(Staatsblad n°. 263). 16 J anuai;, S. 13. 63 

Landbouw. Besluit tot vaststelling van het tijdstip van de in werking treding van 
het Koninklijk besluit van 5 April 1930, tot uitvoering van artikel 7 der Landbouw
uitvoerwet 1929 (wet van 31 Mei 1929, houdende voorschriften betreffende het 
waarborgen van bepaalde eigenschappen of hoedanigheid van uitgevoerde voort
brengselen van het landbouw-, tuinbouw-, VBeteelt- en zuivelbedrijf (Staatsblad 
n°. 277). 16 Januari , S. 14 . 64 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 213. ) -· Het is niet in 
strijd met een goed financieel beleid om de loonen van arbeiders in vasten dienst, 
aangesteld ten behoeve van de uitvoering van buitengewone werken, voorzoover ten 
aanzien dezer arbe iders vaststaat, dat zij arbeiden aan werken, welke uit den 
buitengewonen dienst worden betaald, ten laste van den buitengewonen dienst te 
brengen, nu Geel. Staten geen bezwaar hebben, dat de werken zelf uit den buiten
gewonen dienst wo1·den betaald, en op deze werken ruime afschl"Îjvingen plaats 
vinden. 19 Januari. 17 

Kiesrecht. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 38c; Kieswet Art. 100 tweede 
lid .} - Onder "voortzetting van de toepassing" van art. 100 tweede lid der Kieswet, 
waarvan in 38c tw,:,ede lid der Gemeentewet sprake is, moet worden verstaan het 
voortgaan met die toepassing op het punt, waarop daarmede laatstelijk is opge
houden . Wanneer derhalve met toepassing van art. 100 ~yeede lid der Kieswet 
aan de daar voor het eerst in aanmerking komende lijst een plaats is toegekend, 
moet voor de vervulling van een later openvallende plaats met de toepassing van 
die bepaling worden vo01tgegaan en deze pl aats dus worden toegekend aan de lijst, 
welke na de het eerst in aanmerking gekomen lijst na toekenning van een plaats het 
grootste gemiddelde aantal stemmen per toegekende p laats aanwijst. 19 J anuari. 18 

Archieven. Rondschrijven van den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan de Gemeentebesturen, betreffende brandgevaar in archieven. 

19 J a nuari. 19 
Naturalisatie. Besluit, houdende: 1° . verleening van verlof aan L. A. J. Rijk 

om in vreemden Staatsdienst te blijven; 2°. bepaling van den dag, waarop in 
werking zal treden de wet van 31 December 1930, S. 526, houdende naturalisatie 
van L. A . J. Rijk. 20 Januari , S. 15. 64 

Neclerlanclerschap. Besluit, houdende: 1°. verleening van verlof aan L. A. J. R ijk 
om in vreemden Staatsdienst te blijven; 2°. bepaling van den dag, waarop in 
werking zal treden de wet van 31 December 1930, S. 526, houdende naturalisatie 
van L. A. J. Rij!,. 20 Jaruari, S. 15. 64 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0
• art. 

77.} - De gemeente is, nadat medewerking is verleend tot het stichten van eene 
school voor lager onderwijs, weliswaar ingevolge art. 77 l id 2 bevoegd om ter uit
voering van het besluit tot medewerking een bestaand gebouw aan te bieden, maar 
dat moet zijn een gebouw, waarov,,r de gemeente de beschikking heeft of althans 
kan krijgen. De gemeente is echter niet bevoegd om in plaats van zoodanig gebouw 
aan te bieden medewerking te verleenen tot verbouw en opknapping van het be
staande school gebouw van het schoolbestuur zonder toestemming van dat bestuur, 
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daar zoodani g aanbod in wezen inhoudt eene in t rekking van het aanvankelijk besluit 
tot medewerking aan de stichting va n een nieuw gebouw, welke intrekking ook niet 
bij naa r ' s R aacls inzien gewijzigde omsta ndigheden geoorloofd is zonder toestemming 
van het schoolbestuur. 20 Januari. 21 

Volkshuisvesting·. B esluit tot vernietiging van ·een beslui t van den raad der ge
meente Wassenaar dd. 2 Juli 1930, waarbij aan D. A . van Veen, aldaar, een 
bouwvergunni ng is verl eend . 21 Januari , S . 16. 64 

Openbare middelen van vervoer. K oninklijk beslui t. - Wijziging in een vergun
ning voor een a utobusdienst. - Gedeputeerde Staten mogen, besl i,send omtrnnt een 
aangevraagde of ambtshal ve in overweging genomen wijzig ing, daarin uitslui tend 
aanbrengen de in b,iha ndeling geweest zijnde wijzig ing a lsmede veranderingen strek
kende ter bescherming van belangen , welke die wijzig ing ra ken of a ndersz ins recht-
streeks met die wijzig ing verband houden. 21 Januari. 24 

Warenwet. B eslui t tot wijzig ing van het K offi e- en Theebesluit (S taatsbl ad 1925, 
n° . 13) . 23 Januari , S. 17. 64 

Jllll talre Zaken. Be ;lu it , houdend(;) nade re wijzig ing va n het K oninklij k besluit van 
11 F ebruar i 1920, :,. 65, laatstelijk gewijzi gd bij K oninklijk besluit van 30 Juli 
1925, S . 344 , tot aanwijzing van bewakingsgebieden, a ls bedoeld in artikel 1 de r wet 
van 10 J a nuar i 1920, S . 11. 23 Januari, S. 18. 66 

Financlëele verhoud Ing. Beschikking va n de Mi nister van Staat, Minister van 
Binnenl a ndsche Zak,311 en L andbo L1 w en de Minister van Financiën. (Dec. ex a rt. 
22, tweede lid , K. B . van 4 Nov. 1929, S . 476 . - U itgaven wegens ve rstrekking 
van voedsel en k leedi ng aan schoolgaande kinderen behooren, gelet op de omstan
di gheid , dat zooda nige verstrekking blijkens a rt . 36 leerplichtwet plaats heeft te r 
bevordering van het schoolbezoek, niet tot de kosten van a rmenzorg . 23/31 Januari. 25 

Warenwet. Beslui t tot wijzig ing van het K oninklijk beslui t van 18 M aart 1921, 
S. 592, laatstelijk gewijzigd bij K oninklijk beslui t van 13 F ebruari 1926, S. 30, 
tot ui tvoeri ng van artikel 13 der W a renwet. 24 Janua ri , S. 19. 65 

Idem. Beslui t tot wijzig ing van het K oninklijk beslui t van 20 M ei 1921, S. 731 , 
laatstelijk gewijzigd bij K oninklijk bes luit van 21 Februari 1930, S. 45, tot uit-
voering van artikel 34 der W arenwet. 24 Janua ri , S . 20. 66 

HJnderwet. K oni nklijk beslu it . (Hinderwet Art. 7bis.) - Art. 7bis 2e lid brengt 
wel mede, dat door het gemeentebestuu r eene vergunning tot o pri ch t ing van eene 
inricht ing, die tevens onder de Ve ili gheidswet valt, niet behoort te worden verl eend 
vóór de in genoemde bepali ng bedoelde mededeeli ng bij het coll ege is ingekomen, 
doch de strekking de· wet e isch t geenszi ns, dat ook eene a fwij zende beschikking op 
een verzoek om verg nning niet wordt genomen dan nadat deze mededeeling bij het 
gemeentebestulU' is in gekomen. 24 J anuari. 26 

Pensioenen en w-acht1felden. Besluit tot vastste ll ing van een n ieuw reglement op 
het verleenen van peas ioenen aan Europeesche locale ambtena ren in N ederl andsch
Indi ë en van pens ioeaen en onderstanden aan de weduwen en weezen dier ambte-
naren . 26 J anuari , S. 21. 67 

Arbeid. Beslu it tot nade re wijzi ging van het Werkt ijdenbeslui t voor fab r ieken of 
werkpl aatsen 1923 (1':oninklijk bes luit van 11 September 1923, S . 442, laa tstelijk 
gewijzi gd bij Koninkli_ k beslui t van 13 December 1929, S . 532 . 26 J anuari , S . 22 . 87 

Posterij en g-Jro. Bes ln it, houdende wijziging van het Organiek Besluit P .T.T. 1928. 
26 J a nuari, S . 23 . 87 

Ziektewet. Beslui t tot vaststelling van een algerneenen maatregel va n bestuur, a ls 
bedoeld in art ikel 22, eerste lid, der Ziektewet . 28 J anuari , S . 24. 87 

Gedistilleerd. Wet tot ve rhooging va n den accijns op gedistilleerd . 29 J a nua ri , S . 25. 88 
Ontel1,renln g. Wet tot verkl a ring van het a lgemeen nut der onteige ning va n een 

stuk dui nte rre in in de gemeente ' s-G ravenh age. 29 J anuari, S. 26. 89 
Beg-rootlug·en en Rekenlng·en. Wet , houdende goedkeur ing van het besluit van den 

Gouverneur-Generaal , an Nederlandsch-Indië tot nadere wij zig ing en aanvulling va n 
Afdee l ing III van de begroot ing va n N ederlandsch-Indi ë voor het dienst ja ar 1930. 

29 J anuari , S . 27. 89 
Itlem. \Vet, houdende goedkeuring van het beslui t van den Gouverneur-Generaal va n 

N ederl andsch-Indi ë tot nadere wijziging en aanvulling van Afdeel ing III A van de 
begrooting van N ederl 11ndsch-Indië voor het di enstj aa r 1930. 29 J a nuari, S . 28. 89 

Idem. Wet, houdende goedkeuring van het bes-luit van den Gouverneur-Generaal va n 
N ederl andsch-Indië tot vaststell ing van Afdee ling III B (Opi umfabr iek) van de 
begroot ing van ederl f,ndsch-Indië voor het dienstj aa r 1930. 29 J anuari , S. 29 . 89 

Idem. Wet, houdende g)edkeuring van het besluit van den Gouverneur-Generaa l va n 
N ederl andsch-Indië tot vaststell ing van Afdeeling III C (Pa ndhuisdienst ) van de 
begrooting van N ederl a ndsch-Indië voor het dienstjaar 1930. 29 J a nua ri , S . 30. 89 

l1lem. \ -Vet, houdende gûed keu ring van he t besluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederl andsch-Ind ië tot nadere wijzig ing en aa nvulling van Afdeeling VI van de 
beg rooting van N ederl anclsch-Indië voor het di enstjaar 1930. 29 J a nuar i, S . 31. 89 

ltlem. Wet, houdende goedkeur ing van het besluit van den Gouver neur-Gener aa l van 



Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling VIA . 's Lands Kina. en Thee
ondernem ing) van de begrooting van Nedel"landsch-Indië voor het dienstjaar 1930. 
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29 J anuari, S. 32. 90 
Idem. Wet, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouverneur-Generaal va n 

Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en aanvulling van Afdeeling IX van de 
begi-ooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1930. 29 J anuari, S. 33. 90 

Idem . Wet, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouverneur-Generaal vau 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling IX A (Militaire graslanden) van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1930. 29 J anuari, S. 34. 90 

Idem. Wet, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling IX B (Reproductiebedrijf van den 
Topografischen Dienst) van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienst-
jaar 1930. 29 J anuari, S. 35. 90 

Idem. Wet tot vaststelling van de begrooting van de ontvangsten en uitgaven van 
het Algemeen Bmgerlijk Pensioenfonds voor het dienstjaar 1931. 29 J anuari. S. 36. 90 

Idem. Wet tot wijziging en verhooging van het zevende hoofdstuk B der Rijksbe-
grooting voor het dienstjaar 1930. 29 Januari. S. 37. 90 

Divlclend- en Tantièmebelasting. Wet tot wijziging van artikel 6 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 en van de artikelen 5 en 6 der W et op de Dividend- en 
Tantièmebelasting 1917. 29 J anuar i, S. 38. 90 

Inkomstenbelasting·. Wet tot wijziging van artikel 6 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 en van de artikelen 5 en 6 der Wet op de Dividend- en T antième-
belasting 1917. • 29 Januari, S. 38. 90 

Onderwijs. (Hoog·er) Besluit tot aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der Hooger
onderwijswet van de afdeeling gymnasium van het Lorentz-lyceum te Eindhoven van 
de vereeniging "Het Neutrale Lyceum" te Eindhoven. 29 J anuari, S. 39. 91 

Burg·erlljke Stand. Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. artt. 17 en 31). - Noch 
in art. 31 B. W., noch in art. 17 B. W ., noch in een andere wetsbepaling is voor
geschreven, dat de akte van geboorte zou moeten vermei den den datum waarop het 
huwelijk van de moeder van een na den dood des vaders geboren kind door den 
dood van haar ech tgenoot is ontbonden . T en onrechte wordt in het vonn is beroep 
gedaan op art. 17 B. W., daar de Ambtenaar v. d. Burg. Stand hier niet is ver
plicht verk laard andere verklaringen van de verschijnende partijen in de akte op te 
nem en, dan die betreffende de feiten, welke volgens de wet de akte vermelden moet. 
- [De Adv.-Gen . bovendien: Art. 17 moet niet opgevat worden in dien -zin, dat de 
akte alleen zoude mogen bevatten datgene, wat de wet uitdrukkelijk voorschrijft. 
Ten e inde te weten of de naam v. d. vader in de akte mocht worden opgenomen , 
heeft de ambtenaar zich wel moeten vergewissen of het kind als wettig was te 
beschouwen en daartoe moeten onderzoeken op welk t ijdstip de echtgenoot was over-
leden.] 29 Januari. 27 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van onroe-
rend goed onder de gemeente Arnhem ter bewaring van natuurschoon, gevormd 
door bosschen en andere houtopstanden. 30 Januari, S. 40. 91 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk beslui t. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) - D e 
wensch, dat in het gebouw der bijzondere school eene kamer als ontvangkamer van 
het schoolhoofd en vergaderlokaal voor het overig personeel en voor het school
bestuur aanwezig zij , gaat niet uit boven de normale e ischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stel len. De raad is gehouden , aan het schoolbestuur te vergoeden 
de kosten van aankoop van zooveel stoelen , als noodig moet worden geacht om 
deze zoogenaamde bestuurskamer aan hare bestemming te kunnen doen beant-
woorden. 30 Januari. 29 

Gemeentewet. vVct tot herziening van de Gemeentewet. 31 Januari , S. 41. 91 
Ziektewet. Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 J a nuari 1930, 

S. 3, tot vasts teil ing van de premiën voor de verplichte ziekteverzekering. 
31 J anuari, S . 42. 102 

Pensioenen en waehtg·elden. Wet tot voorz iening in het tekort van het Spoorweg-
pensioenfonds. 2 Februari , S. 43. 102 

Spoor- en Tramwezen. W'et tot voorziening in het tekort van het Spoorwegpensioen-
fonds. 2 Februari, S . 43 . 102 

Pensioenen en waehtgelden. Besluit tot wijziging en aanvulling va.n het Konink
lijk Besluit van ~1. F ebruari 1923, S. 48, tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan officieren behoorende tot de landmacht, zooa ls dit bes luit laatstelijk 
is gewijzigd en aangevuld bij besluit van 31 Maart 1927, S. 66. 4 Febn,ari , S. 44. 103 

Idem. Besluit tot wijziging en aanvulling van het K oninkl ijk Besluit van 30 De
cember 1922, S . 774, tot regel ing van de toekenning van wachtgeld aan militairen 
der landmacht beneden den rang van officier, zooals dit besluit laatstelijk is 
gewijzi gd en· aangevuld bij besluit van 31 Maart 1927, S. 67. 4 Februari, S. 45. 104 

Idem. Besluit tot wijziging en aanvulling van het Koninklijk Besluit van 30 Maart 
1927, S. 64, tot regeling van de toekenning van wachtgeld aan het militaire per-
soneel der zeemacht. 4 Februari , S. 46. lO!i 



Gemeentebelastingen, Beschikk ing van den Hoogen Raad. - Uit de artt. 232 en 
volgende der Gemeentewet en art. 147 der Grondwet volgt, dat een plaatselijke 
belasting en dus ook een daarmede gelijkgestelde heffing, als bedoeld in art. 238 der 
Gemeentewet, wordt ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft bij een besluit van den 
Gemeenteraad, welk besluit, na verslag van Ged. Staten, door den Koning moet 
worden goedgekeurd. Met deze regeling is onvereenigbaar, dat een gemeente bij 
overeenkomst rechtsgeldig zou kunnen afwijken van de bepalingen eener bestaande 
belastingverordening. Vrijstelling van belasting kan uitsluitend berusten op de be-
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palingen der verordening zelve, niet op zulk een overeenkomst. 6 Februari. 30 
Landbouw, Besluit tot vaststell ing va n het tijdstip van de inwerkingtreding van het 

Koninklijk Besluit van den 18den Juli 1930, S . 281, tot toepassing van artikel 8 der 
Landbouwuitvoerwet 1929 met betrekking tot melkproducten en tot gepasteuriseerde 
en gesteriliseerde melk en room. 7 Februari, S. 47. 106 

On gevalle1ncrzekerlng·. Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 
December 1922, S . 672, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld bij artikel 11 , tweede lid, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

7 Februari, S. 48. 106 
ScheepYaart, Besluit tot bekrachtiging van eene wijziging van arti kel 7 van de bij 

Koninklijke besluiten van 2 Mei 1905, S. 131, en 17 Maart 1910, S. 87, bekrach
tigde politiebepalingen op het vervoer van petroleum en hare distillatieproducten in 
tankschepen op den Rijn. 7 Februari, S. 49. 106 

·waterstaatsdlenst. Be luit tot wijziging van het Koninklijk besluit van den 17den 
Juli 1920, S. 612, tot vaststelling van de inrichting van den Rijkswa.terstaatsd ienst, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 22sten J un i 1929 
(Staat blad n°. 328 A). 9 Februari, S. 50. 106 

On1lerwljs. (Lager) Konin)dijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72). - Het 
aanbrengen van wijzigingen in de constructie van het schoolgebouw ter verbetering 
van gebreken, welke zich bij het schoolgebouw ten gevolge van verkeerden oorspron
kelijken bouw voordoen, i aan te merken als verbouw of verandering van inrich-
ting in den zin van art. 72. 9 Februari. 31 

Gem eente bestuur. Arrest van den Hoogen Raad. (Artt. 6 en 26 der A. P. V. voor 
de gemeente Boxtel.) - Onverbindendheid van laatstgenoemde bepaling. - Nu in 
art. 5 van genoemde politieverordening een zeer ruime omschrijving van het begrip 
tapperij wordt gegeven, kan aan het spraakgebruik geen argument worden ontleend 
voor een engere interpretatie van dit beg1·ip. - Waar art. 26 der verordening, zonder 
eenige nadere aanduiding, de uitdrukking "tapperij" bezigt, kan daaronder niet 
anders worden verstaan dan een tapperij in den zin van art. 5, derhalve het huis of 
de woning, waarin het beroep van tapper wordt uitgeoefend, d .w.z. het geheele huis 
of de geheele woning, benevens ook de niet voor het publiek toegankelij ke bijgebouwen 
en de niet open aanhoor igheden. - In art. 26, 3de lid, welke bepaling den houder 
eener tapperij verp licht zorg te dra.gen dat zich gedurende den zgn. slu itingstijd 
geen personen - met uitzondering van daar nader aangeduide personen - in de 
tapperij bevinden, worden de grenzen overschreden, welke art. 135 der Gemeentewet 
voor de bevoegdheden van den gemeentelijken wetgever heeft getrokken. 9 Februari. 32 

Ond erwijs. (Mlildelbaar) Koninklijk besluit. (Nijverheidsonderwijswet Art. 24 j 0
• 

K. B. 31 Mei 1926, S . 159, Art. 15. ) - u het ontslag niet is gegeven uit hoofde 
van tegen appellant bestaande grieven of wegens omstandigheden, hem persoonlijk 
betreffend, doch alleen wegens opheff ing der school, tengevolge waarvan zijne werk
zaamheden naar de meening van het schoolbestuur overbodig waren geworden, kan 
het bezwaar, dat aan art. 24, 3e I id geen gevolg is gegeven, niet rot vern ietiging 
van het ontslagbesluit le iden. - A l moge niet ingevolge art. 15, 6e lid K . B. 31 Mei 
1926, S. 159 van het definitieve onts lagbeslu it aan appellant een afschrift zijn ge
zonden, zoo kan daaraan, nu hem alle gegevens omtrent zijn ontslag, datum van 
ingang daarvan, alsmede omtrent de motieven zijn ter kennis gebracht, geen ,·ol
doende grond worden ontleend tot vernietiging van het ontslagbesluit. 10 Februari. 34 

Rijksambtenaren en -werklie1len. Besluit tot wijzig ing en aanvulling van het Be
wlcli g ingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928, S. 1929, 72, gewijzigd bij de 
Koni nkl ijke besluiten van 25 April 1930, S . 147, 8 Mei 1930, S. 158 en 16 Octobei· 
1930, S . 405. 11 Februari , S . 51. 107 

Tijd. Bes! uit tot ve,·Hoeging in 1931 van den wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 
der wet van 23 Juli 1908, S. 236. 11 Februari, S. 52. 109 

Volkshuisvesting·. Besluit tot schors ing van een besluit van den Raad der gemeente 
Doetinchem d.d. 15 Januari 1931, tot het verleenen van bouwvergunning. 

11 Februari , S . 53. 109 
Collecte. Besluit tot ongegrondverklar ing van het beroep, ingesteld door het Bestuur 

der Vereeniging " Zonnestraal", gevest igd te 's-Gravenhage, tegen het besluit van 
Burgemeester en ·wethouders van Roosendaa l en Nispen van 5 April 1930, -houdende 
eene afwijzende beschikking op het verzoek van het genoemde Bestuur om toestem-
ming tot het houden van eene collecte. 12 Februari, S. 54. 109 



Tractatcn. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 12 
April 1930 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en Polen gesloten verdrag tot be
slecht ing van geschillen door rechtspraak, arbitrage en verzoening (Staatsblad 

Blz. 

1930, n°. 434). 13 Februari, S, 55. 114 
Weg·enbelastlug·. Besluit tot vrijstelling van wegenbelasting voor in België wonende 

of gevestigde houders van motorrijtuigen. 14 Februari, S. 56. 117 
Onderwijs. (Lag·er) Besluit tot vernietiging wegens strijd met de wet van het besluit 

van den Raad der gemeente Didam, van 29 Augustus 1930, n°. 14, waarbij benoemd 
is tot onderwijzeres aan de openbare lagere school te Didam-Kom Mejuffrouw J. 
C. M. Stork. 16 Februari, S. 57. 117 

Ontelgenlng'. Besluit tot onteigening voor de verbetering van de Maasdijken (dijkvak 
V lp- Ravenstein} , in de gemeenten Velp, Reek, H erpen en Ravenstein. 

17 Februari, S. 58. 118 
Tractaten. Wet, houdende goedkeuring van de handelsovereenkomst van Genève 

van 24 Maart 1930 met bijbehoorend protocol. 19 Februari, S. 59. 118 
J\Iotor - en Rijwlelwet. Wet tot wijziging van de Motor- en Rijwielwet. 

19 Februari, S. 60. 128 
Jachtwet. Besluit ter uitvoering van artikel 1, derde lid, der J achtwet 1923. 

19 Februari, S. 61. 129 
Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen Raad. - De stellingen, dat eischer on

verschuldigd gelden heeft betaald aan den Burgemeester ter delging van schulden 
der gemeente en dat deze gelden ook voor dit doel zijn aangewend, rechtvaardigen 
de tegen de gemeente ingestelde vordering tot terugbetaling van die gelden. 
Daaraan doet niet af, dat ingevolge art. 113 der Gemeentewet de ontvanger is be-
last met de invordering van alle inkomsten en ontvangsten der gemeente. 19 Febrmu·i. 36 

Begrootlng·en en Reken in gen. · Wet, houdende wijziging en verhooging van het 
e lfde hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 20 Februari, S. 62. 129 

Onder wijs. (ll[ld delbaar) Besluit tot wijzig ing van het Koninklij k Besluit van 11 
Juli 1921, S. 918, gewijzigd bij Koninkl ijk Besluit van 23 Maart 1925, S. 101, 
zooals dit besluit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklij k Besluit van 10 April 1929, 
S. 147, houdende voorschriften inzake de bevoegdheden tot het geven van nijver-
heidsonder,vijs en de daa rmede verband houdende examens. 20 Februari, S. 63. 129 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 11rtikel 133, vij fde lid, 
der hooger-onderwijswet van in Nederlandsch-Indië in 1931 behaalde getu igschriften. 

20 Februari , S. 64. 130 
Ond erwijs. (Lager) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 101, 9e lid.} 

- De vergoeding, bedoeld in art. 101, 9e lid kan voor geen hooger aantal lesuren 
worden verleend dan feitelijk aan de bij zondere scholen is gegeven. De vergoeding 
voor elk van deze lesuren is niet het bedrag, dat het schoolbestuur per lesuur voor 
belooning van den vakonderwijzer heeft uitgegeven, maar het bedrag dat de ge
meente per lesuur voor haar vakonderwijzers heeft uitgegeven, behoudens de ver
mindering van het totaal bedrag der vergoeding tot de werkelij k door het bijzonder 
schoolbestuur terzake geda ne uitgaven. 20 Februari. 38 

Landbouw. Wet, houdende bepalingen in • het belang van de inheemsche tarweteelt. 
21 Febniari, S . 65. 131 

0JJenbare ml<ltlele n van vervoer. Koninklijk besluit. (Uittreksel.} Wet Openb. 
Vervoermiddelen. - Vergunning tot het inwerking houden van een autobusdienst. 
Beroep. Een gemeentebestuur is belanghebbende in den zin van art. 3, le lid der wet. 

21 Februari. 40 
Warenwet. Besluit tot wijziging en aanvulling van het Meelbesluit, S. 1924, n°. 313, 

laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 281}. 
23 F ebruari, S . 66. 132 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 213 j 0
• art. 179a.} - De 

omstand igheid dat eene verordening, te welker uitvoering een uitgaafpost is opge
nomen. niet door de Kroon is vernietigd, ontheft Geel. Staten niet van hun plicht om 
dien uitgaafpost bij het onderzoek van de begrooting aan de wet te toetsen. De aan 
B. en W. bij art. 179a opgelegde verplichti ng tot uitvoering van de verordeningen 
van den Raad vindt ten dezen hare beperking in d ie voorschriften de r Gemeente
wet, krachtens welke , behoudens enkele uitzonderingen, uit de gemeentekas slechts 
betalingen geschieden op door B . en W . af te geven bevelschriften, welke den post 
der begrooting, waaruit de betaling moet gesch ieden, vermelden. 23 Februari. 41 

Onderwij s. (Lag-er) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0 • Art. 
5.) - Het bijbouwen van een gymnastieklokaal aan een school voor 60 lee rlingen 
gaat de normale eischen, aan het geven van gewoon lager onderwijs te stellen, te 
boven, wanneer op andere wijze behoorlijk in het geven van gymnastiekonderwijs is 
te voorzien. Als zoodanige behoorlijke voorziening kan worden aangemerkt eene 
regeling, waar bij de gemeente op zich neemt de kosten van vervoer der leerlingen 
van de eene bijzondere school naar het gymnastieklokaal van eene andere bijzondere 
school. E en dusdanige regeling is niet in strijd met het bepaalde in art. 5 lid 3. 

23 Februari. 42 



I1lem. Koninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 1920 Art. 23.) - In het plaatsgebrek, 
ontstaan op bij zondere scholen, behoort zoo eeni gszins mogelijk te worden voo rzi en 
door ui tbre idi ng van het bij zonder onderwij s, niet door stich t ing van een openbare 
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school. 23 F ebruari . 43 
Stioor- en Tramwezen. Beslu it tot nadere wij ziging va n het T ramwegreglement. 

24 F ebrua ri , S . 67. 132 
Schee1ivaart. Beslui t tot aanvulling van het bij K on inklijk Beslui t van 11 September 

1885, S . 181 , vastgestelde reg lement voor de scheepvaa r t te r beveilig ing van beweeg-
ba re spoorwegbruggen. 24 F ebrua r i, , . 68. 133 

Hinderwet. K oninklijk beslui t . (Hinderwet Art. 12 j 0
• art. 17.) - Wijzig ing va n een 

voorwaarde eener hinderwetsve rgunning, waarbij a ls beschikking op een ve rzoek van 
den concess ionari s om ontheffing eene voorzieni ng wordt ver vangen door eene a ndere 
omdat zu lks minder bezwa rend is, terwijl zoowel de eene a l de andere voo rz iening 
st rekt te r voorkoming van geraas, moet worden beschouwd a ls eene gedeeltelij ke ont
heffing a ls bedoeld in a r t. 12, 2e lid , n iet a ls een nieuwe voorwaarde in den zin van 
art. 17. Tegen een desbetreffend beslui t van B. en W . ka n het districtshoofd der 
arbe idsinspectie dus niet krachtens art. 17bis j 0

• art. 15bis, beroep instel Jen. E chte r 
behoort genoemd hoo fd wel ingevolge a rt . 12bis ove r de gewijzigde of nieuwe voor 
waarde te worden gehoord en kan hij van een desbetreffend beslui t van B. en W. 
ingevolge a rt . 12bis j 0

• art. 15 bis beroep instell en. Nu het distri ctshoofd over het 
on twerp va n de gewijzigde voorwaarden niet is gehoord , is art. 12bis niet nageleefd 
en het besluit van B . en W . dus in strijd met de wet. 25 F ebrua ri. 4-1 

Gcmecntebelastln gen. Be chikki ng van den H oogen R aad. - Straatbelasting der 
gemeente Haa rl em. - De R aad van Beroep heeft terech t geweigerd om te treden 
in een onderzoek van de bewering van belanghebbende, da t bij een juiste toe pass ing 
der ve rordei1ing zijn aanslag op een hooger bedrag h ad moeten zijn gesteld. - Im
mers hield de kl ach t van bela nghebbende niet in , dat hij ten onrechte of tot een te 
hoog bedrag was aangeslagen, doch da t door een niet juiste toepass ing der ve rorde
ning de belangen de r gemeente H aa rl em werden geschaad. - E en R aad va n Beroep 
voor de Directe Belasti ngen is n iet geroepen in di t opzich t voor de gemeentebe la n
gen te waken en be langhebbende had bij de door hem aan den R aad overgelegde 
vraag geen bela ng, daa r de R aad, zoo de gr ie f gegrond was , slech ts den · aanslag 
had kunnen handha ven E)Tl niet bevoegd was noch om dezen te verhoogen noch om 
dien te vern ietigen op g rond dat h ij lage r was dan een juiste toepass ing der ver
ordening zou medeb rengen. - Al heeft de R aad van Beroep in de tweede overweging 
zijner ui tspraak de conclusie van het beroepschrift niet juist weergegeven, zoo is de 
belanghebbende in het onderhav ige geval daa rdoor niet benadeeld . - T en onrechte 
heeft de R aad van Beroep belanghebbende in zijn beroep n iet-ontvankelij k ver
kl aa rd , waar hij aan art. 265b, 3e lid , de r Gemeentewet de bevoegdheid ontleende 
om va n eene besch ikking door den Gemeenteraad op zij n bezwaar tegen den aanslag 
gegeven bij den R aad in beroep te komen. De aanslag word t gehandh aafd. 

25 F ebrnari. 46 
Vet- en vlecschwaren. Beslui t tot wijzig ing van het Vl eeschwarenbeslui t (Staats-

blad 1924, n°. 315) , gewijzigd bij K oninklijk Besluit van 31 J uli 1926 (S.ta atsblad 
n°. 281). 27 F ebrua ri , S. 69. 133 

Armenwezen. Arrest van den H oogen R aad. - U it het onderli ng verband en den 
samenhang van de artt. 63 en 28 j 0

• artt. 38 en 39 der Armenwet volgt. dat de 
rechte r, gep laatst voor het ve rzoek tot executoirverklaring van een staat van ge
maa kte ko ten voor armenverzo rg ing , bedoeld in art. 64, eerste l id, sub 2°. d ier wet, 
bij tegensp raak moet nagaan, of er sprake is van zooda ni ge sub idi a ire armen,·erzor
g ing , dat het li chaam, dat de ondersteuning deed, daa rtoe eerst is overgegaan, nadat 
gebl eken was, dat de ondersteunde zich ze i f niet kon onderhouden en dat ondan ks 
een verzoek, zijn door de wet aangewezen onde1·houdsplich t igen, noch kerkelij ke , 
bijzondere o f gemengde instel lingen hem ondersteuning verleenden . 2 foart . 47 

, vaterstaat. Rondschrij ven van den Mi nister van W atersta at aan de Rijkswaterstaat-
a utori te iten betreffende u itvoer ing de r Wegenwet. 3 M aart. 48 

Rechten van In-, ui t- en doorvoer. Beslui t, houdende wij ziging van de bepali ngen 
om trent vrijdom van specifieke be lasting bij invoer van goederen bestemd tot 
gebruik al g rondstof in fa brieken en traf ieken. 2 M aart, S . 70. 134 

Gemeentebestu ur. Beslui t tot gedeeltelijke ve rnietig ing va n het beslui t van den 
R aad der gemeente R otterdam van 7 October 1929, voor wat betreft Artike l 51, 
derde lid van het Ambtenarenreglement der gemeente R otterdam . 5 Maa rt , S. 71. 134 

Posterij en giro. Besluit tot nadere wijzig ing van het P ostbes lui t 1925 ( taatsbl ad 
u 0

• 396). 9 M aart, S. 72. 135 
Volks huisvesting. Beslui t tot vernietig ing van het bes lu it van den R aad der ge

meente Zaandijk, dd . 26 F ebruar i 1930, houdende ongegrondve rkl a ring van het 
beroep van de firm a vVi tbaard en Finke, a ldaar , tegen een beslui t van Burgemeeste ,· 
en W ethouders, waarbij haar vergunning is geweigerd voor den bouw van twee 
dubbele woningen aan het E zelspad en van twee dubbele woningen en ééu vrij-



staande won ing aan het Gorterspad, op de perceelen, kadastrna l bekend gemeen te 
Zaa ndij k secti e A , nos. 3029 en 2819. 9 Maart, S . 73. 

Begrootln g·en en Rekenlng'el1. Wet tot vaststelli ng van het tweede hoofdstu k der 
Rij ksbegrnoting voor het dienstjaar 1931. 11 Maa rt, S. 74. 

Idem. Wet tot vaststelli ng van de begrooting van inkomsten en ui tgaven va n het 
F onds voor de u it voer ing van de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222), voor het 
di enstjaar 1931. 11 M aart, S. 75. 

Idem. Wet tot vaststelli ng van de begroot ing va n inkomsten en uitgaven va n het 
L een ingfo nds 1914 voor het d ienstjaar 1931. 11 Maart, S. 76. 

Idem. Wet tot vastste ll ing van de begrooting va n het Staatsmuntbedrij f voor het 
dienstj aar 1931. 11 Maar t, S . 77. 

Idem. Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en ui tgaven van het 
Gemeente fonds voor het begrootingsjaar 1931-1932 . 11 M aart, S. 78. 

Ide.ni . Wet tot wijzig ing en ve rhoog ing van het vijfde H oofdstuk der Rij ksbegroot ing 
voor het dienstjaar 1930. (Cred iet ten behoeve van de aardap pelmeelindustrie in de 
Veenkolon iën.) 11 Maart, S . 79 . 

I1l em. Wet tot vast telling van het t iende hoofdstuk der Rijksbegrooting voo r het 
dienstjaar 1931. . 13 Maar t, S . 80. 

Arbef(l swet. Beslu it tot nadere wijzig ing van het Kon inklij k beslui t van 23 Augustus 
1920 (Staatsblad n°. 720 ) tot vaststell ing van een a lgemeenen maatregel va n 
bestuur, als bedoeld in a rtikel 77, v ie rde l id , der Arbe idswet 1919. 13 M aart, S . 81. 

Ileg·rootln gen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het ach tste hoofdstuk de r 
Rijksbegrooting voor het di enst jaar 1931. 14 M aar t, S . 82. 

Idem. Wet tot vaststell ing van de begrooting van u itgaven ten behoeve van de vol-
too ii ng van het vestingstelsel voor het d ienstjaa r 1931. 14 M aart, S . 83 . 

Idem. \Vet tot vaststell ing van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het 
,,F onds ter ve rbetering vah de Kustverdedi g ing" voo r het di enstjaa r 1931. 

14 M aart, S . 84. 
Idem. ·w et tot vaststelling van de begroe t ing va n het S taatsbed r ijf der Art ill eri e-

Inrichtingen voor het d ienstja a r 1931. 14 Maart, S . 85. 
P oster ij en giro. Beslu it tot u itgifte van bijzondere postzegels ten bate van het 

Fonds tot H erstel van de Goudsche Gl azen. 14 M aart , S . 86. 
Begrootln gcn en Rekeningen. Wet tot vaststelli ng van het de rde hoofdstuk der 

Rij ksbegrooting voor het d ienstjaar 1931. 16 Maart, S . 87 . 
lirankzlnnlg·en en Idioten. Beslu it tot nadere wijzig ing va n het K onink lij k besluit 

van 9 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 409 ), houdende reo rgan isati e van de stich t ing 
,,H et A peldoornsche Bosch" te Apeldoorn. . 16 M aart, S . 88. 

Gemeentebestuur. Beslu it, houdende bekendmak ing van den tekst van de wet va n 
29 J uni 1851 (S taatsblad n°. 85) (Gemeentewet), zooals deze laatstelij k is gewijzigd 
bij de wet van 31 J a nua r i 1931 (Staatsbl a d n°. 41) . 16 Maar t, S . 89. 

Statistiek. Beslu it tot nadere wijzig ing en aanvulli ng van het K oninklijk besluit 
va n 9 J a nuar i 1899 (Staatsbl ad n°. 43 ), betreffende het Centra le Bu reau en de 
Centrale Comm iss ie voo r de Statistiek, zooals dat beslu it laatstel ijk is gewijzigd b ij 
Kon ink lij k bes lu it van 1 September 1927 (Staatsbl ad n°. 293). 16 Maart, S. 90. 

Militaire zaken. Beslui t tot wijzi g ing va n het D ienstplich tbesl ui t . 16 M aart, S . 91. 
Yolkshulsvestlng. Beslui t tot vernietiging van het besluit van den R aad der gemeente 

Bussum , dd. 17 December 1929, houdende ongegrondve rkl aring van het beroep van 
J·. Tersch uu r, a ldaar, tegen een beslui t van Burgemeester en Wethouders, waar bij 
hem vergunning is gewe igerd tot het bouwen van een werkp laats met showroom 
op een perceel aan de B r inkl aan. 17 M aart, S . 92. 

N aturallsatle. W et, houdende naturn l isatie van A. Ass ink en 19 anderen. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

18 M aart, S. 93. 
"\Vet, houdende natura) isati e van J . B enima en 21 a nderen. 18 Maa rt, S . 94 . 
Wet , houdende natura lisatie van S. Abenheimer en 19 anderen. 18 Maart, S . 95. 
Wet, ho udende natural isa t ie van K . F . G . Bisschoff en 20 a nderen. 

18 M aart, S . 96 . 
Idem. "\;Vet, houdende naturalisatie van Ch r . A . Bou ill iart en 20 anderen. 

18 M aart, S. 97. 
On telg·enh1 g·. W et tot verklar ing van het algemeen nut der onteigening van e igen

dommen, erfdi enstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor en ten behoeve 
van het verbreeden van een gedeelte der Wilhelmi nastraat te S ittard . 18 l\1aart, S . 98. 

Idem. Wet tot ve rkl ar ing van het a lgemeen nut der onte igening van perceelen, 
erfdi enstbaa rheden en andere za ke lijke rech ten, nood ig voor den aanl eg van een 
weg van R otterdam naar H oogvliet, in de gemeenten R otterdam ; Rhoon, P oortugaal 
en H oogvliet. 18 M aart, S. 99 . 

Itl em. 1Vot tot ve rkl aring van het a lgemeen nut der onte igeni ng van percee len, 
erfdi enstbaa rheden en a ndere zakelijke rechten, noodi g voor den aanleg en de ve r
betering van een weg van Schagen naar het Niedorper Verl aat, in de gemeenten 
Schagen, B a rsingerho rn , Harenkarspe l en Oude-Niedorp. 18 M aart, S. 100. 
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Idem. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakel ijke rechten, noodig voor den aanleg en de ver
bet.ering van een weg van Am telveen naar Duivendrecht, in de gemeenten Nieuwer-
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Amstel en Ouder-Amstel. 18 Maart, S. 101. 173 
Idem. Wet tot verk laring van het algemeen nut der onteigen ing van perceelen, 

erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor verbetering van wegen 
in de gemeente Haaksbergen. 18 Maart, S. 102. 173 

Idem. ·wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelij ke rechten, noodig voor den aanleg van een 
weg van Limmen naar Bakkum (gemeente Castricum) , in de gemeenten L immen 
en Castricum. 18 Maart, S. 103. 173 

l<lem. ,vet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor de verbreed ing van 
den Schiedamschen dijk in de gemeenten Vlaardingen en Vl aardinger-Ambacht. 

18 Maart, S. 104. 17 4 
Idem. Wet tot verk laring van het algemeen nut der onteigening van perceelen, 

erfdi enstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor den aanleg en de ver
betering van een weg van Hill egersberg naar Kruisweg, in de gemeenten Hillegers-
berg, Bergschenhoek en Bleiswij k. 18 Maart, S. 105. 174 

Itlem. \Vet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfd ienstbaarheden en andere zakelijke rechten noodig voor aanleg van het gedeel te 
van de H eikoppersteeg onder Lexmond tot Bentsberg van den weg voor gewoon 
verkeer van Vianen naar Gorinchem. 18 Maart, S. 106. 174 

lclem. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten noodig voor overbrugging van de 
Waal bij Zal tbommel. 18 Maart, S. 107. 174 

l tlem. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfd ienstbaarheden en andere zakel ijke recht.en, nood ig voor het maken van een vaste 
brug, met aansluitende weggedeelten, over den gekanaliseerden Hollandschen I J ssel , 
onder de gemeenten Linschoten en IJsselste in . 18 Maart, S. 108. 174 

Comptablllteitswet. Wet, houdende wijzi g ing van de wet van 29 December 1928 
(Staatsbl ad n°. 516) tot aanwijzing van den tak van R ij ksdienst, omvattende de 
Staatsmijnen in Limburg, voor een beheer als bedoeld in artikel 88 der Comptabili-
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). 18 Maart, S. 109. 174 

Idem. Wet tot wijziging van de wet van 29 December 1928 (Staatsblad n°. 511) tot 
aanwijzing van den tak van Rijksdienst, omvatt.ende de Artillerie-Inrichtingen, 
voor een beheer als bedoeld in artikel 88 dei· Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
n°. 259). 18 Maart, S. 110. 175 

Begr ootln gen e n R ek eningen. Wet, houdende vastst.elling van het slot der rekening 
van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1927. 

18 Maart, S. 111. 176 
Idem. Wet, houdende vaststelling van het slo t der rekening va n de koloni a le uitgaven 

en ontvangsten voor Curaçao over het dienstjaar 1927. 18 Maa rt, S . 112. 176 
Indië. (Nederlandsch) Wet, houdende gedeel telij ke kwijtschelding van eene door de 

Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indië aan den gewezen adjunct-ontvange,· 
voor dé perceptie van 's Lands m iddelen bij 's L ands kas t,e Medan, den heer E. 
H ell ing, opgelegde vergoeding. 18 Maart, S. 113. 176 

Sterke drank. Besluit tot vern ietig ing van het besluit van Burgemeest.er en Wet
houders van Staphorst van 17 September 1930, waarbij afwijzend is beschi kt op het 
verzoek van M. Morsink, caféhouder a ldaar, tot plaatsing van zijn naam op de lijst, 
bedoeld in artikel 13 der Drankwet. 18 Maart, S. 114. 176 

Begrootlngen en Rekeningen. Wet tot vaststelli ng van het vierde hoofdstuk· der 
Rijksbegroot ing voor het dienstjaar 1931. 19 Maart, S. 115. 177 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit, waarbij met intrekking van het Koninkl ijk besluit 
van 18 November 1920 (Staatsblad n°. 820), worden vastgesteld een reglement en 
een programma voor het examen, vermeld in artikel 65, tweede I id, der Middel baar-
Onderwijswet. 19 Maart, S. 116. 177 

Open bare m ldtle len van vervoer. Besluit, houdende beslissing op de beroepen, inge
volge artikel 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld tegen de beschikkingen 
van Gedeputeerde Staten van oord-Brabant van 9 April 1930 (Provinciale bladen 
nrs. 34, 35, 37 en 38). 19 Maart, -S. 117. 180 

Begrootln gen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het zesde hoofdstuk (De
partement van Onderwijs, Ku nsten en W etenschappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. 20 Maart, -S . 118. 190 

PosterU en giro. Besluit, betreffende het gebruik van luchtpostzegels. 
20 Maart, S. 119. 190 

Relsbeslult. Besluit tot nadere regeling van de vergoedingen wegens het gebruik van 
e igen motorrijwiel en van eigen automobiel bij reizen ten behoeve van het Rijk 
gedaan . 23 Maart, S . 120. 190 



ComptabiUteltswet. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur ter uitvoering van artikel 91 der Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 

Blz. 

259). 24 Maart, S. 121. 190 
Invalldlteits- en Ouderdomsverzekering·. Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 12den September 1924 (Staatsblad n°. 446) , laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van den 19den Mei 1930 (Staatsblad n°. 204) tot uitvoering 
van artikel 4, derde lid der Ouderdomswet 1919. . 25 Maart, S. 122. 191 

Beg·rootlng·en en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het vijfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 26 Maart, S. 123. 191 

l<lem. Wet tot vaststelling van de begrooting van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1931. 26 Maart, S. 124. 192 

Idem. '\Vet tot vaststelling van het zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. ·26 Maart, S. 125. 192 

Idem. Wet, houdende vaststelling van het elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. 27 Maart, S. 126. 192 

Indië. (Ke1lerlan1lsch) Wet, houdende nadere wijziging en aanvulling van de 
Indische Tariefwet. 27 Maart, S. 127. 192 

Ontclg·ening·. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van per
ceelen , erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten noodig voor overbrugging 
van de Waal bij Nijmegen. 27 Maart, S. 128. 193 

Zuid erzee. Wet tot wijziging der Zuiderzeesteunwet. 27 Maart, S. 129. 193 
ScheepYaart, Wet, betreffende aanleg van een scheepvaartverbinding van Amster-

dam met den Boven-Rijn ten behoeve van de Rijnvaart en verbetering van den 
vaarweg naar Vreeswijk ten behoeve van de binnenscheepvaart. 27 Maart, S. 130. 194 

Beg·rootlngen en Rekeningen. Wet tot verhooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 27 Maart, S. 131. 195 

Idem. '\Vet tot wijziging en verhooging van de begrooting van uitgaven van het 
Zui derzeefonds voor het dienstjaar 1930. 27 Maart, S . 132. 195 

lilem. Wet tot verhooging van het zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1930. 27 Maart, S. 133. 195 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de Stichting "Groninger Universiteitsfonds" a ls bevoegd om bij 
de faculte it der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen een 
bijzonderen leerstoel te vestigen. 27 Maart, S. 134. 195 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 27 
Januari 1930 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en Letland gesloten verdrag, 
betreffende uitlevering en rechterlijken bijstand. 27 Maart, S. 135. 195 

Iepen. Besluit, houdende algemeene voorschriften ter voorkoming van nadeel door de 
iepenziekte en den gi'ooten en kleinen iepenspintkever. 28 Maart, S. 136. 202 

Iloschwezen. Beslui t, houdende algemeene voorschriften ter voorkoming van nadeel 
door de iepenziekte en den grooten en kleinen iepenspintkever . 28 Maart, S. 136. 202 

Volkshuisvesting·. Besluit tot vern ietiging van het besluit van den R aad der ge
meente Koudekerke dd. 5 Mei 1930, waarbij aan L. Verhage, aldaar, vergunning 
is verleend tot het bouwen van een woonhuis op het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Koudekerke , sectie D , n°. 1780. 28 Maart, S . 137. 202 

Beg·rootlngen en Rekeningen. Wet, houdende vaststelling van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegraf ie en Telefonie voor het dienstjaar 1931. 

28 Maart, S. 138. 203 
Idem. Wet tot vaststelling van het negende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 

d ienstjaar 1931. 28 Maart, S . 139. 203 
Idem. '\Vet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het 

Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1931. 28 Maart, S. 140. 203 
Idem. '\Vet, houdende vaststelling van de begrooting van het Staatsvisschershaven-

bedrijf te IJ mui den voor het dienstjaar 1931. 28 Maart, S. 141. 203 
Idem. Wet, houdende vaststelling van de begrooting van de Staatsmijnen in Limburg 

voor het dienstjaat· 1931. 28 Maart, S. 142. 203 
Idem. Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het 

Wegenfonds voor het dienstjaar 1931. 28 Maart, S. 143. 203 
lüankzinnlgen en Idioten. Besluit, houdende: 1° . intrekking van het Koninklijk 

Besluit van 25 Juli 1908 (Staatsblad n°. 274), waarbij aan de Vereeniging tot 
Christelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te Middelburg, 
vergunning wordt verleend op een terrein in de gemeenten Bergen op Zoom en 
Halsteren een gesticht voor krankzinnigen op te richten; - 2°. vergunning aan de 
Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te 
Middelburg, om de gebouwen harer. stichting "Vrederust", gelegen in de gemeenten 
Bergen op Zoom en Halsteren, voor een gedeelte in te richten als krankzinnigen
gesticht; - 3°. aanwijzing van vier paviljoenen, behoorende tot de stichting "Vrede
rust", a ls eene inrichting, welke niet als krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer clan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

31 Maart, S. 144. 203 



Muntwezen. Besluit, houdende w1Jz1g ing van het K oninklijk besluit van 15 Apl'il 
1920 (Staat-'!b lad n°. 184 ), houdende regeling van de wijze, waarop de in artikel 3 
der wet van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 786) bedoelde rijksdaa lders, guldens 

B lz. 

en halve guldens buiten omloop worden gesteld. 1 Apr il , S . 145. 204 
Ylsscherlj. Besluit tot nadere wijzig ing van het Zeeuwsche Stroomen-V isscher ij-

reglement. 7 Apr il , S. 146. 205 
Gemeentebestuur. Besluit tot vaststelling van het t ijdstip van de inwerking tl'ed ing 

van de wet van 31 J anua ri 1931 (Staatsblad n°. 41) tot herzien ing- van de 
Gemeentewet. 8 April , S. 147. 205 

Onderwijs. (Hoog·er) Besluit tot he rn ieuwde aam,·ijzing overeenkomstig art ikel 157 
der H ooger-onderwijswet van het R. K. gymnas ium voo1· meisjes "St. Angela" te 
V enray van het Zedelijk Lichaam .,Ursul a 's Zusters" a ldaar . 9 Apr il. S . 148. 205 

Tractateu. Be luit, bepa lende de bekendm aking in het Staatsblad van de op 5 
December 1930 te Athene tusschen 1 ederland en Griekenland ge loten ovel'een
komst tot wederzijdsche vrijstell ing van inkomstenbela t ing in zekere gevallen . 
waarbij winsten voortvloe ien uit het zeescheepvaartbedrijf. 13 Apri l , S . 149. 206 

Sterke drank. Beslui t tot vernietiging van een besluit van B urgemeester en Wet
houders van Oss van 28 l\,lei 1930, waarbij aan M. van Orsouw, te Oss, verlof werd 
ve rl eend voo1· den verkoop van alcoholhoudenden d rank. anderen dan ste rken drank. 

14 Apri l , S . 150. 207 
YolkshulsYestln g·. Besl uit tot vernietiging van een beslui t van den Raad de r ge

meente Doetinchem d.d. 15 J anuar i 1931, waarbij bouwvergunningen zij n vel'i eend 
onderschei denlijk aan D. J. ter W aarbeek en B . . C. K ool en brander, a ldaar . 

14 Apr il , S. 151. 207 
BegTootln gen en R ek e nin gen. Wet tot wijziging en ve rhooging van het zevende 

hoo fdstuk B der R ijksbegrooting voor het di enstjaar 1930. 15 Apri l , S. 152. 208 
Sterke drank. Wet tot wijzigin!! van artikel 66 der Drankwet, gewijzigd bij de 

wet van den 28en faart 1930 (Staatsbl ad n° . 130). 16 April , S. 153. 208 
Arhehl swet. Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen maatregel van bestuur, a ls 

bedoeld in artikel 72bis der Arbeid wet 1919. • 18 April, S . 154. 208 
Gemeentebestuur. B esluit tot vernietig ing van het besluit van den raad der ge

meente K el'krade van 26 Juni 1930 betreffende verlenging en wijziging van de 
o p 22 Juli 1925 met de Rheinische El ektrizi täts- und Kl e inbahnen-Akt ien Gesell 
schaft te Aken gesloten overeen komst in zake de levering van e lectr ischen tl'oom. 

18 April , S. 155. 209 
Strafrecht en Straf vord erin g. B eslui t, houdende nadere wijzig ing van het K on in k

lijk Beslui t van 16 October 1925 (Staatsblad n° . 420 ), tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur a ls bedoeld in artikel 437quater va n het Wetboe k 
van St rafrecht. 20 April, S. 156. 209 

Gelllleenln gen. Wet tot het aangaan van een of meer geldleeningen ten laste Yan 
het Rijk. 22 Apri l, S . 157. 210 

Schuld N at. v\7et tot het aangaan van een of meel' ge ldl eeningen ten laste va n 
het R ij k. 22 Apri l , S. 157. 210 

NaturaUsatle. Wet, houdende natura lisatie van J. G. Alexander en 20 anderen. 
23 April. S. 158. 211 

Beg·rootln g·en en Rekenin gen. Wet tot vel'hooging van het vijfde hoofdstuk der 
Rijksbegroot i11g voor het dienstjaal' 1930. 23 Apr il , S. 159 . 212 

Ontelg·enln g·. Wet tot Yerklaring van het a lgemeen nut der onteigen ing van e igen
dommen , erfdienstbaarheden en andere za kelijke rechten. noodig voor het opruimen 
van stoepen en hekken in de H eerenstraat en het Weste inde te Voorbul'g. 

23 April. . 160. 212 
GemeentegTenzen. Wet tot vereen ig ing van de gemeenten Driebergen en Rij senbu l'g. 

23 Apri l , S. 161. 212 
On telg·enln g·. Wet tot vel'klaring van het a lgemeen nu t der onte igen ing van perceel en. 

erfdienstbaal'heden en andere zakel ijke rechten, noodig voor den aanleg van een 
weg van pijkenisse naar het Voornsch kanaal , in de gemeenten Spijkenisse. 
Geervliet en Heenvliet . 23 April , S. 162. 214 

Idem. Wet tot verkla ring va n het a lgemeen nut del' onteigening van pe rceelen, 
e rfdienstbaarheden en andere zakelij ke rech ten, noodig voor den aan leg en de 
verbetering van ee1 weg van Son naar vVoensel , in de gemeenten Son c.-a . en 
Eindhoven. 23 April , S. 163. 214 

I,le m. " 'et tot verklaring van het a lgemeen nut der onte igen ing van perceelen. 
e rfdi enstbaa rheden en andere zakelijke rechten, nood ig voor den aanleg en de 
ve!'betering van een weg van Besoyen naa i' Tilburg, in de gemeenten vVaa lwijk , 
Sprang-Capelle, Loon op Zand en Tilburg . 23 April , S. 164 . 214 

Idem. \Vet tot verk laring van het a lgemeen nut del' onteigening va11 percee len, 
e rfdi enstbaarheden en andere zakelij ke rechten, noodig voor de verbetering nm 
den weg van Sommelsdijk naar Nieuwe Tonge, in de gemeenten Sommelsdijk, 
Middelharnis en Nieuwe Tonge. 23 April , S. 165. 214 



Idem. \Vet tot ve rkla ring van het algemeen nu t der onteigening van perceelen, 
erfd ienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor de verbeter ing van 
den weg van Dirksland naar Sommelsdijk in de gemeenten Dirksland, Mel issant en 
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Sommelsdijk. 23 Apr il , S . 166. 214 
Beg·rootlng·en en Rekenin gen. Wet tot wijziging van de begrooting van het Staats

bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 1929. 
23 Apri l , S. 167. 214 

Dadin g·. Wet, houdende goedkeuring dading Staat-Didam. 23 April, S . 168. 215 
Onderwij s. (Hooger) Beslu it tot aanvulling van het Koninklijk besluit van 20 

Februa,·i 1931 (Staatsblad n°. 64) , houdende aanwijz ing overeenkomstig artikel 133, 
vijfde lid , der hooger-onderwijswet van in N ederlandsch-Indië in 1931 behaalde 
getui gsch riften. 24 April, S. 169. 215 

Onderwij s. (Lager) Besluit tot wijziging van de Regel en, vastgesteld bij K. B. 
van 11 September 1923 (S. 439) (betreffende Rijkskweekscholen) . 24 April , S. 170. 216 

lllem. Besl uit tot wijziging en aanvull ing van het K. B . van 11 September 1923, 
(S. 440) , (Kweekscholenbeslu it) laatstel ij k gewijzigd bij Koninkl ijk beslui t van 13 
December 1930, S . 470. 24 April, S. 171. 216 

Vlsscherij. Besluit tot nadere wijziging van het "Riviervisscherijreglement" (Staats-
blad 1922, n°. 503) . 27 April, S. 172 . 217 

Onderwijs. (Milldelbaar) Besluit tot wijziging en aanvulling van het Koninklijk 
Bes luit van 20 Febrnari 1931 (Staatsblad n° . 63), hetwelk strekte tot wijziging 
van het Kon ink lij k Besluit van 11 Jul i 1921 (Staatsblad n°. 918) , zooals dit 
nader is gewijzigd, houdende voorschriften inzake de bevoegdheden tot het geven 
vau nij verheidsonderwijs en de daarmede verband houdende examens. · 

27 April, S . 173. 218 
JUlli talre Zaken. Bes] uit, houdende aanvulling van het Reglement betreffende de 

Krijgstucht, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 31 Jul i 1922 (Staatsblad n°. 
476). 27 April, S. 174. 218 

1\l lnlsterleel Departement. Besluit tot nadere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 28 April 1913 (Staatsb lad n°. 144) , houdende vaststelling van bepal ingen 
omtren t de inrichting van het Departement van Justitie. 27 Apri l, S . 175. 219 

Jl[untwezen. Besluit tot wijziging van het Koninklijk Beslui t van den 20en Januari 
1913 (Staatsblad n°. 35) , laatstelijk gewijzigd bij Koninklijl, Besluit van 16 October 
1919 (Staatsblad n°. 604), regelende de voorwaarden, waarbncler voor rekening van 
anderen cl an het Rijk aan 's Rij ks Munt kan worden gemunt, medai lles kunnen 
worden geslagen en muntstempels of medaillestempels kunnen worden vervaard igd. 

. 28 Apri l , S. 176. 219 
Onderwij s. (Hoog·er) Besluit tot he rnieuwde aanwijzing overeenkomstig artikel 157 

der Hooger-ondenvijswet van de afdeeling gymnasium van het Christe lij k Lyceum 
t.e Harderw ij k van de Vereeniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbere idend 
H ooger Onderwij s voor Harderwijk en omstreken, gevestigd aldaar. 29 April , S . 177. 220 

S 1ioor- en Tramwezen. Beslui t tot nadere wijzig ing van het A lgemeen Reglement 
Dienst. 29 April , S. 178. 220 

L uchtvaa rt. Besluit tot regeling van de toelating van vreemde militaire luchtvaar-
tuigen binnen het Neclerla ndsche rechtsgebied. 29 April , S. 179. 220 

Paartlenwet. Besluit tot wijziging van art. 57 van het Koninklijk besluit van 14 
Augustus 1922 (Staatsblad n°. 493) houdende vaststelling van nieuwe voorschriften 
ter uitvoering van de artikel en 5, 10 , 15, 16 , 29 , 34, 22 en 25 van de P aardenwet 
1918 (Staatsblad n°. 419). 1 Mei , S . 180. 221 

Kieswet. Besluit, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 12 December 
1917 (Staatsblad n°. 692) , sedert gewijzigd, tot uitvoering van artikelen der K ies-
wet, der Provinciale wet en der Gemeentewet. 1 Mei , S. 181. 222 

:Bot.er en Marg·arlne. Besluit tot intrekking van het Koninklijk Besluit van 26 
Augustus 1915 (Staatsblad n° . 377) en tot vaststelling van een nieuw Reglement 
voor de R ijkszuive lschool te Bolsward. 2 Mei , S. 182. 222 

Rechten van In -, uit - en doorvoer. Besluit tot aanvulling van de attributen van 
de kantoren Ter-Apel-grens , Winschoten en Hulst. 5 Mei, S . 183. 227 

Krankzinnigen en Idioten. Besluit, houdende nadere wijziging van het Konink lij k 
besluit van 2 Juli 1894 (Staatsblad n°. 89), waarbij aan de Vereeniging tot 
Christelijke Verzorging van krankz inn igen in ederland, gevestigd te Utrecht , 
vergunning is verleend te Zuidlaren een gesticht voor krankzinnigen op te r ichten. 

6 Mei , S. 184. 227 
,Gemeentebestuur. Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der gemeente 

Vaal s van 10 April 1931 , strekkende tot het ontslaan van den Heer J . R . Crombach 
a ls wethouder dier gemeente. 9 Mei , S. 185. 227 

·On1lerwijs, (Hooger) Besluit tot ui tvoering van a rtikel 132bis der hooger-onderwijs-
wet. 9 Mei, S. 185 A. 227 

P ensioenen en wachtg·eltlen. B es luit, houdende vaststell ing van een a lgemeenen maat
regel van bestuur tot regel ing van de toekenning van eene uitkeering aan de 
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weduwen en weezen van hen, die a ls vrijw illi g di enend militair bij land- of zeemacht 
zij n overleden, clan wel als zooclan ig zijn ontslagen, vóór de inwe rkingtredi ng van 
de Wecluwenwetten voor de land- en de zeemacht 1909, zoornede aa n de weduwen 
en weezen van hen, die a ls mindere geëmployeerde, werkman of bediende bij in
richtingen van 's Rijks land- en zeemacht, al s bedoeld in de sedert verva ll en ,v et 
van 18 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109) , zijn overleden of a ls zooclanig zijn ontslagen, 
vóór de inwerkingtredi ng van de Weduwenwet voor de Rijkswerkl ieden 1914. 

9 Me i, S. 186. 229 
Idem. Beslui t, houdende vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur 

tot regel ing van de toekenning van eene uitkeei'i ng aan gewezen vrijwilli g d ienende 
militairen van land- en zeem acht, di e - waren zij a l zoodanig ontslagen op of nà 
1 Jul i 1925 - aan het bepaalde bij de artikelen 2, onder 4°. b, der Pensioenwetten 
voor de land- en de zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 65) recht op pensioen 
hadden kunnen ont leenen. 9 Mei. S. 187. 230 

Beg·rootln gen e n Rekenln g·en. Besluit, waarbij met toepassing van artikel 16 der 
Bedrijven wet (Staat.sblacl 1928, 11°. 249) , een bedrag uitgetrokken op de begrooting 
van het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij voor 1930 wordt toegevoegd 
aan den overseenkomstigen post va n de begrooting van genoemd bedrij f voor het 
dienstjaa r 1931. 12 Mei, S. 188. 231 

Tabak. Wet tot aanvulling en wijzig ing van de Leeningwet 1914, S. 612 ; heff ing 
va n opcenten op den tabakaocijns op s igaretten. 15 M ei, S. 189. 231 

Leenln gwet. Wet tot aan vuil ing en wijzi g ing van de L eeningwet 1914, S. 612 ; 
heffing van opcenten op den tabakaccijns op sigaretten . 15 Mei, S . 189. 231 

Onteigening. Wet tot verkl a ring van het a lgemeen nut de r onte igening van e igen
dommen, erfdi enstbaarheden en andere za kelijke rechten, nood ig voor het aanleggen 
door de gemeente Amsterdam van een bosch op gronden, gelegen in de gemeenten 
Amsterdam, Nieuwer-Amstel en Aa lsmeer. 15 Mei, S. 190. 232 

Spoor- en Tramwezen. \Vet, houdende wijziging van de Locaalspoor- en Tram"·eg-
wet. 15 M ei, S . 191. 232 

Onteigenin g. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van perceelen. 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor den aan leg on de ver
betering van een weg van A ndelst in de richting van het Lexkesveer, in de gemeen-
ten V alburg en H eteren. 15 Mei, S. 192. 232 

MIUtalre Zaken. Wet tot wijziging van de voorschriften betreffende de bevordering 
en het ontslag van offi cieren-vlieger bij de zeemacht. 15 M ei, S. 193. 233 

Begrootln gen en Rekenin gen. Wet tot wijzi g ing en verhooging van het vierde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1930. 15 Me i, S. 194. 233 

Notariaat. W et houdende voorzieningen, door wijzig ing , an de wet op het ·otaris
ambt, tot meerderen waarborg voor hen, di e belangen toevertrouwen aan notaris en. 

15 Mei, S. 195. 233 
Trekhondenwet. Besluit tot nadere wijzig ing en aanvulling van het Koninkl ijk 

besluit van 6 F ebruari 1911 (Staatsblad n°. 45) , sedert gewijzi gd , tot uitvoering van 
de artikelen 1, 4 en 5 de r Trekhondenwet 1910 (Staatsblad n°. 203). 16 Mei, S. 196. 235 

Krankzlnnlg·en en Idioten. Beslu it tot nadere wijzig ing van het K on inklijk besluit 
van 18 September 1906 (Staatsbla d n°. 244), waarbij aan de Vereeni g ing tot 
Christelij ke Verzorging van krankzinnigen in N ederl and , gevestigd te Utrecht, ver
gunning is verleend in de gemeenten Doorwer th en R enkum een gestich t ,·om· 
krankzinnigen op te ri ch ten. 18 ,Mei, S. 197. 237 

Vlsscherij . Beslui t tot nadere wijzi g ing van het Al gemeen Visscherijreglement voo r 
de b innenwate ren (Staatsblad 1922 n°. 503). 19 Mei , S. 198. 237 

Itlem . Besluit tot vastste lling van een algemeenen maatregel van bestuur, a ls bedoeld 
in a r t ike l 23, lid 5, van de Visscherijwet. 19 Mei, S. 199. 237 

Statistiek. Besluit tot bekendmaking van den tekst van Ons besluit van den 9den 
Januar i 1899 (Staatsblad n°. 43) , zooals dat is gewijzigd bij Onze besluiten van den 
26stcn ovembcr 1904 (Staatsbl ad n° . .245), van den 14den Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 200 ), van den 23 ten Augustus 1911 ( taatsblad n°. 286), van den 5den 
Se ptember 1918 (Staatsb lad n°. 643), van den 23sten Januari 1920 (Staatsb lad 
n°. 38), van den 16den Juli 1920 (Staatsblad n°. 610) , van den lsten September 
1927 (Staatsblad n°. 293) en van den 16clen Maart 1931 (Staatsblad n°. 90) , 
betre ffende het Centrale Bureau en de Centra Ie Commissie voor de Statistiek. 

19 Mei, S. 200. 238 
Indië. (Nederlan1lsch) Wet tot het aangaan van een geldleening ten laste van 

Nederlanclsch-Indië. 20 Mei , S . 201. 240 
'.l'ractaten. , v et, houdende voorzieningen ter ui tvoering van het verdrag nopens de 

tenu itvoer legging van in het buitenland gewezen scheidsrech ter lijke uitspraken van 
26 September 1927. 21 Me i, S . 202. 241 

Groudbelastln g·. Wet tot het verleenen van tijd lij ke vrijstelling van grondbelast ing 
voor drooggemaa kte Zuiderzeegronden. 21 1ei, S. 203. 242 

Rijkspostspaarbank. Wet tot wijziging van de wet tot instelling eener Rijkspost-
spaarbank. 21 Mei, S. 204. 242 



P ensiO'enen eu wachtg·ehleu. Besluit tot vaststelling eener bijzondere wachtgeld
regeling voor de ambtenaren van de H eelkundi ge en Vróuwenklinieken en van de 
P sychiatrisch-Neurologische kliniek der Rijksuniversiteit te Utrecht, die, in verband 
met de omzetting van deze beide inrichtingen in de Stichting " Academische Kli-
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nieken", naar deze sticht ing overgaan. 26 Mei, S. 205. 244 
Hhulerwet. Besluit, houdende beschikking op het beroep, ingesteld door den Raad 

der gemeente Holten tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
1 April 1930, 4de a fdeeling, N° . 3101/2097, waarbij aan het Gemeentebestuur van 
Holten a ls concess ionaris van het slach thuis, staande op perceel kadastraal bekend 
ouder N °. 2128 (nieuw) van Sectie F. der gemeente H olten, nieuwe voorwaarden 
zijn opgelegd. 26 Mei , S. 206. 245 

Ontelg·enlng·. ,vet tot verklaring van het algemeen nut der onteigen ing van per
ceelen, erfdienstbaarheden en a ndere zakelijke rechten, noodig voor verbete1~ng 
van den Rijksweg tusschen de Bildt (Vollenhoven) en Amersfoort. 28 Mei, S. 207 . 250 

Beg-rootlng·en en Rekeningen. Wet tot wijziging van het vij fde hoofdstuk der 
R ijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. (Uitkeeringen ten behoeve van verbouwers 
van su ikerbieten.) 28 M ei, S. 208 . 250 

Beg·rootln geu en Hekenlng·en. Wet, houdende goedkeuring van het besluit van den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Afdeel ing I van 
de begrnoting van Nederl andsch-Indië voor het dienstj aar 1931. 30 Mei, S. 209. 250 

Idem. Wet, houdende vaststelling van den post 103 van H oofdstuk I van Afdeeling 1 
van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 30 Mei, S. 210. 250 

Idem. Wet, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouverneur.Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van A fdeel ing II van de begrooting van N eder• 
landsch-Indi ë voor het dienstjaar 1931. 30 Mei, S. 211. 250 

I1lem. Wet, houdende goedkeur ing van het beslui t van den Gouverneur-Generaal van 
Nederla ndsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling III van de begrooting van Neder· 
l andsch-Indië voor het di enstjaar 1931. · 30 Mei, S. 212. 250 

Idem. vVet, houdende. goedkeuring van het beslu it van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling IIIA van de begrooting van 

ederlandsch-Ind ië voor het dienstjaar 1931. 30 Mei, S. 213. 250 
Idem. ,vet, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouverneur-Generaal van 

Nederlandsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling IIIB van de öegrooting van 
Nederlandsch-Indi ë voor het di enstjaar 1931. 30 Mei , S. 214. 250 

Idem. Wet, houdende goedkeur ing van het beslui t van den Gouverneur.Generaal van 
Nederlandsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling IIIC van de begrooting van N eder-
landsch-lndi ë voor het dienst jaar 1931. 30 Mei, S. 215. 250 

Idem. , vet, houdende goedkeur ing van het beslui t van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indi ë tot vaststell ing van Afdeeling IV van de begrooting van Neder-
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 30 Mei , S. 216. 250 

Itlem. Wet, houdende goedkeuring van het beslui t van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling V van de begrooting van N eder-
la nd~ch-Indië voor het dienstjaar 1931. 30 Mei, S. 217. 250 

Idem. Wet, houdende vaststelling van den post 512 van Hoofdstuk 11 van Afdeeling 
V van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

30 Mei, S. 218. 250 
Idem. , vet, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouverneur-Generaal van 

Nederl andsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling V A van de begrooting van 
Nederlandsch-Ind ië voor het dienstjaar 1931. 30 Mei, S. 219. 250 

Idem. Wet, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling VI van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 30 Mei, S. 220. 250 

Idem. Wet, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-lndi ë tot vaststell ing van Afdeeling VIA van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaa r 1931. 30 Mei, S. 221. 250 

Idem. \ Vet, houdende goedkeuring van het bes luit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling VII van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het di enstjaar 1931. 30 Mei, S . 222 251 

Idem. Wet, houdende vaststelling van den post 706 B van Hoofdstuk II van Afdee• 
ling VJI van de begrooting van N ederlandsch-Indië voor het dienstj aar 1931. 

30 Mei , S. 223. 251 
Idem. Wet, houdende goed keuring van het besluit van den Gouverneur-Generaal van 

Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling VIII van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 30 Mei, S . 224. 251 

Idem. Wet, houdende goedkeuring van het beslui t van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling IX van de begrooting van N eder-
l andsch-Indi ë voor het di enstjaar 1931. 30 Mei, S. 225. 251 

I<lem. Wet, houdende goedkeuring van het beslui t van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling IX A van de begrooting van 
N eder landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 30 Mei, S. 226. 251 



Itlem. Wet, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling IX B van de begrooting van 
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Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 30 Mei, S. 227. 251 
Itlem. Wet, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouverneur-Generaal van 

Nederlandsch-Indië tot vaststell ing van Afdeeling X van de begrooting van Neder-
l andsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 30 Mei , S. 228. 251 

Id em. Wet, houdende vaststelling van den post 1007 van Hoofdstuk II van Afdee-
ling X van de begrooting van ederlandsch-Indië voor het dienstjaa r 1931. 

30 Mei, S. 229. 251 
Indië. (Ned.) Wet, houdende machtiging tot het slu iten van overeenkomsten , a ls 

bedoeld in artikel 5a der Indische M ijnwet, met de te 's-Gravenhage gevestigde 
N. V. ,,Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij", betreffende de opsporing 
en ontginning van aardolie, enz. in zes terreinen (terreingroepen), gelegen in de 
gewesten Atjeh en Onderhoorigheden, Riouw en Onderhoorigheden (Inderagiri) , 
Palembang, Oost-Java (residentie [afdeeling] West-Madoera) en Manado. 

30 Mei , S . 230. 251 



INHOUD 

De cijfers waarvoor een G staat moet en gezocht worden in het deel BESLUITEN 
gedrukt op geel papier . 

HJu1lerwet. Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 11 j 0
• art. 17.) - Storing van 

de radio-telefoonontvangst is aan te m erken als hinder van ernstigen aard 
in den zin van a rt. 11 2e lid sub c. T er wering daarva n ka n een nieuwe voor
waarde ingevolge art. 17 worden opgelegd; daarbij doet niet ter zake, dat de 
belemmering der radio-telefoonontvangs t door een electromotor eerst is aan -
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gevangen nadat deze electromotor in werking is geweest. 11 Maart. G 50 
Armwezen. KoninkliJk besluit. (Armenwet Art. 40.) - w ·anneer de armlastige 

en de secretaris van h et burgerlijk armbestuur, beid en onder eede gehoord, 
tegengestelde v erklaringen afleggen omtrent de r eden en die het armbestuur 
hebben bewog·en tot het verstrekken van geld waardoor de a rmlastige in staat 
werd gesteld zich elders t e vestige n, kan, a l moge tot de komst van den 
armlastige in een ander e gemeente invloed vanw ge bedoeld armbestuur h ebben 
medegewerkt, van eene ongeoorloofde afschuiving· in den zin van art. 40 niet 
worden gesprok en. 13 Maart. G 51 

Hinderwet. Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 2 IV j 0 a rt. 5.) - Een centrale 
verwarmin gsinrichting met opslag van stookolie of petroleum valt s lechts 
onder de Hinderwet voorzoover zij bestemd is voor h et bewaren van petro
le um. Nu de bij de aanvrage overgelegde beschrijving niets inhoudt omtrent 
d en opslag va n petroleum, is deze beschrijving, in verba nd met de aanvrage, 
onvolledi g·, zoodat aan h et voorschrift van a rt. 5 onder 1 ° niet is voldaan, 
en B. en W. op h et verzoek, zooa ls dit was gedaan , niet hadd en mogen be-
schikken. 14 Maart. G 52 

Idem. Koninlt lijk besluit. (Hinderwet Art. 17.) - E en na dere voorwaarde, die 
het oog heeft op eventueel in de toekomst aan te brengen wijzigingen , en 
waarvan dus niet kan worden gezegd, dat de ondervinding de noodzakelijk
heid daarvan heeft aangetoond, k a n niet wor den g·ehandhaafd. - Evenmin 
kan worden gehandhaafd een voorwaarde, die zou n eerkomen op h et in
trekken van de oude vergunning e n h et verleene n van een nie uwe onder 
geheel andere voorwaarden, tot welk resultaat toepassing van art. 17 niet 
mag leiden. 14 Maart. G 53 

Gemeentebestm~r. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 195.) - De opvat
ting van den a ppelleer enden gem eenteraad, a ls zouden Ged. Staten niet in 
eene beoordeeling van de p laats eener markt mogen treden, vindt geen steun 
in de wet. - Nu m ede op grond van een advies der Ka m er van Koopha ndel 
en Fabrieken moet worden aangenom en , dat de bij den kleinhandel in de 
streek betrokken belangen door het instellen van een markt op een bepaalde 
plaats veeleer geschaad dan bevorderd zullen worden, is reeds daarin, a l moge 
m et goedkeuring van Ged. Staten r eeds een terrein, mede voor markt be
stemd, door de gemeente op die plaats zijn aan gekocht, voldoende r ed en ge-
legen, het houden va n eene markt aldaar niet toe t e la t en . 16 Maart. G 54 

Pensioenen en wachtg·eltl en. Circulaire van de P ensioenraad betreffende de 
formu leering van aanstellingen. 16 Maart. G 55 

Gemeentebestuur. Arrest van d en Hoogen R aad. (B. W. art. 1395, R. 0. art. 2, 
Gemeentewet artt. 238, 265b, Woningwet art. 5.) - Nu betaling wordt ge
vorderd, welk e naar de eischende partij stelde, de gem eente aan haar ver
schuldigd was, behoort, ingevolge art. 2 R . 0. k ennisne ming van en beslis
sing over zoodanige schuldvordering tot de bevoegdh eid van de n burgerlijken 



i·echt r, tenware bij of krachtens een bijzondere wetsbepaling het oordeel daar
over aan he m is onttrokk e n. Dit is niet geschied bij art. 265b of 265c Ge m.wet, 
omdat die artt. uitsluitend betrekking h ebben op h effingen, die geg·ot e n zijn 
in d e n vo1·m van gemeentelijke belastingen, wat hiel' niet het geval is. - Ook 
het beroep op art. 5 Woningw et faalt t e n deze. Door de voorwaarden, door 
B. en W. aan een bouwvergunning verbonden aan het oordeel van den Raad 
te onderwerpen e n den Raad te verplichten, na vernietiging van zijn besluit 
opnieuw uitspraak te doen m t inachtne ming van het besluit van de Ko
ningin, heeft de wet niet het oordeel in geschillen over schuldvorderingen, 
waarvan het bestaan afhangt va n de vraag, of een geldelijke bijdrage a ls 
voorwaarde voor het verleenen van een bouwvergunning ka n worden gesteld 
onttrokke n aan den naar het gem eene recht te dier zake bevoegden rechter. 
- Het staat aan de gemeent en vrij aan h et verleenen van een bouwvergun
ning a ls voorwaarde t e ve rbinden de betaling van een geldelijk bedrag (i.c. 
storting in het W egenfonds). - De R echtb. h eeft de bijdrage in h et W egen
fonds beschouwd a ls een belasting in den zin der Gemeentewet. Deze beschou
wing is in zooverre juist, dat de gemeente, om eenzijdig geldelijke verplich
tingen te kunnen opleggen, moet gebruil{ m a k en van haar wettelijke bevoegd
heid tot heffen van belasting. Hier gaat het echter over een betaling, die 
verweerster vrijwillig h eeft gedaan, omdat zij dit in haar belang achtte. Het 
staat aan de gemeente vrij om op dien voet gelden in ontvangst te nemen, 
ook ter dekking va n publieke behoefte, t enzij de wet haar in dit opzicht een 
beperking oplegt. Dit laatste is het geval ten aanzien van gelden, vermeld in 
art. 238 lid 1 Gemeentewet, doch bet verleenen van een vergunning of onthef
fing, als waarvan hier sprake is, is nie t h et verstrekken van een dienst a ls 
bedoeld in art. 238 lid 1, noch ook a ls een der in die wetsbepaling in het 
bijzonder opg·esomde retributiën. - Ook uit de g·eschiedenis van art. 5 Wo
ningwet blijkt niet dat de bedoeling heeft bestaan het stellen van een voor
waarde als hier bedoeld uit t e sluiten. - Vordering door den H. R., recht
doende ten principale, niet-ontv. verklaard. (De Adv. -Gen. Berger concludeer-
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de tot ontzegging. R ed. ). 19 Maart. G 56 
Volkshuisvestin g. Arrest van d en Hoogen Raad. (B. W. art. 1395, R. 0. art. 2, 

Gemeentewet artt. 238, 265b, Woning wet art. 5.) - Nu betaling wordt ge
vorderd, welke naar de eischende partij stelde, de gemeente aan haar ver
schuldigd was, behoort, ingevolge a rt. 2 R. 0. k ennisneming van en beslis
sing over zoodanige schuldvordering tot de bevoegdheid van den burgerlijken 
rechter, t enware bij of krachtens een bijzondere wetsbe paling het oordeel daar
over aan hem is onttrokken. Dit is niet geschied bij art. 265b of 265 c Gem.wet, 
omdat die artt. uitsluitend betrekking h ebben op h effingen, die gegoten zijn 
in den vorm van gemeentelijke bela stingen, wa t hier niet het geval is. - Ook 
h et ber oep op art. 5 Woningwet faalt t en deze. Door de voorwaarden, door 
B. en W. aan een bouwvergunning verbonden aan het oordeel van de n Raad 
te onderwe rpen e n de n R aad te verplichten, na vernie tig ing va n zijn besluit 
opnieuw uits praak te doen met inachtne ming van het besluit van de Ko
ningin, heeft de wet niet het oordeel in geschillen over sc huldvorderingen, 
waarvan het bestaan afhangt van de vraag, of een geldelijke bijdrage a ls 
voorwaarde voor het verleenen van een bouwvergunning kan worden gesteld 
onttrokken aan d en naar h et gemeene recht te dier zake bevoegden rechter. 
- Het staat aan de gemeenten vrij aan he t verleenen van een bouwvergun
ning als voorwaarde te verbinden de betaling van een geldelijk bedrag (i.c. 
storting in het Wegenfonds). - De Rechtb. heeft de bijdrage in het Wegen
fonds beschouwd a ls een belas ting in d en zin der Ge meentewet. Deze beschou
wing is in zooverre juist, dat de gemeente, om eenzijdig geldelijke verplich
tingen t e kunne n opleggen, moet gebruik maken van haar wettelijke bevoegd
heid tot heffen va n belasting. Hie r gaat het echter over een betaling, die 
verweerster vrijwillig h eeft gedaan, o mdat zij dit in h aar belang achtte. Het 
staat aan de gemeente vrij om op d ie n voet gelden in ontvangst t e n em en, 
ook ter dekking van p u blieke behoefte, t enzij de wet haar in dit opzicht een 
beperking oplegt. Dit laatst e is het geval t en aanzien va n geld en, vermeld in 
art. 238 lid 1 Gemeentewet, doch het verleenen van een vergunning of onthef
fin g, a ls waarvan hier sprake is, is niet he t verstrekken van een dienst a ls 
bedoeld in art. 238 lid 1, noch ook a ls een der in die w etsbepa ling in het 
bijzonder opgesomde retributiën. - Ook uit de geschiedenis van art. 5 Wo
ningwet blijkt niet dat de bedoeling· h eeft bestaan het stellen van een voor
waarde a ls hier bedoeld uit te s luiten. - Vordering door den H. R., recht
doende t en principale, niet-ontv. verklaard. (De Adv.-Gen. Berger concludeer-
de tot ontzegging. R ed. ). 19 Maart. G 56 

Onderwij s. (Lager) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) -
De aanleg van centra le verwarming in een lagere school m et slechts vier les-
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lokalen is niet economisch te achten en overschrijdt mitsdien de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs t e stellen. 20 Maart. G 60 

Idem. Koninklijk beslu it. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 23.) -- Nu de open
bare school, tot opheffing waarvan de Raad besloot, nog meer dan 50 leer
lingen t elt, d ie op vrij aanzienlijken afstand van de andere openbare lagere 
scholen in de omgeving· wonen, weegt t egen de bezwar en, verbonden aan het 
ontnemen van de bestaande onderwijsg·elegenhe id aan de bevolking t er p laatse, 
niet op, dat de opheffing voor het onderwijsbelang· ook enkele voordee\en zou 
opleveren en tot bezuin iging zou leiden. 20 Maart. G 61 

Warenwet. Koninklijk bes luit. (Wa r enwet Art. 7.) - H et in het leven roepen 
va n n ieuwe functies bij een keurin gsdienst, wellrn dezelfde werkzaamheden 
omvatten als de bestaande, verdient geen aanbe veling, t e minder, nu h et in 
de bedoeling lig t, daaraa n bezoldig ingen t e verbinden, welke aanmerlrnlijk 
uitgaan boven de thans geldende. Ged. Staten hebben derhalve ten onrechte 
goedlrnuring verleend aan een raadsbesluit tot wijzig ing der verordening op 
den k eu ringsdienst, waarbij bedoelde functies werde n geschapen. 20 Maart. G 62 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeentewet .artt. 137, 238, 
242c. ) - De bevoegdheid van de gemeente om bij belastingverordening één
zijdig aan hen, die door de ligging· van hun onroerend goed in bijzonder e mate 
belang hebben bij d en aanleg van een openba r e straat en de daarin aan t e 
brengen inrichtingen voor d en afvoer van faecaliën , geldelijke verplichtingen 
op te leggen ter dekking va n de kos t en vai1 zoodanige werke n, ontneemt 
rechtens aan de gemeente niet de bevoegdhe id om door middel van overeen
komst die kosten geh eel of t en deele af te w ent elen op hen, die uit .hoofde 
van hun bijzonder belang bij h et totstandkomen van h et werk tot het sluiten 
va n zoodanige overeenkoms t bereid zijn. - Ool< a rt. 238 Ge meente wet verzet 
zich niet t egen eeh dergelijke overeenlrnmst. In dit art. is uitsluitend van die 
diensten sprake, die h et gemeentebestuur aan het p ubliek verstrekt, omdat 
het bestuur in het verstrel,ken va n zoodanige diensten aan een ieder, die 
daa rva n overeenkomstig de bes temming der diensten g·ebruik wil maken, 
ziet een openbaar gem eentebela n g· en dus een deel van zijn taal< als Over
heid, wat b.v. het geva l kan zijn m et h et a mbtelijl, doen wegen en meten. 
Van zoodanige diensten is echter geen sprake, nu de "dienst" welken de 
gem eente aan e isch er es t egen de bedongen opofferingen ha rerzijds bewijst, 
hierin bestaat , dat de gemeen te de voorwaarden vervult, waardoor h et be 
bouwen van een terrein van eisch er es, in verba nd met de eisch en der Bouw
verordening mogelijk wordt. De geldelijke bijdrage, welke eischeres uit hoofde 
va n haar bijzonder bela n g aan de gemeente h eeft toegezegd, is niet belooning 
van een aan haar door de gemeente in h et algemeen bela ng verstrekten 
dienst. 20 Maart. G 63 

Hinderwet. Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 20.) - E en vP.rleende vergun 
n ing kan buiten goedvinden van den concessionaris s lechts worden ingetrok
ken in het b ij art. 20 omschreven geva l, met name, wa nneer de gestelde 
voorwaarden niet worden opgevolgd. Nu de a ppella nten subsidia ir, voor h et 
geval de bestreden voorwaarden niet te hunnen g unste mochten worden ge
wijzigd, op behoud van de vroeger verleende verg·unningen h ebben aange
drongen, behoort de intrekking van deze ver g unningeo. t e worden t eniet 
gedaan t erwijl in verband daarmede ook de verleende vergunning, welke door 
de appellanten niet la n ger wordt beg·eerd, niet behoort t e worden gehand-
haafd. 28 Maart. G 66 

Onderwij s. (Lager.) Koninklijk besluit. (Lager Onder wijswet 1920 Art. 96. ) -
H et onderling verband va n het l e lid sub a en het 2e lid brengt mede . dat, 
wil het le lid toepassin g kunnen vinden, op de teldata van het jaar, onmid
dellijk voorafgaande aan da t, waarvoor vergoeding gevraagd wordt, a lle k las
sen, over welke volg·ens het leerpla n de leerstof verdeeld is, in wer king 
moeten zijn. 30 Maart. G 67 

Volkshuisvestin g·. Arrest van den Hoogen Raad. (Woningwet art. 3; B. W. 
art. 1356 ; Grondwet art. 151.) - [De Ge m. Verord. voor Veld h uizen verplicht 
den eigenaar v. e. woning, die m et een leiding va n niet langer da n 100 M. 
aan de leiding v. d. Stichting· Drinkwa t erleiding W est-Utrecht aangesloten 
k a n worden, zorg t e dragen, da t deze woning aan die leiding aangesloten is 
en water kan worden g·eleverd, een en a nder op de door Gedep. Staten goed
gekeurde of vastgestelde voorwaarden voor aansluiting en waterlevering. In 
art. 3 der Voorwaarden is bepaald, dat de aanvrag·er zich bij onderteeken ing 
v. h. aanvraagformulier verbindt de bepalingen der voorwaarden, gelijk deze 
thans luiden of in de t oekomst zullen luiden, te zullen n a komen.] - I .c. was 
de voorwaarde, volgens welk e de aanvrager zich moet verbinden, wel dege
lijk door Ged. Staten goedgekeu rd. D it sluit eqhter geenszins in, dat Gedep. 
Staten daarmede r eeds vooraf · de nog aan t e brengen wijzig ingen hebben 

i 
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goedgekeurd. Derhalve levert het bewezen verklaarde het bedoelde strafbare 
fe it op. - D e grief a ls zou het feit nie ttemin niet strafbaar zijn op grond dat 
niet kan worden gevorderd zich te verbinde n tot een verplichting t. o. v. de 
Stichting, t erwijl de inhoud dier verplichting hem onbekend is, hetgeen met 
de we t en de goede zeden in s trijd zou zijn, is ongegrond. E en bepaling der 
wet, volgens welke het verboden zou zijn, dat bij het aangaan eener overeen
komst, de eene partij zich ve rbindt om zich t e gedragen naar door de andere 
partij nader vast t e s t elle n, en door een openbaar lichaam goed te keuren, 
voorwaarden, va lt niet aan te wijzen , t erwijl dergelijke bij bedrijven a ls 
watervoorziening, levering va n gas en electriciteit, enz., veela l voorkom ende 
voorwaarden, wa nneer door openba re licha m en tegen misbruik wordt ge
waakt, ook geenszins m et de goede zed en in s trijd kunnen worden gea cht. -
De H. R . neemt implicite a a n, dat de ve rordening niet-onverbindend is op 
grond, dat zij in strijd zou zijn m et a rt. 151 Gr.w. (a ls r egelende burg. recht) . 

30 Maart. G 68 
Gemeentebestuur. Koninklijk besluit . (Ge meentewet Art. 213.) - Ten onrechte 

hebben Ged. Staten goedkeuring onthouden aa.n een raadsbesluit tot wijziging 
der ge meentebegrooting in verband m et het verleenen van een subsidie aan 
een vereeniging, waartoe ieder ingezet en e ka n toetred en, die beoogt haren 
leden tegen beta ling van eene jaarlijksch e contributie de noodige ziekenhuis-
verpleging ingeva l va n ziekte t e verscha ffen. 31 Maart. G 71 

Onderwij s. (Midd elbaar) K oninklijk' besluit . (Nijverheidsonderwijswet Art. 24.) 
- De a lgemeene s trekkin g va n het l e lid va n a rt. 24, welke bepaling gee n 
onde rscheid maakt tussche n de ver schill ende geva llen van schorsing, noopt e r 
toe, haar m ede te doen gelde n t en aanzie n va n een schorsing, als bedoeld in 
art. 39, le lid onde r b va n he t K . B . van 31 Me i 1926, S. 159, welke wordt 
toege past, wa nneer de disciplina ire s tra f va n ontslag is opgelegd en d ie straf 
nog niet voor t e nui t voerlegging vatbaar is . 31 Maart. G 73 

Irlem. Koninklijk besluit. ( ijverheidsonderwijswet A rt. 24. ) - H et ontsla g
besluit kan niet worden aangevochten op grond da t h et schoolbestuur, door 
het ontslag te doen ingaan o p den da g , waa r op de s traf onhe rroepelijk is ge 
worden, niet heeft gehandeld over een lrnmstig a rt. 15, 5e lid K . B. 31 Mei 1926, 
S. 159, wijl het na drie maanden nog niet onherroepelijk was geworden en 
dus krachte ns a rt. 37 va n genoem d besluit vóór a fl oop va n dien te rmijn niet 
t en uitvoer kon worde n gelegd. De wet s chrijft niet voor da t het ontsla g
beslui t een bepaald en da tum van ingang va n het onts lag moet be va tte n. D e 
omstandig h e id da t in he t on tslagbesluit ook ve rschillende a ndere g rie ven 
tegen appella nt zijn opgesomd, welke, naar uit da t besluit blijkt, bij de be 
oordeeling van de mate va n strafwaa rdig heid va n appella nt in aanmerl<in g· 
zijn genomen, doet niet a f aan h et feit, da t t er zake van d e r ede n, waarom h et 
ontslag is verleend, a rt. 24 lid 3 is toegepa st. 31 Maa1·t. G 7-1 

Hinderwet. K oninklijk besluit. (Hinderwet Art. 15.) - Daar de proeftijd, waar
voor B. en W. de hinderwetsvergunning h ebben verleend, hang ende de be 
handeling va n het inges teld be roep, r éeds is verloopen, is voor a ppellant 
geenerlei bela ng bet rokk en bij vernie tig ing of wijzig ing va n de bes treden be 
slissing, en ka n hij dus aan a rt. 15 geen r echt va n ber oep meer ont leenen. 

31 Maart. G 76 
.Armwezen. K oninklijk besluit. (Arm enwet A1·t . 15.) - H et door B. en W . voor 

weigering va n een collect e doo r een elders gevestigde ver eenig ing voor tuber
culosebestrijding aangevoerd motief, n .l. dat de · g·e meente reeds bela ngrijke 
bedrag en, opgebracht door de gemeentelijl<e be las ting betale rs, voor de tuber
culosebestrijding beschikbaar heeft gest e ld, levert op zic hzelf geen voldoenden 
g rond op to t weigering de r toest emming, daar het verleene n va n overheids
s te un voor d tube r culosebestl"ijding niet in de n weg behoort te s taan om voor 
eene specia le ver eenig ing, welk e dit doel nas treeft, med e op den weldadig -
h eidszin der ingezet en en een beroe p t e doen. 31 Ma art. G 77 

Onderwijs. (Middelbaar) K oninklijk besluit. - Verl e ng ing va n een schor s ing 
nà schorsing voor een termijn van dl"ie maande n, a ls in a rt. 24, l e lid der 
Nijverheidsonderwijs wet bedoeld, v indt geen s te un in de wet . 2 April. G 78 

Hinderwet. Koninklijk besluit. - E en gasdichte ruimte, waarin traa n gas of 
een ne vel wordt gevormd door b roomaceton of chlooracetoph enon door middel 
van een slagkwikpijpje t e verstuiven, valt nie t onder een der rubriek en, ge-
noemd in art. 2 der Hinderwe t . 7 April. G 79 

On1lerwijs. (Lager) K oninklijk beslui t. (Lager Onde rwijswet 1920 Art. 101 5e 
lid.) - Koste n va n aan schaffin g va n schrijfmachines voor de a dministratie 
en d ie van telefoon-aansluitingen be hoor en t ot de kost en, bedoeld onder o. 
van art. 55. 8 April. G 79 

Idem. Koninklijk besluit. (L ager Onderwijs wet 1920 Art. 100.) - Het stelsel 
der wet bren ~t rn d. d<1-t p i1 bij ·het Y!lSts te llen der rijksverg edin het Ie r, 



Blz. 
lingenaantal in verband met art. 56 moet worden berekend overeenkon1stig 
art. 28, 6e en 7e lid, die wijze van berekening ook moet worden gevolgd bij de 
toepassing van den s lotzin van het l e lid van art. 100. Derhalve moet bij de 
berekenin g· der vergoedin g ex art. 100 over 1928 in aanmerking worden geno-
m en het gemiddeld aantal leerlingen van de gezam enlijke overeenkomstige 
openbare scholen in de gem eente op de vier teldata van 1927. Daaraan doet 
niet af, dat deze berek ening niet uitgaat van de feitelijke bezetting der klas-
sen aan de openbare scholen in h et jaar 1928, noch ook, dat het leerlingen
aantal en h et onderwijzersaan tal dier scholen niet over hetzelfde jaar worden 
berekend. 8 April. G 80 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 24.) - Wat er moge 
zijn van d e vraag , of appella nt inderdaad zijne medewerking h eeft verleend 
bij de aanschaffing van materiaa l, bestemd om aan de gemeente te worden 
geleverd, zoo kan toch in geen geval worden gezegd dat hij middellijk aan de 
levering zou h ebben deelgenomen in den zin van art. 24, nu er geen vol
doende g rond is om aan te n em en, dat door de levering het financieel belang 
van den appellant is gediend. 9 April. G 82 

Bur1rerlljke Stand. Rondschrijven va n d en Minister van Binnenla ndsche Zaken 
en Landbouw aan de Gemeentebesturen betreffende briefwisseling met Duit-
sche ambtenaren v/d. burgerlijken stand. 9 April. G 83 

Arbeidscontract. Arrest va n de n Hoogen R aad. (B. W . Art. 1637z, tweede lid.) 
- Deze bepaling is niet op t e vatten in dien zin, da t , wanneer een publiek
rechtelijk lichaam personen in dienst n eemt krachtens overeenkomst naar 
burgerlijk recht, t en aanzie n van zoodanige diens tbetrekking Titel VII A 
B. vV. in zijn geheelen omvang van toepassing is, zoodat krachteloos zouden 
zijn de beding·en in de overeenkomst, welke niet in overeenstemming zijn 
m et die bepalingen van Titel VII A, welke dwingend r echt bevatten . 9 April. G 83 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen Raad. (B. W . Art. 1637z, tweede lid.) 
- Deze bepaling is niet op t e vatten in dien zin, da t, wanneer een publiek
r echtelijk lichaam personen in dienst n eemt krachte ns overeenkomst naar 
burgerlijk recht, ten aanzien va n zoodanige dienstbetrekking Titel VII A 
B. W. in zijn geheelen omva n g va n toepassing is, zoodat krachteloos zouden 
zijn de bedingen in de overeenkomst, welke nie t in overeenste mming zijn 
met die bepalingen van Titel VII A, welke dwingend r echt bevatten . 9 April. G 83 

Idem. Arrest van den Hoogen R aad. (Beperking van den eigendom bij ge
meenteverordening. ) - H et plaatsen en houden van wa terleiding·buizen doet 
de vrijheid van den eigenaar om gebruik te maken van de deele n va n zijn 
eigendom, waarin die buizen worden gelegd, volledig te !oor gaan. - Artt. 
1 en 4 va n Verordening n °. 261 der gem eente K erkrade zijn t er echt onver
binde nd verklaard a ls overschrijdende de grenzen door a rtt. 625 B. W. en 
135 Gemeentewet getr okken. 13 April. G 85 

Kiesrecht.. Circula ire van den Minister van Binnenlandsche Za k en en Land
bouw aan d e g·e meentebesturen betreffende h et vaststellen va n den uitslag 
van stemmingen. 15 April. G 87 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen R aad. (Baatbelasting der gemeente 
Hillegersberg.) - De str ekking va n a rt. 242d der Ge m eentewet is, dat de in 
dat wetsartikel bedoelde bela sting e nkel geheven mag worden van eigen
domm en, die gebaa t zijn door een of m eer der daarin omschreven werken. 
Hieruit volgt, dat een bela.sting verordening a ls die der gemeente Hillegers
berg, die va n zekere enkel daarin m et plaatsomschrijving aan geduide percee
len belasting h eft zonder dat daarbij a ls voorwaarde wordt gesteld, dat deze 
perceelen door eenig daarin aangegeven werk zijn gebaat, geen steun kan 
vinden in gezegd a rt. 242d en dus onverbindend is. 15 April. G 87 

Onderwijs. (Lager) K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 9e 
lid.) - De strekking van het K. B. van 28 Nov. 1922, S. 638, betreffe nd h et 
verhaal van pensioensbijdrag·en op a mbtenaren is imperatief wat betreft 
zoodanig verhaal op vakonderwijzers aan bijzonder e lagere scholen bedoeld 
in art. 4, l e lid onder b 'der P. W . 1922. Derha lve behoeft de gemeente inge
volge art. 101 9e !iel L. O. -wet 1920 aan de schoolbesturen niet t e vergoeden, 
wat deze ingevolge de wettelijke regele n hadden behoor en te v erhalen op 
cle vakonderwijzers . 18 Aril. G 88 

Idem. Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 85.) - Nu in h et l e 
lid onder gemeentebestuur moet en worden verstaan B. en W ., moeten op 
g-rond va n het onderling verband ook in h et 3e lid onder gemeentebestuur 
B. en W. worden verstaan. 20 April. G 90 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen Raad. (Twee onverbind endverkla
ringen.) - Art. 126 A. P . V. Vinkeveen en Waverveen h eeft betrekking op 
vaartuigen, roeibooten hieronder niet begrepen. T e laste gelegd had dus 
moeten worden da t h et vaartuig geen r oeiboot was. - (A.-G. Van Lier con-

1 

1 

1 



form, en voorts n og: Bove ndien blijkt niet, dat het vaartuig in de Wetering 
langs den kant lag". ) - Art. 24, 7°, dezer verordening mist bindende kracht, 
omda t het het bergen of n ederleggen van materialen verbiedt ook in be
bouwde eigendom m en, dus de grenzen van art. 135 Ge m .wet overschrijdt. -
(A.-G. Van Lier, met verwijzing naar H. R. 10 F ebr. 1913 (W. 9466, N . J . 
1913, blz. 659), conform: .,Ik zie niet in, hoe een dergelijk voorschrift de 
openbare orde, zedelijkhe id of gezondheid kan betreffe n of wel de huishou
ding· der gemeente. Bovendien wordt het recht van den eigenaar door het 
voorschrift verder beperkt dan cle ope nbare zorg meclebrengt e n met art. 

Blz. 

625· B. W. in over eenstemming is". ) 20 April. G 91 
Armwezen. Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 40.) - De enkele omstandig

he id dat B. en W. van G. aan een ar mlastige ondersteuning h ebben ge
weig·erd, k an niet word en besch ouwd a ls eenige invloed, w lke tot cle komst 
van de n armlastige in A. h eeft medegewerkt in de n zin van art. 40. 21 April. G 92 

Onderwijs. (Lag·er) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 2e 
!iel j 0

• 4e lid.) - In geval de vergoeding, bedoeld in het le lid, moet worden 
bepaald niet volgens het 2e, maar volgens het 4e lid, derhalve op h et ge
middeld bedrag per leerling va n de kosten over hetzelfde die nstjaar der 
overeenkomstige openbare lagere scholen in eene gelijksoortige gemeente, 
kunnen als gelijksoortig worden beschouwd de gemeenten, die geran gschikt 
z ijn in dezelfde klasse van de tabel, destijds behoorend bij de wet tot rege
ling der personeele belastin g, e n die gelijke verbetering hebben aange
brach t. - Alsdan moet e n a ls maatstaf worden genomen, ter bepaling der 
ver goeding over 1925, de. kosten per leerling van die gemeente, waarin de 
k lassedeeler van de openbare school of scholen voor gewoon 1. o., berek end 
n aar h et gemiddeld aantal leerlingen over 1924 en h et h oogste g·etal onder
w ijzers over 1925, h et dichtst na dert den klassedeeler van de school van h et 
appelleerend schoolbestuur, berek end naar het gemiddeld aanta l leerlingen 
over 1924 en het getal onderwijzers in 1925. 21 April. G 93 

Jd em. Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 75.) - Van eene 
beoordeeling van de behoefte aan de beoogde schoolstichting kan geen 
s prake zijn dan aan de ha nd van het in art. · 73 omschreven vereischte van 
eene v erklaring, waaruit blijkt, dat de school door een zeker aantal leer 
lingen zal worden bezocht. - W eliswaar k on ten aanzien van een aanta l 
kinderen , die vóór den datum, waarop de school vermoedelijk zou worden ge
opend, leerplichtvrij zouden zijn, de vraag rijzen, of h et schoolbestuur wel 
i-edclijkerwijze kon aannemen, dat zij de op te richten school zouden bezoeken, 
doch nu gebleken is, dat in de laatste jaren geregeld een aan tal kinderen, 
hoewel van leerplicht vrij, de school blev en bezoeken, mocht h et schoolbestuur 
m et deze waarschijnlijkheid ook t ha ns rekening houden. 21 April. G 95 

I ndië. (Ned.) \Vet, houdende machtiging tot h et sl uiten van overeenkomsten, 
a ls bedoeld in artikel 5a der Indische Mijnwet, met de te 's -Gravenhage ge
vestigde N. V. ,.De Bataafsche Petroleum Maatschappij", betreffende d e op
sporing en ontg inning van aardolie, enz. in vijftien t erreinen (terreingroepen) , 
gelegen in de gewesten Atjeh en Onderhoorig heden, Palembang, W est-Java, 
(residentie [a fdeeling], Krawang) , Oost-Java, (residentiën [afdeelingen] Bod
jonegoro, Grissee, Soeraba ja en Oost-Madoera) en Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo. 30 Mei, S. 231. 262 

Begrootlngen en R ekenin gen. Wet, houdende goedkeuring van het besluit van 
den Gouverneur-Generaal van N ederla ndsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling IX va n de begrooting van N ederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1930. 2 Juni, S. 232. 277 

lllem. W et, houdende goedkeuring van het besluit van den Gouvern eur
Generaal van N ederlandsch-Indië tot na dere wijzig ing en aanvulling van Af
deeling X van de begrooting van N ederla ndsch-Indië voor ·h et dienstjaar 1930. 

2 Juni, S. 233. 277 
Idem . W et, houdende goedkeuring van h et besluit van den Gouverneur

Ge neraal van N ederlandsch -Indië tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
III van de begrooting van Nede1·la ndsch-Indië voor h et d ie ns tjaa,r 1930. 

2 Juni S. 234. 277 
Jdem. W et, houde nde vaststelling van de Surinaamsche begrooting voor h et 

dienstjaar 1931. 2 Juni, S . 235. 278 
Luchtvaart. (zönenkaart) Beslu it, houdende bouwverbod in de n zin der Lucht

vaartwet ten aanzien van terreinstrook en, gelegen om- en aangrenzende aan 
het Luchtvaartterre in Oldebroek. 2 Juni, S. 236. 278 

MIUtalre Zaken. Besluit, h oudende vaststelling van nieuwe regelen ten aanzien 
van de toelating van oorlogssche pen van vreemde mogendhed e n m e t de in 
rust aan boord zich bevindende luchtvaartu igen binn en he t Nederlandsche 
rechtsgebied. 2 Juni, S. 237. 280 
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Stoomwet. Besluit tot vaststelling van een a lg·emeene n maatregel van bestuur. 

a ls bedoeld in artikel 15, tweede lid , der Stoomwet. 3 Juni, S. 238. 282 
J1lom. Besluit tot u itvoe ring v a n de Stoomwct en t e r vet·van g ing van het 

K oninklijk besluit van 12 l<'ebrua ri 1915, S. 83, laatstelijk gewijzigd bij K o-
ninklijk besluit van 23 Juni 1925, Stbl. 26 0. 3 Juni, S. 239. 284 

Jll lUtiLlre Zake n. Besluit tot wij z ig ing van het Koninklijk besluit van 11 Mei 
1929, S. 228, houde nde aanwijzing van de .ca.tegorieën va n dienstplichtigen van 
de zeemacht, w elke n a ontslag a ls vrijwilliger bij de zeemacht, tot de K onink-
lijke marine-reserve k om en t e behooren. 5 Juni, S. 240. 298 

Rfjksambt, en werklle1len. B esluit to t w ijzig ing en aanvulling van het B ezoldi
g ingsbesluit Burgerlijke Rijl{Sambtena r en 1928, S. 1929, n °. 72, gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van 25 Aril 1930,S. 147, 8 Mei 1930, S. 158, 16 October 
1930, S. 405 e n 11 F ebrua ri 1931, Stbl. 51. 8 Juni, ·S. 241. 29 8 

Vlsscherlj. Besluit tot n a dere wijziging van het Zuiderzee-vissch erij reglem ent. 
10 Juni, S. 242. 300 

Sterke drank. B esluit t ot schorsing van de besluiten van Burgem eester en 
W ethouders der gem eente Tiel dd. 11 Mei 1931, nos. 261 en 262, tot wijziging 
van de akten va n v e r g unning voor d en verkoop van sterken drank in h et 
k lein, staande ten name onderscheidenlijk va n de firma D en Biezen en Co. t e 
Tiel en va n de firma H . Meurs ing en Co. t e Amersfoort. 11 Juni, S. 243. 300 

Onderwijs, (Hoog·er) B esluit tot aanwijzing, overeenkomstig artikel 52 der w et 
van 15 D ecember 1917, S. 700, tot r egeling van h e t hooger la ndbouwonder
wijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 Juni l 925, S. 28 3, van de Stichting 
,,Fonds ten b ehoev e va n de opleiding v a n Suiker geëmployeerden" t e 's-Gra
venhage a ls b evoegd om aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen een 
bijzonderen leerstoel t e v estigen. 12 Juni, S. 244. 300 

li:rankzlnnlgen en I1lloten, B esluit, houdende nadere w ijziging van h e t Konink
lijk besluit van 13 J a nuari 1892, S. 22, waarbij aan de Vereeniging tot Christe
lijke verzorging van kra nkzinnigen in N ederla nd, gev estigd t e Utrecht, ver
g unning is verleend op h et la ndgoed "Bloemendaal" t e L oosduinen, een ge-
sticht voor kra nkzinnigen op te richten. 12 Juni, S. 245. 301 

lllem. B esluit tot wijziging van h et K oninklijk besluit van 15 D ecember 1930, 
S. 473, houdende aanwijzing van de Kliniek "Ockenbu rgh", t e 's-Gravenhage, 
s t aande onder bestuu r van "het Centraal bestuur der V er eenig ing tot Chris
t elijlrn v erzorg in g van kra nkzinnigen in N ederla nd", a ls een e inrichting, die 
nie t a ls gesticht voor kra nkzinnigen wordt beschouwd, ook wa nneer daa rin 
meer dan twee kra nkzinnigen worden verpleegd. 12 Juni, S . 246. 301 

Scheepvaart. B esluit tot vaststelling van een nieuw bijzonder reglem ent van 
politie voor de Noordervaart. 12 Juni, S. 247. 301 

Rijksambt. en werklie<len. Besluit tot vaststelling van h et Algemeen Rijks-
ambtenarenreglement. 12 Juni, S. 248. 302 

Oud erwljs. (Hoog·er) Besluit, waarbij m et intrekking van het Koninklijk besluit 
van 30 Juni 1909, S. 208, laats t elijk gewijzigd bij Koninklijk b esluit van 23 
Septe mber 1922, S. 534, o pnieuw worden aan gewezen de buitenla ndsche ins t e l 
lingen van onderwijs of onderzoek, bedoeld in artikel 125 der hooger-onder-
wijswet. 13 Juni, S. 249. 317 

I1lem. B esluit tot aanvulling van h e t Koninklijk besluit v a n 22 Augustus 1906, 
S. 229, laatstelijk gewijzigd bij K oninklijk besluit van 12 Mei 1930, S. 164, 
waarbij worden aan gewezen de buitenlandsche instellingen en de buiten
Jandsche getu ig·schriften, bedoeld in a rtikel 134 der hooger-onderwijswet. 

13 J uni, S . 250. 318 
Vee- en Vleeschkeurln g. · B esluit t ot wijziging van h e t Koninklijk Besluit van 

6 Juni 1922, S. 395, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 F ebr uari 
1929, S. 54, betreffende uitvoering Vleeschkeuringswet. 13 Juni, S. 251. 319 

W arenwet. Besluit tot wijziging van h et Consumptieijsbesluit, S. 1929 n °. 321, 
laats t e lijk gewijzigd bij K oninklijk B esluit van 17 D ecember 1930, Stbl. 47 6. 

13 Juni, S. 2ö2. 319 
Begrootln g·en en Rekenln g·eu. Besluit, w aarbij m et toepassing van artikel 24 

der Comptabilite itswet 1927, S . 259, r estanten op enkele artikelen van h e t 
VIIde Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor h et dienstjaar 1930 worden t oe
gevoegd aan overeenkomstige a rtikelen v a n het V IIde Hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor h et die nstjaar 1931. 13 Juni, S. 25 3. 320 

Landbouw, Besluit tot uitvoering van de artikelen 2 en 7 der T arwew et 1931, 
Stbl. 65. 15 Juni, S. 254. 320 

Reis - en verblijfkosten. Besluit tot intrekking van h et K oninklijk besluit van 
23 Februari 1922, N ed. Stbl. 85, zooals dat is gewijzigd bij h e t Koninklijk b e
sluit va n 26 J a nua ri 1923, Ned. Stbl. 26, h oud ende regeling· ten aanzien van 
de toelrnnning van vacatiegeld voor het bijwonen van v er gaderingen van bij 
eene wet, K oninklijk besluit of Ministerieele beschikking in N ederla nd inge-
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De cijfers waarvoor een G staat moeten gezocht worden in het deel BESLUITEN 
gedrukt op geel papier. 

Waterschappen. Koninklijk besluit. - Vernietiging van vijf -besluiten van 
Ged. Staten van Overijssel, houdende goedkeuring van besluiten van het 

Blz. 

waterschap Herfte. 22 April. G 97 
Gemeentebestuur. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw aan de gemeentebesturen betreffende intercommunale samenwer-
king. 22 April. G 101 

ltlem. Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeentewet art. 179.) - Hof: Het 
ging hier niet om onderhoud van een brug, maar om vernieuwing. Daarom 
konden B. en W. niet, zonder Raadsbesluit, de kosten tot verlegging der ka
bels ten laste der Gemeente brengen. Dat er op de begrooting voor die ver
nieuwing ·een post was uitgetrokken, doet daaraan niet af, daar er nog een 
afzonderlijk Raadsbesluit noodig was, waarbij de Raad besloot tot die ver
nieuwing over te gaan. Echter, al zou zulk een Raadsbesluit wel zijn geno
men, dan zou dit de Provincie nog niet baten, daar de bedoelde verleggings
kosten niet uitteraard onder de vernieuwing van de brug vallen, zoodat, nu 
de Gemeente niet den weg van art. 3 der wet van 26 April 1918, S. 276 heeft 
gevolgd, ook daarom een afzonderlijk Raadsbesluit noodig was om bedoelde 
kosten ten laste der Gemeente te brengen. - Hooge Raad: Het cassatie
beroep moet worden verworpen, daar 's Hofs beslissing op twee zelfstandige 
gronden steunt, terwijl s lechts één dier gronden bij het cassatiemiddel wordt 
bestreden. 23 April. G 102 

Idem. Arrest van den Hoogen Raad. (Verordening straatpolitie voor Amers
foort, art. 33.) - [Art. 33 der Amersfoortsche verordening· op de straat
politie verbiedt sinds 1903 o.a. zonder vergunning van B. en W. op of ter 
zijde van de straat wagens, karren, kruiwagens, planken, tenten, tafels, 
vaten of andere voorwerpen te plaatsen, te doen plaatsen of te laten staan.] 
- Onder "andere voorwerpen" is hier t e verstaan ieder voorwerp,_ waarvan 
het plaatsen enz. het veilig verkeer kan belemmeren. Derhalve kan het be
streden vonnis door onder andere voorwerpen te begrijpen motorrijtuigen 
gezegde bepaling niet h ebben geschonden of verkeerd toegepast. De doel
matigheid der bepaling, welke bij het middel in twijfel is getrokken, is aan 
h et oordeel van den rechter onttrokken. 27 April. G 105 

Waterschappen. Arrest van den Hoogen Raad. (Wet 20 Juli 1895, S. 139, art. 
1, Wet 9 Mei 1902, S. 54, artt. 3-4, art. 94 Alg. Regl. Polders Prov. Zuid
Holland.) - Volgens art. 12 i.v. m . art. 9 der Keur komen ook ophoogingen, 
welke noodzakelijk zijn om den dijk op de voorgeschreven afmetingen te bren
gen, t en laste van de dijkeigenaren. Art. 12 verwijst wel mede naar de over
eenkomst van 1721, waarin volgens 's Hofs vaststelling alleen van onderhoud 
en niet van ophooging wordt gesproken, doch dit rechtvaardigt niet 's Hofs 
beslissing, nu art. 12 uitdrukkelijk gewaagt van het op de voorgeschreven 
afmetingen brengen van den dijk. - De in art. 94 van het Alg. Reg!. Polders 
Prov. Zuid-Holland aan de polderbesturen toegekende bevoegdheid bij Keur 
te bepalen, dat een waterkeering moet worden onderhouden door de eige
naren daarvan, omvat de bevoegdheid voor t e schrijven, dat een dijk door de 
dijkeigenaren op de door de Keur voorgeschreven afmetingen moet worden 
gebracht. 30 April. G 106 



llograafplaatsen. Koninklijk besluit. (Wet op h et begraven Art. 16.) - Nu de 
begraafplaats na de voorgenomen uitbreiding zich zou bevinden binnen d en 
afstand van 50 Meter van de aan appella nt behoorende werkplaats en loods, 
en mede vaststaat, dat het woonh uis van appellant behoort tot de bebouwde 
kom en de werkplaats en loods slechts enkele meters van dat woonhuis af 
s taan, moet worden aangenomen, dat ook deze werkplaats en loods deel van 
de bebouwde kom uitmaken. Derhalve is de voorgenomen uitbreiding der be-

B lz. 

graafplaats in strijd met de wet. 2 Mei. G 109 
Armwezen. Koninklijk besluit. (Grondwet Art. 70 ; Armenwet Art. 32.) - Waar 

het tot de Kroon gericht verzoek s trekt om een uitspraak uit t e lokken om
trent ondersteuningsverplichting van een bepaalde gemeente, en wel omtrent 
een geschil tusschen twee g·emeenten, waarbij de eene van de a nder e een be
taalde ondersteuning· terugvordert en met de a ndere in geschil ligt over nog 
niet betaalde, doch eventueel te verstrekken, onders te uning, is hier aanwezig 
een geschil over eene schuldvordering, dat behoort tot de kennisneming van 
de rechterlijke macht. - Wel kan de K roon krachtens art. 32 Armenwet on
dersteuningsplicht oplegg·en, doch de vraag of Zij van deze bevoegdh eid zal 
;;;·ebruik maken betreft niet een geschil, waaromtrent de Raad van State, Afd. 
voor de Geschillen van Bestuur, aan . Haar de uitspraak zoude hebben voor 
te leggen. 2 Mei. G 110 

Gemeentebestunr. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 248.) - Ged. Staten 
h ebben terecht hun goedkeuring onthouden aan een raadsbesluit tot toeken-
ning van een subsidie aan d e plaatselijke afdeeling van het " Instituut voor 
Arbeidsontwikkeling", nu dit instituut weliswaar blijkens zijn statuten de be
vordering van de cultureele vorming en de geestelijke ontwikkeling der 
arbeidersklasse beoogt, doch moet worden aangenomen, dat bij deze vorming 
en deze on twikkeling· het politiek e en economisc he inzicht van een bepaalde 
politieke partij dermate op den voor g rond- treedt en het propagandistische 
elem ent daarin een zoodanige rol speelt, dat het verleenen van steun aan deze 
instelling door het gemeentebestuur, aan wien het behartigen van a lg·emeene 
gemeentebela n gen is opg·edragen, niet gerechtvaardigd is te achten. 6 Mei. G 111 

Raden van Beroep. Beschikking van den Hoogen Raad. (Vergunningsrecht in 
de gemeente Heerlen.) - De Raad van Beroep voor de directe belastingen 
is bevoegd om kennis te nemen van bezwaren tegen een aanslag in h et ver
g unning·sr echt. Dat de artt. 258-262(oud) der gemeentewet ingevo_lge de 
a rtt. 20, lid 1, en 21, lid 4, der drankwet niet van toepassing zijn, staat het 
beroep op den rechter in belastingzaken geenszins in den weg. 6 Mei. G 113 

Sterke drank. Beschikking van den Hoogen Raad. (Vergunningsrecht in 
de gemeente Heerlen.) - De Raad van Beroep voor de directe belastingen 
1s bevoegd om kennis te nemen van bezwaren tegen een aanslag in h et ver
g unningsrecht. Dat de artt. 258-262(oud) der gemeentewet ingevolge de 
artt. 20, lid 1, en 21, lid 4, der drankwet niet van toepassing zijn, staat het 
beroep op den rechter in belastingzaken geenszins in den weg. 6 Mei. G 113 

Gemeentebestu ur. Arrest · van den Hoogen Raad. (B. W. art. 1401; Wet 
Ink.bel. 1914 art. 109; Gemeentewet art. 265 i.) - Vordering tot schade
ver goeding van een gemeente tegen den Staat wegens onr. daad, op grond dat 
de Directeur der Dir. Bel. eenige aanslagen heeft vernietigd, omdat de aan
geslagenen ten onrechte als werkforensen waren beschouwd. - Hof: D e 
Directeur der Dir. Bel. heeft door de gest elde vernietigingen geenszins in 
strijd g·ehandeld met art. 109 Wet Ink.bel. 1914 (zooals dit artikel luidde vóór 
de w et van 28 April 1927 S. 98) , doch van een hem bij de wet verleende be 
voegdheid gebruik gemaakt, zoodat van een onr. daad geen sprake kan zijn. -
De vraag, of de formeel rechtmatige overheidsdaden ten deze misbruik van 
macht opleveren in den zin van "détournem ent de pouvoir" is een vraag, 
welke betreft het administratief beleid, zoodat de rechter zich van een onder
zoek daarnaar heeft te onthou den. - Ook al zou art. 109 voormeld door den 
Direct eur verkeerdelijk zijn gehanteerd, dan zou er nog geen sprake zijn van 
onr. daad, welke tot schadever goeding verplicht, daar aan den Staat bij de 
uitvoering van zijn Overheids taak niet is t en last e gelegd kwade trouw,- n och 
handel en tegen beter weten in, zoodat zijne bestuursdaden enkel en · a lleen 
uitvloeisel zijn van een onjuist inzicht bij de uitlegging van een wetsvoor
schrift. - Hooge Raad: De stelling va n het cassatiemiddel, dat de gestelde 
vernietigin gen der aanslag·en in strijd m et de wet · zijn geschied, is onjuist. 
Zoowel art. 109 Wet luk.bel. a ls ar t 265 g Gem eentewet luidt geh eel a lge
meen, zonder eenige beperking t en aanzien van de gronden, waarop de aan
s lagen onjuist worden geoordeeld, terwijl ook op artt. 265 i en 245 d Gemeente
wet door eischer tot cassatie te vergeefs een beroep wordt gedaan. E en onder
zoek n aar den tweeden zelfstandigen grond va n 's Hofs arrest (!,wade trouw, 
enz.) kan derhalve buiten onderzoek blijven. 8 Mei. G 113 



rnkomstenbelastlng-. Arres t van den Hoogen Raad. (B. W. a rt. 1401; \.Vet 
Ink.bel. 1914 a r t. 109; Ge meentewet art. 265 i.) - Vordering tot schade
verg oeding van een ge m eente tegen den Staat wegens onr. da ad, op grond dat 
de Directeur der Dir. Bel. eenige aanslagen heeft vernietigd, omdat de aan
ges lagenen ten onrechte a ls werkforensen waren beschouwd. - Hof: De 
Directeur der Dir. Bel. heeft door de g estelde v ernietigingen geenszins ·in 
strijd geha ndeld met art. 109 W et Inlc bel. 1914 (zooa ls dit artikel luidde vóór 
de wet van 28 April 1927 S. 98), doch van een h em bij de wet verleende be
voegdheid gebruik gemaakt, zooda t va n een onr. daad g een sprake ka n zijn. -
De vraag, of de formeel rechtmatige overheidsdaden t en deze m isbruik van 
macht oplever en in d en zin van "détournem ent de pouvoir" is een vraag, 
welke betreft het adminis tra tief beleid, zooda t de r echter zich va n een onder 
zoek da arnaar h eeft te onthouden. - Ook a l zou a rt. 109 voormeld door den 
Directeur verkeerdelijk zijn geha n teerd, da n zou er nog geen spra k e zijn va n 
onr. daad, well<e tot schadevergoeding v erplicht, daar aan den Staat bij de 
uitvoering van zijn Overheidstaak niet is t en laste g elegd kwa de trouw, noch 
handele n t egen beter wet en in, zoodat zijne bestuursdaden enkel en alleen 
uitvloeisel zijn va n een onjuist inzicht bij de uitlegg ing van een wetsvoor
schrift. - Hooge Raad: De s t elling va n het cassatiemiddel, da t de gestelde 
vernietigingen der aanslagen in strijd m et de wet zijn geschied, is onjuist. 
Zoowel art. 109 W et Ink.bel. als a rt 265 g Ge meentewet luidt geh eel a lg e 
m een, zonder eenige beperking t en aanzien va n de g ronden, waarop de aan 
slagen onjuis t worden geoordeeld, t erwijl ook op artt. 265 i en 245 d Gemeente 
wet door eischer tot cassatie t e ver geefs een beroep wordt gedaan. E en onder
zoek naar de n tweed en zelfsta ndigen grond va n 's Hofs a rrest (kwa de trouw, 

Blz. 

enz.) kan derhalve buiten onderzoek blijven. 8 Mei. G 113 
Onreclttmatlg·e Overheld sd aad. Arrest van den Hoogen R aad. (B. W . a rt. 1401; 

W et Ink.bel. 1914 art. 109 ; Gemeentewet a rt. 265 i.) - Vordering .tot s chade 
ver goeding va n een gemeente tegen den Staat wegens onr. daad, op g rond da t 
de Direct eu r der Dir. Bel. eenige aans lagen h eef t vernietigd, omda t de aan
geslagen en t e n onrechte a ls werkfor ensen wa r en beschouwd. - Hof: De 
Direct éur der Dir. Bel. heef t door de gestelde vernietigingen geenszins in 
strijd geh a ndeld JTie t a rt. 109 W et Ink.bel. 1914 (zooa ls dit artikel luidde vóór 
de wet va n 28 A pril 1927 S. 98), doch van een h e m bij de wet verleende be
voegdh eid gebruik gemaakt, zooda t va n een onr. daad geen s pra k e ka n zijn. -
De vr aag, of de fo rmeel r echtma tige overheidsda den t en deze misbruik van 
macht ople ver en in den zin van "détournem ent de pouvoir" is een vraag , 
w elke be treft h et a dminis tra tief beleid, zooda t de r echter zich va n een onder
zoek daarnaar h eeft t e onthoude n. - Ook a l zou a rt. 109 voormeld door d en 
Direct eur verk eerdel_ijk zijn geha nteerd, da n zou er nog geen spra k e zijn van 
onr. daad, welke tot s cha dever goeding ver plicht, daar aan d en Staat bij de 
uitvoering van zijn Overheids taak niet is t en last e gelegd kwa de trouw, noch 
ha ndelen tegen beter w et en in, zooda t zijne bestuursdaden enkel e n a lleen 
uitvloeisel zijn van een onjuist inzicht bij de uitlegg ing van een wetsvoor 
schrift. - Hooge R aad : D e stelling van het cassa tiemiddel, da t de gestelde 
vernietigingen der aan s lagen in s trijd m et de wet zijn geschied, is onjuist. 
Zoowel art. 109 W et Ink.bel. a ls a rt 265 g Ge meentewet luidt geh eel a lg e
meen, zonder eenige be perking t en aanzien va n de g r onden, waarop de aan
slagen onjuist worden geoordeeld, t erwijl ook op artt. 265 i en 245 d Gemeente 
wet door eisch e r tot ca ssatie te ver geefs een ber oep wor dt gedaan . E en onder 
zoek naar d en tweeden zelfs tandigen grond van 's H ofs a r rest (kwade trouw, 
e nz. ) kan derha lve buite n onderzoek blijven. 8 Mei. G 113 

Onclerwljs. (Lager) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) -
Bijbouw aan een bes taande sch ool m et dr ie lesloka le n van een k a m er voor 
het per soneel zou de r edelijk e e isch en, aan het geven van lager onderwijs t e 
s t ellen, overschr ijden . 9 Mei. G 116 

F ln ancleele Yerhondlng. R ondsch r ijven va n de n Ministi,r van Staat , Minis 
t er van Binnen la ndsch e Zak en en L a ndbouw aan de Gedeputeerde Staten der 
p rov inciën , betreffende W et fina n cieele verhoudingen (gem eentelijke inkom-
s t e nbela sting ). 11 Mei. G 117 

. "\Veg·eu. Rondschrijven van den Minis ter va n W ater staat aan Ged eputeerde 
S tat en van de verschillende provinciën betreffende : bebou wing la n gs Rijks-
wegen. 11 Mei. G 118 

0l)enbare middelen van vervoer. • Arrest va n den H oogen R aad. (Wet Openba r e 
Vervoermiddelen artikel 15 ; K. B. va n 31 Juli 1880, S. 67, a rt. 1.) - Op 
juiste g ronden h eeft de Rb. het vervoer en der person en in een vrach tauto, 
die plaats bood voor meer da n 8 personen en t en aanzien waarvan de ver
eischte goedk euring (veilig h eidsvoorschrift) niet va n k racht wa s, strafbaar 
geacht. Voorzeke r pleegt de uitdrukking "uitoefen eri va n den diens t •· volgens 



het spraakg·ebruil< niet gebezigd te worden, wanneer slechts sprake is van het 
maken van één op zich zelf staande toer of rit met genoodigden, doch de 
Rechtbank heeft met juistheid aangetoond, dat, door opneming van het tweede 
lid van art. 15 der Wet Openbare Vervoermiddelen bij de Wet van 30 Juli 
1926, S . 250, de begrippen "ondernemer" van een openbaar middel tot ver
voer van personen en "uitoefenen van den dienst" in de artt. 1 en 2 van het 
K. B. van 31 Juli 1880, S. 121, een wijziging hebben ondergaan in den zin als 
door de Rb. aangegeven. (De Rb. oordeelde, dat degene, die zijn auto inricht 
tot het vervoer van personen, de ondernemer is, en het uitoefenen van den 
dienst de beteekenis heeft van het vervoeren van personen zonder dat de 
e isch is gesteld van eenige regelmaat in het vervoer, van openbaarheid van 

Blz. 

het vervoer of van betaling voor het vervoer.) 11 Mei. G 121 
Ide m. Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Openbare Vervoermiddelen artt. 1 

en 15; K. B. 31 Juli 1880, S. 121, art. 5 A; Rustdagbesluit voor transport
arbeiders te land 1929, S. 306, art. 3.) - Onder een autobus , waarop de Wet 
Openb. Vervoermiddelen van toepassing is, is enkel te verstaan een motor
rijtuig, dat duurzame verkeersbelangen dient doordien h et bestemd is om ge
regeld langs een bepaalden weg de personen, die zich daartoe aanmelden, te 
vervoeren. In art. 15, le lid, der genoemde wet wordt van de "openbare mid
delen van vervoer" een zoodanige omschrijving gegeven, dat de autobussen 
dááronder vallen en zij niet kunnen zijn begrepen onder de motorrijtuigen 
met andere bestemming, g·ebezigd voor vervoer van personen, als bedoeld in 
het tweede lid van art. 15. - Hieruit vloeit voort, dat de voorschriften van 
den bij art. 10 der genoemde wet bedoelden a lgemeenen maatregel van be
stuur, voor zooverre deze voorschriften verplichtingen enkel omtrent autobus
sen inhouden, zooals dit met de artt. 5 A tot en met 5 F het geval is, op de 
in art. 15, 2e lid, bedoelde motorrijtuigen niet van toepassing zijn. Waar de 
verplichting-en in gemelde artt. 5 A e. v. neergelegd, ongeveer hetzelfde on
derwerp betreffen, dat ook in art. 3, le lid, van het "Rustdagbesluit voor 
transportarbeiders 1929" regeling heeft gevonden, is in dit later tot stand ge
komen besluit de uitzonderingsbepaling van art. 3, 2e lid, tot vervoer van per
son en met autobussen beperkt, zoodat thans voor autobussen de eers te en 
voor de in art. 15, 2e lid, bedoelde motorrijtuigen de regeling van het Rust-
dagbesluit geldt. 11 Mei. G 123 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) -
De aanvrage om medewerking voor den bouw van een bergplaats voor het 
gy mnastiekmateriaal behoort te worden ingewilligd, nu de bouw de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet te boven gaat, aan
gezien in het schoolgebouw geen gelegenheid is om een bergruimte voor het 
gymnastiekmateriaal te maken. 12 Mei. G 126 

Idem. Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 4e lid.) - Nu de 
wet nergens voorschrijft, dat het schoolbestuur aan den gemeenteraad mede
deeling moet doen van het aanbrengen van eene verbetering, kan de om
standigheid, dat dit niet is geschied, geen grond zijn om ·de vergoeding niet 
overeenkomstig het 4e lid vast te stellen. - De vergoeding vindt het meest 
overeenkomstig de strekking der wet plaats, wanneer deze, ingeval de bizon
dere school een lager maximumgetal leerlingen per klasse heeft dan de 
overeenkomstige openbare scholen in de gemeente, wordt bepaald naar de 
gemiddelde bedragen van de kosten per leerling van het openbaar Jager 
onderwijs in een "gelijksoortige" gemeente, die het laagste maximum per 
klasse heeft van a ll en. 13 Mei. G 127 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 461; Gemeentewet 
art. 150.) - De omstandigheid, dat de gemeentelijke verordening zou zijn ge
treden in hetgeen van a lgemeen Rijksbelang is, zou er nimmer toe kunnen 
leid e n de verordening niet verbindend te verklaren, daar de vraag, of die om
standigheid zich voordoet, niet ter beslissing van den rechter staat, doch 
aan de administratieve macht ter beoordeeling is gelaten. - De opvatting der 
Rb., dat door de artt. 469 en 461 Sr. zou zijn tot uiting gekomen een wil van 
den Rijkswetgever om de stof in die artikelen vervat uitputtend te regelen, 
in dien zin, dat lagere wetgevende organen, zich het daarbij geregelde belang 
niet zouden mogen aantrekk en, kan niet worden aanvaard. In h et a lgemeen is 
de gemeentewetgever bevoegd t. a. v. een regeling der Rijkswet aanvullend 
op te treden. Nu van strijd met de Rijkswet geen sprake is, heeft de Rb. ten 
onrechte aan de bepaling van de verordening van de gemeente Deurne, be
treffende h et betreden van h ooi- of weiland verbindende l<racht ontzegd. 

18 Mei. G 129 
On 1lerwljs. (Lager) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) -

Het art. opent voor schoolbesturen den weg, om medewerking van den ge
meenteraad te vragen voor de aanschaffing van leermiddelen, ook al h eeft 



Blz. 
deze aansc haffing reeds vóór de indiening plaats gehad. Deze weg· w ordt 
niet afgesneden door de omstandig heid, dat h et schoolbestuu r aanvankelijk 
de kosten van aanschaffing heeft willen kwijten uit de vergoeding, bedoeld 
in a rt. 101, nu blijk ens de overgelegde stukken deze vergoeding daarvoor niet 
toereikend was en deze kosten daaruit dan ook niet zijn bestreden. 21 Mei. G 131 

l 1lem. Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 97 j 0
• art. 192.) -

De wedde van een onderwijzer, die niet in het bezit is van de akte a ls hoofd 
onderwijzer, aan wien de waarneming van het hoofdschap tijdelijk, tot in de 
betrekking definitief zou worden voorzien, was opgedragen, terwijl aan de 
school geen onderwijzer in het bezit van den hoofdonderwijzersrang ver
bonden was, behoort over den duur der waarneming aan het schoolbestuu r 
te worden ver goed. 23 Mei. G 133 

Hinderwet. Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 21.) - Nu voor eene bewaar
plaats va n afva l de daa rvoor ver eischte vergunning niet is v erleend, waren 
B. en W. bevoegd m et toepassin g van a rt. 21 h et voortzetten van de werk
zaamheden in de inrichting t e verbieden. Uit het verbod tot bewaring van 
afval vloeit voort de plicht tot verwijdering van d en opges lagen afval, zo9dat 
een bevel van B. en W. tot zoodanige verwijdering de bij art. 21 gest'elde 
g r enzen n iet overschrijdt. D e u itvoering van het verbod en van het bevel be
hoort t e geschieden door a ppellant, en niet, a ls door B. en W. was gelast, 
door den directeur van gemeentewerken, al moge deze daarop toezicht kunnen 
uitoefenen . 26 Mei. G 131 

Armwezen. Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 15.) - Het door B. en W . 
voor weigering van toeste mming tot h et houden van een collecte aangevoerd 
motief, dat in de gem eente reeds een groot aantal collect en wordt gehouden, 
le vert op zichzelf geen voldoenden grond tot weigering op. 28 Mei. G 135 

Ide m. Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 15.) - Het door B . en W. voor de 
weigering van toest emming tot het houden eener collecte aangevoerd motief, 
dat de economische toestand der bevolking der gemeente minder gunstig zou 
zijn, levert geen voldoenden grond op tot w eigering . Het moet aan de burgers 
zelf worden overgelaten te beslissen, of het verleenen van steun aan een be
paalde ver eenig ing, die op hun weldadigheidszin een beroep wenscht te doen, 
financieel voor h en te bezwaarlijk is t e a chten. D e gemeentelijke overheid be
hoort, wanneer overigens geen gewichtige r edenen zich daartegen verzetten, 
niet door het weigeren van toes t emming voor de te houden collecte aan dien 
liefdadig heidszin in d en w eg t e s taan. 28 Mei. G 135 

Onderwij s. (Lager) Koninklijk besluit. (Lag·er Onderwijswet 1920 Art. 97.) -
H et verrichten van copieerwerk tegen vergoeding valt niet onder de om
schrijvin g van art. 97 2e lid sub b., zoodat Ged. Staten terecht zich onbe-
voegd hebben verklaard, de gevraagde vrijstelling te verleenen . 6 Juni. G 136 

Idem. Koninl{lijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 22.) - Daar volgens 
art. 25 2e lid l en volzin het leerplan den omvang van het onderwijs aan
geeft, en h et leerplan voor het onderwijs in het va k lichamelijke oefening aan 
de betrokken school voldoende moet worden geacht, is er voor Ged. Staten 
geen grond aanwezig om krachtens a rt. 22 2e lid vermeerdering van den 
omvang van dat onderwijs te bevelen. - Indien na vaststelling van het leer
p lan mocht b lijke n, dat de uitvoer ing daarvan onvoldoende moet worden ge
acht, kunnen zoonoodig in verband m et art. 54 der L. O. -wet de artt. 156 en 
247 der Gemeentewet toepassing erlangen. 6 Juni. G 137 

'frekhond en. R ondschrijven van den M"inister van Staat, Minister van Bin
n enlandsche Zaken en Landbou w aan de Gemeentebesturen betreffende: Trek-
hondenwet. 10 Juni. G 139 

Onderwijs. (Lager) K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) -
H et aanbrengen van eene la mbrizeering en va n eenig stucadoorwerk en hout
werk voor het ophangen va n pla t en enz. in de spreekkamer van een school
gebouw moet worden besch ouwd als eene vera ndering va n inrichting van deze 
kamer, a ls bedoeld in art. 72. 11 Juni. G 140 

Gemeentebestuur. Beschikking van den Hoogen R aad. (Za kelijke belasting op 
het bedrijf in de g·emeent e Eygelshoven.) - Het derde lid van art. 265 b oud 
(299 nieuw) der Gemeentewet voorschrijvend, dat een belanghebbende tegen 
eene beschikking van den Gemeenteraad niet la t er in beroep k a n komen dan 
binnen een m aand n adat de beschikking per post is bezorgd of t egen ont 
va ngstbewijs u itgereikt, verhindert niet, dat men rech tsgeldig van de besch ik
king in beroep ka n komen ook vóórdat de t ermijn van een maand is beg innen 
te loopen . - De ste lling dat de uitoefening va n het mijnbedrijf alleen zou 
kunnen p laats vinden in de gemeente, waar het centrum van het bedrijf ge
vestigd is, vindt g·een steun in de w et. Die gemeente is s lechts tot heffing 
bevoegd, voor zooverre de bedrijfsuitoefening op haar t erritoir plaats vindt, 
derhalve, voor zooverre de arbeiders der onderneming in die gemeente in 
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het bdl"ijf we rkzaam zijn. - ,.Werkzaam zijn" in art. 242 e der Gemeentewet 
beteekent effectieven arbeid verrichten. - Waar het derde cassatiemiddel ge 
richt is tegen eene overweging waarop de beslissing niet qiede steu nt, doch 
die slechts ten overvloede is aangevoerd ka n, waar de overige overwegingen 
voldoende zijn om de bes lissin g t e dragen, dit middel n iet tot cassatie leiden . 

l l Juni. G 141 
H inderwet. K oninklijk besluit. (Hinderwet Art. 2 IV.) - E e n inrichting, waar

in aftapping van de opgeslagen petroleum en benzine in bussen zal plaats 
vinden strekt niet zoozeer enkel tot bewaring van die vloeistoffen, doch moet 
veeleer geacht worden ook tot verwerking daarvan t e dienen. 12 Juni. G 143 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 23.) -
·Nu de vermeerdering van h et leerlingenaantal der bestaande openbare school 
onder de omstandigheden, waaronder zij heeft plaats gevonden (dat n.l. een 
aantal R. K. inwoners voor hunne kinderen openbaar onderwijs zijn gaan ver
la nge n), geenszins kan worden geacht van duurza m en aard t e zijn, behoort 
volstaan t e worden met verbouw van de bestaande school, en niet een nieuwe • 
school te worden gesticht, te minde r, wijl het gemeentebestuur de opheffing 
der bestaande school a ls gevolg daarva n wel heeft toegezegd, doch daartoe 
nog niet beeft besloten. 12 Juni. G 144 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanw1Jzmg overeenkomstig artikel 170 der 
hooger-onderwijswet van de Socialistische vereeniging tot bevordering van de 
studie van maatschappelijke vraagstukken, gevestigd te Amsterdam, a ls be
voegd om bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit t e 
Utrecht een bijzonderen leer stoel t e vestigen. 13 Augu stus, S. 373. 513 

Krankzinnigen en id ioten. B esluit tot wijzig ing van h et Koninklijk besluit van 
d en 18den Juli 1930, S. 282, houdende: 1°. intrekking van h et Koninl<lijk 
besluit van 16 September 1895, S. 161, bet reff ende het krankzinnigengesticht 
"Endegeest" te Oegstgeest; 2°. vergunning aan h et bestuur der gemeente 
L eiden om de gebouwen van "Endegeest" te Oegstgeest, voor een gedeelte in 
te richten a ls krank zinnigengesticht; 3°. aan wijzing van twee paviljoenen 
gezamenlijk m et den naam "Voorgeest", behoorende tot "E ndegeest", a ls 
eene inrichting, welke niet a ls krankzinnigengesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

17 Augustus, S. 374. 513 
, varenwet. Besluit tot toepassing van art. 14 der Warenwet (Stbl. 1919, n °. 581) 

o p eieren. 17 Augustus, S. 375. 513 
Gemeentebesturen. Besluit tot schorsing va n h et door den R aad der gemeente 

Heesch genom en besluit van 24 Juli 1931, betreffende aanwijzing van het t errein 
voor de jaarlijks te houden k ermis in die gemeente. 19 Augustus, S . 376. 515 

Militaire Zaken. Besluit tot vaststelling van voorschriften betreffende den r echts -
toestand van h et militair personeel der zeemacht. 22 Augustus, S . 377. 515 

Idem. Besluit tot vaststelling van voorschriften betreffende den r echtstoestand 
van h et milita ir personeel der la ndmach t. 22 Augustus, S. 378. 528 

Bezoldlgln gsbeslnit. Besluit tot wijziging en aanvulling van h et Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928, Stbl. 1929, n° . 72, gewijzigd bij de 
Kon. besluiten van 25 April 1930, S. 147, 8 Mei 1930, S. 158, 16 October 1930, 
S. 405, 11 F ebruari 1931, S. 51 en 8 Juni 1931, Staatsblad n°. 241. 

24 Augustus, S. 379. 544 
Gemeentebesturen. Besluit tot schorsing van de besluiten van den Gemeente 

raad van Gorinchem van 15 Mei 1931 en 11 Juni 1931, waarbij Burgem ees ter 
en W ethouders o.a. worden gemachtig d h et Paardenwater in die gemeente 
in erfpacht aan t e n em en en d it t e laten dempen. 24 Augustus , S. 380. 545 

On derwijs. (Lager) Besluit tot aanvulling van h et Koninklijk besluit van 7 
Augustus 1916, S. 373, waarbij worden aangewezen de in de k oloniën en 
öezittingen afgegeven akten van bekwaamheid tot het geven van lager on 
derwijs, bedoeld in artikel 89 der wet tot r egeling van het lager onderwijs 
van 1878 (en a rtikel 209 der Lag·er-onderwijswet 1920). 24 Augustus, S. 381. 545 

Rechten van In •, ui t- en doorvoer. Besluit, houd ende nadere aanwijzing van 
eene losplaats en kantoor bedoeld bij artik el 4 der Suilrnrwet 1924 (Staats-
blad n °. 425). 24 Augustus, S. 382. 545 

Krankzin nigen en ld loten. Besluit tot n adere wijzig ing van h et Koninklijk 
Besluit van 4 Juni 1909, S. 134, waarbij aan R egente n van h et kra nkzinnigen 
gesticht te Utrecht vergunning is verleend op een terrein aan den Dolder
sch en weg te Zeist een gestich t voor kra nkzinnigen op te richten. 

26 Augustus: S. 383. 546 
Rijksambtenaren ·en -werl,Ueden. Besluit, houdende eene r egeling ten aanzien 

van de uitbetaling van bezoldiging bij overlijden van Ministers, leden van 
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den Raad van State en krachtens grondwet of wet voor h un ·1even aan ge
stelde ambten aren en van de tegemoetkoming, d ie na het overlijden van 
die a mbten a r en za l worden uitgekeerd. 26 Aug ustus, S. 384. 546 

Ond erwij s. (Middelbaar) Besluit tot vasts telling van het Ambtenarenreglem ent 
Rijks h oog·er e burgerscholen. 27 Aug·ustus, S. 385. 546 

Onderwij s. (Lag·er) Bes luit tot vasts telling va n h et Ambten a r enreglem ent Rijks -
kweekscholen en Rijksnormaallessen. 27 Augustus , S. 386. 55 6 

Idem, Besluit tot vaststelling van het Ambtenarenreglement Rijks leerscholen en 
Rijks la gere scholen. 27 Augustus , S. 387. 565 

Onderwij s. (Hoog·er) Besluit tot vas ts telling van het r eglem ent voor de ge
wone en buitengewon e hoogleeraren en lectoren aan de Rijksuniversiteiten 
en de '.rechnisch e H oogeschool t e D elft. 27 Au gustus, S. 388. 574 

BezoldJgln gs beslult. Besluit tot wijzig ing en aanvulling van h et Bezoldigings
besluit B urgerlijke Rijksambtenaren 1928, Stbl. 1929, n °. 72, laatstelijk ge
wijzigd bij h et K oninklijk bes luit va n 24 Augustus 1931 (Staatsblad n °. 379) . 

27 Augustus, S. 389. 576 
Akatlemle. (Rijks - voor beelde111le kunsten) Besluit tot vasts telling va n een nieuw 

r eglem ent voor de Rijksakademie van beeldende kunsten. 28 Augustus, S. 390. 58-4 



INHOUD 

D e cijfers waarvoor een G staat moeten gezocht worden in het deel BESLUITEN 
gedrukt . op geel papier. 

Gemeentebestuu r. K oninl<lijk besluit. (Gemeentewet Art. 242.) - E en geschil 
tusschen den Raad en Ged. Staten over de vraag, o~ van de ambtenaren der 
gemeente 7½ % (woals Ged. Staten wenschen) of 8½ % (zooals de R aad 
wenscht) pensioenspremie zal worden verhaald, betreft de huishouding· der 
gemeente, waartoe het oordeel a llereerst aan den gemeenteraad staat. Nu 
Ged. Staten niet aanne m elijk h ebben gemaakt, dat zich zeer dringende redenen 
voordoen om aan de gemeentebegrooting goedkeuring te onthou den, terwijl 
uit een oogpunt van financieel beleid tegen de begrooting geen bezwaar be-
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staa.t, is deze goedkeuring· ten onrechte onthouden. 12 Juni. G 147 
Motor- en Rljwlelwet. Beschikkin g van den Minister van W a te rstaat t ot wij-

zigi ng van de Motor- en Rijwielbeschikking, (Ned. Stc t. n°. 115.) 12 Juni. G 148 
Oe meente bestuur. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 228a.) - Daar de 

levensduur van een aspha lt-betonweg bij behoorlijk onderhoud op 25 jaren 
kan worden g·esteld, bestaat tegen een looptijd van een voor den aanleg van 
dien weg aangegane geldleening van 26 jaren geen overwegend bezwaar. 
Zoodanig bezwaar bestaat echter wel tegen een progressieve regeling van de 
aflossingen, aang·ezien eerder met een op den duur toenemenden dan afne-
menden onderhoudslast moet worden gerekend. 16 Juni. G 149 

Itlem. Koninklijl, besluit. (Vaststellin g· jaarwedde gem.secretaris (toekenning 
van periodieke verhoogingen). - Interpretatie jaarweddereg·eling.) 15 Juni. G 150 

Idem. Besch ikking van den Hoogen R aad. (Plaatselijke belasting voor het 
gebruik van openbare gemeentewerken en bezittingen in de gemeente Leiden.) 
- Waar uit art. 31 van het Keurboek der Stad L e iden va n 1583 valt af t e 
leiden, dat volgens h et toen in Leiden geldend r echt de Stad Leiden den 
eigendom had van de straat van gevel tot gevel, zoola ng het tegendeel niet 
is aangetoond, zal, waar belanghebbende niet heeft aangeboden te bewijzen, 
dat dit uitzonderingsgeval zich t en deze voordeed en hij evenmin heeft ge
tracht aan te toonen, dat sedert 1632 de eige ndom van het gedeelte van de 
straat waarin de belaste objecten liggen door de gem eente is verloren, moeten_ 
worden aangenomen, dat die objecten gelegen zijn in gemeentegrond. - Of
schoon de Raad van Beroep had beslist, dat h et eigendom van de gemeente 
van dien grond zelfs niet summierlijk was bewezen, n eemt de Hooge Raad 
aan dat dit eigendomsrecht vaststaat en handhaaft h et de beschikking van 
den inspecteur der gemeentebelastingen, die dit eigendomsrecht had aan ge
nomen en daarom den aanslag a ls terecht opgelegd had beschouwd. 19 J uni. G 151 

Openbare mldtleleu van vervoer. Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
1401; W et Openb. Vervoermiddelen a rt. 1.) - Het doel van art. 1 Wet Openb. 
Vervoermiddelen is te waken tegen ongebreidelde en op den duur sch adelijke 
concurrentie. D e wet beschermt dus, omdat zij dit noodig acht in het open
baar bela n g, ondernemers van openbare middelen van personenvervoer tegen 
concurrentie van a utobusdiensten , die zonder vergunning mochten worden ge
exploiteerd. - T erecht heeft h et Hof aan genomen, dat eischer, door zonder 
vergunning den ouderhavigen a utobusdienst te onderhouden, een onr echtma
tige daad heeft gepleegd tegenover den vergunninghouder, die in zijn bedrijf 
nadeel heeft ondervonden van de concurrentie door dien a utobusdienst h em 
aangedaan. - Over het verband tusschen schuld en schade, zie Concl. Adv. -
Gen. 19 Juni. G 152 

, 
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O1\ 1lerwijs. (Lag·er) Koninklijk beslu it. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 96.) -
Het 2e lid kan niet meer worden toegepast op scholen, welk volgroeid 
zijn geweest, doch waarop tengevolge van ui tbreid ing van het aanta l leer-
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ja r e n een nieuw toegevoegd leerjaar nog n iet in werking is. 27 Jun i. G 155 
Ide m. Koninklijk besluit. (Revis ie Kon. besluit van 29 November 1930, n° . 91.) 

27 Jun i. G 156 
O11 t1ilofbare stoffen. Rondsch r ijven van den Min ister van Staat , M inis ter van 

B innenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren Burg·eme sters, betreffen de: 
Gebru ik van ontplofbare stoffen voor opruim ingen enz. 4 J u li. G 156 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk beslui t . (Lager Onder wijswet 1920 Art. 17 ). -
Onder " toezenden" in het 2e lid beh oort t e worden verstaan ee ne toeze n 
ding aan den belangh ebbende rech tstreek s door of nam ens Ged. Staten. D oor 
toezending van het voor appellant bestemd exemplaar der beschikk ing aan 
het schoolbestuu r, zij het met verzoek hetzelve, desgewen ebt bij aangetee
k e nden brief, aan appel lant te zenden, wordt aan het voorschrift van art. 17 
2e lid niet voldaan. 9 J u li . G 157 

Hhulerwet. Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 8 j 0
• artt. 13 en 12.) - Door 

een mededeeling vanwege de seáetarie, dat de verleende vergu nning tegen 
betaling der versch u ldigde legeskosten ter afhaling gereed lag, kan n iet 
gezegd worden aan het voorschrift van art. 8 le lid te zijn voldaan. - Het 
rechtsgevolg, bij art. 13 bedoeld, kan hangende het ingesteld beroep n iet 
geacht worden te zijn ingetreden. - Een voorwaarde dat de inrichtin g moet 
wor den geplaatst op een afstand u it den openbar en weg, a ls door of van 
wege B. en vV. nader ter plaatse zal worden aangegeven, is niet toelaatbaar, 
zoow el omdat feitelijk eerst later zou blijken waaraan de concession a r is zou 
h ebben te voldoen zonder dat daartegen eenig · hoogèr beroep is toegelaten, 
a ls omdat de voor waarde is ·esteld in h et belang van h et verkeer , en niet om 
tegemoet te komen aan bezwaren welke de H inderwet beoogt te weren. 

9 Ju li. G 157 
Onderwij s. (Lag·er) Konin k lijk beslu it. (L ager Onderwijswet 1920 Art. 19.) -

H et treffen van een der maatregelen, in het 4e lid bedoeld, is eene wijze van 
nakomen van de in het le lid opgelegde verplichting, om eene openbare school 
te hebben. Derhalve vormen de omstandigheden, dat nog meer dan 8 leer
plichtige k inderen de openbare school, tot welker opheffing was beslot en, be
zoeken en dat ouders van meer dan 12 leerplichtige kinderen blijk hebben 
gegeven, dat zij openbaar onderwijs voor die kinderen in de betrokken ge
meente verlangen, zonder meer geen voldoenden grond om het raadsbesluit 
tot oph effin g der sch ool niet g·oed te k eu ren. E venmin brengt de omstandig
heid, dat eene gemeenschappelijke regeling is getroffen, zonder meer mede, 
dat de goedkeuring wèl behoort te worden verleend. 20 J uli. G 159 

Idem. Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920.) - Vern ieuwing van het 
buizenstelsel der centrale verwarmingsinstallatie een er b ij zonder e lagere 
sch ool niet aangemerkt als een ver andering van inrichting, a ls bedoeld in 
art. 72. 20 J uli. G 160 

Rels - en verb iijl'lwsten. Besluit tot regelin g van de vergoeding wegens het 
gebruik van eigen rijwiel met hu lpmotor bij reizen ten behoeve van het 
Rijk g·eda.a.n. 1 Sepember, S. 391. 594 

Rijkspost~paarba uk . Besluit ter bepaling van den dag van inwerkingtreding 
van de wet van 21 Mei 1931, S. 204, houdende wijzigin van de wet tot 
ins telling eene1· R ijkspostspaarbank. 3 Septembe1·. S. 392. 594 

Volks lmlsn•stin . Besluit, houdende bekendmaking van den tekst der Woning-
wet, zooals deze laatstelijk is gewijzig·d bij de wet van 9 Juli 1931 (Staats-
blad n °. 266) . 7 September, S. 393. 594 

Gemeentebestuur. Besluit tot vaststelling van de voorschriften voor de inrich-
t ing van de begrootingen der gemeente, de rekeningen der gemeente, de 
boekhouding van den gemeenteontvanger en de daarbij behoorende modell en. 

. 8 September, S. 395 . 61 0 
Wonlng·uoodwet. Besluit, houdende verklarin g a ls bedoeld in artikel 12, tweede 

lid, . der Woningnood wet 1918, S. 379, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 
J a nuari 1922 (Staatsblad n°. 19). 12 September, S. 396. 613 

Volks huisvesting. Besluit, houden de verl<laring a ls bedoeld in artikel 12, tweede 
lid , der Woning-noodwet 1918, S. 379, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 
J anuari 1922 (Staatsblad n°. 19). 12 September, S. 396. 613 

Iüankzlnnlgen en Idioten. Beslu it, houdende aanwijzing van de l sychiatrisch
Neu rologisehe Kliniek in beheer bij de Stichting "Academische Klinieken" te 
Utrecht, als eene inrichting, d ie niet als krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen worden ver-
pleegd. 14 September, S. 397. 613 



Onderwij s. (Lag·er) B esluit tot schorsing van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Ootmarsum van 22 Mei 1931, tot beschikbaar
stelling ing·evolge artikel 78 der Lager-onderwijswet 1920 van de gelden voor 
d en bouw van een Roomsch-Katholieke Jongensschool voor gewoon lager 
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onderwijs a ldaar. 14 September,S. 398. 613 
Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het 

verdrag van 26 September 1927 nopens de tenuitvoerlegging van in he t bui
t e nland gew ezen scheidsrechterlijke uitspraken (Staatsblad 1930, n °. 323). 

14 Se ptember, S. 399. 613 
Krankzinnigen en lllloten. B esluit tot nadere wijziging van het Koninklijk 

bes luit van 2 Juni 1917, S. 455, houdende reorganisa tie van h e t krank -
zinnigengesticht "Maasoord" t e Poortugaal. 16 September, S. 400. 616 

Natuurwetenschap1ielljk onderzoek. Beslu it t e r uitvoering· van de artikelen 5, 
11 e n 13 van de wet va n den 30ste n October 1930, S. 416, tot regeling van het 
toegepast-natu urwete nsch appelijk onderzoek. 16 Se ptember, S. 401. 616 

Sterke drank. Besluit tot schorsing van h e t besluit van d en Raad d~r ge
meente Omm en d.d. 1 Sept ember 1931, waarbij aan H. J. Ge rrits, a ldaar, ver
g unnin g is verleend tot v erbouwing van zijn perceel H a mme rweg 1 aldaar. 

18 September, S. 402. 619 
R.ijks l'eldwacht. B esluit tot n adere wijzig ing en aanvulling van het Konink-

lijk Besluit van 11 November 1856, S. 114, hou dende b epalingen omtrent den 
dienst der rijksveldwachters. 18 September, S. 403. 619 

Bes mettelijke ziekten. B esluit tot aanvulling va n art. 1 van het Koninklijk 
beslu it van 8 Maart 1922, S. 102, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 27 Au gustus 1925, S. 367, strekkende tot u itvoerin g van artikel 13 der 
w et van 28 Maart 1877, S. 35, gewijzigd bij de wet van 31 Juli 1915, S. 346, tot 
wering van besmetting door uit zee aankomende schepen . 

19 September, S. 404. 621 
Begrootln g·en en Rekenlng·en. Besluit, waarbij m et toepassing van artikel 24 

de r Comptabiliteitswet 1927, S. 259, een restant op een artikel van h e t e lfde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930 wordt toegevoegd 
aan h e t o vereenkomstige a rtikel van het elfde H oofdstuk der Rijksbegrootin g 
voor het dienstjaar 1931. 26 Septembe r, S. 405. 621 

Ylsscherij. Besluit tot nadere wijzig ing v an het Regle m ent voor de Neder-
la ndsche Haringcontrole (Staatsblad 1928 n °. 83). 30 September, S. 406. 621 

Beg·rootln g·en en Rekenin gen. Besluit, waarbij m et toepassin g van artikel 16 
der B edrijvenwet (S. 1928, n °. 249) r esta nten op enkele artikelen va n de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Artillerie- Inrichtingen voor het dienst
jaar 1930 w orden toegevoegd aan overeenkomstige artike len van de be
g rooting van h et Staatsbedrijf der Artillerie -Inrichtingen voor het dienst-
jaar 1931. 30 September, S. 407. 622 

Tractaten. Besluit tot vaststelling· van den dag van inwerkingtreding van de 
wet van 21 Mei 1931, S. 202, h ou d ende voorzieningen t er u itvoerin g· va n h et 
verdrag nopens de tenuitvoerlegging van in h e t buitenland gew ezen scheids-
rechterlijke u itspraken va n 26 September 1927. 1 October, S. 408. 622 

Volkshuisvestin g·. Besluit tot aanvulling en nader e wijzig ing v an het W on ing-
besluit. 2 October, S. 409. 622 

Visscherij. Besluit t er bekendmaking van den tekst der W et van de n 6de n 
Octobe r 1908, S. 311, tot regeling der visscherijen (Visscherijwe t) , zooals die 
is gewijz igd bij de W etten van 8 Februari 1912, S. 66, 29 Juli 1916, S. 345, 
23 Se pte mber 1921, S. 1100, 29 Juni 1925, S. 308 en 9 Juli 1931, S. 276. 

5 October, S. 410. 624 
J( raukzlnnlg·en en idioten. Besluit tot nadere wijziging van het Koninklijk be-

slu it v a n 17 D ecember 1917, S. 720, houdende reorganisatie van het Kra nk
zinnigengesticht " Brinkg reven" in de gemeente D eventer en Diepenveen. 

7 October, S. 411. 630 
Ide m. Besluit tot n a der e wijzig ing van h e t Koninklijk besluit van 22 Maart 

1904, S. 65 . waarbij aan h e t bestuur der provin cie Noord-Holland v e rgunnin g 
is ve r leend op een t errein in de gem eente Castricum een ges ticht voor kra nk-
zinnigen op te r ichten. 7 October, S . 412. 630 

Beg·rootln g·en en Rekenin g·en. B esluit, waa rbij m e t toepassin g· van artik e l 24 
der Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, n ° . . 259) r estante n op e nkele artikele n van 
h t VIIIste Hoofdstuk der Rijks begrooting voor h et dienstjaar 1930 worde n 
toeg·evoegd aan overeenkomstige a rtikele n v a n het VIIIste H oofdstuk de r 
Rijksbegr ooting voor h et dienstjaar 1931. 7 Oc t ober, S. 413. 631 

ScheeJJV aart. Besluit tot erk enning van de in de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika geldende b epa lingen betreffende de minimum-uitwa tering. 

8 October, S. 414. 631 
Notariaat. Besluit tot vaststelling van den dag van inwer k ingtreding v a n de 
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wet van 15 Mei 1931, S. 195, houdende voorzieningen, door w1Jz1gmg· van de 
wet op h et Notarisambt, tot meerderen waarborg voor hen, die bela ngen 
toevertrouwen aan notnrissen. 9 October, S. 415. 631 

Stuwadoorswet. Besluit, houdende bekendmaking van den tekst der Stuwa
doorswet, woals die wet laatstelijk bij de wet van den 27sten Juli 1931 
(Staatsblad n°. 331) is gewijzigd. 9 October, S. 416. 631 

Muntwezen. Besluit, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 15 
April 1920, S. 184, gewijzigd bij besluit van 1 April 1931, S. 145, houdende 
regeling van de wijze, waarop de in artikel 3 der wet van 27 November 1919, 
S. 786, bedoelde rijksdaalders, g uldens en ha lve guldens buiten o mloop 
worden gesteld. 10 October, S. 417. 640, 

1'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 
23 October 1930 te Lissabon ges loten overeenkomsten nopens seinen voor de 
zeevaart en nope ns bemande lichtschepen buiten hun station. 

14 October, S. 418. 640 
Maten en g·ewlchten. Besluit tot regeling van den herijk der maten en ge-

wichten ln 1932 en 1933 . 19 October, S. 419. 654 
Indië. (Nederlandsch•) Besluit tot bekrachtiging van de ordonnantie van den 

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 27 Juni 1931 (Indisch 
Staatsblad n °. 269) strekkende ter vermijding, dat de tijdelijke vermindering 
der salarissen van Landsdienaren van invloed zal zijn bij de toepassing van 
eenige wettelijke voorschriften. 20 October, S. 420. 654 

Ziektewet. Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 26 Februari 
1930, S. 50, tot vaststelling van voorschriften betreffende de berekening en 
inning· der premiën zoomede betreffende de administratie der premiën en 
der zieken g·elduitkeeringen door de ziekenkassen van de Raden van Arbeid. 

26 October, S. 421. 655 
Onderwijs. (Hoog·er) Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeenkomstig artikel 

157 der Hooger-onderwijswet van de afdeeling gymnasium van het St. 
Norbertuslyceum en van het St. Gertrudislyceum te Roosendaal van de Ver
eeniging "Ons Middelbaar Onderwijs in Noordbrabant", gevestigd te Tilburg. 

27 October, S. 422. · 655 
Krankzinnigen en Idioten. B esluit tot nadere wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 19den October 1922, S. 565, waarbij aan de Vereeniging tot 
opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen, gevestigd te 
Utrecht, vergunning is verleend tot oprichting van een g·esticht voor zwak-
zinnigen in de gemeente Noordwijlc 28 October, S. 423. 656 

Rechten van In-, uit- en doorvoer. Besluit tot herziening van de voorschriften, 
in acht te n emen bij den in-, uit- en doorvoer van goederen. 

28 October, S. 424. 656 
Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in h et Staatsblad van de 

tusschen den rederlandschen Gezant te Rio de Janeiro en den Braziliaan
schen Minister van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's, dd. 16 September 
1931, tot voorloopige r egeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en 
Brazilië. · 28 October, S. 424 A. 656 
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De cijfers waarvoor een G staat moeten gezocht worden in het deel BESLUITEN 
gedrukt op geel papier. 

Onderwijs. (Lag·er) Koninklijk besluit. (Lager On.derwijswet 1920 Art. 72.) -
Onder het algemeen begrip "leer- en hulpmiddelen" in art. 72 genoemd, kun-

Blz. 

nen 'mede worden begrepen schoolbibliotheken. 27 Juli. G 161 
Benzine. Rondschrijven van den Minister van Staat, Minister van Binnen

landsche Zaken en Landbouw aan de Gemeentebesturen betreffende : opslag 
en vervoer van benzine. (Vervolg op schrijven van 29 Januari 1924.) 

30 Juli. G 162 
Armwezen. Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 39.) - De omstandigheid, dat 

een armlastige, in een bepaalde gemeente woonachtig, door een kerkelijk 
armbestuur in een andere gemeente wordt uitbesteed, verbreekt niet den 
band met eerstbedoelde gemeente. Wanneer de armlastige later krankzinnig 
wordt en niet is gebleken dat hij, toen hij werd uitbesteed in de andere ge
meente, het voornemen heeft gehad, a ldaar zijn hoofdverblijf te vestigen, 
blijft de eerstbedoelde gemeente woonplaats in den zin van art. 39. 

3 Augustus. G 163 
Waterschappen. Koninklijk besluit. (Wet tot toekenning bevoegdheden aan 

Waterschapsbesturen Art. 1 sub 2°.) - Nu vaststaat, dat het waterschaps
bestuur niet aan de betrokken eigenaren bevel heeft gegeven tot uitvoering 
van de werken en deze niet weigerachtig of nalatig zijn geweest daaraan te 
voldoen, strijdt reeds hierom de terugvordering van de gemaakte kosten door 
h et waterschapsbestuur met de wet en hebben Ged. Staten terecht de desbe-
treffende besluiten van dit bestuur vernietig·d. 3 Augustus. G 163 

-Onderwijs. (Lag·er) Konnklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 97.) -
Nu voor een school voor gewoon 1. o. m et een school voor u . 1. o. onder één 
gemeenschappelijke hoofd staande, na aanvankelijke afwijzing door den Minis
ter van vergoeding ex art. 88, met toepassing van art. 96 le lid sub b. a lsnog 
gedeeltelijk rijksvergoeding is toegekend door de Kroon, kan het schoolbe
stuur aanspraak doen gelden op het salaris van h et hoofd in zijne beide 
functiën. 4 Au g ustus. G 165 

Idem. Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 19.) - Nu door de 
Kroon geen besluit a ls bedoeld in art. 19 2e lid is genomen, en een regeling 
omtrent eene gemeenschappelijke school of toelating van kinderen op een 
school in een andere gemeente wel gereed, doch nog niet, ingevolge art. 135 
Gemeentewet, door Ged. Staten of in beroep door de Kroon is goedgekeurd, 
kan de eenige openbare school niet worden opgeheven. 4 A ug ustus. G 166 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 247.) - Ten onrechte 
h ebben Ged. Staten art. 247 toegepast in een geval, waarin de Raad de uit
gaven, waartoe de gemeente krachtens de wet verplicht was, ten volle op 
de begrooting heeft uitgetrokken, doch B. en W. deze bedragen niet ten 
volle aan de rechthebbenden uitkeerden , maar, àl of niet ten onrechte, voor 
een deel administratieve bevelschriften afgaven. Het bezwaar van Ged. Staten 
toch tegen het afgeven van deze administratieve bevelschriften betreft de 
uitvoering van de begrooting e n kan door h em bij h et vaststellen van de 
rekening onder de oogen worden gezien. 4 Augustus. G 167 

Hinderwet. Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 20.) - Nu blijkens het ad-
vies van den directeur-generaal van den Arbeid van het niet opvolgen der 
gestelde voorwaarden hinder van ernstigen aard, gevaar of schade voor de 



bewoners van de aan grenzende perceelen niet te vreezen zijn, h ebben B. en 
W. de verleende vergunning ten onrechte op g r ond van niet-naleving der 
gestelde voorwaarden ingetrokken. 6 Augustus. G 170 

Volk shuisvesting. K oninklijk besluit. (Woningwet Art. 37.) - Bij de wijzi
ging van een uitbreidingspla n behooren in aanmerking te worden genomen 
de bela n gen van de eigenaren der perceelen, waarvoor h et uitbreidingspla n 
van beteekenis is. Nu de bebouwing van eenige perceelen voorheen a ldu s 
is geschied, dat rekening is gehoud en m et een geprojecteerde s traa t, en de 
eigenaren dezer perceelen door de opheffing van deze ontworpen s traat 
ernstig worden gedupeerd, zonder dat is verzekerd, dat de door hen t e lijden 
schade r edelijkerwijze wordt beperkt of vergoed hebben Ged. Staten terech t 
aan de wijziging van het uitbreidingsplan goedkeuring onthouden. 

6 A ug ustus. G 170 
Onderwijs. (Lag·er) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art . 100.) -

H et betoog van het schoolbestuur dat, wanneer het hoofd verbonden is zoo
wel aan eene school voor gewoon 1. o. a ls aan eene voor u. 1. o., dit hoofd niet 
zou mogen worden medegerekend onder de aan de lagere school verbonden 
en door h et Rijk vergoede leerkrachten, gaat in casu niet op, daar de in het
zelfde gebouw gevestigde school voor u . 1. o. niet voor rijksvergoeding over 
een bepaald jaar in aanmerking is kunnen komen en de jaarwedde van het 
hoofd in hoedanigheid van hoofd der school voor gewoon 1. o. van Rijkswege 
is vergoed. 10 Augustus. G 172 

Volkshuisvesting. Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 35.) - Nu een vol
strelü bouwverbod door de wet wordt toegelaten, is er geen reden goedkeu 
ring te onthouden aan een bouwverbod waarbij de eig·enaar van h et door 
het verbod getroffen perceel nog de kans krijgt (bij niet-vervulling van de 
gestelde voorwaarde) dat het bouwverbod niet zal gelden. - Onder "aanleg 
van een straat" is de aanleg zoowel van het geheel van een verkeersweg a ls 
van een gedeelte daarvan begrepen. 12 Augustus. G 17 l 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 248.) - Een uitgaaf 
die strekt om aan een door het g·emeentebestuur gewaardeerd ambtenaar 
bij gelegenheid van een, zij het ook buiten verband met zijne ambtelijke be
trekking staande, feestelijkheid van die waardeering blijk te geven, kan 
niet worden aangemerkt a ls eene, waarbij het gemeentebelang in geen enkel 
opzicht betrokken is. 13 Aug·ustus. G 175 

P ensioenen en wachtg·eltlen. Rondschrijven van den Pensioenraad, betreffende 
Reg lementen, bedoeld in art. 125 der Ambtenarenwet 1929. 13 Augustus. G 176 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 228a.) - T egen wij
ziging van het aflossingsplan eener geldleening voor woningbouw in dier 
voege, dat bij gelijk rentepercentage en gelijk en aflossingstermijn de aflos 
singen gelijl, zullen zijn aan de aflossingsbestanddeelen der annuïteiten eener 
annuïteitsleening, waa.rdoor de leening in wezen vrijwel h et karakt er kr ijgt 
van eene annuïteitsleening, bestaat uit een oogpunt van financieel beleid 
geen bezwaar, a l brengt zij binnen het kader van den niet veranderenden 
aflossingstermijn eene verschuiving van aflossing naar latere jaren mede, 
daar deze verschuiving in het onderhavige geval niet onredelijk is. 

17 A u g ustus. G 177 
Idem. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 100.) - De toekemling aan de 

wethouders van eene vergoeding voor gederfd loon in particulieren dienst in
geval zij zich in het belang van den gemeentelijken dienst naar elders moeten 
begeven, is in strijd met art. 100 laatste lid. 20 Augustus, G 178 

Idem. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 242.) - De omstandigheid dat 
de Raad geweigerd heeft een rapport over het beheer van een bedrijf, dat 
niet bestemd was om te dienen tot toelichting van de gemeente-begrooting, 
aan Ged. Staten over te leggen, terwijl hij zich overigens bereid verklaard 
heeft a lle feitelijke gegevens, met de begrooting samenhangende, te ver
strekken, kan er niet toe leiden goedkeuring aan de begrooting te onthouden. 

20 A u g u stus. G 179 
Hinderwet. Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 13 j 0

• art. 12.) - Wel kan bij 
de vergunning een termijn worden gesteld, waarbinnen de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht, doch zulks behoort n iet te geschieden in 
den vorm van een voorwaarde, daar een zoodanige termijnbepaling niet 
strekt om teg·emoet te komen aan h et bezwaar van gevaar, schade of hinder. 

21 Augustus. G 179 
Volkshulsvestlng·. Koninlüijk besluit. (Woningwet Art . 35.) - Aan het voor

schrift van h et 5e lid is voldaan door ter inzageleggen van eene situatie
teekening, schaal 1 : 2500, en een bla uwdrukkaart, schaal 1 : 500. - De 
vraag of door aanleg van een weg en het leggen van een bouwverbod in 
strijd zou worden gekom en met een tusschen appellant en de gemeente 
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vroeger ges loten overeenkomst, en of de gemeente zich daardoor t eg enover 
d en appella nt a a n wa npraestatie h eeft schuldig gemaakt, behoort bij uit-
s luiting door de r echterlijke macht t e word en bes list. 21 Augus tus. G 180 

Idem. K oninklijk bes luit. (Wonin gwet Art. 37.) - Met de bela n gen der bij 
h et uitbreidingspla n betrokken eigenaren is niet voldoende r ek ening ge
h ouden, wanneer de Raa d in een z.g . scha dever goedingsverordening zich
zelf de r egeling dier ver goeding , m et uitsluitin g van a nder e ins ta nties , h eeft 
voorbehouden. - Art. 37 beoogt er t egen te wak en, da t bij de vaststelling 
va n h et uitbreidingspla n eenzijdig m et h et gemeentebela ng wordt rekening 
gehouden met t er zijdestelling van private belangen , en zulks onafhank elijk 
van bezwaren , die door bela n gh ebbenden t egen h et uitbreidingsplan m ochte n 
wor den ingebracht. - N u de Raad een z.g. schadevergoedingsverordening 
had vastgesteld, konden Ged. Staten zich on tslagen zien van de verplichting, 
omtrent iederen eigenaar van bij het plan betrokken perceelen hoofd voor 
hoofd na t e g·aan of en in hoeverre hij door de vaststelling van het p lan 
schade zou lijden, doch konden zij volstaan met te onderzoeken of in de 
verordening in het a lgemeen ten behoeve der eigenaren een afdoende waar-
borg tegen benadeeling was gelegen. 21 Augustus. G 182 

Hinderwet. Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 21.) - Nu de inrichting zoowel 
ten t ijde, waarop B. en W. hebben verboden de werkzaamheden voort te zet
ten, a ls ten tijde van de verzegeling, in verschillende opzichten door den 
aard, de wijze van opstelling en de plaatsing van de gebezigde machines 
aanmerkelijk afweek van de in richting, welke volgens de vergunning mocht 
worden opgericht, was zij n iet door een vergunning gedekt en hebben B. en 
W . terecht art. 21 en niet, als appellant betoogde dat zij hadden moeten doen, 
art. 20 toegepast. 21 Augustus. G 185 

Armwezen. Koninklijk besluit. Armenwet. - Houden van een openbare in-
zameling. - Bloempjesverkoop op Zondag. 26 Augustus . G 186 

Idem. Koninklijk beslu it. (Armenwet Art. 40.) - Ook al zou men aannemen, 
dat verstrekl.;:ing van gelden door den burgemeester niet uit de gemeentekas, 
maar u it eigen middelen, !(an worden gerekend tot het oefenen van invloed 
door den burgemeester, als art. 40 bedoelt, zoo bestaat er in casu toch geen 
aanleiding tot toepassing van art. 40 lid 2, aangezien de medewerking is ver
leend op het u itdrukkelijk en herhaald verzoek van den armlastige, gedaan in 
de meerring, dat h ij elders betere bestaansmogelijl<heden zou vinden. 

27 Augustus. G 187 
Idem. Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 40.) - Nu n iet is komen vast te 

staan, dat de politie en niet de armlastige zelf het initiatief tot zijne over
breng·ing· naar een andere gemeente zou hebben genomen, en het n iet als 
uitgesloten was te beschouwen, dat de in die andere gemeente wonende fa
milie er toe zou zijn te brengen, zich het lot van den armlastige aan te trek
ken, l<an van eene ongeoorloofde afschuiving n iet worden gesproken. 

27 A ugustus. G 188 
Ambtenarenwet. Rondsch rijven van den Min ister van Staat, Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan h eeren Commissarissen der Ko
n ingin in de ondersch eidene pr ovinciën, betreffende Uitvoering Ambtenaren-
wet enz. 7 September. G 189 

Onderwijs. (Lag·er) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) -
De vervanging van een bestaande houten brug, toegan g gevend tot hei 
schoolterrein, door een brug van beton br engt geen zoodanige wijziging in 
den toegang tot het terrein, dat zij zou zijn aan te merken a ls eene ver
andering van inrich ting in den zin van a r t . 72; evenmin is h ier sprake van 
verbouw in den zin van dat artikel. 8 September. G 189 

Idem. Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 101, 9e lid j 0 art. 
107.) - Ten onrech te heeft de Raad bij de toekenning van de vergoeding 
voor verstrekt vakonderwijs buiten aanmerking gelaten eenige vakonder
wijzers, die als gewoon onderwijzer werkzaam war en aan een andere school 
derzelfde schoolvereeniging, op grond dat zij a ls vakonderwijzer een tweede 
bewijs a ls bedoeld in art. 107 lid 1 onder c. hadden moeten overleggen. Daar
aan doet n ie t af, of zij aanvankelijk s lech ts a ls k lasseonderwijzer aan eene 
school war en verbonden en daarna tevens waren verbonden aan eene andere 
school a ls vakonder wijzer. - Aan a r t. 107 is, ook door een vakonderwijzer, 
voldaan, wanneer de lagere akte is overgelegd. 9 September. G 190 

Idem. K onin k lijk besluit. (L ager Onderwijswet 1920 Art. 72.) - De kosten van 
aanleg en betegeling van een toegangsweg van den openbaren weg naar en 
t en behoeve van een bijzonder e sch ool behooren t e worden aangemerkt a ls 
k ost en van verandering van inrich tin g van het schoolgebouw met bijbehoo
r enden gron d, a ls bedoeld in a rt. 72. Daaraan doet niet af, dat bij de schat
ting va n h et schoolgebouw de toegangsweg b uiten beschou wing is gelaten. 

9 September. G 191 



IdeÏn. ·Koninklijk besluit. Het aanbrengen van een loodplaat in de fundeering 
van een schoolgebouw brengt verandering in de fundeering en is mitsdie n a ls 
verandering van inrichting van het schoolgebouw aan te merken. 

12 Septe mber. G 192 

Krankzlnnlgen en Idioten. Besluit, houdende: 1°. intrekking van h et Konink-
lijk besluit van 22 September 1915, S. 401, houdende reorganisatie van het 
krankzinnigengesticht "Huize Padua" te Boekel ; 2°. vergunning aan de Ver
eeniging der Broeders Penitenten, gevestigd in "Huize Padua" te Boekel, om 
een gedeelte harer inrichting "Huize Padua" in te richten als krankzinnigen-
en zwakzinnigengesticht; 3° . aanwijzing van de paviljoenen "St. Joseph" en 
,,St. Elisabeth" behoorende tot de inrichting "Huize Padua" als eene inrich-
ting, welke niet als krankzinnigengesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 29 October, S. 425. 659 

Gemeentebestuur. Besluit tot gedeeltelijke schorsing van h et besluit van den 
Raad der gemeente Amsterdam van 15 October 1931, onder meer er toe strek 
kende: I. aan eigenaren of huurders van perceelen of perceelsgedeelten, die 
gedurende de maanden November en December 1931 of Januari en Februari 
1932, aan hun perceelen of perceelsgedeelten onderhoudswerkzaamheden of 
verbeteringswerkzaamheden wenschen . te doen uitvoeren, bestaande in bin
nen-schilderwerk, behangers- of witwerk, loodgieters- of timmerwerk en 
daarmede verband houdende werkzaamheden, een premie toe te kennen; 
II. voor het sub I omschreven doel een krediet beschikbaar te stellen van ten 
hoogste f 200,000; III. aan het Rijk en de provincie oordholland te vragen 
en van deze te aanvaarden een bijdrage in de voor het onder I omschreven 
doel gedane uitgaven. 30 October, S. 426. 660 

Schultl. (Nat.) Besluit tot nadere wijziging van h et Kon inklijk besluit van 17 
F bruari 1914, S. 33, houdende bepalingen omtrent de uitgifte, opzegging·, af
lossing en rentebetaling van schatkistbiljetten, zooals dat besluit is gewijzigd 
bij Koninklijke besluiten van 25 April 1914, S. 187, van 25 November 1914, 
S. 545, en van 28 December 1925 (Staatsblad n °. 514) . 30 October, S. 427. 661 

Diploma. Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit, van den 25sten Juli 
1925, S . 339, houdende: 1°. instelling van een Staatspractijkdiploma voor Han
del en Administratie; 2°. vaststelling van een Reglement en een Programma 
van het examen voor dat diploma. 30 October, S. 428. 661 

Divillend - en tantièmebelasting. Besluit tot wijziging van h et formulier voor 
h et aangiftebiljet der dividend- en tantièmebelasting tot het doen van eene 
volledige aangifte. 3 November, S. 429. 662 

Sterke drank. Besluit tot vernietiging van de besluiten van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 8/13 Juni 1931, waarbij C. G. Wiltenburg, eerder 
weduwe van G. P. de Haas, thans echtgenoot van Th. Meijer te Voorschoten, 
niet-ontvankelijk werd verklaard in het beroep door haar ingesteld tegen 
het besluit van burgemeester en wethouders van Voorschoten van 9 F ebruari 
1931 en waarbij het besluit van burgemeester en wethouders van Voorschoten 
van 11 Maart 1931, met ongegrondverklaring van het door haar daartegen in-
gestelde beroep, werd gehandhaafd. 5 November, S. 430. 666 

Id em. Besluit tot vernietiging van het besluit van burgemeester en wethouders 
van Voorschoten d.d. 30 April 1931, waarbij de vergunning van J. M. R. 

iese, aldaar, van het perceel Haagweg n°. 4 werd vermeld naar Kniplaan 
n°. 2. 5 November, S. 431. 667 

Rijkspostspaarbank. Besluit, houd ende bekendmaking van den tekst van de 
Postspaarbankwet, zooals die is aangevuld en gewijzigd bij de wetten van 20 
Juli 1895, S. 135, 8 December 1906, S. 319, 1 Juli 1909, S. 211, 14 Januari 1918, 
S. 20, 26 Juli 1918, S. 499, 18 Februari 1921, S. 69, 23 Juni 1923, S. 293, 29 
December 1928, S. 597 en 21 Mei 1931 (Staatsblad n°. 204). 

7 November, S. 432. 667 
Idem. Besluit, houdende bekendmaking van den tekst van het Postspaar
bankbesluit, zooals dat is aangevuld en gewijzigd, laatstelijk bij Koninklijk 
b sluit van 8 September 1931 (Staatsblad n°. 394). 7 November, S. 433. 671 



INHOUD 

D e c ijfe rs waarvoor een G staat moeten gezocht worde n in het deel BESLUI'l'EN 
gedrukt op geel papier. 

0 111lerwijs. (Hoog·er) Besluit tot aanwijzing ove1·eenkomstig artike l 170 van de 
hooger -onderwijswet van h et Groninger Universiteitsfonds t e Groningen a ls 
bevoegd om bij de faculteit der wis- en natuurkunde aan de Rijks universiteit 
t e Groningen een bijzonder en leerstoel te vestigen in de palaeobotanie. 

Blz. 

9 Nove mber, S. 434. 678 
Baggerreg·lernent. Beslui t tot wijziging van het Baggerreglement, vastgesteld 

bij Koninklijk beslui t va n 4 Juli 1927 (Staatsblad n°. 241) . 
10 November, S. 435. 678 

Armwezen. B esluit tot: 1°. n a dere wijziging van h et Koninklijk besluit van 
18 Juli 1912. S. 264, tot uitvoering van de artikelen 13, 16, 23, 48, 49, 50 e n 
56 der Arme nwet; 2°. uitvoering van artikel 125, eer ste lid, de r A mbten a r en
wet 1929, voor zooveel betreft de ambt enaren b ij de armenraden m et uitzon-
dering van de secr etarissen. 11 November, S. 436. 678 

Ylsscherij . B esluit tot n adere wijzig ing van h et Zuiderzee- visscherijreglement 
en van het Waddenzee-vissch erijreglem ent. 13 ovember, S. 437. 679 

Geneesku ndig· Staatstoezicht. B esluit tot vernie t ig ing van het besluit van den 
raad der gemeente Eiberge n van 1 April 1930, waarbij werd vastgesteld een 
instructie voor de gemeente-vroedvrouwen a ldaar. 14 November , S. 438. 679 

Openbare middelen van vervoer. Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge artike l 3 de r ,Vet Ope nba re Vervoermiddelen ingest e ld t egen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21 October 1930, 2e 
Afdeeling, n °. 2819/1548. 14 November, S. 439. 680 

Sterke drank. B esluit tot vernie tiging van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland v a n 6 Mei 1931, waarbij de beschikking van burgemeester 
en w ethouders v a n Di emen, waarbij de aan G. Ruijter te Castricum verleende 
vergunning voor den v erkoop va n sterken drank in h et klein op g rond van 
artikel 28, onder 2°. der Dra nkwet is ingetrokken, w erd vernietigd. 

17 ove mber, S. 440. 68G 
Begrootlng·en en Rekenlug·eu. B esluit, waarbij m et toepassing van a rtike l 24 

der Comptabilite itswet 1927, S. 259, h et restant op een artikel van het Xde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor h et dienstjaar 1930 wordt toegevoegd 
aan het overeenlrnms tige artike l van h et Xde Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor h e t dienstjaar 1931. 19 November, S. 441. 687 

Posterij. B esluit, houdende wijz ig ing van h et Organiek Besluit P. T. T . 1928. 
20 Nove mber , S. 442. 687 

'releg·raaf en 'relefouen. Besluit, h oud ende wijziging van h et Organiek Besluit 
P . T. T. 1928. 20 November, S. 442. 687 

Krankziuulg·en en Idioten. Besluit, h oudende nadere wijzig ing van het K o
n in k lijk b eslui t van 15 December 1930, S. 473, houde nde aanwijzing van de 
Kliniek "Ockenburgh" t e 's -Gravenhage, staa nde onder bestuur van "he t 
Centraal B estuur der V er eeniging tot Christelijke verzorg·ing van krankzin
nigen in N ederla nd" , a ls een e inrichting, die niet a ls gesticht voor kra nkzin
nigen wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 21 Nove mber, S. 443. 688 

l1lem. Besluit tot n ader e wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 Juli 
1907, S. 224, waarbij aan de V er eeniging van de Zusters van L iefde, te 
Venray, vergunning is verleend op een terrein in de gem eente Venray een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 21 Nove mber, S. 444. 688 



Gemeentebestuur. Besluit tot schorsing van het besluit van den R aad der ge
meente A lmelo van 29 October 1931, s t rek kende tot inwilliging van het 
verzoek van het lid van den raad dier gemeente J. A. Wolf , om den b u rge
meester te mogen interpelleeren over: 1 °. h et demonstratieverbod op 1 Oc
tober 1931, aangevraagd door h e t Werkloozen-Comité ter plaatse; 2°. h et 
optreden van de politie op het Marktterrein tijdens de raadsvergadering op 

B lz. 

13 October 1931. 21 November , S. 445. 688 
Boter en margarine. Besluit tot wijzig ing van h et Margarinebesluit (Staats-

blad 1925, n°. 417). 21 November, S. 446. 688 
Gemeentebestuur. Besluit tot schorsing· van het besluit van den Raad der 

gem eente Alm elo van 29 October 1931, strek kende tot vaststelling van eene 
regelin g voor h et verstrekken van steun aan werklooze arbeiders. 

23 November, S. 447. 689 
Spoor- en tramwegen. Besluit tot nader e wijziging van h et Algemeen R egle

ment Dienst en van h et Algemeen R eglement Dienst Locaalspoorwegen. 
23 November, S. 448. 689 

Idem. B esluit tot nader e wijzigin g van het T ramweg-reglement. 
23 November, S. 449. 689 

Invalldltelts - en ouderdom sverzekerin g·. B esluit tot wijziging van het Konink 
lijk besluit van 28 Nove mber 1919, S. 791, tot herziening van het Koninklijk 
besluit van 14 Augustus 1919, S. 538, tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel va n bestuur a ls bedoeld in de artikelen 37, derde lid , 40, eerste 
lid a e n b, 40. derde lid , 40, zesde lid, 41, vierde lid, 43, tweede lid, 50, 57, 
tweede lid, 87 in verband me t a rtikel 409, 197, tweede lid, en 221, derde lid, 
der Invalidite itswet . 24 ovember, S. 450. 690 

Idem. Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 22 Juni 1921, S . 809, 
ter u itvoe r in g van artikel 100, tweede lid, der Invalid iteitswet. 

24 November, S. 451. 690 
On g·e ,•allenverzekerln g. Besluit tot wijziging van h et Koninklijk besluit van 

14 September 1921, S . 1057, tot vaststelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestu ur als bedoeld bij artikel 4, eer ste lid, der Ongevallenwet 1921, zoo
als dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 25 Apri l 
1929, Staatsblad n °. 211. 24 November, S. 452. 691 

Tractate n. W et, houdende goedke uring van het op 11 Maart 1931 t e 's-Gra
venhage t ussch en Neder land en Zuidslavië gesloten verdrag· tot beslech t ing 
van gesch illen door rechtspraak, arbitrage en verzoening. 

25 November, S. 453. 691 
Idem. W et tot goedk e u r ing van h et op den 16den D ecember 1930 t e L onden 

gesloten verdrag nopen s het onderhoud van vuurtorens op de e ilanden Abou
A il, Zebair en Djebel T eir in de Roode Zee en vestiging en onderhoud van een 
verlichtingssysteem t en behoeve van de scheepvaart bij Mokka. 

25 N ove mber, S. 454. 694 
N aturallsatle. 'Wet, houde nd e naturalisa tie van P. J. Arets en 19 anderen. 

25 Nove mber, S. 455 . 703 
Idem. W et , h oudende naturalisatie van W . G. Bauwens en 19 ander en. 

25 Nove mber, S. 45 6. 703 
Begrootln gen en Rekenin gen. W et tot w ijziging van het vierde hoofdstu k der 

Rijksbegrooting· voor het d ienstjaar 1930. 25 November , S. 45 7. 704 
Onderwijs. (Lager) W et tot w ijzigin g van artikel 191, eerste lid, en van artikel 

193, vijfde lid, der Lager-onderwijswe t 1920. 25 November, S. 458. 704 
Domeinen. ,vet, houde nde goedk euring van den onderhandschen verkoop aan 

de Onze Lieve Vrouwe Stichting· aan den Zuidsingel te Amersfoort, van h et 
bou wterrein aan de Daam Fockema.laan a ldaar, Sectie C, nos. 2583 en 2584 
en n °. 3369 ged. 25 Novembe r, S. 459. 704 

I dem. W et, houdende goedkeuring van d en onderhandschen v erkoop aan de 
Gemeente Amsterdam van een ige perceelen weiland in den Rietwijk eroorder-
polder onder Nieuwer-Amstel. 25 November, S. 460. 706 

Begrootlngen en Rekenin gen. Wet tot w ijzig ing en ver h oog ing van het ach tste 
h oofdstuk der Rijksbegrooting voor h et d ienstjaar 1930. 25 November, S. 461. 707 

Idem. W et, houdende verhooging va n de begrooting van h et Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor h e t dienstjaar 1930. 25 November, S. 462. 707 

Onteigenin g. Wet tot verklaring van h et a lgemeen nut de r onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarhede n en andere zakelijke r echten, noodig voor den aan 
leg en de verbetering van een weg van Eindhoven naar Veldhoven, in de 
gemeenten Eindhoven en V eldhoven. 25 November, S. 463. 707 

Idem. W et tot verklaring van h et a lgemeen nut der onteigening van pcr
ceelen, erfdien stbaarheden en andere zak elijk e rechten noodig voor verbete
r ing van h et gedeelte Beverwijk-Alk maar van den R ijksweg Velsen-
A.lkmaar. 25 November, S. 464. 707 



Idem. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor den aan
leg van een weg langs de Oostzijde van het Aarkanaal, met verbreeding van 
het Aarkanaal aan de Oostzijde tusschen den Rijn en Aardam en den bouw 
van een nieuwe brug over het Aarkanaal ter vervanging van de Rijnbrug, 
een en ander in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Ter Aar. 
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25 November, S. 465 . 707 
Idem. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van per

ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor den aan
leg en de verbetering van een weg van Beverwijk naar Uitgeest, onder de 
gemeenten Wijk aan Zee en Duin, Heemskerk en Uitgeest. 

25 November, S. 466. 707 
Idem. Wet tot verklaring van h et a lgemeen nut der onteigening van per

ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor de ver
betering van den weg van Hilversum in de richting van Baarn, onder de 
g·emeente Hilversum. 25 November, S. 467. 707 

Idem. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van per
ceelcn, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor den aan
leg van een weg van het kruispunt van den Spaarnwouderweg en den 
Spieringweg in de gemeente Haarlemmermeer naar · den Zomerweg in de 
gemeente Haarlem, met een zijtak naar den Rijksweg Haarlem- Amsterdam, 
onder de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en 
Haarlem. 25 November, S. 468. 707 

Idem. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor den aan
leg en de verbetering van een weg van het Niedorper Verlaat naar Aarts
woud, onder de gemeenten Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Winkel en Hoog-
woud. 25 November, S. 469. 707 

J1lem. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor den aan-
leg en de verbetering van een weg van Koedijk (Noordeinde) naar het Nie
dorper Verlaat onder de g·emeenten Koedijk, Warmenhuizen, Oudkarspel, 
Noord-Scharwoude, Harenkarspel en Heerhugowaard. 25 November, S. 470. 707 

Idem. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor de ver
betering van den provincialen weg van Poffert naar Friesche palen onder 
Oostwold (gemeente Leek) . 25 November, S. 471. 707 

Idem. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor de ver
legging van den weg van Berghem naar Herpen, onder Koolwijk, gemeente 
Herpen. 25 November, S. 472. 707 

:Beg·rootlng·en en Rekeningen. Wet, houdende definitieve vaststelling van het 
s lot der rekening van uitgaven en ontvan gsten van Nederlandsch-Indië over 
het dienstjaar 1926. 25 November, S. 473 . 707 

Arbeidswet. Besluit tot wijziging van het Verplegingsbesluit 1928. 
25 November, S. 474. 708 

JJeg·rooting·eu ·eu Rekeuing·eu. Wet tot wijziging van het vijfde hoofdstuk der 
Rijksbegrootiug voor het dienstjaar 1930. (Aanwijzing voor toepassing van 
artikel 24 der Comptabiliteitswet, Staatsblad 1927, n°. 259.) 

25 November, S. 475. 710 
Sterke drank. Wet, houdende bepalingen tot regeling van den kleinhandel in 

alcoholhoudende dranlten. 26 November, S. 476 . 710 
'l'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 

22 October 1931 te Brussel tusschen Nederland en België gesloten overeen
komst nopens de afgifte van landingscertificaten voor gedistilleerd, dat in 
doorvoer de Nederlandsch-Belgische grens passeert. 26 November, S. 477. 731 

JJezoldig·lngsbesluit Rijksambtenaren en -werklled'eu. Besluit tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 
(Stbl. 1929, n°. 72), laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 27 
Augustus 1931 (Staatsblad n°. 389). 27 November, S. 478. 731 

'\'\,'arenwet. Besluit tot aanvulling van het Bierbesluit (Stbl. 1926, n°. 280). 
27 November, S. 479 . 733 

llegrootlug·en en Rekeuing·eu. Besluit, waarbij met toepassing van artikel 24 
der Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, n° . 259) restanten op enkele artikelen 
van het Vde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930 worden 
toegevoegd aan overeenkomstige artikelen van het Vde hoofdstuk der Rijks-
begrooting voor het dienstjaar 1931. 30 November, S. 480. 734 

luvalidltelts- eu ouderdomsverzekerlug·. Besluit tot wijziging van h et Konink-
lijk besluit van 19 Mei 1930, S. 204, tot het vaststellen van eene regeling voor 
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de toekennin g van belooningen wegens het afsluiten van verzekeringen en 
het innen van premiën aan de agenten der vrijwillige ouderdomsverzekering. 

30 November, S. 481. 734 
Rijksambtenaren en -werklieden. B esluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 28 Juli 1924, S. 392, laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij Ko
ninklijk besluit van 19 Januari 1929, S. 10, houdende bepalingen omtrent het 
personeel van den Rijksgebouwendienst. 30 November, S. 482. 734 

Begrootlug·en en Rekeningen. Besluit, waarbij met toepassing van artikel 24 
der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, restanten op enkele artikelen van het 
lVde Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930 worden toege
voegd aan overeenkomstige artikelen van h et IVde Hoofdstuk der Rijks-
begrooting voor het dienstjaar 1931. 30 November, S. 483. 735 

Krankzinnigen en i<lloten. Besluit tot nadere wijziging van het Koninklijk 
besluit van 15 November 1913, S. 409, waarbij aan de Vereeniging· van de 
Broed ers van Liefde te Venray, vergunning is verleend op een terrein in de 
gem eente Noordwijkerhout een g·esticht voor krankzinnigen op te richten . 

1 December, S. 484. 735 
Itlem. Besluit tot nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 23 Juni 1917 

(Stbl. n° . 475), houdende reorganisatie van het Idiot engesticht ,,'s-Heerenloo" 
te E rmelo. 1 December , S. 485. 735 

Idem. Besluit tot nadere wijziging· van het Koninklijk besluit van 23 Juni 1917 
(Stbl. n °. 476), houdende reorganisatie van het idiotengesticht " L ozenoord" te 
Ermelo. 1 December, S. 486. 735 

Ziektewet. Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 J a nuari 1930, 
Stbl. n°. 3, tot vaststelling van de premiën voor de verplich te ziekteverzeke
ring zooals dat besluit is g·ewijzigd bij Koninklijk besluit van 31 Januari 
1931, Staatsblad n°. 42. 2 D ecember, S. 48 7. 736 

Hegrootlng·en en Rekenlng·en. Wet, houdende goedkeuring van het besluit van 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
h et dienstjaar 1931. 3 D ecember, S. 488. 736 

)lllitalre Zaken. Wet, houdende een e r egeling in zake het verleenen van gel
delijke uitkeeringen aan de z.g. m obilisa tie-slachtoffers. 3 D ecember, S. 489. 736 

)Ioblllsatle -slachtoffers. Wet, houdende eene r egeling in zake h et verleenen 
van geldelijke uitkeeringen aan de z.g. mobilisatie -s lachtoffers. 

3 D ecember, S . 489. 736 



INHOUD 

De cijfe1·s waarvoor een G staat moeten gezocht worden in het deel BESLUITEN 
g-edrukt op geel papier. 

Volk8lrnlsvest1111r. Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 36.) •- Het belang der 
rechtszek erheid verzet er zich tegen, het bestaan van een uitbreidingspla n af
ha nkelijk te stellen van een naar goedvinden van het gemeentebestuur àl 
dan niet t e n emen besluit o m tot onteigening over te g-aan. Derhalve past 
een .bepaling, dat het h erzien e pla n van uitbreiding vervalt, indien niet binnen 
ees maanden na de goedk euring van dat plan met betrekking tot bepaald 
aangewezen per ceelen de bescheiden, bedoeld in art. 80 de Onteigeningswet, 
voor een ieder ter inzage zijn gelegd, en indien niet binnen twee jaar n a die 
goedkeuring de onteigening bij d en r echter is aan gevraagd, niet in h et 
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stelsel der Woningwet. , 14 Sept ember. G 193 
Wlnkelslultlugswet.. Rondschrijven van den Minister van Arbeid, Handel en 

Nijverheid aan de Gem eentebestu ren, betreffende: Winkelsluitingswet (ge-
m eent. v erordeningen ex art. 6). 14 September. G 197 

·waterscha1i1ien enz. Koninklijk besluit. (Wet houdende a lgemeene regelen W a 
terstaatsbestuur Art. 24. ) - Ged. Staten hebben ten onrechte vernietig·d een 
besluit van d en Geërfdendag van een polder tot benoeming van eene vrouw 
tot ontvanger van die n polrl er , daar geen bepaling van h et polderreglem ent 
de benoeming· van eene v rou,i tot ontva n ger uitdrukkelijk verbiedt. 

19 September. G 197 
1·estlglng·sver1lrag. Rondschrijven van den Minister van Staat, Minister van 

Binnenlandsche Zaken en L a ndbouw aan de Ge meentebesturen, betreffende: 
Toepassing Vestigingsverdrag· m et Duitschland. 21 September. G 198 

Onderwijs. (Lag·er) K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 33.) -
Uit art. 33, l e lid laatste gedeelte vloeit niet voort, dat het bedrag der da.ar 
bedoelde bclooning niet mag worden bepaald n a.ar gelang van de werkelijke 
waarnem ing. 23 September. G 198 

Armwezen. Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 15.) - B. en W. hebben t en 
onrechte het houden van eene. collect e door middel van bloempjesverkoop op 
s t raat geweigerd, nu niet is aangetoond, dat h et belang der openbare orde 
zou eisch en, dat s lechts aan één bepaalde ins telling van weldadigheid, aan 
welke tot dusver met uitsluiting van a lle andere het houden van een collect e 
in dezen vorm door B. en W. was vergund, zoodanige vergunning zou. be -
hooren te worden verleend. 26 September. G 199 

Posterijen en g'lro. Uittrekse l ui'ê h et Ronschrijven -van d en Minister van Staat, 
Minister va n Binnenla ndsche Zaken en Landbouw aan de Ge meentebesturen 
betr effende telling dienststukken 1931. 28 September. G 200 

Waterstaatsbesturen. Koninklijk besluit. (Wet houdende a lgemeene regelen 
W a terstaatsbestuur Art. 85.) - Nu tijdens de buitengewone riviercorrespon
dentie h et steile onbegr oeide binne nbe loop van d e n rivie rdijk gat e n e n inge
storte plekke n vertoonde, t erwijl doorlating van slibhoudend water werd ge
consta.teerd, was het dooi· den ingenieur vnn den Waterstaat aan een polder
bestuur gegeven bevel om het betrokken dijksgedeelte m et zandzal,ken t e 
versterken, ten volle gerechtvaardigd door de omstandig h eden, die bek end 
waren ter plaatse en op het tij9.stip, dat he t werd uitgevaardigd. 2 October. G 201 

Ondenvijs. (Lager) K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 23.) -
T ot opheff in g eener openbare lagere school is terecht besloten, nu ondanks 
herhnalcle opr oepingen voor de school geen vast hoofd is kunnen worden 
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gevonden, de school laatstelijk slechts 9 leerlingen telde en toeneming· van dit 
aantal niet, althans niet in eenigszins belangrijke mate, is te verwachten, en 
de leerlingen der school ingeval van hare opheffing gevoeglijk op naburige 
scholen onderwijs zullen kunnen genieten. 3 October. G W2 

c:emeentebestuur. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 248.) - T en onrechte 
hebbe n Ged. Staten goedkeuring onthouden aan eên begrootingspost, beoogend 
den bouw van een huis voor dakloozen, waarin in hoofdzaak aan gezinnen, die 
door slechte bewoning· hunné woningen tot onbewoonbaren staat doen ver
vallen e n, hoewel in staat eenige huur te betalen, hiermede in gebreke blijven, 
tijdelijk huisvesting zal worden verleend. 3 October. G 203 

Itlem. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 124.) - De omstandigheid, dat de 
onderhavige gemeente niet tot de grootcre gemeenten behoort, levert op zich
zelf geen gegrond motief op om aan een raadsbesluit, waarbij aan B. en W. 
rle bevoegdheid wordt gegeven het opnemen van de boeken en kas van den 
gemeente-ontvanger aan een lid van hun college op te dragen, goedk euring te 
onthouden. Nu voorts aannemelijk is gemaakt dal;. de opneming, wanneer deze 
door B. en W. zou blijven geschieden, geen voldoenden waarborg voor een 
deugdelijk onderzoek zou opleveren, hebben Ged. Staten ten onrechte h et 
raadsbesluit niet goedgekeurd. 5 October. G t05 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 107 j 0 

art. 101, le lid.) - Een door B. en W. afgegeven bewijs, inhoudend de ver
klaring dat een tweetal door den onderwijzer ovet'"gelegde getuigschriften van 
zedelijk gedrag zijn gezien en in orde bevonden, voldoet niet aan de eiscbcn, 
in art. 107 l e lid sub c. gesteld, daar in het onderhavige bewijs niet wordt 
verklaard, dat ook de akte van bekwaamheid is gezien en in orde bevonden. 
Derhalve was de betrokkene niet bevoegd tot het geven van onderwijs en is 
zijn salaris terecht niet voor vergoeding in aanmerking gebracht. 6 October. G 206 

Arcllleven. Beschikking van den Minister van Staat, Minister van Binnen
landsclle Zaken en Landbouw, aan de gemeentebesturen, houdende aanvulling 
van de lijst, houdende opgaaf van vernietigbare stukken in de gemeente -
archieven. 7 October. G 207 

Uemeentebestuur. Koninklijk besluit. (Gemeentew~t Art. 228 a .) - Al moge de 
door Ged. Staten gestelde eisch', dat credit-saldi, welke eene gemeente bij eene 
bankinstelling beeft staan, door zakelijk onderpand met voldoende overwaarde 
moeten zijn gedekt, in het a lgemeen gerechtvaardigd zijn, zoo bestaan er toch 
termen van dezen regel af te wijken, waar het betreft eene rekening-courant
overeenkomst met de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten, ten aanzien van welke 
instelling het vasthouden aan dezen eisch niet dringend noodig is en met bet 
oog op de werkzaa.mheid van de bank minder gewenscht is te achten. . 

• 12 October. G :W7 
Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 73.) -

Nu met den bouw van bijzondere scholen in de onderhavige gemeente in verre 
weg de meeste gevallen een tijdsverloop van meer dan 2 jaar is gemoeid 
geweest, hebben Ged. Staten bij de beoordeeling van een aanvraag ex art. 72 
voor den bouw van een school voor uitgebreid lager onderwijs terecht met een 
aantal kinderen uit het 4e leerjaar der gewone lagere school rekening ge-
houden. 13 October. G 20!! 

Idem. Koninklijk besluit. - Op elk tijdstip van het tijdvak, waarover ingevolge 
deze bepaling aanspraak op de daar bedoelde vergoeding bestaat, kan de 
berekening volgens deze bepaling worden toegepast, terwijl de aldus berekende 
klassedeeler der openbare scholen gedurende dat geheele tijdvak tevens geldt 
voor de bijzondere scholen als maats taf bij de berekening van de vergoeding. 

14 October. G 210 
Ambtenarenwet. Rondschrijven van den Minister van Staat, Minister van Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw, aan Heeren Commissarissen der Koningin . 
in de onderscheidene provinciën, betreffende: ArC 125 Ambtenarenwet, i.v. b. . 
met gemeenteveldwachters en -politie. 14 October. G 212 

Politie. Rondschrijven van den Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Za k en en Landbouw, aan Heeren Commissarissen der Koningin in de 
onderscheidene provinciën. betreffende: Art. 125 Ambtenarenwet, i. v. b. met , 
gemeenteveldwachters en -politie. · 14 October. G :,:12 

Ambtenarenwet. R ondschrijven va n den Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren burgemeesters, betreffende: Art. 
125 Ambtenarenwet 1929 i.v. b. met gemeenteveldwachters en -politie. 

14 October. G 214 
Politie. Rondschrijven van den Minister van Staat, Minister van Binnenland-

sche Zaken en Landbouw aan Heeren burgemeesters, betreffende: Art. 125 
Ambtenarenwet 1929 i.v. b. met gemeenteveldwachters en -politie. 14 October. G 214 

.Ambtenarenwet. Rondschrijven van den Minister van Staat, Minister van Bin-
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nenlandsch Zaken en Landbouw aan H eer en Commissarissen der K oning in 
in de ondersch eidene provincï".n, betreffende uitvoering Ambtenar enwet (bur-
gemeesters). 15 October. G 216 

YolkshufHestlng·. Rondschrijven van den Minister van Arbeid, H a ndel en N ij
verheid aan Gedeputeerde Sta t en der provinciën, betreffende ui tvoering ge-
wijzig de Woningwet . 15 October. G 217 

Onderwijs. (Lag·er) Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 195.) -
Nu voor de onderhavige gemeente een zeer voorzichtig financieel beleid 
geboden is, e n in verband m et de ernstige economische crisis, w ellrn tha ns is 
ingetreden, rek ening moet worden gehouden m et de mogelijkheid, dat deze 
gemeente zich eerla n g voor n og s lechtere tijden zal zien geplaatst, behoort de 
gevraagde vrijstelling van de verplichting tot invoering van vak j. niet te 
worden onthouden, m ede in aanmerking genomen, dat volgens het aanhangig 
wetsontwerp tot wijziging der L. O.-wet 1920 vrijstelling van de onderwer-
pelijke verplichting zou kunn e n worde n verleend. 17 October. G 218 

Tdem. Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) - Uit de woorden 
van den laatsten volzin van h et l e lid volgt niet dat voor een kind dat een 
bijzondere school voor uitgebreid lager onderwijs bezoekt, geen aanspraak op 
een tegemoetkoming a ls bedoeld in a r t. 13 zou kunnen worden gemaakt, o mdat 
het kind t evor en een bijzondere lagere school, niet meer dan 4. K.M. van zijn 
woning ven vijderd, bezocht. 17 October. G 219 

ldem. K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0 a rt. 80. ) - Nu 
het gemeen tebestuur bereid is een te rre in tje nabij het gebouw eener bijzonder e 
school a ls speelterrein af t e s taan, en het schoolbestuur met deze regeling 
genoegen neemt, ka n het gemeentebestuur de toepasselijkheid van a rt. 80 op 
Je in gebruik gev ing niet uitsluiten, door m et een beroep op a rt. 22 va n het 
Bouwbesluit de m edewerking ex a rt. 72 t e weigeren. Onder deze omstandig 
heden kan de aanvrage niet worden gea cht de "normale eisch en" te boven t e 
g-aan. Vrees, dat bij inwilligin g van het verzoek aan a lle bijzondere en open 
bar scholen een speelterrein za l moet en worden aangelegd, kan geen g r ond 
tot weigerin g· der medewerking opleveren. 20 October. G 220 

Arrowe:ten. K oninklijk besluit . (Armenwe t Art . 34 j 0 a rt. 35.) - Al kunnen e r 
zich gevallen voordoen, waarin het sa laris va n een gemeenteg·en eesheer we
gens ilanzien lijke toene ming van diens particuliere pra ktijk voor verlaging· in 
a.a,nmerkin g komt, zoo is in casu toch va n zoodanige aanzienlijke t oene ming 
niet geblek e n. - H et raadsbesluit tot verlaging van h et salaris is niet onaan 
tastbaar geworde n door de overschrijdin g door Ged. State n van d en in art. 35, 
2e lid ges te lden termijn van drie maanden , daar de wet aan zooclanige over-
schrijding geenel"l ei gevolg verbindt. 21 October. G 222 

Yolki hufsrestl1111,·. K oninklijk besluit. (Woningwet Art. 35.) - Geen we tsbe
paling- eischt dat aan h et opleggen van een bouwverbod onde rhandelingen 
beh.oore n vooraf te gann . - Voor de toepassiJ1g va n h et 4e lid kan h et Bureau 
van gemeentewerk en, hoewel gehuisvest in een a fzonderlijk gebouw, rede 
lijkerwijze a ls behoor ende tot de gemeentesecretarie worden aan gemerkt. 

21 October. G 22;J 
,\ rm ezeu. Konink lijk besluit. (Arm enwet Art. 39 .) - Nu patiënte op verzoek 

van ·hare we1·kgeefste1· te U. zonder achte rlating van lijfgoederen door ha r e 
moede1· was w gg-ehaald, wer d de band, die haar met deze gemeente verbond, 
verbrok e n, zooclat de gemeente U. niet meer a ls hare woonplaats in den zin 

:· van het B. W. kon word en bcs.chouwd. vVaar voorts nie t is geblek en va n he t 
voornemei: van patiënte om hetzij t e L., waar ha r e moeder woonde, h etzij te U., 
wasirheen zij na enke le dagen terugkee rde, haar hoofdverblijf t e vestigen; 
moet zij g·eacht worden in geene gem eente woonplaats t e hebbe n gehad . 

27 Octobe r. G 224 
Oemeeutebt>~tuur. K oninklijk bes lui t . (Gemeente wet Art. 248.) - Voo1· een . 

gemeente a ls Tilburg k a n h et~van bela n g worden g·eacbt voor de vervulling 
van hun raadslidmaatschap, dat de raa dsled en op het t elefoonnet zijn aange
sloten. Aan een raadsbes luit tot het verschaffen van zoodanig·e aansluiting 
a.an de raadsled en op k os ten der gem eente h ebben Ged. Staten ten onrechte 
goedk euring onthouden, nu uit een oogpunt van financieel bele id t egen d en 
vost geen bede nking· besta.at. 27 October. G 225 

Onderwijs. (Lage r) Konink lijk besluit. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 97.) ~ 
Nu voor d en betrokk en onderwijzer, die me t ingan g· van een vroegeren datum 
is benoemd, de toe passing· van h et Bezoldig ingsbeslui t B. R. 1925, zooals dat 
op 31 'Oct . 1928 luidde, voorde liger is dan die van het B. B. R. 1928, en eerst
genoemd besluit geen bepaling· bevat, krachtens welke a fronding van ecnig' 
be<li'ag tot een volle g ulden -kan plaats hebben, indien zulks nmtr het oordee l 
van den Minister we nsch elijk wordt geacht, heeft ten aanzien van de kinder
toelage van h doelden on de rwijzer ter echt ~een a fronding- naar bove n p laats 
gehad. 27 October. G 226 



. \rm wezen. K oninklijk bt·sluit. (Arm enwet Art. 40.) - vVelis waa1· heeft door 
h et vers trekken va n een s poorkaartje door d en commissari s va n politie aan 
den a rmlastige to t d ie ns komst te B. inv loed va nwege h et gemeentebestuur 
van G. meegewerk t, doch nu het kaartje door den commissaris aan den a r m
lastige is verstrekt op diens uitd rukkelijk verzoek , daar hij w ilde trach ten te 
B . in een ziek enhuis te worden opgeno m en, doet zich hie1· niet voor een geval 
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a ls bedoeld in h et 2e lid van a r L ,10. 27 Oct ober. G 22\l 
·v olkshuisvestin g·. K oninklijk besluit. (Won in gw et A r t. 36.) - Nu is g·eblcken 

dat de aanleg van den bestreden weg onafwijsbaar is, teneinde t e belett en dat 
een verka veling moet worden gemaak t m et doodloopende s traten., e n niet is 
geb lek e n, dat door h et opnem en in h et uitbreid ingspla n van bedoeld en weg 
de belangen van appella nt in e rns tige m a t e zou den word en geschaad, is d e 
weg· t erecht in het u itbreidingsplan opgeno m en. 30 Oct ober. G 22ï 

Ond erwij s. (Lager) K on inklijk beslu it. (Ar L 72 Lager Onder wijs wet. - Bijbou w 
l,lasse lokaal. ) - E en ver zoek om medewerk ing voor uitbreiding· van een 
bijzonder e school k a n niet zonder meer word en afg·ewezen m et een beroep op 
de o mstandig heid da t het aan tal loka le n d ier sch ool voldoet aan de bepalingen 
van het bou wbesluit. 31 Oct ober. G 228 

llemeentebestuur. K oni nklijk beslu it . (Gemeentewet A r t . 228 b.) - Nu moet 
wor den aan genom en, dat het voorzien in de behoefte aan woningen, we lke een 
huur van f 400 ;\ f 500 per jaar m oet en opbr engen, in de gemeente A. gevoege
lijk aan het partic ulier in itia tief ka n worden overgelaten, en voor de volki'
h uisvesting in die gemeente n iet van zoodanige beteekenis is, dat de gemeente 
het r is ico van d ien bou w op zich zou mogen n e m en, k a n de door de gemeen te 
te ve rs t rekken gar a ntie voor een voor de n bou w te s luiten geld leen in g· niet 
worde n goedgek eurd . 3 N ove mber. G 229 

Onderwijs. (La g·er) Kon inklijk besluit. (L ag·er Onder wijswet 1920 Art. 97.) -
Als onderwijzers, d ie h et hoofd der scho I moeten b ijstaan, kunne n a ll een die 
onderwijzers in aan merk ing kom e n, d ie g·edurende den geh eelen bij den rooster 
van lesu r en vas tgeste lde n schoolt ijd uits luitend aan de eene school, door dat 
hoofd bestuurd, zijn verbon den in d ien zin , dat zij gedure nde dien geheele n 
t ijd voor het aan d ie sc hool te geven o nderwijs beschikbaar zijn , hetgeen n iet 
het geva l zou zijn, ind ien zij gedure nde denzelfden t ijd, a l w a 1·e h et s lech ts 
voor enkele u ren, elders verbonde n ware n. 3 N ove mber. G 231 

Uemeentebestuur. Arrest va n den Hoogen R aad. - E en gem eenteverordening, · 
verbied ende a n tennedraden voor radiotoes tellen aan t e brengen of aan ge
b racht te hebben, drie meter of hoog·er bov en den beganen gr ond, zonder dat 
die draden zijn voorz ien vnn kur k e n of andere m iddelen, d ie hen onmidde ll ijk 
in h et oog doen valle n, is ve1·bindend. 9 N ovember. 0- 232 

Onderwij s. (Lager) K onink lijk besluit. (Lag·er On derwijs wet 1920 A rt. 17.) -
Al is er in het a lgemeen geen aan le iding een appella n t, tengevol=e van het 
instellen van ber oep, in s lechter toesta nd t e brengen, zoo mag dit er toch niet 
toe Jeiden· een e m et" de wet strijdige beslissing va1i•den R aad ih hooger ber oep 
te ha ndha ven. · 13 Nove mber . G 233 

Idem. K oninklijk beslui L (Lager On derwijs we t 1920 Art. 13.) - H et a rt. opent 
we l de m og·elijkheid om a lgeh eele vergoeding van of tegemoetko ming in de 
koste n, verbonden aan h et bezoek en va n een op meer dan 4 K.M. Ya n de 
wonin g· ;,;-e legen school van de gem ee nte t e ontvangen , maar geen s t e un kan . 
wor den verleend in dier voege, da t ecne reisgeleg·enheid wor d t verscha ft. 

13 Nove mber. G 234. 
Gemeentebestuur. K onink lijk bes lu it . (Gemeen tewet Art. 21 j 0

• a rt. 4, lid 2.) -
Aan de omstandig heid, dat de to t lid va n de n Raad benoemde gedu r ende de 
laats te t waalf maande n, voorafgaande aan den dag·, waar op bij benoemd went 
ver klaard, zijne werk elijke woonplaats in de gemeente h eeft gehad, doet n iet 
a f, da t hij vóór 6 Mei 1931 in h et bevolkingsregister eener a ndere gemeen te 
stond ingeschreven, noch dat h ij in eers tgenoemd gemeente op de k iezers lijst 
1931/32 n ie t voorkomt e n hij voor deze gemeente niet in de belasti ng is aan- . 
ges lagen . 14 N ove mber . G 235 

I1lem. Konink lijk besluit . (Ge meentewet Art. 25 f. ) - E en o pperbt·a nd meester, 
die zijn taak a ls zooda nig vervu lt krachte ns eene benoeming door B. en \ V. en 
n iet u it hoofde van eene ver p lichting t o t het verleene n van persoonlijke dien 
sten in gevolg·e de a rtt. 192 en 193 der Ge meentewet, moet worden aan gemerkt 
a ls a mb t enaar, in a rt. 25 onder f. bedoeld ; daaraan doet nie t af, or door hem 
Y001· zijne f un ctie a l dan niet eene belooning word t genot e n. 14 November. G -?36 

Idem . K o nin klijk besluit. (Ge meentewe t Art. 15.) - Me t "d it bel'ic h t '" in .het 
laatste lid is bedoeld het bericht va n ontva n gst va n de m ededeelin°·, genoemd 
in h et 2e lid, en niet, zooa ls door a ppella nt was · bew eerd, het ber icht "aan 
den raad". H November. G 2.37 

Idem. Koninklijk bes lu it. (Gemeente wet Art . 18 j 0
• a rt. 20.) - Aan het feit 

dat een tot lid van den R aad benoemde n ie t binn en d en in art. 18, 2-e lid 



bedoeld e n te rn1ijn zijn geloofsbrief heeft inge:wnde n <loet niet a f dat dit 
verzuim het g·evolg zou zijn van de w eigerin g van d en voorzitter van h et 
ho:>fd istembui·eau om he m een duplicaat der k ennisg·eving , bedoeld in a rt. 14, 
uit te reiken. Evenmin kan met g rond worden beweerd dat a rt. 20 in een g·eval 
a ls het onderhavige zou moe t en worden toegepast in dier voege, dat het uit
gevallen lid a ndermaal benoemd moet worden verklaard; zoodanig·e uitlegging 
van a1-t. 20 verdraagt zich niet met de woord en en de strekking dier wets
bepalingen en zou het voorschrift van art. 18 laa tste lid nagenoeg illuso ir 
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mak en. 14 Nove mber. G 238 
ldem. Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 35 j 0

• art. 33.) - Ged. Staten 
kunnen van de hun in h et l e lid verleende bevoegdh eid in ieder geval gebruil, 
ma k en, onafha nkelijk van de omstandigheid, of à l dan niet tegen de beslissing 
van den Raad omtrent de toelating overeenkomstig art . 33 bezwaar bij hen 
is ingedienrl. 14 November. G 238 

Idem. Koninklijk besluit. (Ge meentewet Art. 248.) - Nu de voorgenomen 
begrootingswijziging t e n doel heeft t e voorzien in de behoefte aan woning e n 
voor g roote gezinnen en om een finke k ern va n rustige e n s paarzame inwoners 
in de gemeente te vormen e n de financieele toestand der gemeente tegen h et 
aanvaarden van een gering r isico in verband daarmede geen beletsel vormt, 
bestaat t eg·cn g·oedk em ·in g der begrootingswijzig in g geen bezwaar. 

14 'ovembe i·. G 240 

Uegrooth1g·e 11 en Hekenlngen. W e t tot wijzig ing en verhooging van h et achtl:lte 
hoofdstuk der Rijksbegr ooting voor het dienstjaar 1931. (Uitkeeringen aan de 
z.g. m obi lisatieslachtoffe rs.) 3 December, S. 490. 737 

Idem. W et tot wijziging van de begrooting van uitgaven van h et Zuide rzee -
fonds voor het d ienstjaar 1930. 3 December, S. 491. 737 

)\'egen. W et tot overbreng ing van twee gedeelten van d en Rijksweg H aar lem
Alkmaar in beh eer en onderhoud b ij de gem eente Velsen. 3 December, S. 492. 737 

Onteigening. W e t tot verklaring van h et a lgemeen nut der onteigening van 
perceelen, e rfdienstbaarheden en a ndere zak elijke rechten, n oodig voor den 
aanleg van een weg van Aalsmeer naar Uithoorn, onde r de gemeenten Aals -
meer en Uithoorn. 3 D ecember, S. 493. 738 

Gemeentebesturen. Besluit tot schorsing van het besluit van den raad der 
gemeente Tubbergen, dd. 1 December 1930, voor zooveel daarbij sub 2°. aan 
H . J . \ Vieger s met ingang van 1 Januari 1932 ontslag is v erleend a ls ge
m eente-opzichte r, indien hij vóór laatstgenoemden da tum g een gevolg zal 
h ebben gegeven aan de bij hetzelfde besluit sub 1 °. tot he m gerichte uib100-
diging om een btdrag van f 2810 in de gemeentekas t erug te storten . 

5 D ecember, S. 494. 738 
lleg·rootlngen en llekening·en. Besluit, houde nde aanwijzing van overschott e n 

op de begroeting van uitgaven va n het Staatsbedrijf der Posterijen, T elegr a fie 
e n T elefopie voor .het dienstjaar 1930, welke worden toegevoegd aan <le daar-
n e vens aangegeven krediet e n voor h et dienstjaar 1931. 5 D ecember, S. 495 . 738 

Pensioenen en Wachtgelden. Besluit tot n adere wijziging en aanvulling van den 
a lgemeenen maa tregel van bestuur houdende regeling van de uitbetaling in 
Nederla nd van pensioenen, gagem enten, onderstanden, toelagen van broeders 
der Orde van den Nederlandschen L eeuw en verhoogde soldije n va n ridde rs 
der milita ire W illemsorde t en laste der geldmiddelen va n N ede rlandsch-lndï ", 
Sw·u1 a m e e n Curaçao (Staa tsblad 19 25 n °. 470 junctis 1927 n °. 58 en 1928 n °. 33). 

• 5 December, S. 496. 738 
_\ rbeldsbemlddellngswet. Besluit tot vaststelling va n een a lg·emeene n maatregel 

van bestuur, a ls bedoeld in de a rtikelen 6, vierde lid, 22 en 31, zesde lid, . der 
Arbeidsbemiddelingswet 1930. 8 December, S . 497 . 739 

Jdem. B es lu it tot vaststelling va n een a lgemeenen maa tregel va n bestuur, a ls 
bedoeld in artikel 42, eerste lid, der Arbeidsbem iddelingswet 1930. 

8 December, S. 498. 741 
Idem. Besluit to t vaststelling van een algemeenen maatregel va n bestuur, a ls 

bedoeld in a rtikel 57 der Arbeidsbemiddelingswet 1930. 8 December, S. 499. 742 
[dem. Besluit t.ot bepalin g van het tijdstip, waarop de Arbeidsbe middeling·swct 

1930 in w erking treedt. 8 Decembe r, S. 500. 744 
~Unlst~rleele D epartementen. Besluit tot overbrenging· van de zorg voor de 

u itvoering van wetten en K oninklijke besluite n betreffende den landbouw, de 
v isscherij en de s ta tistiek, voor zooveel het Departement van B inneniandsche 
Zaken en L a ndbouw tha n s daarmede belas t is, naar dat van Arbeid, Hande l 
en Nijverheid en van de zorg voor <le volksgezondheid, de werkloosheidsver
zekering en de arbeidsbe middeling van laatstgenoemd Departement na.ar he t 
eerstgenoe mde en tot n aamsvera nderi11 g· van beide Departementen . 

8 Decembe r, S. 501. 744 



Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de tus
schen den Nederlandschen Gezant te Rome en den Italiaanschen Minister van 
Buitenlandsche Zakei1 gewisselde nota's dd. 2 en 3 October 1930, in zake de 
wederzijdsche erkemling van bewijzen van luchtwaardigheid van luchtvaar-
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tuigen en van deugdelijkheid van motoren. 8 December, S. 502. 745 
OtHlerwljs. (Mldtlelbaar) Besluit tot aanvulling van het Koninklijk besluit van 

7 Februari 1928 (Staatsblad n°. 18), waarbij zijn vastgesteld de eischen voor 
toelating tot de openbare en de krachtens artikel 45bis der Middelbaar-onder-

-wijswet gesubsidieerde bijzondere hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus. 
14 December, S. 503. · 748 

O1ulerwljs. (Lag·er) Besluit, waarbij de bij Ons besluit van 14 September 1931 
(Staatblad n°. 398), uitgesproken schorsing van het besluit van Burge
meester en Wethouders der gemeente Ootmarsum van 22 Mei 1931, betref
fende beschikbaarstelling ingevolge artikel 78 der Lager-onderwijswet 1920 
van de g·elden voor den bouw van een Roomsch-Katbolieke Jongenschool voor 
gewoon lager onderwijs aldaar, wordt ingetrokken. 14 December, S. 504. 74!.l 

Hypotheken en Ii:adaster. Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 
26 À pril 1922 (Staatsblad n°. 226) tot vaststelling van de tarieven voor niet in 
de wet van 3 April 1922 (Staatsblad n°. 166) voorziene verrichtingen van 
ambtenaren van de hypotheken en van het kadaster ten behoeve van belang-
hebbenden. 14 December, S. 505. 749 

Gemeentebesturen. Besluit tot schorsing· va n een besluit van den r-aad der 
gemeente IJzendijke d .d. 23 November 1931, waarbij werd besloten de jaar
wedde van den keuringsveearts, hoofd van dienst in den kring IJzendijke, te 
vermindei·en met f 500; de jaarwedde van den gemeente-opzichter ad f 150 in 

' te trekken e n de jaarwedde van den gemeente-geneesheer te verminderen 
met f 500. 15 December, S. 506. 749 

Idem. · Besiuit tot schorsing van h et besluit van den raad der gemeente Almelo 
van 6 October 1931, strekkende tot het onder bepaalde voorwaarden verleenen 

· van subsidie uit de gemeentekas • aan de Bouwvereeniging "Volksbelang" 
a ldaar, voor het doen verrichten van.binnenschilderwerk. 16 December, S. 507. 749 

Spoor- en tramwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Tramwegreglement. 
· 16 December, S. 508. 7,J!.) 

Be,rrootlngen en Rekeningen. Wet tot wijziging van het zesde hoofdstuk (De
partement van Onderwijs, Kunsten e n Wete nschappen) der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1931. 19 December, S. 509. 750 

Onderwijs. (Hooger) Wet tot wijziging van de Hooger-onderwijswet en van de 
Middelbaar-onderwijswet --· 19 December, S. 510. 750 

Onderwijs. (Middelbaar) Wet tot wijziging van de Hooger-onderwijswet en van 
de Middelbaar-onderwijswet. 19 December, S. 5·10. . 750 

Begrootin g·en en Rekenlng·en. Wet, houdende wijzig ing van de Surinaamsche 
beg-rooting voor het dienstjaar 1929. · 19 December, S . 511.· . 750 

Ontelg·enlng·. ,vet tot verklarin·g van h et a lgeme·en nut der onteigening ten 
behoeve van wijziging en uitbreiding van· de stationsemplacementen •regelen, 
Belfeld, Reuver, Swalmen en Roermond. 19 December, S. 512.• 750 

Idem. Wet tot verklaring van het a lgemeen 11ut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor aanleg van een 
weg van Westerlee over Naaldwijk naai• •:s-Gravenzánde, in de gemeenten . 
Naaldwijk en 's-Gravenzande. · 19 December, S . 513."' 750 

Irtem. Wet tot verklaring van het algemeen nut de r onteigening ten behoeve 
van verbouwing van den stoomtramweg van' Haarlem naar Leiden tot een 
elecfrischen tramweg. • 19 December, S. 514. 750 

I«lem. ViTet tot verklaring· van het a lgemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en a.ndere zakelijke rechten, noodig -voor aanleg· van een 
weg van den te maken Provincia len weg Rotterdam-Hoogvliet naar de Psy·_: 
c h iat:rische Inrichting "Maasoord" te Poortugaal. onder de gemeenten Rhoon 
en Poortugaal. ·19 December, S. 515. · 150 

Idem. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor aanleg· van een c 

' ' weg van Zaandijk naar Purmèrend, ohder· de gemeenten Zaandijk, Zaandam," ; 
Wijde ,Vormer, Ilpendam en Purmerend. 19 December, S. 516 . . 150 

Iclem. Wet tot verklaring .-an het a Jg·emeen nut der onteigening van perceelen, , 
erfdienstbaarheden en a ndere zakeli jke r echten, noodig· voor aanleg van een 
nieuw wegvak en voor het aanbrengen van verbeteringen in den Rijksweg op 
Zuid-Beveland te 's Heer Are ndskerlrn. 19 December, S. 517. 750 

I«lem , Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van perceelen , :. 
erfdie'nstbaarheden en andere zakélijke · rechten •noodig voor verbetering van 
he t gedeelte Duivendrechtschc brug- Zwarté wegje van den Rijksweg Amster- · 
dam-Utrecht. 19 December, S. 518.·· 750 



Blz. 
)Ulltalre Zaken. \Ve t, houdende regelen betreffende d en rechtstoestand van de .. , 

militaire ambtenaren. 19 December, S. 519. ,151 
Tractaten. W et, houd ende goedkeuring van h e t op 28 Mei ,1930 te Belgrado 

tusschen N ederland en Zuidslavië gesloten· h a ndels- en scheepvaartverdrag 
en van het daarbij behoorende s lotprotocol. 19 D ecember, S. 520. : ~53 

Idem. Wet, houdende goeJk euring van h e t op 22 D ecember 1930 te Oslo gesloten 
verdrag tot economische toenadering met b ijbehoorend protocol. 

19 December, S. 521. . 756 
Idem. Wet, houdende goedkeuring van h e t op 23 April 1931 te Nanking· geslo -

ten Verdrag betrekking h ebbende op h e t rechtsrégime, gelde nde voor de 
N ederla ndsche onderdanen in China. 19 D ecember, S. 522. 757 

Idem. Wet, houdende goedke uring van het op 30 Maart 1931 t e 's -Gravenhage 
tusschen N ederla nd en Spanje .gesloten .v erdrag tot b eslechting van geschillen 
door v erzoening, rechtspraak en arbitrage. 19 D ecember, S. 523. 761 

Begrootln gen en Rekenin gen. Wet t ot wijziging van h et derde hoofdstul< de r 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930. 19 D ecember, S. 524 . · 764 

Idem. Wet tot wijziging en verhooging van h e t tiende hoofdstuk der Rijksbe-
ting voor h e t diens tjaar 1931. 19 D ecember, S. 525. · 76j 

Idem. W et tot wijzig ing van de begrooting van de ontva n gst en en uitgaven van , 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het dienstjaar 1930. 

19 D ecembe r , S. 526. 76;1 
Rechten van In -, uit- en doorvoer. W et tot tijdelijke h effing van een bijzonde r 

invoerrecht op benzine. 19 D ecember, S. 527. J64 
Schold. {Nationale) W et t o t h e t aangaan van een of m eer geldleeningen ten : 

laste van h e t Rijk. 19 D ecember, S. 528. 76p 
[dem. Wet tot instelling van een R eservefonds uit h e t b a tig saldo van den 

gewonen d ienst der Rijksrek ening van h et d ienstjaar 1929 en van volgende 
dienstjaren . 19 D ecember, S. 529. 767 

Rechten van ln •, uit - en doorvoer. Wet t ot verhooging van het tarief van 
invoerrechten. 19 D ecember, S. 530. 768 

Onderwij s. {Lager) Besluit tot wijzig ing van de Regelen voor de Rijkskweek
scholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, vastgesteld bij Koninklijk Be
sluit van 11 Septe mber 1923 (Staatsblad n °. 439) en gewijzigd bij Koninklijk 
B esluit van 24 April 1931 (Staatsblad n °. 170.) 19 December, S. 531. 769 

Idem. Besluit tot wijziging van de R egelen voor d e Rijks normaallessen ter 
opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen, vastgesteld bij Koninklijk B e
sluit van 29 Juni 1890 (Staa tsblad n°. 97) en g·ewijz igd bij de Koninklijke 
Besluiten van 27 Juli 1896 (Staatsblad n °. 142) , 14 A pril 1898 (Staatsblad n °. 
108) , ll. Maart 1909 (Staatsblad n °. 66), 5 April 1917 (Staatsblad n °.· 277), 24 
D ecember 1920 (Staatsblad n °. 914) en 26 Maart 1924 (Staatsblad n°. 157) . 

, 19 D ecember, S. 532. n ·o 
Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging van h et bijzonder r eglement van politie 

voor sluizen en bruggen, onder beheer van h et Rijk, in den w aterweg van 
Amsterdam naar R otterdam, vastg·esteld bij Koninklijk beslu it van 23 M ei .. , .. 
1892 (Staatsbla d n °. 119) en gewijzigd bij Koninklijk besluit va n 16 Juli 1910 
(Staatsbla d n °. 234). 19 D ecember, S. 533. 770 

.Militaire Zaken. B esluit tot wijziging en aanvulling van h et Dienstplichtbesluit 
voor Neder landsch-Indië en van ,de Reg·eUng voor het reservepersoneel van 
het L eger in Neder landsch-Indië. 19 D ecember, S. 534. ,771 

.Cn - en uitvoer. Wet, houdende toekenning van de bevoegdheid tot het tijdelijk 
treffen van maatregelen ter b eperking van den invoer van goederen. . ·; 

23 December, S. 53,5 . . 771 
Krankzinnigen en Idioten. B esluit, boudende: 1 °. intrekking van het Koninklijk 

besluit v a n d en 4den Juni 1909 (Staatsbla d n °. 135) gelijk dat sedert gewij:i: igd 
is, waarbij aan R egenten van h e t krankzinnigengesticht t e Utrecht v e r g un - .· 
ning wordt verleend op een t errein aan d_en Dolderschen weg te Zeist ~/lll · · t 
gestich t voor krankzinnigen op te r ichten; 2°. vergu nning aan R egenten van .. ,,. 
de Willem Arntsz stichting te Utrecht om van de W ille m Arntsz Hoeve gele
g en aan den Dolder sch en weg t e Zeist eenige paviljoenen in t e richten tot een 
gesticht voor krankzinnigen; 3°. · aanwijzing v a n eenige paviljoenen en de , · 
boerderij va n de Willem Arntsz Hoev e als eene inrichting, welke n ie t ~Is, ,, 
krankzinnigengesticht wordt besch o uwd, ook wann_eer daarin meer dan t;\'l'ee 
krankzinnigen worden verpleegd. 2 December, S. 536. ·: ,172 

Onderwij s. (Hooger) B esluit tot vast stelling van het reglement voor de gewon e ,· 
en b uitengewone hoogleeraren en lectoren aun de Landbouwhoogeschool te 
Wageningen. 23 D ecember, S. 537. 171 

Begrootin!reu en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhoogin g v a n het zesde . 
hoofdstu k (Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) der 
Rijksbegrootin g voor het dienstjaar 1930. 24 D ecember, S. 538, .. 776 



Onteigening·. Wet tot verklaring van h e t algemeen nut der onteig•ening , m et 
toepassing van de w et van 27 Maart 1915 (Staatsblad n °. 171), van perceelen, 
erfdle nstbaarheden en a nder e zal< elijke rechten, n oodig voor het uitbre iden 

Blz. 

van de a lgemeene begraafplaats te Alme lo. 24 December, S. 539'. 776 
Begrootlng·en eu RekeuJn gen. Wet tot vaststelling van het eerste hoofdstuk der 

Rijksbegrooting voor hel d ienstjaar 1932. 24 December, S. 540. 776 
Idem. Wet tot vaststelliJ1g van het zevende h oofdstuk A de r Rijksbegrooting 

voor h et dienstjaar 1932. 24 December, S. 541. 776 
Idem. Wet tot vaststellin g van het t waalfde hoofdstuk de r RijksbegTooting· 

voor h et dienstjaa r 1932. 24 D ecembe r, S. 542. 77f. 
Dlvlll eud , en Tantièmebelasting. Wet, houdende eene regeling betreffende het 

oplegge n van voorloopige aanslagen in de diYidend- e n tantièmebelas ting. 
24 December, S. 543. 776 

Begrootln geu en Uekenlng·en. Wet tot wijziging en verhooging van het eerste 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 1931. 24 D ecember, S. 5-14. 776 

Idem. 'Wet tot wijziging· v:m het tweede hoofdstuk der Rijksbegrootin g· voor h et 
dienstjaar 1930. 24 D ecember, S. 545. 776 

Ontelg·enlng. Wet tot YerklariJ1g van het a lgemeen nut der onteigenin g t en 
behoeve van uitbreiding van het emplacem ent St. Jacobi Parochie. 

24 Dece mber, S. 5-16. 77ti 
I1lem. ·w et tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van perceelen , 

erfd ienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor den aa.nl g en de 
verbetering van een weg van St. Oedenrode naar Son, in de gem eenten St. 
Oedenrode en Son. 24 D ecembe r, S. 547. 776 

Idem. ,Vet tot verklaring· van h e t a lgemeen nut der onteigening· van perceelen, 
erfdie nstbaarheden e n ander e zakelijke rechten, noodig voor den aanleg en de 
verbetering van een " g· van Schermerhorn over Beemster naar Avenhorn, 
onder de gPmeente n Schermerhorn, Beemster, Oudendijk en Avenhorn. 

24 December, S. 548. 777 
'fract1tten. , vet tot goedkeuring van de opzegging van het op 8 Januari 1925 

tussch en Nederland en Noorwegen gesloten voorloopig luchtvaartverdrag. 
24 D ecembe1·, S. 549. 777 

BegrootJn~en en Rekenlu geu. Wet, houde nde vaststelling van het s lot der r ek e -
ning van de koloniale u itg·aven en ontvan gsten voor Suriname over het dienst-
ja::n· 1928. 24 Dece mber, S. 550. 777 

P ensioenen en Wachtg·eld en. Wet, h oudende wijzig ing van de wet van 22 Maart 
1924 (Staatsblad n°. 1'1~). houdende verhooging van de uitkeerin g· aan h et 
W ed uwen- en Weezenfonds van militairen beneden den rang van officier bij 
de Koloniale Troepen. 24 December, S. 551. 777 

Urlnkwate rleilllng·. Wet, houdende mtn:kking v a n de beschikbaarstelling b ij de 
wet van 21 November 1924 (Staa tsblad n°. 517) van een renteloos voorschot 
uit 's Rijks schatkist t en behoeve van de Naamlooze Vennootschap Water-
leiding Maatschappij voor Zuid -Limburg. 24 D ecember, S. 552. 77'. 

In - en uitvoer. W et, houdenàe toekenning va n de bevoegdheid tot h e t tijdelijk 
treffen van maatregelen ter regeling van den uitvoer va n bepaalde goederen. 

24 December, S. 553. 777 
Moblli1mtleslachtofrers. Besluit, houdende vaststelling van den datum van in 

w"r king·treding der wet van 3 D ecember 1931 (Staatsblad n°. 489 ), betreffende 
het ver leenen van gelde lijke uitkeeringe n aan de z.g. mobilisatie-slachtoffers. 

24 December, S. 5G4. 778 
.Rechten ,,an In-, nlt- en doorvoer. Besluit, houdende voorschrif t en betreffende 

het onderzoek naar aard en k enmerk en van de stof-fen, bedoeld in artikel 2 
der wet van 19 December 1931 (Staatsblad n°. 527), tot tijdelijke h effing van 
een bijzonder invoerrecht op benzine. 28 December, S. 555. 776 

lUlksamtenaren en -werklieden. B esluit tot vaststelling van eene tijdelijke kor
ting op de bezoldiging van de burgerlijke en militaire Rijksambte naren en van 
h et personeel bij het lag·er -, nijverheids- en landbouwonderwijs, voor zoover d it 
bezoldigd wordt n aar door of va nwege Ons vastg·estelde regelen. 

29 D ecember, S. 556. 778 
Posterij en Giro. Besluit tot wijziging· van het Girobesluit 1924 (Staatsblad n°. 

51) waarvan de gewijzigde tekst is bekend gemaakt b ij besluit van den 23sten 
Mei 1928 (Staatsblad n°. 183) en dat n ader is gewijzigd bij besluit van den 
29sten April 1929 (Staatsblad n °. 218) . 29 December, S. 55 7. 779 

Krankzin nigen en Idioten. Besluit, waarbij, met intrekking van het Koninklijk 
besluit van den 24 Juli 1905 (Staatsblad n°. 243): 1 °. aan de Vereeniging 
"Vereeniging der Broeders van Liefde", gevestigd t e Venray, vergunning 
wordt verleend om de gebouwen harer stichting "St. Servatius" te Venray 
voor een gedeelte in te richten a ls krankzinnigen gesticht; 2°. het St. Aloysius
paviljoen, behoorende tot de stichting "St. Servatius", wordt aangewezen a ls 
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ALPHABETISCH REGISTER 1931 
Het cursie f gedruk t e moet gezocht wor<len In het deel BESLUITEN 

!redrukt op g·eel 1ia pler. 

Aka<lemle. (Rijks • voor beeldende k unsten) 
- Besluit tot vaststelling van een nieuw regle

ment voor de Rijksakademie van beeldende 
kunsten. S. 390. 28 Aug. 

Ambtenaren. Zie: R ijksambtenaren en we1·k-
lieden. 

- Zie ook: Arbeidsovereenkomstenbesluit. 
Ambtenarenwet. 
- R ondschrij-ven van den Minister van Staat , 

Minister van B innenlandsche Zaken en 
Landbouw aan heeren Gom11,issarissen de,· 
Koningin in de onderscheidene provinciën, 
betref / ende Uitvoe,·ing A mbtena,·enwet enz. 

7 S ept. 
- Rondschrijven van den Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken en 
Landbo·uw, aan H eeren Gommissa,·issen de,· 
K oningin in de onderscheidene provinciën, 
betreffende: Art. 125 A,nbtenarenwet, i .v.b. 
met gemeenteveldwachte1'S en -politie. 

14 Oct . 
- Rondschrijven van den Minister van Staat, 

Ministe,· van B innenlandsche Za ken en 
Landb ouw aan H ee,·en burge1neesters, be
treffende: A,·t. 125 Ambtena,·enwet 1929 
i. v . b. ,net gem eenteveldwachte1'S en -politie. 

14 Oct. 
- R ondschrijven van den Ministe,· van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Commissarissen der 
Koningin in de onderscheidene provinciën, 
betreffende uitvoering A mbtena,·enwet (bu,·
gem.eesters ). 15 Oct. 

Arhei<l. 
- - Besluit tot nadere wijziging van het Werk

tijdenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 
1923 (Koninklijk besluit van 11 September 
1923, S. 442, laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 13 December 1929, Stbl. 
532. S. 22. 26 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
n inklijk besluit van 23 Augustus 1920, S. 
720, tot vaststell ing van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in arti
.:el 77, vierde lid, der Arbeidswet 1919. 

S. 81. 13 Maart. 
- B esluit tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
72bis der Arbeidswet 1919. 

- Besluit tot wijziging 
besluit 1928. 

- Zie ook: Tractaten . 

S. 154. 18 April. 
van het Verplegings

S. 474. 25 Nov. 

Arbeldsbemlddellng. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in de 
artikelen 6, vierde lid , 22 en 31, zesde lid, 
der Arbeidsbemiddelingswet 1930. 

S. 497. 8 Dec. 
- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
t ike l 42, eerste lid, der Arbeidsbem i<l<lelings
wet 1930. S. 498. 8 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 
maai regel van bestuur, a ls bedoeld in arti
kel 57 der Arbeidsbemiddel ingswet 1930. 

S. 499. 8 Dec. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar

op de Arbeidsbemiddelingswet 1930 in wer
king treedt. S . 500. 8 Dec. 

Arbeidsovereenkomst. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W . Art. 

1637 z, tweede lid.) - Deze bepaling is niet 
op te vatten in dien zin, dat, wanneer een 
publiekrechtelijk lichaarn personen in dienst 
neemt krachtens overeenkomst naar burger
lijk recht, ten aanzien van zoodanige dienst
betrekking. Titel Vil A B . W . in zijn ge
heelen omvang van toepassing is, zoodat 
Machteloos zouden zijn de bedingen in de 
overeenkomst, welke niet in overeenstem-
1ning zijn met die bepalingen van Titel 
Vil A, welke dwinoend recht bevatten. 

9 April. 
Arheld sovereenkomstenbe. lult. 
- Besluit tot vaststelling van bepalingen be

treffende indienstneming door het Rijk van 
personeel op arbeidsovereenkomst (Arbeids
overeenkomstenbeslu it). S. 354. 3 Aug. 

Archieven. 
- R ondschrijven van den Minister ·van Staat, 

Mini.ster van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Ge11ieentebesturen, betref
fende brandgevaa,· in archieven. 19 Jan. 

- B eschikkina van den Ministe,· van Staat, 
~Minister van B innenlandsehe Zaken en 
Landbouw, aan de ge1neentebestu1·en, hou
dende aanvulling van de lijst, houdende op
gaaf van vernietigbare st·ukken in de ge
meente-archieven. 7 Oct. 

Armwezen. 
- A,·rest van den Hoogen Raad. (Armenwet 

art. 63.) - Uit de artt . 63, 64 , 65 en 66 
i. v. m . art . 67, vierde lid der Armenwet 
blijkt, dat, indien v-e,·haal voloens die wet 
op een onderhoudsplichti (l e wordt uitge-
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oefend, de Kantonrechter de wijze van ver
haal en de grens van den wettelijken onder
houdsplicht van hert>, op wien het verhaal 
wordt 1,itgeoefend, zelfstandig vrutstelt, na 
de daarbij betrokken partijen ten ve1·hoore 
te hebben opgeroepen. - D e R echtb. heeft 
de strekking van deze regeling miskend, 
door aan haar vonnis, waarbij de gereques
treerde (onderhoudsplichtig e) is veroordeeld 
om aan den ondersteunde tot l evensonder
houd f 0.80 p er week te betal en - welk von
nis niet op de onderhavige ondersteuning 
bet,·ekking heef t en bij welk v onnis de re
questrante (het l ichaam, dat de kosten van 
ondersteuning wil verhalen) dan ook geen 
partij was - een zoodanige krncht toe te 
kennen, dat daarm ede ook de grens van den 
wetbelijken onderhoudspl icht van den gere
questreerde voor het onderhavige geval was 
vastgesteld. 2 Maart. (Blz. 287). 

- Arrest van den H oogen Raad. - Uit met 
onderling ve,·band en den samenhang van 
de artt. 68 en 28 j°. artt. 38 en 39 de,· Ar
menwet volgt, dat de rechter, geplaatst voor 
het verzoek tot executoirverkla,·ing van een 
staat van gemaakte kosten voor a1'1n'enver
zorging, bedo eld in a,·t . 64, ,eerste l id, sub 
2°. dier wet, bij tegenspraak ,noet nagaan, 
of er sprake is van zoodanige sub.<Uliaire 
armenverzorging, dat het lichaam, dat de 
onde,·steuning deed, daarto e eers t is over
gegaan, na,dat gebleken was, dat de onder
steunde zich zelf niet kon onderhouden en 
dat ondanks een verzoek, zijn door de wet 
aangewezen onderhoudsplichti gen, noch ker
k elij ke, bijzondere of gemengde instellingen 
hem ondersteuning verl eenden. 2 Maart. 

- K oninklijk besluit. ( Armenwet A rt . 40.) -
Wanneer de armlastige en de secretaris van 
het burgerlijk armbestuur, beiden onder 
eede gehoord, t egengestelde verklaringen 
afleggen omtrent de r edenen die het a:nn
bestuur hebben bewogen tot het verstrekken 
van geld waardoor de armlastige i,i staat 
werd gesteld zich elders t e vestigen, kan. 
al moge tot de komst van den armlastige in 
een andere gem eente invloed vanwege be
doeld armbestuur hebben m edegewerkt, van 
eene ongeoorloofde afschuiving in den zin 
van art. 40 niet word,en gesp1·o ken. 

13 Maa,·t. 
- Koninklijk beslui t. (Armenwet Art. 15.)

H et door B. en W. voor weigering van een 
collecte door een elders geves tigde vereeni
ging voor tuberculosebestrijding aangevoerd 
motief , n.l. dat de gem eente reeds belang
rijke bedragen, opgebracht door de gemeen
telij ke belastingb etal ers, voor de tuberculose
bestrijding beschikb aar heeft gesteld, l evert 
op zichzel f geen voldoenden grond op tot 
weigering der to estem1ning, daar het ver
leenen van overheidss teun voor de tub er
culosebes trijding niet in den weg behoort te 
staan om voor eene speciale vereeniging, 
welke dit doel nastreeft, ,nede op den wel
dadigheidszin der ingezetenen een be1·oep te 
doen. 31 Maart. 

- Koninklijk besluit . (Armenwet Art. 40.) -
D e enkele omstandigheid dat B. en W. van 
G. aan een armlasti ge ondersteuning hebben 
geweigerd, kan niet worà,en beschouwd als 
eenige invlo ed, welke tot de komst van den 

armlasti ge in A. heeft 11,edegewerkt in den 
zin van art. 40 . 21 April. 

- Koninklijk besluit . (Grondwet Art. 70; 
Armenwet A rt . 32.J - Waar het tot de 
Kroon qericht verzoek strekt om een u i t
spraak uit t e lokken omtrent onde1'St eunings
verpl ichting v an een bepaalde gemeente, en 
wel omtrent een geschil tusschen twe,e ge
meenten, waarbij de eene van de ande,·e een 
betaalde ondersteuning te1-ugvo1•dert en ,net 
à,e andere in geschil ligt over nog niet be
taalde, doch eventueel te ve,·strekken, on
dersteuning, is hier aanwezig een gesch il 
over eene schuldv01·dering, dat behoort tot 
de kennisneming van de rechterlijke macht . 
- W el kan de Kroon krachtens art. 82 
A r,nenwet onderste1mingsplicht opleggen , 
doch de v,·aag of Z ij van deze bevoegdheid 
zal gebruik maken betreft n·iet een geschil, 
waaromtrent de Raad van State, Afd. voo ,· 
d,e Geschill en van B es tuur, aan Haar de 
uitspraak zoude hebben voor te l eggen. 

2 M ei. 
- K oninklijk besluit. ( Armenwet Art. 15.) -

H et door B. en W. voo,· weigering van toe
stern,ning tot het houden van een collecte 
aangevoerd motief, dat in de gemeente reeds 
een aroot aantal coll ec ten wo,·dt gehouden, 
l eve,·t op zichzelf geen voldo endJen grond tot 
weigering op. 28 M ei. 

- K oninklijk besluit. (Armen,wet Art. 15.) -
H ,et door .8. en W. voor de weigering van 
toestemming tot het houden, eener collecte 
aangevoerd 11iotief, dat de econornische to e
stand der bevol king der ge,neente minder 
gunstig zou zijn, l evert geen voldoenden 
grond op tot weir1ering. H et m o,et aan d.e 
burgers zelf worden overgelaten t e besl issen, 
of het verl eenen van steun aan een bepaalde 
vereeniging, die op hun weldadigheidszin 
een beroep wenscht te doen, finan cieel voor 
hen te bezwaarlijk is te achten. D e gemeen
telijke overheid behoort, wanneer overigens 
geen gewichti ge ,·edenen zich daartegen ver
zett en, niet door het weigeren van to estem
ming voor de t e houden collecte aan dien 
l ie fdadigheidszin in den weg te staan. 

28 M ei . 
- Koninklijk beslui t. ( Armenwet Art. 39.) -

D e omstandigheid, dat ee1b armlasti ge, in 
een bepaalde gemeente woonachtig, door een 
kerkelijk armbestuur in een andere gem eente 
wordt uitbesteed, verbree kt niet den band 
met eerstbedo elde gemeente. Wanneer de 
armlastige later krankzinnig wordt en niet 
is gebl eken dat hij, toen hij werd uitbesteed 
in de andere gemeente , het voornemen~ 
heeft gehad, aldaar zijn hoofdve,·blijf te ves
tigen, blijft de eerstb edoelde gemeente woon
plaats in den zin van art. 39 . 3 Aug. 

- Koninklijk beslui t. Armenwet. - Houden 
van een openbare inzarnelin g. - Bloempjes
verkoop op Z ondag. 26 Aug. 

- K oninklijk besluit. ( Armenwet Art. 40.) -
Ook al zou ,nen aannemen, dat verstrekking 
van gelden door den burgemeeste,· niet uit 
de a enieent ekas 1naar uit eig en niiddelen, 
kan worden gerekend tot het oe fenen van 
invl oed door den burgemeester, als a,·t . 40 
bedoelt, zoo bestaat er in casu toch. geen 
aanleiding tot toepassing van art . 40 lid 2, 
aangezien de medewerking is ve,·l eend op 
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het ui tdl'Ukkelijk en herhaald, verzoek van 
den armlastige, gedaan in de m eenin g, dat 
hij elders betere bestaansmogelijkheden zou 
vinden. 27 Aug. 

- Koninklijk besluit . ( Ar1nenwet Art. 40.) -
Nu niet is komen vast te staan, dat de 
politie en niet de ar1nlastiae zel f het ini tia
tie f tot zijne overbrenging naar een andere 
gemeente zou hebben genomen, en het niet 
als uitgeslot en was te beschouwen, dat de in 
die andere gemeente wonende famil ie er toe 
zou zij n te brengen, zich het lot van den 
armlastige aan te trekken, kan van eene 
ongeoorloofde afschuivina niet worden ge
sproken. 27 Aug. 

- K oninklijk besluit . ( Annenwet Art. 15.) -
B . en W . hebben ten onrechte het houden 
van eene coll ecte door middel van bloem
pjesverkoop op straat geweigerd, nu niet is 
aangetoond, dat het belano de,· openbare 
orde zou eischen. dat slechts aan één be
paalde instelling van weldadigheid, aan 
welke tot dusver met uitsluitina van alle 
andere het houden van een coll ec te in dezen 
v1rm door B. en iV. was veround, zoodanige 
vergunning zou behooren te worden ver
l eend. 26 S ept. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet A 1·t. 34 j0
• 

art. 35.) - Al kunnen er zich gevallen 
voordoen, waarin het salaris van een ge
meentegeneesheer weaens aanzienlijke toe
neming van dier,,s particuliere praktijk voo,· 
verlaging in aanrnerkina lunnt, zoo is in 
casu toch van zoodaniae aanzienlijke to ene
ming niet aebl eken. - H et ,·aadsbesluit tot 
verlaging van het salaris is niet onaantast
baa,· geworden door de overschrijdino door 
Ged. Staten van den in art. 35, Ze lid ge
stelden termijn van drie maa,ulen, daar de 
wet aan zoodanige overschrijding geenerlei 
gevolg ve,·bindt. 21 Oct. 

- K oninklijk beslui t . (Annenw et Art. 39. ) -
Nu patiënte op verzoe k van hare werkgeef
ster te U. zonder achterlatina van lij/goede
ren door hare moeder was weggehaald,, werd 
de band, die haar met deze aemecnte ver
bond, verbroken, zoodat de ge1neente U. niet 
11,eer als hare woonplaats in den zin van het 
B . W . kon worden beschouwd. Waar voorts 
niet is aebleken van het voo,·nemen van 
patiënte om hetzij te L., waa,· hare 11wetler 
woonde, hetzij te U., waarhee,~ zij na enkel e 
dag en terugkeerde, haar hoofdverblij f te ves
tigen, moet zij aeacht worden in oeene ge
meente woonplaats te heb ben gehad. 27 Oct. 

- Koninklijk besluit. (Annenwet Art. 40 .) -
W eliswaar heeft door het verstrekken van 
een · spoorkaa,·tj e door den co11miissaris van 
politie aan den armlastiae tot diens komst 
te B. invl oed vanweoe het genieentebestuur 
van G. meeaewerkt, doch nu het kaart je 
door den com1nissaris aan den armlastige is 
verstrekt op diens uitdrukkelijk verzoek, 
daar hij wilde trachten te B. in een zieken
huis te worden opaenomen, doet zich hier 
niet voor een aeval als bedoeld in het 2e lid 
van art. J,O. 27 Oct. 

- Besluit tot: 1°. nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 18 Juli 1912, S. 264, 
tot uitvoering van de artikelen 13, 16, 23, 
48 , 49 , 50 en 56 der Armenwet ; 2°. uit
voering van artikel 125 , eerste lid, der 

Ambtenarenwet 1929, voor zooveel betreft 
de ambtenaren bij de armenraden met uit
zondering van de secretarissen. 

S. 436. 11 Nov. 
- J{oninklijk besluit. (Armenwet A rt . 74 j0

• 

art. 20.J - E en wijzigino van het regle
ment van een weeshuis, dat blijkens zijn ge
schiedenis een onbetwist P rotestantsch ka-
1·akter heeft, wel ke strekt tot het openstel
len van het weeshuis voor alle weezen van 
welke gezindheid, ook, is in strijd m et de 
beste1nming van het weeshuis. 15 Dec. 

- Zie ook: Coll ecte. 
Automobielen. Z ie: M otorrijtuigwet. 
- Zie ook: Openbare middelen van vervoe,·. 
Baggerreglement. 
- Besluit tot wijziging van het Baggerregle-

ment, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
4 Juli 1927 (Stbl. 241). S. 435 . 10 Nov. 
Bedrijven. Z ie: Comptabil iteitswet . 
Begraafplaatsen. 
- K oninklijk besluit. (Wet op het begmven 

A.rt. 16.) - Nu de beg,·aafplaats na de 
voorgenomen uitb,·eidina zich zou bevind,en 
binnen den aJstand van 50 M eter van de aan 
appellant behoorencle we,·kplaats en loods, 
en 11,ede vaststaat, dat het woonhuis van 
appellant behoort tot de bebouwde kom en 
à,e werkplaats en loods slechts e,~kel e ,neters 
van dat woonhuis aJ staan, moet worden 
aangenomen, dat ook deze werkplaats en 
loorls deel van de bebouwde kom uitmaken. 
Derhalve is de voorgenomen uitbreiding der 
begi·aafplaats in strijd met de wet . 2 M ei . 

Begrootingen en Rekeningen. 
- Wette n tot verhooging, wijziging enz. van 

de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo
t ing voor 1930. 
I. 
Il. 
III. 
IV. 

v. 

VI. 
VIIA. 
VIIB. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

S . 577. 31 D ec. 
S. 545. 24 Dec. 
S. 552. 19 Dec. 
S. 194. 15 Mei . 
S. 457. 25 Nov. 
S. 573. 31 Dec. 
S. 79. 11 Mrt. 
S. 159. 23 April. 
S. 475 . 25 Nov. 
S. 574. 31 D ec. 
S. 538. 24 Dec. 
S. 578. 31 Dec. 
S. 37. 29 J an. 
S. 133. 27 Mrt. 
S. 152. 15 April. 
S. 580. 31 Dec. 
S. 461. 25 Nov. 
S. 490. 3 Dec. 
S. 582. 31 Dec. 

. S. 131. 27 Mrt. 
S. 589. 31 Dec. 
S. 592. 31 D ec. 
S. 598. 31 D ec. 
S. 62. 20 F ebr. 
S . 605 . 31 D ec. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S . 259, res
tanten op enkele a rtikelen van het IV de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
di enstjaar 1930 worden toegevoegd aan over
eenkomstige a rtikelen van het IVde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het di enstjaa r 
1931. S. 483. 30 Nov. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
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24 der Comptabiliteit5wet 1927, S. 259" res
tanten op enkele artikelen van het Vde 
Hoofd tuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vde Hoofd
stuk der Ri.iksbegrooting voor het dienstjaar 
1P~1 S. 480. 30 Nov. 

- Besluit tot overbrenging van Crisisuitgaven 
van het vijfde Hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1930 naar de be
grooting van het Leeningfonds 1914 voor 
het d ienstjaar 1931. S. 568. 31 Dec. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteit5wet 1927, S. 259" res
tanten op enkele artikelen van het Vide 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930 worden toegêvoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vide Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1931. S. 559. 30 Dec. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteit5wet 1927, S. 259" res
tanten op enkele artikelen van het VIide 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het VIide Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1931. S. 253. 13 Juni. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteit5wet 1927, S. 259" res
tanten op enkele artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het VIIIste Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 
1931. S. 413. 7 Oct. 

- Be luit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteit5wet 1927, S. 259" res
tanten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1930 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IXde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1931. S. 350. 27 Juli. 

- Besluit, waarbij met toepassing van ·artikel 
24 der Comptabiliteit5wet 1927, S. 259, het 
restant op een artikel van het Xde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het di enstjaar 
1930 wordt toegevoegd aan het overeenkom
stige artikel van het Xde Hoofdstuk der 
);l,ijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 

S. 441. 19 Nov. 
- Besluit, waarbij met toepass ing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, een 
restant op een artikel van het elfde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1930 wordt toegevoegd aan het overeenkom
stige artikel van het elfde Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 

S. 405. 26 Sept. 
- Wetten tot vast5tell ing van de volgende 

hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1931. 
II. S. 74. 11 Mrt. 
III. S. 87. 16 Mrt. 
IV. S. 115. 19 Mrt. 
V. S. 123. 26 Mrt. 
VI. S . 118. 20 Mrt. 
VUB. S. 125. 26 Mrt. 
VIII. S. 82. 14 Mrt. 
IX. S. 139. 28 Mrt. 
X . S. 80. 13 Mrt. 
XI. S. 126. 27 Mrt. 

- Wetten tot verhooging, . wijziging enz. van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo
ting voor 1931. 
I. 
V. 
VI. 

VIIA. 
VIIB. 
VIII. 

S. 544. 24 Dec. 
S. 208. 28 Mei. 
S. 322. 27 Juli. 
S. 609. 19 Dec. 
S. 326. 27 ,Juli. 
S. 327. 27 J uli. 
S. 490. 3 Dec. 
S. 584. 31 Dec. 

X. S. 525. 19 Dec. 
XI. S. 601. 31 Dec. 

- Wetten tot vaststelling van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1932 . 
I. S. 540. 24 Dec. 
VIIA. S. 541. 24 Dec. 
XII. S. 642. 24 Dec. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Fonds voor 
de uitvoering van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1931. S. 75. 11 Maart. 

- Wet tot wijziging van de begrooting van 
uitgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het vestingstelsel voor het dienstjaar 1930. 

S. 583. 31 Dec. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

uitgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het vestingstelsel voor het dienstjaar 1931. 

S. 83. 14 Maart. 
- Wet tot vast5telling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het "Fonds ter 
verbetering van de Kustverdediging" voor 
het dienstjaar 1931. S. 84. 14 Maart. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene L andsdruk
kerij_ voor het dienstjaar 1931. 

S. 124. 26 Maart. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet (Stbl. 1928, n°. 249) , 
een bedrag uitgetrokken op de begrooting 
van het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
drukkerij voor 1930 wordt toegevoegd aan 
den overeenkomstigen post van de begroo
ting van genoemd bedrijf voor het dienst
jaar 1931. S. 188. 12 Mei. 

- Wet tot wijziging van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1930. 

S. 279. 9 JuH. 
- Wet, houdende verhooging van de begroo

ting van het Staatsbedrijf der Artillerie ,n
richtingen voor het dienstjaar 1930. 

S. 462. 25 Nov. 
- Beslui t, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet (S. 1928 , n°. 249) res
tanten op enkele artikelen van de begroo
ting van het Staat5bedrijf der Artillerie-In
richtingen voor het dienstjaar 1930 worden 
toegevoegd aan overeenkomstige artikelen 
van de begrooting van het Staatsbedrij f der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1931. S. 407. 30 Sept. 

- Wet tot vast5telling van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1931. S. 85. 14 Maart. 

- Wet tot wijziging van de begrooting van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1930. S. 579. 31 Dec. 

- Wet tot vast5telling van de begrooting van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
19 31. S. 77. ll Maart. 
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Wet tot W1Jz1gmg van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1929. 

S. 167. 23 April. 
- Besluit, houdende aanwijz ing van over

schotten op de begrooting van uitgaven van 
het Staatsbedrij f der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1930, welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kredieten voor het dienstjaar 1931. 

S. 495. 5 Dec. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van het Staatsbedrijf der Postel'ijen, 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1931. S. 138. 28 Maart. 

- Wet tot verhooging van de begrooting van 
het Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden 
voor het dienstjaar 1930. S. 590. 31 Dec. 

- \Vet, houdende vaststelling van de begroo
ting van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1931. 

S. 141. 28 Maart. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van u itgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1930. 

S . 132. 27 Maart. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

uitgaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1930. S. 491. 3 Dec. 

- Wet tot wijziging van de begrooting van 
uitgaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1930. S. 593. 31 Dec. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1931. 

S. 140. 28 Maart. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van de Staatsmijnen in Lim
burg voor het dienstjaar 1930. 

S. 591. 31 Dec. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van de Staatsmij nen in L imburg voor 
het dienstjaar 1931. S . 142 . 28 Maart. 

- Wet tot wijziging van de begrooting van 
uitgaven van het . Wegenfonds voor het 
dienstjaar 1930. S . 594. 31 Dec. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Wegenfonds 
voor het dienstjaar 1931. S. 143. 28 Maart. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1931. 

S. 76. 11 Maa1·t. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1931. S. 567. 31 Dec. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1931- 1932. 

S. 78 . 11 Maart. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van de 

ontvangsten en uitgaven van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds voor het dienstjaar 
1930. S. 526. 19 Dec. 

- \Vet tot va tstelling van de begrooting van 
de ontvangsten en uitgaven van het Al ge
meen Burgerlij k Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1931. S. 36. 29 J an. 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
'>egrooting van ontvangsten en uitgaven van 

net Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor 
het dienstjaar 1931. S. 286. 9 Juli. 

- Wet, houdende definitieve vaststelling van 
het slot der rekening van uitgaven en ont
vangsten van Nederlandsch-lndië over het 
dienstjaar 1926. S. 473. 25 Nov. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 

ederl andsch-lndië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III van de be
groot ing van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1930. S. 27. 29 Jan. 

~ Wet, houdende goedkeuring van het be
s! uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-lndië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling III van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1930. S. 234. 2 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-lndië tot nadere wijziging en 
aanvull ing van Afdeeling III van de be
grooting van ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1930. S. 273. 9 J uli . 

- Wet, houdende goed keuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvull ing van Afdeeling _JIJ A van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1930. S. 28. 29 J anuari. 

. - Wet, houdende goedkeuring van het be
s! uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststell ing van Af
deeling III B {Opiumfabriek) van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1930. S. 29. 29 Jan. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deel ing III C {Pandhuisdienst) van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1930. S. 30. 29 Jan. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling VI van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1930. S. 31. 29 Jan. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
si uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VIA {'s Lands Kina- en Thee
onderneming ) van de begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1930. 

S. 32. 29 J an. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

si uit van den Gouverneur-Generaal van 
ederl andsch-Indië tot nadere wijziging en 

aanvulling van Afdeeling IX van de be
grooting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1930. S. 33. 29 J an. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 

ederlandsch-lndië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling IX van de be
grooting van ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1930. S. 232. 2 Juni . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling IX A {Militaire graslanden) van 
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de begrooting van Tederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1930. S. 34. 29 Jan. 

- Wet, houdende goedkeu1·ing van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 

ederlandsch-Indië tot va tstelling van Af
deeling IX B (Reproductiebedrijf van den 
Topografischen Dienst) van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1930. S. 35. 29 Jan. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indi ë tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling X van de be: 
grooting van ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1930. S. 233. 2 Juni . 

- Wet, houdende verhooging van het krediet
bedrag, dat benoodigd zal zijn voor de voor
ziening in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst hier te lande gedurende het 
jaar 1931. S. 275. 9 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 

ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling I van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 209. 30 Mei. 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

103 van Hoofdstuk I van Afdeeling I van 
de begrooting van ederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1931. S. 210. 30 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indi ë tot vaststell ing van Af
deeling II van de begrooting van Neder
Iandsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 211. 30 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling III van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 212. 30 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling III A van de begrooting van eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 213. 30 Mei . 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling III B van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 214. 30 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

s1 uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling III C van de begrooting van Neder
l andsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 215. 30 Mei. 
- vVet, houdende goedkeuring van het be

sluit van d<m Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling IV van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 216. 30 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

slui t van den Gouverneur-Generaal van 
Tederlandsch-Indië tot vaststelling van Af

deeling V van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 217. 30 Mei. 

- Wet, houdende vaststelling van den post 
512 van Hoofdstuk 11 van Afdeeling V van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1931. S. 218. 30 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling V A van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het di enstjaar 1931. 

S. 219. 30 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vastste11ing van Af
deeling VI van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 220. 30 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VIA van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 221. 30 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nedel'landsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VII van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 222. 30 Mei . 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

706 B van Hoofdstuk II van Afdeeling VII 
van de begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1931. S. 223. 30 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
slui t van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VIII van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 224. 30 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

slui t van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling IX van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 225. 30 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling IX A van de begrooting van Neder
landsch-Ind ië voor het dienstjaar 1931. 

S. 226. 30 Mei. 
- ,vet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederland oh-Indië tot vaststelling van Af
deeling IX B van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 227. 30 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

s! uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelli ng van Af
deeling X van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

S. 228. 30 Mei. 
- vVet, houdende vaststelling van den post 

1007 van Hoofdstuk II van Afdeeling X 
van de begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1931 . S. 229. 30 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 

ederlandsch-Indië tot wijzigi ng en aanvul
ling van Afdeeling I van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 562. 31 Dec. 
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Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling II van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 332. 27 Juli . . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstj aar 1931. S. 333. 27 Juli . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeel ing III van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 488 . 3 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s! uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 563. 31 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
slu it van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvull ing van Afdeeling III van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S . 602 . 31 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling III A van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 334 . 27 Juli . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
si uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III A van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 564. 31 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van li.et be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling IV van de begrooting 
rnn Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 335. 27 Juli . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indi ë tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling IV van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 603. 31 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
slu it van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling V van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 336. 27 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling V van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1931. S. 604. 31 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling V A van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 337. 27 J uli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VI van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 338. 27 Juli . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VII van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 339. 27 Jul i. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VIII van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 565: 31 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling IX van de begrooting 
vau Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 340. 27 Juli . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling X van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. S. 341. 27 Juli. 

- Wet, houdende voorz iening in de behoefte 
aan kasgeld voor den Indischen dienst ge
durende het jaar 1932 . S. 606. 31 Dec. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot der 
rekening van de koloniale uitgaven en ont
vangsten voor Curaçao over het dienstjaar 
1927. S. 112. 18 Maart. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot der 
rekening van de koloniale uitgaven en ont
vangsten voor Curaçao over het dienstjaar 
1928. S. 600. 31 Dec. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot der 
i-ekening van de koloniale uitgaven en ont
vangsten voor Suriname over het dienstjaar 
1927. S. 111. 18 Maart. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot der 
rekening van de koloniale uitgaven en ont
vangsten voor Suriname over het dienstjaar 
1928. S. 550. 24 Dec. 

- ~ 7et, houdende wijziging van de Surinaam
sche begrooting voor het dienstjaar 1929. 

S. 511. 19 De~. 
- Wet, houdende vaststelling van de Surinaam

sche begrooting voor het dienstjaar 1931. 
S. 235. 2 Juni . 

Belasting·en. (Rijks Directe) 
- A,·,·est van den Hoogen Raad. (Fw . art. 1 ; 

Wet !nv. 's Rijles dfr. bel . art. 1.) - De 
Ontvange,· van 's Rijks dir. bel . 1nist de 
bevoegdheid, te,· invordering dier belastin
gen, het faillissement van den belasting
schuldige te verzoeken. D e wet van 1845 
bevat een gesloten geheel van invorderings
n,aat,·egelen . Daarbij zou zeer zeker ook 
van de bevoegdheid tot het tl.oen failliet ver
kla,·en of het doen ve,·kla,·en in staat van 
kennelijk onvermogen van den belasting
schuldige zijn gewag gemaakt, wanneer de 
wetgever den ontvanger naast de in de wet 
aangegeven middelen nog voonnelde be
voegdheid te,· beschikking had willen stel
l en. (Anders Proc .. Gen . Tak). - Proc.Gen. 
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bovendien: Voor de vraag, of de schulde
nai,,r verkeert in den toestand van te hebben 
opgehouden te betalen 1naakt het geen ve,·
schil, of hij niet ,wit of niet kan betalen. 
[!. c. was de failli etverklaring uitgesp,·oken 
op aanv,·age van den Ontvange,· van 's R ijks 
di,·. bel., te,·wijl het H of in aanm erking 
nam, dat ook de Gemeente schuldeischer 
was en de schuldenaa,· in gebreke was ge
bleven m et het voldoen van beide belas
tingschulden.] 21 D ec. 

- Zie: Dividend,_ en Tantièmebelasting. 
I nkomstenbelasting. ( Rijks) 

,, Verniogens- en V erdedigingsb elasting. 
Benzine. 
- Rondschrijven van den JJfinister van Staat. 

1Jfiniste1· van B innenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen beti·ef
fFnàe : opsl,ag en ve,·voer van benzine. ( V er
val g op schrij ven van 29 Januari 1924.) 

Bier. Zie: Warenwet. 
Borgtochtenwet. 

SO Jul i. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. artt. 
59, 199, 409; Gem.borgtochtenwet art . 13.) 
- Nu het H of, ofschoon van oo,·deel, dat 
de uitspraak van den Minister beslissend is, 
nochtans een eigen onde,·zoek naar eischers 
aansprakelijkheid voor het tekort heef t in
gesteld en die aansprakelijkheid heeft aan
genomen, welke beslissing ten gevolge van 
het fal en van het eerste cassatiemiddel in 
stand blijft, kan een onderzoek naa,· het 
tweede ,niddel, waarbij een tweed e zelfstan
dige grond van 's H ofs beslissing (te weten, 
dat het oordeel van den M inistei· beslissend 
is) wordt aangevallen, achterwe ye blijven. 
- Adv.-Gen. B esier: 's H ofs beslissin g, dat 
het oordeel van den M iniste,· beslissend is, 
ook voo,· den betalingsplicht van den amb
tenaar tegenover de gemeente of tegenover 
den borg, is onjuist. De desbetreffende grief 
kan echter niet tot cassatie leiden, omdat 
het H of nog op een anderen zel fstandigen 
g1·ond zijn beslissing heeft doen steunen, 
,vel ke grond juist is, t enzij de daarbij aan
genomen f eiten door de uitkomst van een 
eventueel te houden getuigenverhoo,· moch
ten worden te niet gedaan. - Hooge Raad: 
Door de overweging, dat partijen hebben 
geconcludeerd voor eisch en voor antwoord 
gelijk in die conclusie is vermeld, heeft het 
H of geenszins den inhoud d e1· gewisselde 
conclusies in zijn arrest overgenomen. Daar
om 1nist het middel, waarbij is ges teld, dat 
het H of over een gedaan bewijsaanbod niet 
zo•u hebben beslist, feitelijken g1·ondslag. 
[1'en ove,·vloede voe!J t de H. R. hieraan toe, 
dat het gestelde bewijsaanbod, ueMjk uit 
's H ofs arrest blijkt, toch door het H of niet 
ter za ke dienende zou zijn geacht .] - Anders 
Adv.-Gen. B esie1· ,net betoog, dat het ,nid
del wèl f eitelijken grondslag heeft en dat 
het ook gegrond is, daar het H of zich over 
het bewijsaanbod had moeten uitlaten, 
waaruit volgt dat het a,-rest, wat het rechts
punt betreft, niet behoorlijk m et redenen 
·is omkleed. 5 J uni. ( Blz. 291.) 

Bosch wezen. 
- Besluit, houdende algemeene voorschr iften 

ter voorkoming van nadeel door de iepen-

ziekte en den grooten en kle inen iepenspint
kever . S. 136. 28 Maart_ 

Boter en l\Iargarlne. 
- Besluit, tot intrekking van het Koninklijk 

Bes] uit van 26 Augustus 1915, S. 377, en 
tot vaststelling van een nieuw Reglement 
voor de Rijkszuivelschool te Bolsward. 

S. 182. 2 Mei. 
- Besluit tot wijziging van het Margarine-

besluit (S. 1925, n°. 417) . S. 446. 21 ov_ 
Bru gg·en. Zie: Scheepvaart. 
Burg·erlljke Stand. 
- .4 rrest van den H oo9en Raad. (B. W. art . 

70; R v . art. 828 .) - [ Vorderin!} van dn, 
0. v. J. tot doorhalin9 van een akte va11 
de,; bu,·9. stand. E ischer doo,· de Rechtb. 
niet-ontv. ve,·klaard in zijn vorde,·ing. B e
schikking d-oor het H of bevestigd. Cassatie
beroep inuesteld door den 0. v . J .] - De 
0. v . J., de doorhaling van een akte van 
den buru. stand aan de R echtb. verzoekende, 
treedt daarbij op als hoofdpa,·tij en heeft 
d-us, vol gens art. 328 R v ., de gewone wijze 
van rechtsvordering te vol9en . H ij kan d-us 
wel in hooge,· beroep ko·men tegen de be
schikking d er R echtb., waa,·bij hij in zijn 
·vordering niet-ontv . is verklaard, rnaar hij 
is niet bevoegd- om cassatiebemep aan te 
tee kenen tegen de door het H of gegeven 
beschikking, daar hij bij het H of niet de 
functie van P roc.-Gen. bekleedt, aan wien 
die bevoegdheid uitsluitend, als representee
rende den verzoeke,· in hooge,· beroep, to e
komt. 12 J an. 

- Arrest van den H oo gen Raad. ( B. W. artt . 
17 en 31). - Noch in art. 31 B . W., noch 
in al't . 17 B. W. , noch in een andere wets
bepaling is voorgeschreven, dat de akte van 
geboorte zou ·moeten vermelden den datum 
waarnp het huwelijk van de ,noede,· van een 
na den dood des vaders ueboren kind door 
den dood van haar echtgenoot is ontbonden. 
T en onrechte wordt in het vonnis be,·oep ge
daa,n op art. 17 B . W ., dawr de A 1nbtenaar 
v . d . Burg. Stand hier ni,et is verplicht ver
klaard andere verklaringen van de venchij
nende partijen in de akte op te nen,en, dan 
die betr ifende de f eiten, welke volgens de 
wet de akte vennelden mo~t. - [De Ad,,. 
Gen. bo11endien: A l't . 17 ,noet niet opgevat 
worden in dien zin, dat de akte alleen zoude 
mogen bevatten dat 9ene, wat de wet uit
drukkelijk voorsch,-ijft. 1'e1b einde te weten 
of de naam v . d. vade,· in de akte 1nocht 
worden opgenomen, heeft de a,nbtenaar zich 
wel moeten vergewissen of het kind als wet
tig was te beschouwen en daart oe moeten 
onderzoeken op welk tijdstip de echtgenoot 
was overleden.] 29 Jan. 

- Rondschrijven van den M inister van B in
nenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
Gen,eentebesturen betreff ende briefwisselin{f 
,net Duitsch a,nbtena,·en v/d. burgerlijken 
stand. 9 April . 

Ch èqu e - en Girodienst. Zie : Posterijen, enz. 
Collecte. 
- Besluit tot ongegrondverklaring van het 

beroep, ingeste ld door het Bestuur der Ver
eeniging " Zonne traal", gevestigd te 's-Gra
venhage, tegen het besluit van Burgemeester 
en \Vethouders van Roosendaal en Nispen 



9 ALPHABETI SCH REGISTER 1931 C,D 

van 5 April 1930, houdende eene afwijzende 
beschikking op het verzoek van het genoem
de Bestuur om toestemming tot het houden 
van eene coll ecte. S. 54. 12 Febr. 

Comptabiliteit. 
- Wet, houdende wijziging van de wet van 

29 December 1928, S. 516, tot aanwijzing 
van den tak van Rijksdienst, omvattende de 
Staatsmijnen in Limburg, voor een beheer 
als bedoeld in artikel 88 der Comptabili
teitswet (Stbl. 1927, n°. 259). 

S . 109. 18 Maart. 
- W et tot wijziging van de wet van 29 De

cember 1928, S. 511, tot aanwijzing van den 
tak van Rijksd ienst, omvattende de Artille
rie-Inrichtingen, voor een beheer als bedoeld 
in artikel 88 der Comptabiliteitswet (Stbl. 
1927, n°. 259). S. 110. 18 Maart. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering van 
artikel 91 der Comptabil iteitswet 1927 (Stbl. 
259). S. 121. 24 Maart. 

- Wet, houdende kwijtschelding van eene 
vordering van het Rijk (Postchèque- en giro
dienst) op J. W. Holscher te Wi ldervank. 

S. 342. 27 Juli. 
Consignatiekas. 
- Wet, houdende regeling der strandvonderij. 

S. 321. 27 Juli. 
Curaçao. 
- Besluit tot nadere wijziging van het be

sluit van 3 Maart 1925 (Stbl. n° . 60, Publi
catiebl ad n°. 21) betreffende de rechtsple
ging bij de landmacht in Curaçao. 

S. 561. 30 Dec. 
- Zie ook: B egrootingen en R ekeningen . 

Dalllng:' 
Schee-p1Jaart. 

- Wet houdende goedkeuring dading Staat-
Dida~ . S. 168. 23 Apr il. 

- Wet, houdende machtiging tot het aangaan 
van een overeenkomst van dad ing betreffende 
de nalatenschap van mejuffrouw R. C. A. 
Kuyl. S. 330. 27 Juli. 

Dienstplicht. Zie: Militafre Zaken. 
Dll)loma. 
- Besluit tot w1Jz1gmg van het Koninklijk 

besluit, van den 25sten Juli 1925, S. 339, 
houdende: 1 °. instelling van een Staatsprac
tijkdiploma voor Handel en -Administratie; 
2°. vaststelling van een Reglement en een 
Programma van het examen voor dat di
ploma. S. 428. 30 Oct. 

Dlvltlend- en Tantièmebelasting. 
- Wet tot wijziging van artikel 6 der Wet op 

de Inkomstenbelasting 1914 en van de arti
kelen 5 en 6 der Wet op de Dividend- en 
Tantièmebelasting 1917. S. 38. 29 J an. 

- Vvet, houdende wijziging der wetgeving op 
de dividend- en tantièmebelasting. 

S. 328. 27 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het formulier voor 

het aangiftebiljet der dividend- en tantième
belasting tot het doen van eene volledige 
aangifte . S. 429. 3 Nov. 

- \Vet, houdende eene regeling betreffende 
het opleggen van voorloopige aanslagen in 
de div idend. en tantièmebelasting. 

S. 543. 24 Dec. 
Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht door ruiling, van mil i-

taire gronden onder Otterlo aan Teunis 
Ondersta! Jr. te Harskamp onder Ottel"lo. 

S. 281. 9 Juli . 
- vVet, houdende machtiging tot aankoop, ten 

behoeve van den Staat, van gebouwen eP 
erven, gelegen aan de Laan van Meerder
voort en aan de Van Speykstraat te 's-Gra
venhage. S. 283. 9 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de gemeente Geer
truidenberg van voormalige vestinggronden 
n. a . te Geertruidenberg. S. 285. 9 Juli. 

- \Vet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan het Bisdom van 
's Hertogenbosch van het huis en tuin te 
's-Hertogenbosch, P eperstraat 21. 

S. 287. 9 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht, door ruiling van grond 
onder Wageningen, aan de Gemeente Wa-

geningen . S. 329. 27 Juli . 
- W et, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de Onze Lieve Vrnu
we Stichting aan den Zuidsingel te Amers
foort, van het bouwterrein aan de Daam 
Fockemalaan aldaar, Sectie C. nos . 2583 en 
2584 en n°. 3369 ged. S. 459 . 25 Nov. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de Gemeente Amster
dam van eenige perceelen weiland in den 
Rietwijkeroorderpolder onder Nieuwer-Am
stel. S. 460. 25 Nov. 

- ,vet, houdende goedkeuring van de onder
handsche overdracht, door rui l ing van grond 
te Delft aan P. Simons te 's-Gravenbage. 

S. 581. 31 Dec. 
Drankwet. 
- Besluit, houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door P. Lamberty, te G0leen. 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Limburg, van 27 Juni 1930, La . 6508/7 
K ., 2e afd., waarbij hem een logementsver
gunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein is geweigerd. S. 1. 2 Jan. 

- Beslu it tot vernietiging van het besluit van 
Burgemeester en \Vethouders van Staphorst 
van 17 Sept,ember 1930, waarbij afwijzend 

is beschikt op het verzoek van M. Morsink, 
caféhouder a ldaar, tot plaatsing Yan zijn 
naam op de lijst, bedoeld in artikel 13 der 
Drankwet. S. 114. 18 Maart. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Oss van 
28 Mei 1930, waarbij aan M. van Orsouw, te 
Oss, verlof werd verleend voor den verkoop 
van alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterken drank. S. 150. 14 April. 

- Wet tot wijziging van artikel 66 dei· Dr:ink
wet, gewijzigd bij de wet van den 28en 
Maart 1930 (Stbl. n°. 130) . 

S. 1 53. 16 April. 
- B eschikkino van den H oooen Raad. ( V er

gunnin ysrecht in de u emeente H eerlen.) -
D e Raad van B eroep vour de di,·ecte belas
tingen is bevoe!td orn kennis t e nemen van 
bezwaren 6egen een aanslau in het vergun
ningsrecht. Dat de artt. 258-262 (oud) der 
gem eentewet ingevnlge de artt. 20, lid 1, en 
21, lid 4, de,· drankwet niet van toepassing 
zijn, staat het beroep op den 1·echte1· in be
lastingzaken geenszins in den weg. 6 ilfei . 

' - Besluit tot sch01"sing van de besluiten van 
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Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Tiel dd. 11 Mei 1931, nos . 261 en 262, tot 
wijziging van de akten van vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein, 
staande ten name onderscheidenlij k van de 
firma Den Biezen en Co. te Tiel en van de 
fimrn H . Meursing en Co. te Amersfoort. 

S. 243. 11 Juni. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 11 Juni 1931, S . 243, waarbij de 
beslu iten van Burgemeester en Wethouders 
van Tiel van 11 Mei 1931, n°. 261 en 262, 
tot wijziging van de akten van vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein, staande ten name onderscheidenlijk 
van de firma Den Biezen en Co. te Tiel en 
van de firma H . ·Meursing en Co. te Amers
foort, werden geschorst. S. 348. 27 Juli. 

- Besluit tot vernietig ing van de besluiten 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van 8/13 J uni 1931, waarbij C. G. Wi lten
burg, eerder weduwe van G. P . de Haas, 
thans echtgenoot van Th. Meijer te Voor
schoten, niet.ontvankelijk werd verklaard in 
het beroep door haar ingesteld tegen het 
bes! nit van burgemeester en wethouders van 
Voorschoten van 9 Februari 1931 en waarbij 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Voorschoten van 11 :Maart 1931 , met 
ongegrondverklaring van het door haar daar
tegen ingestelde beroep, werd gehandhaafd. 

S. 430. 5 Nov. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

burgemeester en wethouders va n Voorschoten 
d.d. 30 Apri l 1931 , waa rbij de vergunning 
van J. M . R. iese, aldaar, van het perceel 
Haagweg n°. 4 werd vermeld naar Knip
laan n° . 2. S. 431. 5 Nov. 

-- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holl a nd van 
6 Mei 1931, waarbij de beschikking van bur
gemeester en wethouders van Diemen, waar
bij de aan G. Ruijter te Castricum verl eende 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein op grond van artikel 28, 
onder 2°. der Drankwet is ingetrokken, werd 
vernietigd. S. 440. 17 Nov. 

- W et, houdende bepalingen tot regel ing van 
den kle inhandel in a lcoholhoudende dranken. 

S. 476 . 26 Nov. 
Drinkwaterleiding. 
- Wet, houdende intrekking van de beschik

baarstell ing bij de wet van 21 November 
1924, S. 517, van een renteloos voorschot uit 
' s Rij ks schatkist ten behoeve van de N a am
looze Vennootschap W aterle iding Maatschap
pij voor Z uid-Limburg . S . 552. 24 Deo. 

Eieren. Zie: Wa1·enwet. 
Fabrieken. Z ie: H irulerwet. 
Faillissement. 
- Ar,·est van den H oogen Raad. ( F w. artt. 1, 

15; Ge,neentewet artt. 148, 179.) - Fail 
lietverklaring in cassatie vernietigd en de 
oorsp1·. aanvrager ( gemeente R otterdam) 
alsno g niet-ontv . verldaard in het ve,·zoek 
tot faill ietverldaring . - Vaststelling fail 
lissen,entskosten en salaris curator. -Arrest 
in het openbap,r uitgesproken. 

12 Jan. (Blz. 274). 
- Arrest van den H oouen Raad. (Fw. art. 1 ; 

W et l nv. 's Rijles dir. bel. art. 1.) - D e 
Ontvanger van 's Rijks dir . bel. mist de 

bevoe gdheid ter invordering die,· belastin
gen, het f aillissem ent van den belasting
schuldige te verzo eken. D e wet van 1845 
bevat een gesloten geheel van invorderings
n,aatregel en. Daarbij zou zeer zeker ook 
van de bevoe gdheid tot het doen failli et 
ve1·klaren of het doen ve1·klaren in staat 
van kennelijk onvern,ogen van den belas
tingschldige zijn gewag gemaakt, wannee1· 
d e wetgever den ontvan ger naast de in de 
wet aangegeven middelen nog voormelde 
bevoe gdheid ter beschikking had willen 
stell en. (Anders Proc.-Gen. Tak). - P ,·oc
Gen. bovendien : Voor den vraag, of de 
schuldenaarr verkeert in den toestand van te 
heb ben opgehouden te betal en m,a,akt het 
geen verschil, of hij niet wil of niet kan 
betal en. [I . c. was de failli etve1·kla1·ing uit
gesp1·oken op aanvrage van den Ont11anger 
van 's R ijks dir. bel., t erwijl het Ho f in 
aanmer king na,n, dat ook de Gemeente 
schuldeischer was en de schuldenawr in ge
breke was gebleven met het voldo en van 
beide belastingschulden.] 21 D ec . 

Flnanciëele verhoudin g. 
- N°. 16790/7 Januari 1931, N°. 162. B esl is

sing van den M inister van B innenlandsche 
Zaken en Landbouw en den Jfiniste,· van 
Financiën. - Uitvoe,·ing van rk W et op d e 
financieel e ve,·houding tusschen he,t R ijk en 
de ge1neenten . - A rt. 9, l ett e,· u Kon. B e
sluit 4 Novem ber 1929, S. 476. 'l'oelage aan 
kweekeling. 2 J an. 

- K 0
• 16793/7 Januari 1931, N° . 166. B esl is

sing van den M iniste,· van B innenlandsche 
Zaken en Landbouw en, den M inister va.n 
Financiën. - Uitvoering van de W et op de 
Financieele ve,·houding tusschen het R ijk e,i 
d e gem,eenten. - A,·t . 9, l ette1· u K on. B e
sluit 4 Nove,nbe,· 1929, S . 476. Jaarw edde 
en kosten woning armen-geneesheer. - R e,vte 
en aflossing geldbeening. - P ensioenpi·em iP. 
- Subsidie R ijk en P1·ovincie. - V e1·haal 
pensioen. 2 J an. 

- N°. 16794/7 Januari 1931, N°. 164. B esl is
sing van d e1v M inister van Binnenla.ndsche 
Z aken en Landbouw en den Ministe,· van 
Financiën. - Uitvoering van de W et op de 
financieele verhouding tusschen het Rijk en 
d.e gem,eenten . - Art. 9, l ett er u K on. B e
sluit 4 Novem ber 1929, S. 476. R ente waar
borgsommen art . 79, l id 5 Lage,· Onderwijs
wet 1920. 2 Jan. 

- N° . 16795/7 Januari 1931, N° . 161. B eslis
sing van d.en M inister van Binnenlandsche 
Z aken en T.,,,a,ndbo·uw en den M inister van 
Financiën. - Uitvoering van de W et op de 
financieele verhouding tusschen het Rijk en 
de gemeenten. - A rt. 9, l ette,· u K on. B e
sluit 4 Nove,nber 1929, S . 416 . Huwrwaa1·d,e 
woningen poli t iie . - Ad,ninistratieve boe
king. 2 J an. 

- N°. 16786/7 Janua,·i 1931, N° . 172 . B eslis
sing van den M iniste,· van B innenlandsche 
Zaken en Landbouw en den M inister van 
Financiën. - Uitvoering va.n de W et op de 
financieele ve,·houding tusschen het Rijk en 
de gemeenten. - Art. 9, l etter u K on. Be
sluit 4 Novem ber 1929 , S. 416. K osten van 
ad,ninistratieve openbaa,· gewoon lage,· on
d,enoijs. 2 J an. 

- N°. 16796/7 Januari 1931, N°. 168. B esl is-
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sing van den Minister van Binnenlandse/ie 
Zaken en Landbouw en den M·iniste,· vaa 
Financiën, - U-itvo ering van de W et op de 
f inanciëel e ve1·houding tusschen het R ijk en 
cle gern ecnten. - Art, 9, l ett er ·u K on, B e
sluit 4 No vernb e,· 1929, S. 476, K osten tel e
foontoesMl. - IJ'.osten dood,;chouw. 2 Jan. 

- N°, 16783/7 Januai·i 1931 , N°. 169. B esl is
sing ?!an den M iniste,· van B innenlandsche 
Z eiken en Landbouw en den Ministe,· van 
Financiën. - Uitvoe,·ing van de W et op 
d e financiëel e verhouding t,isschen het Rj,j k 
en de ge,neenten. - A,·t. 9, l ette,· ,, Kon. 
B esluit lf Novernb e,· 1929 , S. 476 . R ente en 
aflossing geldZ.eening. 2 Jan. 

- N° . 16787/7 Januari 1931 , N°. 170. B eslis
sing 11an den Minister van B ·innenland.1che 
Zaken en Landbouw en den M inister van 
Financiïn. - Uitv oe,·ing vcm de W et op de 
f inanciëele verhouding tueschen het Rijk en 
de gemeenten. - A ,·t. 9, lette,· u K on. B e
sluit 4 Novernber 1929, S . 476. Maatregelen 
in het belang van de •veiligheid van het ve,·
keer. 2 Jan, 

-- Beslui t tot het vaststellen van formulieren 
voor de aangiftebiljetten der inkomstenbe
lasting, der gemeentefondsbelasting, der ver
mogensbelasting en der verdedigingsbelas
ting I. S. 12. 13 J an. 

- B es.chikking van de Minister van Staat, 
Jfinis te1· van B innenlandse/i e Zaken en 
L andbouw en de Minist,e1• van Financiën. 
( Dec. ex art. 22, tweede lid, K. B. van 4 
l',nv. 1929, S. 476, - Uitgaven wegem ver
st,·ekking van voedsel en kleeding aan 
schoolgaande kinde,·en beho01·en, gel et op 
de 01nstandigheid, dat zoodanige ve,·strek
king blijkem art. 36 l ee,·plichtwet plaats 
hee ft te,· bevo1·d,e1·ing van het schoolbezoek, 
niet tot de kost en van armenz01·g. 23/31 Jan, 

- R onMchrijven van den Ministe,· van Staat, 
,1finister van B innenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gedeputeerde Staten de,· 
provinciën, betreff ende W et financieel e v-er
houdingen ( gcm eentrlijke inkornstenbelas
ting) , 11 M ei . 

Fondsen. Zie: Schuld. (Nationale) 
Gedistilleerd. 
- Wet tot verhooging van den accij ns op 

gedistilleerd. S. 25. 29 J an. 
- Zie ook: T ractaten. 
G·eldleening·en. Zie: Schuld. (Nationale) 
Gemeentebelastin gen. 
- B eschikking van den H oogen R aad d,e,· 

K ederlanden. - B elasting op tooneel vertoo
ningen te 1'iel. - Kmchtens atrt. 265 b, in 
ve1'band ,net het tweede l id van a1't . 265 c 
d.e,· Gerneentewet was de Raad van B e,·oep 
bc.voegd o,n van het beklaa van belangheb
bende ov,e,· eene beslissing van den gemeen
teraad O'ver een verzoek om, t eruggave van 
betaalde belasting op d,e tooneel vertooningen 
kennis te nemen. - Aan a,·t. 265 b der Ge
meentewet ligt het beginsel ten gronMlag, 
dat de besl issin [J ove,· een v,erzoek tot ont
heffing van belastina toekomt aan den ge-
1neente1·aad. H ie,·uit volgt , dat die gerneen
t eraad en in hoo ge,· beroep de R aad van 
B eroep moet k,innen beoo,·deelen of de fei
t en, waa,·op een ve,·zoek om ontheffing van 
belasting rust, geg,·ond zijn, zoodat ee»e 
bepaling in de belastingve,·o1'dening vol gens 

welke ten genoegeib vcm Bu1'gem eeste,· en 
W ethouders de besteding van de opbrengst 
moet zijn aangetoond niet bindend is. 14 Jan . 

- Arrest van den Ho oaen Raad. (Ve,·o1'd. 
V ermakelij k loeidsbelasting voo1' Schiedam 
art . 6 ; W et Alg. B ep. art. 11 .) - [A,·t . 6 
de,· verord. ve,·biedt cian ondernemers van 
vermakelijkheden pe?'Sonen toe te laten, die 
niet voorzien zijn v . e. toegangsbewijs dat 
van weae het Ge,neentebestuur is ve,·strekt 
of geste,npeld en dat nie t ,·eeds voor een 
v1·oege1·e vel'lnakelijkheid is geb,·uikt. De 
bezoeke,· werd i. c. tot de vertoonin2 toege
lat en, nadat hij zich v . e. to egangsbewijs had 
voo,·zien, dat echte,· bij den ingang de,· zaal 
op last v . d. exploitant wede,· werd inge
nomen.] - De opvatting der Rb ., ,,dat toe
laten ook geschiedt op elk oogenblik, dat de 
binnengetreden persoon in de inrichting ver
toeft met uitdrukkelijke of stilzwijgende to e
stenirning va n den onderne1ner", is niet j'Uist. 
,,Toelaten" van een :Persoon tot een ve1·1na
kelijkheid doo,· den onderne,ne,· heeft plaats 
op het oogenblik, dat deze ,er in to es te,nt, 
dat die pe,·soon bij de ve,·makelii kheid ver
toeft. De omstandigheden, waaronder die toe
lating plaats had, l everen de nvaatstaf op ter 
beoo,·deeling, of aan de voo,·schriften van 
art. 6 is voldaan, - ook t. a, v . het verd,er 
ve,·toeven bij de ve1'7nakelijkheid. - Uit de 
bewijsmiddel en kan niet wo,·den afgel eid, 
dat rnquirant zich aan het telastgelegde hee ft 
schuldig ge,naakt . V ernieti ging v. h. vonnis 
en verwijzing de,· zaak. [A nders de Proc.
Gen.]. 19 Jan. (Bl z. !276 ) . 

- B eschikking van den H oo gen Raad, - Uit 
de artt. 232 en volgend e der Gemeentewet 
en a,·t. 147 de,· Grondwet volgt, dat een 
plaatsel ijke belasting en d,is ook een daar
mede gelijkgestelde heffing, als bedoeld in 
ai·t. 238 d,e,· Gemeentewet , wo,·dt inge·voerd, 
gewij zigd of afgeschaft bij een besluit van 
den Ge,neenteraad, welk besluit, na verslag 
van Ged. Staten, doo,· den Koning moet 
worden goedgekeurd. M et deze ,·egeling is 
onve1·eenigbaa1·, dat een gem eente bij over
eenk01nst rechtsgeldig zou kunnen af wij ken 
van de bepalingen eene,· bes taande belas
tingverordening. Vrijstelling van belasting 
kan uitslnitend berusten op we bepalingen 
cle,· ve,·ordewing zel ve, niet op zulk een over
eenkomst. 6 Febr. 

- B eschikking van den H oogen Raad. -
Straatb elasting de,· ge1neente Haarl e1n. -
De Raad van B eroep hee ft terecht geweigerd 
om ie t,·eden in een onde,·zoek van de be
wering van belangheb bende, dat bij een 
juiste toepassing de,· ve,·ordening zijn aan
slag op een liooger bed,rag had moeten zijn 
gesteld . - Trn,ne,·s hield de klacht van be
langlieb beru.le niet in, dat hij t en onrechte 
of tot een te hoog bedrag was aangeslagen, 
doch dat dooi· een niet juiste toepassing der 
verordening de belangen der gemeente 
Haarl em werden geschaad. - E en R aad 
van B eroep voo,· de Di,·ecte B elastingen is 
niet geroepen in dit opzicht voor de gern een
tebclangen te waken en belanghebbende had 
bij de door he,n aan den Raad o•vergel egdc 
vraag geen belang, daar de R aad, zoo d,e 
grief gegrond was, slechts den aanslag had 
kunnen handhaven en niet bevoead was noch 
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om dezen te verhoogen noch om dien te ve r
n ietigen op grond dat kij lager was dan een 
juiste toepassing der verordening zou mede
brengen . - Al heeft de Raad ·van B ero ep 
in de tweede ovcru:eging zijne,· uitspmak de 
conclusiP van het beroepschrift niet juist 
weergege·vcn, zoo is de belanr,hebbende in 
het onderhavige geval daardoor niet bena
deeld, - 'l'en onrechte hee ft de R aad van 
B ero ep uel anghebbende in zijn beroep niet
ontvankel ijk ve,·klaa,·d, waar hij aan art. 
265 b, Se l id, de,· Gem eentewet de bevoegd
heid ontlee nde om van eene beschikking 
dooi· den Gem eenteraad op zij n bezwaar te
gen den aansla(} gegeven bij den Raad in 
bc,·oep te komen. D e aanslag wordt gehand
lwafd. 35 Febr, 

- A,·res t van den H oo gen Raad. ( Gem eente
wet art. 135; W egenbelastingwet a,·tt. 3 en 
41 ; V erordening heff ing belasting op wegen 
rnn W ildervank ai·t. 2.) - In art. 3, derde 
l id van de W egenbelastingwet wordt de be
lasting, wel ke wordt geheven ter zake van 
het ,·ijden op den openbaren we g ,net een 
motonijtuig op meer dan twee wiel en, ver
hoogd. indien door 1niddel van dat rij tuig 
een ,ij- of voertuig anders dan langs spoor
sta·ven wordt voo1·tb ewo gen . Waa,· ook 
dorsch?nachines en stroopersen rijtuigen zijn 
in d en zin van oenoemd a,·ti kel, volr,t daar
ui t, dat de V erordening op de heffing van 
belasting wegens het gebruik van we gen bij 
d e oem eente W ildervan k in beheer en on
derhoud, voo1·zoove1· deze ,noc fit bedoelen te 
belasten het gebruik van de daa,·bij ver
m elde we!]en m et dorschmachines en st1'0o
persen , ook indien deze worden bewogen 
cloor een motorrijtuig, als in strijd m et art. 
41 der W egenb elastingwet onverbindend is. 
- ( A nde,·s P roc ,-Generaal Tak.) 

2 Maart. ( Blz. 286). 
- Arrest van den H oor,en R aad. ( B aatbelas

ting de,· gem eente H ill egersberg.) - De 
st,·ekking van art. 242 d der Ge1neentewet 
is, dat de in dat wetsa,·ti kel bedo elde be
lasting enkel geheven mag worden van 
eigendommen, die gebaat zijn door een of 
1nee1· der daarin omschreven werken . H -ier
uit , volgt , dat een belasting-verordenin g als 
die de,· gem eente H illegersberg, die van 
zekere enkel daarin m et plaatsomscM'ijving 
aangeduide perceelen belasting hef t zonder 
dat daarbij als voorwaarde wordt gesteld, 
dat deze perceelen door eenig daarin aan
gegeven werk zij n gebaat, geen steun kan 
vinden in g ezegd art. 2 42 d en dus onver 
bindend is. 1 5 A pril . 

- B eschikking van den H oo!]en Raad. (Zake
lijke belas ting op het bedrijf in de gem eente 
Eyr;elshoven.) - H et derde l id van a,·t. 
265 b oud ( 299 nieuw) der Gem een tewet 
voorsch,·ijvend, dat een bel anghebb ende te
gen een e beschikkina van den Gemeen~e
raad niet late,· in beroep kan kom en dan 
binnen een ·rnaand nadat de beschi kkin!] per 
post is bezorgd of tegen ontvangstbewijs uit
gerei kt, ve,·hindert niet. dat m en rechtsgel
dig van de beschikkin!] in beroep kan komen 
ook vóórdat de termij n van een m aand is 
beginn en te l oopen . - De stell in!] dat d,e 
uitoe fening van het mijnb edrijf all een zou 
kunnen plaats vinden in de gem eente, ,caa,· 

het eentruni van het bedrij f (l evest igd is , 
vindt aeen steun in de wet . Die gemeente is 
sl echts tot hef fing bevoegd, voo,· zooverre de 
bed1-ijfsuitoefening op haai· te1Titoi1· plaats 
vindt, derhalve, voor zoove,-re de arb eiders 
de,· ondernem ina in die !] em eente in het 
bedrijf we,·kzaam zijn. - ,, W er kzaa,n zij n" 
in a,·t. 242 e d,e,· Gem eentewet beteeken t 
eff ectieven arb eid verrichten . - Waar het 
derde cassatiem·iddel !]ei·icht is te;,1en eene 
overweging waarop de besl issing niet mede 
steunt, do ch die sl echts ten ovei·vloede is 
aangevoerd kan, waar de overige overwe gin
gen voldoende zij n om de beslissinr, te d,·a
gen, di t 1niddel niet tot cassatie l eiden . 

11 J u ni. 
Gemeentebestu ur. 
- Arnst van den H ooaen R aad. ( F w. artt. 

1 , 15 ; Gen,eentPwet artt. 143, 179.) - Fail
l iPtverklaring in cassat ie vernie tiad en d e 
oorspr. aanvrage,· ( gemeente Rotterdam) 
alsnog niet-ontv , verklaard in het verzoek 
tot faill ietverkl. - Vaststelling failliss•e
mentskosten en wla,·is c1<rator. - .i rrest in 
het openbaar ui tg esproken. 

12 Jan. (Bl z. 2 74), 

- K oninklijk besluit . ( Gem een tewet A rt . 213.} 
- H et is niet in strijd ,net een aoed finan-
cieel bel•eid 01n de l oonen van arbeiders in 
vasten dienst, aan aesteld ten behoeve van 
d e ui tvoering van bui tengewone we,·ken, 
voo,·zoovcr ten aanzien deze,· arb eiders vast
staat, dat zij a,·b eiden aan we,·ken, wel ke 
uit den buiten!]ewonen diens t worden be
taald, ten laste van den bui ten gewonen 
dienst te b,·engen, nu Ged. S taten geen 
bezwaar hebben, dat de werken zel f uit den 
buitengewonen dienst worden betaald, en op 
deze werken ruim e afschrijvingen plaats 
vinden. 19 Jan. 

- A,·,·est van d en H fJo gen Raad. (A, P . V . 
voor Stad A lm el o art. 34,J - A,·t . 8{, der 
P olitieverordening is in dien zin te v.erstaan, 
dat aan de pol i tie de haa,· toegekende be
voegdheid tot het aanwijzen van een stand
plaats sl echts to ekomt, indien het ter markt 
aanbrengen geschiedt op dcigen en uren, dat 
markt wordt ;,1ehoude ,~. Daarom was, waa,· 
volgens art. 33 a de r verordenina d,e mark
ten in de gemeente des namiddags niet later 
dan dr ie uur 1noeten eindigen, de ten deze 
gedane aanwijzing op Z aterdag 01nst ,·eeks 
4 uu,·, nie t door art . 34 geiJJekt. Ook indien 
uit het bestaan der ,narktvero,·dening ( vol 
g eri.s wel ke de m.a1·ktPn worden gehouden op 
Dinsdagen en Dondei·daaen) ,noest worden 
afgel eid, dat !]een ande,·e dan de daarbij 
vastgestelde niar /..; tdag cn worden gehouden, 
zou de toepasselijkheid van art. 84 ten äeze 
op den aangevoerden grond zijn uit gesloten. 
D_e,·hcdve had de kantonrechter requiranl, 
d~e 21cl. met !] ehouden had aan de aanwij
zing van standplaats, van rechtsve,·vol ging 
behooren te ontslaan. De H . R . doet ten 
principale recht. [De Adv .-Gen. acht de be
sl issing d es Kanton rechters niet behoorlijk 
m et redenen omkl eed en co ncludeert tot ver
nie tiging ·v . h. vonnis en v erwijzin g d er 
zaak.] 26 Jan . ( B lz. 281) . 

- vVet tot herz iening van de Gemeentewet. 
S. 41. 31 Jan . 
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- 1lrrest van den Hooaen Raad. (Artt. 5 en 
26 der 11. P . V. voo1· de gerneente Boxtel.) 
- Onverbindendheid van laatstgenoernde be
paling. - Nu in art. 5 van genoernde poli
tieverordening een zeer 1-uirne ornschrijving 
van het begrip tapperij wor·dt gegeven, kan 
aan het spraakgebruik geen (Jfl'gument wor
den ontleend voor· een enae1·e interpretatie 
van dit begrip. - Waar art . :26 der veror
dening, zonde1· eenige nade,·e aanduiding, de 
uitd,ritkking "tapperij" bezigt, kan daw·on
der niet anders worden verstaan dan een 
tapperij in den zin van art. 5, derhalve !,et 
hitis of de woning, waarin het beroep van 
tapper wordt iiitgeoefend, d.w .z. het geheele 
huis of de gèheele woning, bene~·ens ook de 
niet voor het publiek toe gankelijke bijge
bou,wen en de niet open aanhoo1·igheden. 
- I n art. :26, 3de lid, welke bepaling den 
houder ,eene1· tapperij verplicht zorg te dra
gen dat zich gedurende den zgn. sluitingstijd 
geen personen - rnet 1titzonde1·ing van daar 
nader aanged:uide personen - in de tapperij 
bevinden, wonlen de g1·enzen ove1·sch1·eden, 
welke art. 135 de1· Gerneentewet voor de 
bevoegdheden van den gerneentelijken wet
geve,· heeft getrokken. 9 F eb1·. 

- Arrest •van den Hoogen Raad. (Alq. Pol.
verord. voor Tilb urg art . 33; Wet Alg. Bep. 
a,·t. 11 ; Sv. art. 35:2.) - H oe algerneen in 
ai·t. 33 der V erordening het ve1·bod "den 
openbaren weg tot eenigerlei doeleinde in t e 
iiernen" ook rnoge litiden, het kan niet slaan 
op het innernen va?J, den openbaren wea 1net 
rnotorrijtuigen en rijtuigen tot het lossen of 
laden van voorwerpen of waren uit of in 
perceelen of het b·rengen of hal en van per
sonen: _naar of van pe1:ceelen, zijnde imniers 
dit innernen van den openbm·en wea inge
volge art . 3J geoorloofd, rnits rnen daa1·bij 
den weg niet inneemt over een aroote1· ge
d,eelte of gedur-ende langeren tijd dan strikt 
noodzakelijk is. H et innemen van den open
baren weg door op dien weg een voertuig te 
plaatsen en dit daar eeniaen tijd te laten 
staan is dus alleen tlàn straJbaa1·, wannee1· 
h et innemen 9eschiedde niet tot het lossen 
of · laden, het b1·engen of halen als in art. 
34 omschreven en tevens zonde1· vergunning 
van B. en W. In de t,elastlegging komt nu 
wel voor het aernis der vergunning, maar 
niet ook het andere vereischte voor de straf
baarheid. Dus heeft de Rb., van alle 1·echts
ve1·volging ontslaan.de: een juiste beslissing, 
schoon op minde1· juiste g'ronden, gegeven . 
[De Rb . . was van oordeel, dat het feitelijk 
telastgelegde niet 9edekt werd door de be
paling van m·t. 33 .] 9 Febr. (Blz. :28:2) . 

- Ar,·est van den Ho oa.en Raail. - D e stel
lingen, dat eische1· onverschuldiad gelden 
heeft betaald aan den Burgemeester ter del
y,:sg van schulden der gemeenie en dat deze 
,gelden ook voor dit doel zijn aangewend, 
rechtvaa1·digen de teaen de gerneente inge
stelde vordlering tot ten,gbetaling van die 
gelden. Daaraan do et niet af, dat i ngevolge 
art. 113 der Gemeentewet de ontvanaer is 
belast rnet de inv01·derin!] van alle inkorn
sten en ontvangsten der gemeente. 19 Febr. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet A1·t. :213 
j 0

• art. 17'9 a.) - De omstandigheid dat 
eene veroi·denin g, te welke,· uitvoering een 

uitgaafpost is opgenomen, niet door de 
Kroon is verniet-igd, ontheft Ged. Staten 
niet van hun plicht orn dien uitgaafpost bij 
het onderzoek van de begrooting aan de wet 
te toetsen. D e aan B. en W. bij a1·t. 179 a 
opgelegde ve1-plichting tot uitvoering van de 
veroi·deningen van den Raad vindt ten dezen 
hare bepe,·king in die voorschriften der Ge
meentewet, krachtens welke, behoudens en
kele uitzonde,·ingen, uit de gemeentekas 
sl echts betalingen geschieden op dooi· B. en 
W. af te qeven bevelsch?-iften, welke den 
post de,· begrooting, waarttit de betaling 
moet geschieden, ve-rmelden. :23 Febr. 

- Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van het 
besluit van den Raad der gemeente Rotter
dam van 7 October 1929, voor wat betreft 
Artikel 51 , derde lid van het Ambtenaren
reglement der gemeente Rotterdam. 

S. 71. 5 Maart. 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst van de wet van 29 Juni 1851, S . 85, 
(Gemeentewet), zooals deze laatstelijk is ge
wijzigd bij de wet van 31 Januari 1931 
(Stbl. n°. 41). S . 89. 16 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Gemeente(Wet Art. 
195.) - D e opvatting van den appellee1·en
den gemeenteraad, als zouden Ged. Staten 
niet in eene beooi·deeling van de plaqts 
eener rnarkt mogen treden, vindt geen steun 
in de wet. - Nu mede op grond van een 
advies der Kamer van Koophandel en Fa
bi·ieken rnoet worden aangenomen, dat de 
bij den kleinhandel in de st1·eek betrokken 
belangen do01· het instellen van een markt 
op een bepaalde plaats veelee1· geschaad dan 
bevorderd zullen wo1·den, is reeds daarin, al 
rnoge met goedkeuring van Ged. Staten 
1·eeds een terrein, mede voor markt be
stemd, door de gerneente op die plaats zijn 
aangekocht, voldoend,e red.en gelegen, het 
houden van eene rn·a1·kt aldaar niet toe te 
laten . 16 Maa,·t. 

- Ari·est van den Hoo9en Raad. (B. W. art. 
1395, R. 0. art. :2, Gemeentewet artt. 238, 
265 b, Wonin91wet ai·t. 5.) - Nu betaling 
wordt gevorderd, welke naar de eischende 
partij stelde, de gemeente aan haar ver
schuldigd was, behoort, ingevolge art. 2 
R. 0. ken,nisnerning van en beslissing over 
zoodanige schuldvordering tot de bevoegd
heid van den burgerlijken rechter, tenware 
bij of krachtens een bijzonde1·e wetsbepaling 
het oordeel daa1·over aan hem is onttrokken. 
Dit is niet geschied bij a1't. :265 b of :2 65 c 
Gein.wet, orndat die artt. uitsluitend be
trekking hebben op heffingen, die gegoten 
zijn in den vorrn van g erneentelijke belas
tingen, wat hier niet het geval is. - Ook 
het beroep op art. 5 Woningwet faalt ten 
deze. Door de voorwaarden, door B. en W. 
aan een bouwvergunning verbonden aan het 
oordeel van den Raad te onderwerpen en 
den Raad te verplichten, na vernietiging 
van zijn besluit opnieuw uitspraak te do en 
,net inachtnemin!] van het besluit van de 
Koningin, heeft de wet niet het oordeel in 
geschillen o·ver schuldvo,·derin9en, waarvan 
het bestaan afhangt van de vraag, of een 
geldelijke bijdrage als voorwaarde voor het 
verl eenen van een bouwvergunning kan 
worden gesteld onttrokken aan den naai· 
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het gemeene ,·echt te die,· zake bevoegden 
rechter. - Het staat aan de ge1neenten vrij 
aan het verleenen van een bouwvergwining 
als voorwaarde te ve,·binden de betaling 
van een geldelijk bedirag ( i.c. storting in 
het Wegenfonds). - D e R echtb. heeft de 
bijdrage in het W egenfonds beschouwd als 
een belasting in den zin der Gemeentewet . 
Deze beschou,wing is in zooverre juist, dat 
de gemeente, om eenzijdig geldelijke ver
plichtingen te kîtnnen opleggen, ,noet ge
bruik maken van haar wettelijke bevoegd
heid tot heff en van belastin!]. Hi e1· gaat 
het echter ove1· een betaling, die verweer
ster vrijwill i g heeft gedaan, omdat zij dit 
in haar belang achtt e. H et staat aan de 
gemeente vrij om op dien voet gelden in 
ontvangst te nemen, ook ter dekking van 
publieke behoefte, tenzij de wet haar in dit 
opzicht een beperking oplegt. Dit laatste 
is het geval ten aanzien van gelden, ver
meld in art. 288 lid 1 Gemeentewet, doch 
het verleenen van een vergunnin(I of ont
heffing, als waarvan hier sprake is, is niet 
het verstrekken van een ditnst als bedoeld 
in art. 238 lid 1, noch ook als een der in 
die wetsbepaling in het bijzonder opgesornde 
1·etributiën. - Ook uit de geschiedenis van 
art . 5 Woningwet blijkt niet dat de bedoe
ling heeft bestaan het stellen van een voor
waarde als hier bedoeld uit te sluiten. -
Vo,·dering door den H. R., rechtdoende ten 
principale, niet-onv. verklaard. (De Adv.
Gen. B erger concludeerde tot ontzegging. 
Red.). 19 Maart . 

- Arrest van den Hoooen Raad. (Gen,eente
wet artt. 187, 238, 242 c.) - D e bevoegd,. 
heid van de oemeente om bij belastingver
ordening éénzijdig aan hen, die door de 
ligging van hun onroerend goed in bijzon
dere mate belang hebben bij den aanleg 
van een openbare straat en de daarin. aan 
te brengen inrichtingen voor den afvoer van 
faecaliën, geldelijke verplichtingen. op te 
le ggen ter dekking van de kosten van zoo
danige werken, ontneemt rechtens aan de 
gemeente niet de bevoeodheid om door mi<l,. 
del van overeenkomst die kosten geheel of 
ten deel e af te wentelen op hen, die uit 
hoofde van hun bijzonder belang bij het 
totstandkomen van het werk tot h et sluiten 
van zoodanige overeenkomst bereid zijn. -
Ook art. 238 Gemeentewet verzet zich niet 
tegen een dergelijke overeenkomst . I n dit 
art. is uitsluitend van die diensten sprake, 
die het {J emeentebestuur aan het publiek 
verstrekt omdat het bestuur in het verstrek
ken van zoodanige diensten aan een ieder, 
die daarvan ove,·eenkomstig de bestemming 
der diensten oebruik wil maken, ziet een 
openbaar gemeenteb elang en dus een deel 
van zijn took als Overheid, wat b.v. het 
geval kan zijn met het a,nbtelij k doen we
gen en meten. Van zoodanige diensten is 
echter geen sprake, nu de "dienst" wel ken 
de gemeente aan eischeres tegen de be
dongen opoff eringen harerzijds bewijst, hier
in bestaat, dat de gemeente de voorwaarden 
vervult, waardoor het bebouwen van een 
terrein van eischeres, in verband met de 
eischen der Bouwvero,·dening mogelijk wordt. 
D e geldelijke bijdrage, welke eischeres uit 

hoofde van haar bijzonder belang aan de 
gemeente heeft toegezegd, is niet belooning 
van een aan haar doo,· de gemeente in het 
algemeen belang verstrekten dienst. 

20 M aart. 
- A rrest van den Hoogen R aad. ( A . P . V. 

van Amsterdam art. 146.) - D e Alo . Pol . 
V erord. van Amsterdam stelt strafbaar het 
rijden als bestuurder op den openbaren weg 
met het kennelijk doel het motorrijtuig te 
verhu1·en. Dit kennelijk doel kan zeer goed 
blijken zonde,· dat het motorrijtuig aan 
iemand te huur wordt aanoeboden. 

SO Maart. ( B lz. 290.) 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 

213 .) - Ten onrechte hebben Ged. Staten 
go edkeuring onthouden aan een raadsbe-

• sluit tot wijziging der gemeentebegrooting 
in verband met het verleenen van een sub
sidie aan een vereeniging, waartoe ieder in
gezetene kan toetreden, die beoogt haren 
leden tegen betalin!] van eene jaarlijksche 
contributie de noodi!]e ziekenhuisverpleging 
ingeval van ziekte te verschaf/en. 

31 Maart. 
- Besluit tot vaststelling van het t ij dstip van 

de inwerkingtreding van do:, wet van 31 
J anuari 1931, S. 41 , tot herz iening van de 
Gemeentewet. S . 147. 8 April. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet A rt. 24.) 
- Wat er moge zijn van de vraag, of ap-
pellant inderdaad zijne medewerking heeft 
verleend bij de aanschaffing van materiaal, 
bestemd, om aan de g emeente te worden 
geleverd, zoo kan toch in geen geval wor
den gezegd dat hij middellijk aan de leve
ring zou hebben deelgenomen in den zin 
~·an art. 24, nu er geen voldoende grond is 
om aan te nemen, dat door de levering 
het financieel belang van den appellant is 
gediend. 9 April . 

- Arrest van den H oogen R aad. (B . W . Art. 
1637 z, tweede lid.) - D eze bepaling is niet 
op te vatten in dien zin, dat, wanneer een 
publiekrechtelijk lichaam personen in dienst 
neemt krachtens overeenkomst naar burge,·
lijk recht, ten aanzien van zoodanige dienst
betrekking T itel V II A B. W. in zijn ge
heelen omvang van toepassing is, zoodat 
krachteloos zouden zijn de bedingen in de 
overeenkomst, welke niet in overeenstem
ming zijn met die bepalingen van T itel 
VII A , welke dwin!}end recht bevatten. 

9 A pril. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (B eperking 

van den eigendom, bij g e1n eenteverordening.) 
- Het plaatsen en houden van waterl eiding
buizen doet de vrijheid van den eigenaar om 
gebruik te maken van de deelen van zijn 
eigendo,n, waarin die buizen worden gel egd, 
volledig te loor gaan. - Artt. 1 en 4 van 
Verordening n°. 261 der gemeente K erkrade 
zijn terecht onverbindend verklaard als 
overschrijden.de de grenzen door artt . 625 
B. W. en 135 Gemeentewet getrokken. 

13 Ap,·il. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Kerkrade van 26 
Juni 1930 betreffende verlenging en wij zi
ging van de op 22 Juli 1925 met de R hei
nische Elektrizitäts- und Kleinbahnen-A ktien 
Gesellschaft te Aken gesloten overeenkomst 
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in zake de levering van electrischen stroom . 
S. 155. 18 April. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( T wee on
verbindendverklaringen.) -Art. 126 A.P. V. 
Vinkeveen en Waverveen heeft betrekking 
op vaartuigen, roeibooten hieronder niet be
grepen. T e laste gelegd had dus moeten 
worden dat het vaartuig geen roeiboot was. 
- ( A .-G. Van Lier conf orm, en voorts nog: 
"Bovendien blijkt niet, dat het vaartuig in 
de Wetering langs den kant lag".) - Art. 
24, 7°, dezer verordening 1nist . bindende 
kracht, omdat het het bergen of nederleg
gen van materialen verbiedt ook in bebouw
de eigendommen, dus de grenzen van art. 
135 Gem ,wet overschrijdt. - A.-G. Van 
L ier, met verwijzing naar H . R . 10 Febr. 
1913 ( W. 9466, N. J. 1913, blz. 659), con
form: ,,1 k zie niet in, hoe een dergelijk 
voorschrift de openbare orde, zedelijkheid of 
gezondheid kan betreff en of wel de huis
houding der gemeente. B ovendien word{ het 
recht van den eigenaar door het voorschrift 
verder beperkt dan de openbare zorg m ede
brengt en met art. 625 B . W. in ove1·een
stemming is".) 20 April . 

- Missive van den Minister van B innenland
sche Zaken en Landbouw aan de gemeente
bestu,·en bet1·ef fende interconununale sanien
werking. 22 April. 

- A"l'Test van den H oooen Raad. (Ge1neente
wet a1·t. 179. ) - H of: H et ging hier niet 
ou, onderhoud van een brug, maar om ver
nieuwing. Daarom konden B . en W . niet, 
zonder Raadsbesluit, de kosten tot ve,·leg
ging der kabels ten laste de1· Gemeente 
brengen. Dat er op de begrooting voo,· die 
ve=ieuwing een post was uit geflro kken, doet 
daaraan niet af, daar er nou een afzonder
lijk Raadsbesluit noodig was, waarbij de 
Raad besloot tot die vernieuwin!J ove,· te 
gaan. E chter, al zou zulk een Raadsbesluit 
wel zijn genomen, dan zou dit de Provincie 
nog niet baten, daar de bedoelde verleg
gingskosten niet uitteraard onde,· d,e ver
nieuwing van de brug vallen, zoodat nu de 
Gemeente niet den we!] van art. 3 tler wet 
van 26 Airril 1918, S . 276 heeft gevolgd, 
ook daarom een af zonderlijk Raadsbesluit 
noodig was om bedoelde kosten ten laste der 
Gemeente te brengen. - H ooge R aad: H et 
cassatieberoep moet worden verworpen, daar 
's H ofs beslissing op twee zel fstandige gron
den steunt, te,·wijl sl echts één die?· gronden 
bij het cassatiemiddel wordt bes treden. 

23 April. 
- Arrest van den H oov en Raad. (Verorde

ning straatpoliti,e voor Amersfo ort, art. 33.) 
- [Art 33 der A,ners foortsche verordening 
op de straatpolitie verbiedt sinds 1903 o. a. 
zonder vergunninu van B . en W. op of ter 
zijde van de straat wagens, ha,·ren, krui
wagens, planken, tenten, tafels, vaten of 
andere voorwerpen te plaatsen, te doen 
plaatsen of te laten staan. ] - Onde,· ,,an
dere voo,·werpen" is hier te ve,·staan ieder 
voorwerp, waarvan het plaatsen enz. het 
veilig verkeer kan bel emmeren. Derhalve 
kan het bestreden vonnis door onder andere 
voorwerpen te begrijpen motorrijtuigen ge
zegde bepal ing niet hebben geschonden of 
verkeerd toegepast. De d,o,el ,natigheid der 

bepaling, welke bij het middel in twijfel is 
getrokken, is aan het oordeel van den rech
ter onttrokken. 27 April. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 248 .) 
- Ged. Stat en hebben terecht hun goedkeu-
1·ing onthouden aan een raadsb esluit tot 
toekenning van een subsidie aan de plaat
selijke afdeeling van het " Instituut voor 
Arbeidsontwikkeling" , nu dit instituut wel
iswaar blijkens zijn stat•uten de bevo,·d,el'ing 
van de cultureele vorming en de geestelijke 
ontwikkeling der arbeidersklasse beoogt, doch 
moet worden aangenomen, dat bij deze vor
ming en dez e ontwikkeling het politieke en 
economische inzicht van een bepaalde pol 
tieke partij dermabe op den voorgrond treedt 
en het p?"Opagandistische element daa1·in een 
zoodanige rol speelt, dat het verl een.en van 
steun aan deze instelling door het gemeente
bestuur, aan wien het behartigen van alge-

. 1neene ge,weentebelangen is opgedragen, niet 
gerechtvaardigd is te achten. 6 M ei. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( B. W. art. 
1401 ; W et Jnk.bel. 1914 art. 109; Gemeen
tewet art . 265 i.) - Vordering tot schade
ve,·goeding van een gemeente tegen den 
Staat wegens onr. daad, op g?"Ond dat de 
Directeur der Dir. B el. eeniue aanslagen 
hee ft vernietigd, omdat de aangeslagenen 
ten onrechte als werkf orensen waren be
schouwd. - H of: De Directeur der D ir. B el. 
hee ft door de gestelde vernietigingen geens
zins in strijd uehand,eld niet art. 109 W et 
lnk.bel. 1914 (zooals dit arti kel luidde vóór 
de wet van 28 April 1927 S. 98), doch van 
een hem bij de wet verleende bevoegdheid 
gebruik ue,naakt, zoodat van een onr. daad 
geen sprake kan zijn . - De vraa.!l , of de 
fonneel rechtmatige overheidsdaden ten deze 
misbruik van ,nacht oplev,eren in den zin 
van "détournement de pouvoir'' is een 
vraag, wel ke betreft het administratief be
leid, zoodat de rechter zich van een onder
zoek daarnaar heel t te onthouden. - Ook 
al zou art . 109 voormeld door den Dii'ecteur 
ve1·kee1·d.elij k zijn gehanMerd, dan zou er 
nog geen sprake zijn van onr. daad, wel ke 
tot schadevergoeding verplicht, daa,· aan 
den Staat bij de uitvoering van zijn Over
heidstaak niet is ten la.ste gelegd kwade 
trouw, noch handel en tegen beter weten in, 
zoodat zijne bes tuursdaden enkel en alleen 
uitvlo-eisel zijn van een onjuist inzicht bij de 
uitl egging van een wetsvoorschrift. - H ooge 
Raad : De stelling van het cassatie1niddel, 
dat de gestelde vernietigingen der aanslagen 
in strijd met de wet zijn geschied, is onjuist. 
Zoowel art. 109 W et lnk .bel . als art. 265 g 
Ge,neentewet luidt geheel algemeen, zonder 
eenige bepe,·king ten aanzien van de gron
den, waarop de aanslag en onjuist wo•rden 
geoo,·deeld, terw;jl ook op 111rtt. 265 i en 
245 d Gemeentewet doo,· eischer tot cassatie 
te vergeefs een bero-ep wordt gedaan. E en 
onderzoek naar den tweeden zel fstandigen 
grond van 's llofs arrest (kwade trouw, enz.) 
kan derhalve buiten onderzoek blijven. 

8 M ei . 
- Besluit tot schorsing van het besluit van den 

Raad der gemeente Vaal s van 10 April 1931, 
strekkende tot het ontslaan van den H eer 
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J . R. Crombach als wethouder dier ge-
meente. S . 185. 9 Mei. 

- Vernietigd. S. 365. 8 Aug. 
- Anest van den H oouen Raad. (Sr . art. 

461 ; Gemeenteu:e t art . 150 .) - De omstan
digheid, dat de uen~eentelijke verordening 
zou zijn getreden in hetueen van algemeen 
R ijksbelang is, zni, e,· nim,ner toe kunnen 
l eiden de vero,·denin!J niet verbindend te 
ve·rklarcn, daa,· de v1·aag, of die omstandig
h eid zich voordoet, niet ter beslissin!J van 
den 1•echter staat_ doch aan de ad1ninistra
tieve n~cht ter beoo,·deelin!J is aelaten. -
D e opvatting de,· Rb. , dat door de a,·tt. 469 
en 461 S1·. zou zijn tot uiting gekomen een 
wil van den Rijkswetuever 01n de stof in die 
artikel en vervat uitputtend te ,·e:;J elen in 
dien zin, dat lagere wet9evende o,·ganen,, 
zich het daarbij ge,·egelde belang niet zou
den mo9en aantrekken, kan niet worden 
aanvaard. In het alaem•een is de gemeente
wetgever bevoeud t. a. v . een regelin g de,· 
R ijkswet aanvttllerul op te treden. Nu van 
strijd ,net de Rijks,cet geen sprake is , hee ft 
de Rb. ten onrechte aan de bepalino van de 
vero,·dening van de uem•eente Deurne, be
trclfende het bet,·eden van hooi- of weiland 
ve,·bindende kracht ontzeod. 18 M ei. 

-- Ifoninklijk besluit. (Gemeentewet Art . 242.) 
- E en 9eschil tusschen den Raad en Ged. 
Stat en over de 11raag, of van de ambtenaren 
der gemeente 'l'½ % (zooals Ged. , tat en 
wenschen) of 8½ % (zooals de Raad 
wens chi) pensioensp1·emie zal worden ver
Jiaal d , betreft de huishouding der gem eente, 
waa,·toe het oordeel allereers t aan den ge-
1necnteraad staat. Nu Ged. Staten niet aan
nemelijk ht bb en ge1,iaakt, dat zich zeer 
dr ingende ,·edcnen voordoen oni aan de ge
meentebegrooting goedkeuring te onthouden, 
terwijl uit een OO !JPWI/ ~-an f inancieel beleid 
tegen de beg1·ootin !J r, een bezwaa,· bestaat , 
is deze goedkeuring ten onrechte onthouden. 

12 J uni. 
K oninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 

2~8 a.) - Daar de levensduu,· van een 
asphalt-betonweg bij behoorlijk onderhoud 
op 25 jaren kan worden gesteld, bestaat 
tegen een l ooptijd van een voor den aanleg 
v an dien weg aangegane geldl eening van 
26 jaren ueen overwegend bezwaar. Z oo
danig bezwaar bestaat echter wel tegen een 
progress ieve regel ing van de aflossingen, 
,aangezien eerder ,net een op den d-wu,· toe
ne,ncnden dn,n afnemenden onderhoudslast 
111-0 et worden gere kend. 15 J uni. 

- Ifoninklijk besluit. ( Vaststelling jaarwedde 
gem.secretaris (toekenning van periodieke 
ve1·hoogingen) . - Interpretatie jaarwedde
regeling.) 15 J uni. 

- B eschikking van den H oo gen R aad. {Plaat
selijke belastino voo,· het geb,,uik van open
bare gemeentewerken en bezittingen in de 
gemeente L eiden.) - Waar uit a,·t. 31 van 
het K eurboek de,· Stad L eiden van 1583 valt 
af te leiden, dat volgens het toen in Leiden 
geldend recht de Stad L eiden den eigenilo,n 
had van de straat van 9evel tot gevel, zoo
lang het tegendeel niet is aangetoond, zal, 
waar belanghebbende niet heeft aangeboden 
t e bewijzen, dat dit uitzonde1·ingsgeval zich 
ten deze vorn·deed en hij evenmin heeft ge-

tracht aan te toonen, dat sedert 1632 de 
eigendo,n van het 9edeelte van de straat 
waarin de belaste objecten liggen door de 
gemeente is verloren, moeten worden aan
genomen, dat die objecten gel egen zijn in 
gem eentegrond. - Ofschoon de Raad van 
B eroep had beslist, dn,t het eigmdoni van de 
gem eente van dien grond zelfs niet sum1nier
lijk was bewezen, neemt de Ho oge Raad aan 
dat dit ei9endomsrecht vas tstaat en hand
haaft het de beschikking van den inspecteur 
der ge11•eentebelastingen, die dit eigendonis-
1·echt had aan9enomen en daa1·om den aan
slag als te,·echt opgelegd had beschouwd. 

19 J uni. 
- Besluit, houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Opsterland tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten va n Friesland van 6 November 
1929, n°. 65, 2de afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van den 
R aad dier gemeente van 10 October 1929, 
n°. 22 C, tot aanvulling van de begrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 312. 20 J ui i. 

- K oninklijk beslttit. (Gemeentewet Art. 247.) 
- T en onrechte hebb en Ged. Staten art . 
247 toegepast in een geval , waarin de Raad 
de uitgaven, waartoe de ge11ieente krachtens 
de wet verplicht was, ten voll e op de begroo
ting hee ft uit get1'0kken, do ch B . en W. deze 
bedragen niet ten volle aan de rechthebben
den uitkeerden, 1naar, àl of niet ten on
rechte, voor een deel administratieve bevel
sch,·iften af9aven. H et bezwaa,· van Ged. 
Stat en toch tegen het afgeven ·van deze admi
nist,·atieve bevelschriften betreft de uitvoe
ring van de begrooting en kan doo,· hem 
bij het vaststell en van de rekening onder de 
oogen worden :,ezien. 4 Aug. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet A,·t . 248 .J 
- E en uit9aaf die strekt om aan een 1UJ01· 
het gemeentebestuur gewaardee,·d ambtenaar 
bij gelege,~heid van een, zij het ook buiten 
verband 1n et zijne ambtelijke bet,·ekking 
staande, f eestelijkheid van die waardeering 
blijk te geven, kan niet wo,·den aangemerkt 
al. s Une, waa,·bij het gem eentebelang in 
geen enkel opzicht bet ,·okken is . 13 Aug. 

K oninklijk besluit. ( Gemeentewet Art. 
288 a.) - T er,en wijzi(Jing van het aflos
singsplan eener geldleening voor woning
bouw in dier voe ge, dat bij gelijk ,·enteper
centage en gelijken aflossingste1·mijn de aflos
singen gelijk zullen zijn aan de aflossingsbe
standdeelen der annuïteiten eene,· annuïteits
leeninu, waardoo,· de leening in wezen v1'ij
wel het ka1·akter krijat van eene annuïteits
l eening, bestaat uit een oogpunt van finan
cieel beleid geen bezwaar, al brengt zij bin
nen het kader van den niet verande,·enden 
aflossingstennijn eene verschuiving van af
l ossing naar latere jann ,nede, daar deze 
ve,·schuiving in het onderhavi(J e geval niet 
om·edelijk is. 17' Aug. 

- B esluit tot schorsing van het door den R aad 
der gemeente H eesch genomen besluit van 
24 Juli 1931, betreffende aanwijzing van het 
terrein voor de jaa rlijks te houden kermis in 
die gemeen te. S. 376. 19 Aug. 

- K oninklij k besluit. ( Gemeentewet Art. 100. ) 
- De toekennin!J aan de wethoude,·s van 
eene vergoeding voor gederfd loon in par-
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ticuli eren dienst ingeval zij zich in het be
lang van den gemeentelijken dienst naar 
elders moeten begeven, is in strijd niet art. 
100 laatste lid. 20 Aug. 

- K oninkl-ijk besluit. (Gemeentewet Art. 242.) 
- D e omstandigheid dat d e Raad, geweigerd 
h eeft een rapport over het beheer van een 
bed,·ijf, dat niet bestemd was o,n te dienen 
tot toelichting van de gemeente-begrooting, 
aan Ged. Staten over te l eggen, terwijl hij 
zich ove,·iaens bereid ve,·klaa,·d heeft alle 
feit elijke gegevens, met de begrooting sa,nen
hangende, te verstrekken, kan e,· niet toe 
l eiden goedkeuring aan de begrooting te 
onthouden. 20 Aug. 

- Besluit tot schors ing van de besluiten van 
den Gemeenteraad van Gorinchem van 15 
Mei 1931 en 11 Juni 1931, waarbij Burge
meester en Wethouders o. a . worden gemach
t igd het Paardenwater in die gemeente in 
erfpacht aan te nemen en dit te laten dem
pen. S. 380. 24 Aug. 

- Bes! uit tot vaststelling van de voorschriften 
voor de inrichting van de begrootingen der 
gemeente, de rekeningen der gemeente, de 
boekhouding van den gemeenteontvanger en 
de daarbij behoorende modellen. 

S. 395. 8 Sept. 
- J(o ninklijk beslui t. (Ge,neentewet Art. 248.) 

- T en onrechte hebben Ged. Staten goed-
keuring onthouden aan een begrootingspost, 
beoogend den bouw van een huis voo,· dak
loozen, waarin in hoofdzaak aan gezinnen, 
die door sl echte bewoning hunne woningen 
tot onbewoonbaren staat do en vervallen en, 
ho ewel in staat eeni!] e huur te betal en·, hie,·
m ede in geb?-eke blijven, tijdelijk huisvesting 
zal wo,·den verleend. 3 Oct. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 124.) 
- De omstandiaheid, dat de onderhavige 
gemeente niet tot de grootere gemeenten be
hoort, levert op zichzelf geen gegrond n.atie f 
op om aan een ,·aad,sbesluit, waarbij aan B. 
en W. de bevoe gdheid wordt gegeven het 
opnenien van de bo eken en kas van den ge
nieente-ontvange,· aan een lid van hun col
l ege op te dragen, goedkeu,·ing te onthou
den•. Nu voorts aannemelijk is ae,naakt dat 
de opne,ning, wanneer deze door B . en W. 
zou blijven geschieden, geen voldoenden 
waa,·bo,·g voo,· een deugdelijk onderzoek zou 
opleve,·en, hebben Ged. Staten ten onrechte 
het madsbesluit niet goedqekeurd. 5 Oct. 

- Koninklijk besluit. (G e,neentewet Art. 
228 a.) - Al nio!le de door Ged. Staten ge 
stelde eisch, dat credit-saldi, welke eene 
gemeente bij eene bankinstelling heeft staan, 
do o,· zakelijk onderpand met voldoende over
waarde moeten zijn gedekt, irf het algemeen 
gerechtvaardigd zijn, zoo bes taan er toch te,·
men. van dezen regel af te wijken, waar het 
betreft eene rekening-courant-overeenkomst 
niet de N. V. Bank voo,· N ed. Gemeenten, 
ten aanzien van welke instelling het vast
houden aan dezen eisch niet d,·ingend noodig 
is en ,net het oo g op de werkzaamheid van 
de bank 1ninder !, ewenscht is te achten. 

12 Oct. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet A,·t . 248.) 

- Voor een ge,neente als 'l'ilburg kan het 
van belang wo,·den geacht voor de vervulling 
van hun ,·aadslidmaatschap, dat de ,·aads-

l eden op het telef oonnet zijn aangeslo ten. 
Aan een raadsbesluit tot het verschaffen van 
zoodanige aansluiting aan de raadsleden op 
kosten der ge,neente hebben Ged . Staten ten 
onrechte go edke·uring onthouden, nu uit een 
oogpunt van f inancieel beleid tegen den post 
geen bedenking bestaat . 27 Oct. 

- Besluit tot gedeeltelijke schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Amster
dam van 15 October 1931, onder meer er toe 
strekkende: I. aan eigenaren of huurders 
van perceelen of perceelsgedeelten, die ge
durende de maanden November en December 
1931 of J anuari en F ebruari 1932, aan hun 
perceelen of perceelsgedeelten onderhouds
werkzaamheden of verbeteringswerkzaamhe
den wenschen te doen uitvoeren, bestaande 
in binnen-schilderwerk, behangers- of wit
werk, loodgieters- of timmerwerk en daar
mede verband houdende werkzaamheden, een 
premie toe te kennen; Il. voor het sub I 
omschreven doel een krediet beschikbaar te 
stellen van ten hoogste f 200,000; III. aan 
het Rijk en de provincie Noordholland te 
vragen en van deze te aanvaarden een bij
drage in de voor het onder I omschreven 
doel gedane uitgaven. S. 426. 30 Oot. 

- Koninklijk besluit. ( Ge1neentewet Art. 
2~8 b.) - Nu ,noet wo,·den aangeno,nen, 
dat het voorzien in de behoefte aan wonin
gen, welke een huu,· van f 400 à J 500 per 
jaa,· nioeten opbrengen, ·in de ge,neente A. 
gevoegelijk aan het pa,·ticulier initiatief kan 
wo,·den overgelaten, en voor de volkshuis
vesting in die !,e1neente niet van zoodanige 
beteekenis is, dat de ge,neente het risico van 
dien bouw op zich zou mogen ne,nen, kan 
de door de ge,neente te ve,·strekken garantie 
voor een voo,· den bouw te sluiten geldlee
ning niet worden goedgekeurd. 3 No v. 

- Arrest van den Ho oaen Raad. - E en ge
,neenteverordening, ve,·biedende antennedra
den voor ,·adio toestell en aan te bren!Jen of 
aangebracht te hebben, drie ,neter of hooger 
boven den beganen grond, zonder dat die 
draden zijn voorzien van kurken of andere 
1niddelen, die hen on,niddellijk in het oog 
do en vallen, is ve,·bindend. 9 No v. 

- K oninklij k besluit. (Ge1neentewet Art. 21 
j 0

• a,·t. 4, lid 2.) - Aan de omstandigheid, 
dat de tot lid van den Raad benoernde ge
durende de laatste twaalf ,naanden, vooraf
gaande aan den dag, waarop hij benoe,nd 
werd, verklaard, zijne we,·kelijke woonplaats 
in de gemeente hee ft gehad, doet niet af, 
dat hij vóór 6 M ei 1931 in het bevolkings-
1·egister eener andere ue1neente stond inge
schreven, noch dat hij in eerstgenoemde ge-
1neente op de kiezerslijst 1931/32 niet voor
ko ,nt en hij voor deze ae1neente niet in de 
belatJting is aangeslagen . 14 Nov . 

- Koninklijk besluit. (Ge1neentewet A,·t. 25f.) 
- E en oppe1·brand1neester, die zijn taak als 
zoodanig vervult krachtens eene benoe,ning 
door B. en W. en niet uit hoofde van eene 
ve,·plichting tot het verl een en van persoon
lijke diensten ingevolge de artt. 192 en 193 
de,· Ge11ieentewet, moet V.'Orden aange,nerkt 
als ambtenaa,·, in art. 25 onder J. bedoeld; 
daa,·aan do et niet af, of doo,· hem voor zijne 
functie al dan niet eene belooning wordt 
genoten . 14 N ov. 
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- K oninklijk besluit. (Ge.meentewet . Art. 15.) 
- Met "dit bericht" in het laatste lid is 
bedoeld het bericht van ontvanast van de 

. mededeeling, genoemd in het lle lid, en niet, 
zooals door appellant was beweerd, het be
richt "aan den raad". 14 Nov . 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 18 
j 0 • art. i!O.) - Aan het feit dat een tot lid 
van den R aad benoe11ide niet binnen den in 
art . 18, 2e lid bedoelden termijn zijn ge
loofsbrief heeft ingezonden doet niet af dat 
dit verzuim, het gevolg zou zijn van de wei
gering van den voorzitter van het hoofd
ste,nbureau om he,n een duplicaat dei· ken
nisgeving, bedoeld in art. 14, uit te reikeii.. 
Evemnin kan met arond worden beweerd 
dat art. 20 in een a eval als het onderhavige 
zou moeten worden toegepast in dier ve>ege, 
dat het uitgevallen lid andermaal benoemd 
moet worden ve,·klaard; zoodanige uitleg
ging van art. 20 verdraaat zich niet 11,et de 
woorden en de strekking dier wetsbepalingen 
en zou het voorschrift van art. 18 laatste 
lid nagenoeg illusoir maken. 14 Nov. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 35 
j 0

• a,·t. 38.) - Ged. Staten kunnen van de 
hun in het l e lid ve,·leende bevoegdheid in 
ieder geval gebruik maken, onafhankelijk 
van de omstandigheid, of àl dan niet tegen 
de beslissina van den Raad omtrent de toe
lating ove,·eenkomstig art. 33 bezwaar bij 
hen is inaediend. 14 Nov. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 248.) 
- Nu de voorgenomen begrootingswijziging 
ten doel heef t te voorzien in de behoef te aan 
woningen voor groot~ gezinnen en 011, een 
flinke kern van rustige en spaarza,n,e inwo
ners in de oe11,eente te vormen en de finan
cieele toestand der gemeente tegen het aan
vaarden van een gering risico in verband 
daarmede geen belet~el vormt, bestaat tegen 
ge>edkeuring der begrootingswijziging geen 
bezwaa,·. 14 Nov . 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Almelo van 29 
Octobei; 1931, strekkende tot inwilliging van 
het verzoek van het lid van den raad dier 
gemeente J . A. Wolf, om den burgemeester 
te mogen interpelleeren over: J. 0 • het de
monstratieverbod op 1 October 1931, aange
vraagd door het Werkloozen-Comité ter 
plaatse; 2°. het optreden van de politie op 
het Marktterrein tij dens de raadsvergader ing 
op 13 October 1931. S. 445 . 21 Nov. 

- Beslu it tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Almelo van 29 
October 1931, strekkende tot va tstel!ing van 
eene regeling voor het verstrekken van steun 
aan werklooze arbeiders. S. 447. 23 Nov. 

- Koninklijk besluit. - Waar de instructie 
voor eene door den raad aangestelde ge
m eente-verlos kundige, hoeveel in naam eene 
voor den geneeskundige en de vroedvrouw, 
belast met de armenp,·actijk, zoodanige be
perking intusschen niet inhoudt, integendeel 
als haar taak noemt het ve,·leenen van ver
loskundigen bijstand in het algemeen, valt 
zoodanige vroedvrouw niet onder de uit
zonderingsbepaling van het tweede lid van 
art. 25 der gemeentewet, en is dus haar 
echtgenoot, ingevol ge het de,·d el id van dat 

artikel ,nede van het lidmaatschap van den 
raad uitgesloten. 25 N ov. 

- Besluit tot schorsing van het bes lui t van 
den raad der gemeente Tubbergen, dd. 1 
December 1 930, voor zooveel daarbij sub 2°. 
aan H . J. W iegers met ingan g van 1 J a nuari 
1932 ontslag is verleend a ls gemeente-op
zich ter, ind ien h ij vóór l aatstgenoemden 
datum geen gevolg zal hebben gegeven aan 
de bij hetzelfde besluit sub 1° . tot hem ge
richte u itnoodiging om een bedrag van f 2810 
in de gemeentekas terug te storten. 

S. 494. 5 D ec. 
K oninklijk besluit. (Gemeentewet A1·t. 

228 a). - Ged. Staten hebben terecht den 
eisch gesteld, dat voor belegging van gel 
den der gemeente bij particuliere instellin
gen, waardoor het credit-saldo de,· gemeente 
stijgt boven een bedrag, berekend naar f 1 
per inwoner, solide zakelijk onderpand met 
voldoende overwaarde, bestaande uit effec
ten, in de beursnoteering opgenomen, door 
de bankinstelling moet worden verstrekt. 
Hieraan doet niet af , dat in de statuten 
eener coöperatieve boerenleenbank de on
beperkte aansprakelijkheid der l eden i1t 
vastgelegd, daar geen vol strekte zekerheid 
bestaat, dat de leden in staat zullen blijken 
om aan hunne verplichtingen te voldoen . 

5 Dec. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 11" 

j 0
• art. 42). - Weliswaar behoort ter ver

vulling van de plaats, welke geacht wordt 
te zijn opengevallen, doordat een tot l id 
van den raad benoemde zijn geloo fsbrief 
niet tijdig heef t ingezonden, niet deze be
noemde zelf weder te worden benoemd, 
maar deze persoon wordt door geene wets
bepaling uitgesloten, wanneer het betreft 
de vervulling van andere opengevallen 
plaatsen. - Nu op denzel fden dag drie 
plaatsen ingevolge art. 20 zijn opengeval
len, moet ingevolge art. 42 door het lot de 
volgorde worden aangewezen, waarin die 
plaatsen zuUen worden vervuld. 11 Dec. 

-- Besluit tot schors ing van een beslu it van 
den raad der gemeente I J zendij ke d.d. 23. 
November 1931, waarbij werd besloten de. 
jaarwedde van den keuringsveearts, hoofd 
van dienst in den kring I Jzendijke, te ver
minderen met f 500; de jaarwedde van den 
gemeenteopzichter ad f 150 in te trekken en 
de jaarwedde van den gemeente-geneesheer· 
te verminderen met f 500. S. 506. 15 Dec. 

- Besluit tot schorsing van het beslu it van 
den 1·aad der gemeente Almelo van 6 October 
1931, strekkende tot het onder bepaalde voor
waarden verleenen van subsidie uit de ge-
meentekas aan de Bouwvereenig:ng " Volks
belang" aldaar, voor het doen verrichten van 
binnenschi lderwerk. S. 507. 16 Dec. 

- Wet, houdende intrekk ing van de beschik-
baarstell ing bij de wet van 21 November· 
1924, S. 517, van een renteloos voorschot u it 
's Rijks schatk ist ten behoeve van de aam
looze Vennootschap W aterleid ing Maatschap
pij voor Zuid-Lim burg. S . 552. 24 Dec. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet Art. 248.} 
- D e bouw van een rusthuis voor ouden 
van d,agen betref t de huishouding der ge
meente, waaromtrent het oo,·deel all ereerst 
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staat aan den oemeenteraad. Van bezwaren 
van Jinancieel en aard teoen de onderhavige 
uit gave is niet gebleken. Als een andere 
zeer dringende ,·eden om goedkèuring aan 
de begrootingswijziging te onthouden kan 
niet gelden een aanhangig plan tot wijzi
ging van de gemeentelijke grenzen, waar
van niet vaststaat of, en in hoeverre en 

wanneer het tot uitvoering zal komen. 28 Dec. 
Z ie ook: Collecte . 

Drankwet. 
Pinancieele verhouding. 
Geneeskundig Staatstoez-icht. 
H inderwet. 
Ond,erwijs. ( Lager) 

,, .. Volkshuisvesting. 
Gemeentefon1lsbelastlng. Zie: Pinanciëel e 

verhouding. 
Gemeenteg·renzen. 
- Wet tot vereeniging yan de gemeenten Drie-

bergen en Rijsenburg. S. 161. 23 April. 
- Vvet tot wijziging van de wetten van 27 o

vember 1919 , S. 785, tot uitbreiding van de 
gemeente Eindhoven met het grondgebied 
van de gemeenten Gestel en Blaarthem, 
Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel , en 
van 25 Juli 1919 , S. 510, tot u itbreiding 
van de gemeente Maastricht met het grond
gebied der gemeenten Oud-Vroenhoven en 
St. Pieter en met gedeel ten van de gemeen
ten Gronsveld, H eer, Amby, Meerssen en 
Borgharen. S. 317. 27 Juli. 

- Wet tot aanvulling van de wet van 23 April 
1931, S. 161 , tot vereeniging van de ge
meenten D r iebergen en Rij senburg. 

S. 318. 27 Juli. 
Geneeskundig Staatstoezicht. 
- Wet, houdende regelen betreffende het heb

ben van Röntgentoestellen en het in voor
raad houden van radio-actieve stoffen. 

S. 299. 9 Juli. 
- Besluit tot vernietiging van het beslui t van 

den raad der gemeente Eibergen van 1 Apri l 
1930, waarbij werd vastgesteld een instructie 
voor de gemeente-vroedvrouwen aldaar. 

S. 438. 14 Nov. 
- Zie ook: Tractatcn. 
Giro. Zie: P osterijen enz . 
Grenzen. Zie : Gemeenteg,·enzen. 
Grondbelasting. 
- Wet tot het verleenen van tijdelijke vrijstel

ling van grondbelasting voor drooggemaakte 
Z uiderzeegronden. S. 203. 21 Mei. 

- Wet tot wijziging van artikel 25 der wet 
van 26 Mei 1870, S. 82, betrekkel ijk de 
grondbelasting. S. 288. 9 Jul i. 

Hinderwet. 
- K oninklijk besluit. (H inderwet Art. 12. ) -

Wanneer van eene voor een bepaalden proef
tijd verleende vergunning geen gebruik is 
gem,aakt en de proeftijd is verloopen, moet 
de vergunning als vervallen w01·den be
schouwd. Een tegen het besluit tot het ver
leenen der vergunning ingesteld beroep is 
derhal,ve niet-ontvankelijk. 14 Jan. 

- K oninklijk besluit. (H inderwet A,·t. 2 X III 
j 0

• art . 4 sub 1°. ) - Een inrichting, waarin 
o. m. door kunstmatige verwarming voch
tige stoffen worden gedroogd, is aan te me,·
ken als een eest, als bedo eld in art. 2 onder 
X III . - Art . 4 sub 1° sluit bij het toeken
nen aan den gemeenteraad van de daar ge-

noemde bevoegdheid, geenszins de mogelijk
heid uit om in de d,esbetreffende verordening 
bepalingen op te nemen, teneinde eene juiste 
toepassing dezer verordening te verzekeren. 

22 Jan. (Blz. 279). 
~ Koninklijk besluit. (H inderwet Art. 7 bis.) 

- A rt. 7 bis 2e lid Mengt wel mede, dat 
cloor het gemeentebestuur eene vergunning 
tot oprichting van eene im·ichting, die tevens 
onder de Veiligheidsw et valt, niet behoort 
te word.en verleend vóór de in gcnoemd.e 
bepaling bedoelde meded.eeling bij het col
lege is ingekomcr•, doch de strekking der 
wet eischt geenszins, dat ook eene afwijzende 
beschikking op een ve1·zoek om ve1·gunning 
niet wo,·dt oenonien dan nadat deze mede
dJee ling bij het ge1neentebestuu1· is ingeko
men. 24 Jan. 

- Arrest van den H ooaen Raad (H inderwet 
art. 22.) - D e telastlegging is op zoodanige 
wijze ingekleed, dat het daarin vervatte feit 
hierop neerkomt, dat requirant ten tijde en 
ter plaatse als vermeld een nader omschre
ven hoeveelheid a;fval heeft aanwezig aehad, 
doch het aanwezig hebb en van een hoeveel
heid a fval l evert niet op het in we,·king 
brengen van een in art. 2 der Hinderwet 
omsch11even imichtina, zoodat de Rb. ten 
omechte art. 22 de,· Hinderwet o'J'J het be
wezen vel'klaarde van toepassing -hee ft ge
acht. D e H .R. ontslaat van rechtsve1·volging. 

16 Pebr. (Blz. 284) . 
Koninklijk beslu.it. (H inderwet Art. 12 j 0 • 

a,·t. 17.) - W ijziging van een voo,·waarde 
eene,· hinderwetsvergunning, waarbij als be
schikking op ee1• verzoek van den conces
sionaris om ontheffing eene voorziening 
wordt ver11angen doo,· eene ande,·e omdat 
zulks 1ninder bezwa,·end is, terwijl zoowel 
de eene als de andere voorziening sti-ekt ter 
voorkoming van geraas, nioet wo,·den be
schouwd als eene gedeeltelijke ontheff ing als 
bedoel d in art . 12, 2e lid, niet als een 
niei,we voorwaarde in d.en zin van art. 17. 
T egen een desbetreffend besluit van B. en 
W. kan het districtshoofd der arbeidsinspec
tie dus niet krachtens art . 17 bis j°. a1·t. 
15 bis, beroep instell en. Echter behoo,·t ge
noe,nd hoofd wel ingevolge art. 12 bis over 
de gewijzigde of nieuwe voorwaarde te wor
den gehoord en kan hij van een desbetref
fend besluit van B. en W . ingevolge a,·t. 
12 bis j 0

• art . 15 bis beroep instell en. Nu 
het districtshoofd over het ontwerp van de 
gewijzigde voorwaard.en niet is aehoo,·d is 
art. 12 bis niet nageleefd en het besluit ~an 
B. en W. dus in strijd met de wet. 25 Feb,·. 

- Koninklijk besluit. (Hinder,wet A,·t. 11 j 0 • 

a1·t. 17.) - Storing van de radio-telefoon
ontvangst is aan te merken als hinder van 
ernstigen aard in den zin van a;rt. 11 2e lid 
sub c. T er wering daarvan kan een nieuwe 
voo,·waarde ingevolge art. 17 worden op
gelegd; daarbij doet niet ter zake, dat de 
belemmering der rn.dio-telefoonontvangst 
door een elect:romoto,· eerst is aangevangen 
nadat deze el ect1·omotor in werking is ge
weest . 11 Maart. 

- Koninklij k besluit. (H inderwet A1·t. 2 IV 
j 0

• art. 5.) - Een centrale verwarmings
inrichting m et opslag van stookolie of pe
troleum valt sl echts onder de H inderwet 
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voorzoover zij bestemd is voor het bewa,·en 
van petroleum. Nu de bij de aanvrage over
gelegde beschrijving niets inhoudt omtrent 
den opslag van petroleu,n, is deze beschrij
ving, in verband met de aanvrage, onvol
l edig, zoodat aan het voorschrift van art. 5 
onder 1° niet is voldaan, en B. en W. op 
het verzoek, zooals dit was gedaan, niet had
den ,nogen beschikken. 14 Maart. 

- Koninklijk besluit. ( H inderwet A,·t. 17.) -
Een nade,·e voo,·waarde, die het oog hee ft 
op eventueel in de toe komst aan te brengen 
wijzigingen, en waarvan dus niet kan wor
den gezegd, dat de ondervinding de nood
zakelijkheid daarvan heeft aangetoond, kan 
niet worden gehandhaafd. - E ven,nin kan 
worden gehandhaafd een voorwaa,·de, die 
zou neerkomen op het intrekken van de oude 
vergunning en het verleenen van een nieuwe 
onder geheel andere voorwaarden, tot welk 
resultaat toepassing van a,·t. 11 niet ,nag 
l eiden. 14 Maa,·t. 

- K oninklijk besluit . (Hinderwet Art. 20.) -
Een verl eende vergunning kan buiten goed
vinden van den concessionaris sl echts wo,·
den ingetrokken in het bij art. 20 o,nschre
ven geval, ,net na,ne, wannee,· de gestelde 
voorwaarden niet worden opgevolgd . . Nu de 
appellanten subsidiair, voor het geval de 
bestreden voo,·waarden niet te hunnen gun
ste mochten worden gewijzigd, op behoud 
van de vroeger verleende ve,·gunningen 
hebben aanged,·ongen, behoort de intrek
king van deze vergunningen te worden teniet 
gedaan te11wijl in verband daarmede ook 
de verleende vergunning, welke door de 
apellanten niet langer wordt begeerd, niet 
beho01·t t e wo,·den gehandhaafd. 28 Maa,·t. 

- Koninklijk besluit. (H inderwet Art. 15.) -
Daar de proeftijd, waarvoor B . en W. de 
hinderwetsvergunning hebben verleend, han_ 
gende de behandeling van het ingesteld be
roep, ,·eeds is verloopen, is voor appellant 
geene,·lei belan g bet:rokken bij vernietiging 
of wijziging van de bestreden beslissing, en 
kan hij dus aan art. 15 geen recht van be
roep meer ontleenen. 81 M aà,·t. 

- K oninklijk besluit. - E en gasdichte ruim
te, waarin t,·aangas of een nevel wordt ge

vormd door broomaceton of chlooracetophenon 
doo,· middel van een slagkwikpijpje te ve,·
stuiven, valt niet onder een der rubrieken, 
genoemd in art. 2 der Hinderw et. 

7 April. 
- Besluit, houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
H olten tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel van 1 Apri l 1930, 4de 
afdeeling, 0

• 3101/2097, waarbij aan het 
Gemeentebestuur van Hol ten als concess io
naris van het si ach thuis, staande op perceel 
kadastraal bekend onder 0

• 2128 (nieuw) 
van Sectie F. der gemeente Holten, nieuwe 
voorwaarden zijn opgelegd. S. 206 . 26 Mei. 

- J{oninklijk besl·uit. ( H inderwet Art. 21. ) -
Nu 11001· eene bewaarplaats van afval de 
daa,-voor vere·ischte vergurmina niet is ver
l eend, waren B. en W . bevoead ,net toepas
sing van art. 21 het voortzetten van de 
1verkzaan,heden in de inrichtinu te verbie
den. Uit het verbod tot bewa,·ing van afval 
vloeit voort de plicht tot verwijde,·ing van 

den opgeslagen a fval, zoodat een bevel van 
B. en W. tot zoodaniue verwijderin!J de b-ij 
art. 1 uestelde urenzen niet ove,·schrijdt. 
De uitvoerin!f van het ve1·bod en van het 
bevel behoort te geschieden door appellant, 
en niet, als doo,· B. en 1;v _ was uelast, door 
den direäeur van uen,eentewerken, al moge 
deze daarop toezicht kunnen uitoefenen. 

26 M ei. 
- R. oninklijk besluit. (H inde,·wet Art. 2 I V.) 

- Hen inrichting, waarin aftapping van de 
opgeslagen pctroleu,n en benzine in bussen 
zal plaats vinde,~ strekt niet zoozee,· enkel 
tot bewarinu van die vloeistoffen, doc h moei 
veeleer r,eacht worden ook tot verwerking 
daarvan te dienen. 12 .Juni. 

- K oninklijk besluit. (Hinderwet A,·t. 8 j 0
• 

artt. 13 en 12.) - Door een mededeeling 
vanwege de secretarie, dat de verl eende ver
gunning te!fen betaling der verschuldi gde 
leges koste,, ter afhaling ge,·eed lag, kan niet 
gezegd worden aan het voorschi·if t van a,·t. 
8 l e lid te zijn voldaan. - H et ,·echtsgevolg, 
bij art. 1S bedoeld, kan hanuende het inge
steld beroep niet geacht wo,·den te zijn inge
treden. - Een voorwaarde dat de inrichting 
11ioet wo,·den gepl,aatst op een afstand uit 
den openba,·en weg, als door of vanwege B. 
en W . nader ter plaatse zal worden aange
geven, is niet toelaatbaa,·, zoowel omdat 
feitel-ijk eerst late,· zou blijken waaraan de 
concessionaris zou he_b ben te voldo en zonde,· 
dat daartegen eenig hooge,· be,·oep is toege
laten, als 01ndat de voorwaarde is aesteld in 
het belanu van het ve,·kee,·, e,, niet om 
tege,noet te ko,nen aan bezwa,·en welke de 
H inde,·wet beoogt te weren. 9 .Juli. 

- K oninklijk besluit . (Hinderwet A,·t . 20.) -
Nu blijkens het advies van den di1-ecteur
generaal van den Arbeid van het niet op
volgen der gestelde voorwaarden hinder van 
ernstigen aard, aevaar of ;;chade voo,· de 
bewoners van de aangrenzende perceelen niet 
te v,·eezen zijn, hebben B . en W. cle ,1er
leende vergunning ten onrechte op g1·ond 
van niet-naleving der gestelde voorwaa,·clen 
ingetrokken. 6 Aug. 

- K oninklijk besluit . ( H inderwet Art. 13 j 0
• 

art. 12 .) - W el kan bij de vergunning een 
termijn worden gesteld, waarbinnen de in
richting 1noet zijn voltooid en in werking 
gebi-acht, doch zulks behoort niet te geschie
den in den vo1'1n van een voorwaarde, daa,· 
een zoodanige termijnbepaling niet strekt 
om tegemoet te komen aan het bezwaar van 
gevaar, schade of hinde,·. 21 Aug. 

- K oninklijk besluit. (H inderwet A,·t. 21.) -
Nu de im·ichtina zoo-wel ten tijde , waarop 
B. en W. hebben verboden de we,·kzaam
heden voort te zetten, als ten tijde van de 
verzegeling, in verschillende opzichten door 
den aard, de wijze va.n opstelling en de 
plaatsing van de gebeziude ,nachine aan,ne,·
kelij k afweek van de inrichting, welke vol
gens de vergunning mocht wo,·den opge1'icht, 
was zij niet doo,· een vergunning gedekt en 
hebben B. en W . terecht art. 21 en niet, als 
appellant betooude dat zij hadden moeten 
doen, art. 20 toeuepast. 21 Aug. 

- Koninklijk besluit. (H inderwet A1·t. 12.) 
- A,·t. 12, Se l id bedoelt uitsluitend in af-
wijking van het in het 2e lid gestelde voo,·-
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schrift een regeling te maken voo,· de ge
vallen, in de artt. 16 en 21 omschreven. 
B. en W. kunnen dus den concessionaris 
ontslaan van een voorwaarde, door de 
Kroon in beroep aan een door hen verleen
de vergunning ve,·bonden. 21 Nov. 

- Koninklijk besluit. (H inderwet Art. 15.) 
I n beroep behooren enkel te wo,·den onder
zocht de bezwaren, welke doo,· den appel
lant van de imichtinv worden ondervonden 
en ten aanzien waarvan hij in het ongelijk 
is gesteld. 21 Nov. 

Hypotheken. Zie: Kadast er, Hypotheken en 
Scheepsbewijzen. 

Iepen. 
- Besluit, houdende algemeene voorschri{ten 

ter voorkoming van nadeel door de iepen
ziekte en den grooten en kleinen iepenspint
kever. S. 136. 28 Maart. 

Intllë. (Netlerlantl sch) 
- Wet, houdende gedeeltelijke kwijtschelding 

van eene door de Algemeene R ekenkamer in 
Nederlandsch-lndië aan den gewezen ad
junct-ontvanger voor de percepti~ van 
's Lands middelen bij 's L ands kas te Medan, 
den heer E. H elling, opgelegde vergoeding. 

S. 113. 18 Maart. 
- ,vet, houdende nadere wijziging en aanvul-

! ing van de Indische Tariefwet. · 
S. 127. 27 Maart. 

- ,vet tot het aangaan van een geldleening 
ten laste van 1 ederlandsch-Indië. 

S . 201. 20 Mei. 
- Wet, houdende machtiging tot het slu iten 

van overeenkomsten , als bedoeld in artikel 
5a der lnclische Mijnwet, met de te 's-Gra
venhage gevestigde N . V. ,,Nederlandsche 
Koloniale Petroleum Maatschappij", betref
fende de opsporing en ontginning van aard
olie, enz. in zes terreinen (terreingroepen), 
gelegen in de gewesten Atjeh en Onderhoo
righeden, Riouw en Onderhoorigheden (In
deragiri), Palembang, Oost-Java (residentie 
[afdeeling] West-Madoera) en Manado. 

S. 230. 30 Mei. 
- W et, houdende machtiging tot het sluiten 

van overeenkomsten, als bedoeld in artikel 
5a der Indische Mijnwet. met de te 's-Gra
Yenhage gevestigde N. V. ,,De Bataafsche 
Petroleum Maatschappij", betreffende de op
sporing en ontginning van aardolie, enz. in 
vijftien terreinen (terreingroepen), gelegen 
in de gewesten Atjeh en Onderhoorigheden, 
Palembang, West-Java, (res identie [afdee
l ing]. Kra wang), Oost-J ava, (residentiën 
[afdeel ingen] Bodjonegoro, Grissee, Soera
baja en Oost-Madoera) en Zuider- en Ooster
afdeeling van Borneo. S. 231. 30 Mei. 

- '\Vet tot het aangaan van eene convers ie
leening ten laste van Nederlands~h-Indië. 

S. 274. 9 Juli . 
- Besluit tot vaststelling van een tarief voor 

de verrekening wegens overdracht van pen
sioenslasten tot aanvulling en wijziging van 
de reglementen voor de Weduwen- en Wee
zenfondsen van Europeesche burgerl ijke 
ambtenaren in ederlandsch-I ndië, van 

,Enropee che officieren van het Nederlandsch
Indische leger en van Europeesche militairen 
beneden den rang van officier bij de K olo
nia le Troepen, zoomede tot aanvulling en 
wijziging van het reglement op het verl eenen 

van pensioenen aan Europeesche local e amb
tenarén in ederlandsch-I ndië en van pen
sioenen en onderstanden aan de weduwen en 
weezen dier ambtenaren. S. 363. 6 Aug. 

- Besluit tot bekrachtiging van de ordon
nantie van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië van 27 Juni 1931 (In
disch Staatsblad n° . 269) strekkende ter 
vermijding, dat de tijdelijke verminder ing 
der salarissen van Landsdienaren van invloed 
zal zijn bij de toepassing van eenige wette
lijke voorschriften. S. 420. 20 Oct. 

- Wet, houdende tijdelijke heffing van opcen
ten op de invoerrechten in Neder! andsch
Indië. S. 566. 31 Dec. 

- \Vet, houdende het aangaan van een geld
leening ten laste van Nederlandsch-Indië. 

S. 607. 31 Dec. 
- Zie ook: B egrootingen en R ekeningen. 
Intlustrleele - en lntellectueele eigendom. 
- Besluit tot wijziging van het tarief, bedoeld 

bij artikel 14 vierde I iel van het Octrooi
reglement, S. 1083 van 1921, gewijzigd bij 
Beslu it van 12 Juni 1923 (Stbl. n°. 263). 

S. 13. 16 Jan. 
- \Vet, houdende wijziging van de Auteurswet 

1912 naar aanleiding van de in 1928 te 
Rome gesloten herziene Berner Conventie ter -
bescherming van letterkundige- en kunst
wHken. S. 264. 9 Juli. 

- Wet tot wijziging van de artikelen 35, 47 en 
49 der Octrooiwet 1910, S. 313, zooals die 
wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Stbl. n°. 308). S. 301. 9 Juli. 

- Besluit, bepalende het tiidstip van inwer
kingtreding van de wet van 9 Juli 1931, S. 
264, tot wijz iging van de Auteurswet 1912 
naar aanleiding van de in 1928 te Rome 
gesloten herziene Berner Conventie. 

S. 311. 20 Juli. 
- Besluit, houdende vaststelling van het t ijd

stip van inwerkingtreding der wet van 9 Juli 
1931, S. 301 , tot wij ziging van de a rtikelen 
35, 47 en 49 der Octrooiwet 1910, S. 313, 
zooa ls die wet laatstel ijk is gewijzigd bij de 
wet van 29 Juni 1925 (Stbl. n°. 308). 

- Z ie ook : Tractaten. 
In- en nlhoer. 

S. 358. 4 Aug. 

- Wet, houdende toekenning van de bevoegd
heid tot het tijdel ijk treffen van maatregelen 
ter beperking van den invoer van goederen. 

S. 535. 23 Dec. 
- Wet, houdende toekenning van de bevoegd

heid tot het tijdelijk treffen van maatregelen 
ter regel ing van den uitvoer van bepaalde 
goederen. S . 553. 24 Dec. 

- Wet, houdende regeling van den uitvoer 
van bloembollen. S. 575. 31 Dec. 

Inkomstenbelasting. (Rljks) 
- Besluit tot het vaststellen van formulieren 

voor de aangifteb iljetten der inkomstenbe
lasting, der gemeentefondsbelasting, der ver
mogensbelasting en der verdedigingsbelas
ting I. S . 12. 13 Jan. 

- Wet tot wij ziging van artikel 6 der Wet op 
de I nkvmstenbelasting 1914 en van de arti
kelen 5 en 6 der Wet op de Dividend- en 
Tantièmebelasting 1917. S. 38. 29 Jan. 

- Arrest van den Hoo~ en Raad. (B. W. art. 
1401; W et lnk.bel. 1914 art . 109 ; Gemeen
tewet art. 265 i.J - Vordering tot schade-
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ve,·goeding . van een oemeente tegen den 
Staat wegens onr. daad, op grond dat de 
Directeur der Dir. B el. eenioe aanslagen 
heeft vernietigd, omdat d,e aangeslagenen ten 
onrechte als werkjoren~en waren beschouwd. 
- H ol : De Directeur der Dir. B el. heeft 
Mor de gestelde vernietigingen geenszins in 
strijd aehanà:eld met a,·t. 109 W et lnk.bel. 
1914 (zooals dit a,·tikel luià:de vóó,· de wet 
van 28 April 1921 S. 98), doch van een hem 
bij de wet verleende bevoeodheid gebruik 
ge11iaakt, zoodat van een onr. daad geen 
sprake kan zijn. - De vraao, of de form eel 
,·echtmatige overheidsdal1en ten deze mis
bruik van macht opleveren in den zin van 
,,détourne,nent de pouvoir" is een vraag, 
welke betreft het administmtief beleid, zoo
dat de rechter zich van een onderzoek daar
naar heeft te onthouden. - Ook al zou art. 
109 voormeld door den Directeu,· verkee,·
delijk zijn gehanteerd, dan zou ,er nog geen 
sprake zijn van onr. daad, welke tot schade
vergoeding verplicht, daar aan den Staat 
bij de uitvoering van zijn Overheidstaak niet 
is ten laste gelegd kwade trouw, noch han
delen tegen beter weten in, zoodat zijne be
stuu,·sdaden enkel en alleen uitvloeisel zijn 
van een onjuist inzicht bij d,e uitlegging van 
een wetsvoorschrift. - Hooge Raad: De 
stelling van het cassatiemiddel, dat de ge
stelde vernietigingen der aanslagen in strijd 
,net de wet zijn geschied, is onjuist . Z oowel 
a,·t. 109 Wet lnk.b el. als art. 265 g Ge
-rneentewet luidt geheel algerneen, zond,er 
eenige bepe,·king ten aanzien van de gron
den, waarop de aanslagen onjuist worden 
geoordeeld, terwijl ook op a,·tt. 265 i en 
245 d Gemeentewet door eischer tot cassatie 
te ve,·geefs een beroep wordt gedaan. Een 
onderzoek naar den tweeden zelfstandigen 
grond van 's H ofs arrest (kwade trouw, enz.) 
kan derhalve buiten onde,·zoek blijven. 

8 Mei. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 

schattingscommissiën voor de inkomstenbe
lasting. • S. 308. 9 Juli. 

- Zie ook: Tractaten. 
Im•alldltelts - en Ouderdom rnrzekerlng·. 
- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 12den September 1924, S. 
446 , laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van den 19den Me i 1930, S. 204, tot 
uitvoering van artikel 4, derde lid der Ouder
domswet 1919. S. 122. 25 Maart. 

- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 28 ovember 1919, S. 791, tot 
herziening van het Koninklijk besluit van 14 
Augustus 1919, S. 638, tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in de artt. 37, derde lid , 40, eerste 
lid, a en b, 40, derde lid , 40, zesde lid, 41, 
vierde lid, 43, tweede lid, 50, 57, tweede lid, 
87 in verband met artikel 409, 197, tweede 
lid , en 221, derde lid, der Invaliditeitswet. 

S . 450. 24 Nov. 
- _ Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 22 Juni 1921, S. 809, ter uitvoe
ring van artikel 100, tweede lid, der Inval i
d iteitswet. S. 451. 24 Nov. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 19 Mei 1930, S. 204, tot' het vast
stell en van eene regeling voor de toekenning 

van belooningen wegens het afslu iten van 
verzekeringen en het innen van premiën aan 
de agenten der vrijwillige ouderdomsverze
kering. S. 481. 30 Nov. 

- Wet tot wijziging van artikel 20, eerste lid, 
der Invalidi te itswet. S. 599. 31 Dec. 

Jachtwet. 
- Besluit ter uitvoering rnn artikel 1, derde 

lid, der Jachtwet 1923. S. 61. 19 Febr. 
Kadaster, hypotheken en scheepsbewijzen. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklij k 

besluit van 26 April 1922, S. 226, tot vast
stelling van de tarie,·en voor niet in de wet 
van 3 April 1922, S. 166, rnorziene verrich
tingen van ambtenaren van de hypotheken 
en van het kadaster ten behoeve van belang
hebbenden. S. 505. 14 Dec. 

Kanalen. Zie: Scheepvaa,·t. 
KerkgenootschaJJJ)en. 
- Koninklijk besluit. (Wet K erkgenootschap

pen Art. 7.) - Onder "ge11ieentebestuur" in 
art . 7 2de lid kan niet anders worden ver
staan dan het bestuur der gemeente, waar 
het te stichten kerkc,ebouw zal :worden op
gericht. Wel kan de openba,·e orde in eene 
aangrenzende gemeente mede in het geding 
wm·den geb,·acht, doch indien het bestuu1· 
der gemeente van vestiging met dit belang 
niet genoegzaam rekening zou houden, ka~ 
daa,·tegen op de wijze, in den 2en zin van 
art. 7 2e lid genoemd, voorzieninc, worden 
gevraagd. - B elanghebbenden kunnen aan 
geen enkel wettelijk voorschrift het recht 
ontleenen met de beweringen van andere 
betrokkenen in kennis te worden oesteld en 
deswege door het gemeentebestuur te wor
den gehoord. - De schoonheid van stad en 
land, hoe.wel een publiek belang, dient in 
casu buiten beschouwing te blijven, daar 
het in art. 7 vereischt onderzoek beperkt is 
tot het belang der openbare orde. 28 Dec. 

Kiesrecht. \ 
- Uittreksel uit het Rondsclwijven van den 

Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en L andbouw aan (Le Com
missarissen der Koningin, betreffende uit11oe
ring van artikel 149 der K ieswet . 6 Jan. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet A ,·t . 38 c; 
Kieswet Art. 100 tweede lid.) - Onwer 
,,voo1·tzetting van de toepassing" van art. 
100 tweede lid de,· K ieswet, waa,·van in 38 c 
tweede lid der Ge,neentewet sp1·ake is, moet 
worden ventaan het voortgaan ,net die toe
passing op het punt, waarop dacir,nedJe laat
stelijk is opgehouden. Wannee,· derhalve 
,net toepassina van art. 100 tweede lid do· 
Kieswet aan de daar voor het ee,·st in aan-
11ierking ko,nende l#st een pl,aats is toege
kend, ,noet voo,· de ve,·vullina van een lat er 
openvallende plaats met de toepassing van 
die bepaling worden voortgegaan en deze 
plaats dus worden toea ekend aan de lijst , 
welke na de het eerst in aanmerkinu geko -
11ien lijst na toekenning van een plaats het 
g,·ootste gemiddelde aantal stemmen per 
toegekend,e plaats aanwijst. 19 Jan. 

- Circulaire van den Minister van B innen
landsche Zaken en Landbouw aan de ge
meentebesturen betreffende het vaststellen 
van den uitslag van stemmingen. 

15 April. 
- Besluit, l\oudende wijziging van het Ko-
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ninklijk besluit van 12 December 1917, S. 
692, sedert gewijzigd, tot uitvoering van 
artikelen der Kieswet, der Provinciale wet 
en der Gemeent.ewet. S. 181. 1 Mei. 

Koffie. Zie: Warenwet . 
l fooJ)han1lel. (Wetb. v.) 
- Wet tot herz iening van Boek II, Tit.el VII, 

van het Wetboek van Koophandel (schip
breuk, enz. ). S. 320. 27 Juli. 

Iüankzlnnlgen en Idioten. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk bes! uit van 9 Augustus 1924, S. 409, 
houdende reorganisatie van de stichting " H et 
Apeldoornsche Bosch" te Apeldoorn. 

S. 88. 16 Maart. 
- Besluit, houdende: 1°. intrekking van het 

Koninklijk Besluit van 25 Juli 1908, S. 274, 
waarbij aan de Vereeniging tot Christelijke 
verwrging van krankzinnigen in Zeeland, 
gevestigd te Middelburg, vergunning wordt 
verleend op een terrein in de gemeenten 
Bergen op Zoom en Halst.eren een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten; - 2°. 
vergunning aan de Vereeniging tot Christe
lijke verzorging van krankzinnigen in Zee
land, gevest igd te Middelburg, om dB gebou
wen harer stichting "Vrederust", ge legen in 
de gemeenten Bergen op Zoom en Halsteren, 
voor een gedeelte in te richten als krankzin
nigengesticht; - 3°. aanwijzing- van vier 
paviljoenen, behoorende tot de stichting 
"Vrederust", a ls eene inrichting, welke niet 
a ls krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

S . 144. 31 Maart. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklijk be luit van 2 Juli 1894, S. 89, 
waarbij aan de Vereeniging tot Christ.elijke 
Verzorging van krankzinnigen in Nederland, 
gevestigd te Utrecht, vergunn ing is verleend 
te Zuidlaren een gesticht voor krankzinnigen 
op t.e richt.en. S. 184. 6 Mei. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk be luit van 18 September 1906, S. 
244, waarbij aan de Vereeniging tot Christ.e
lijke Verzorging van krankzinnigen in Ne
derland, gevestigd te Utrecht, vergunning is 
verl eend in de gemeenten Doorwerth en 
Renkum een gesticht voor krankzinnigen op 
te richten. S . 197. 18 Mei. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 13 Januari 1892, .S. 
22, waarbij aan de Vereenigi ng tot Christ.e
lijke verzorging van krankzinnigen in N e
derland, gevestigd te Utrecht, vergunning is 
verleend op het landgoed "Bloemendaal" te 
Loosduinen, een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 245. 12 Juni . 

-- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 15 D ecember 1930, S. 473, hou
dende aanwijzing van de Kliniek "Ocken
burgh", te 's-Gravenhage, staande onder 
bestuur van "het Centraal bestuui· der Ver
eeniging tot Christelijke verzorging van 
krankzinnigen in Nederland", a ls eene in
richting, die niet a ls gesticht voor krankzin
nigen wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. S. 246. 12 Juni . 

- B es lui t , houdende: le. intrekking van het 
Koninklijk ,Besl,uit ván 31 Maart 1894, S. /iO, 

gelijk dat sedert is gewijzigd en van het 
Koninklij k Besluit van 29 Sept.ember 1928, 
S. 387; - 2e. vergunning aan de Vereeni
gi ng "Tot Christ.elijke Li,efdadigheid" te 
Wagenborgen gemeente Termunten, om het 
gesticht "Bethesda" in t!l richten tot een 
gesticht voor zwakzinnigen (idioten en im
beci ll en). S. 370. 12 Aug. 

Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van den 18den Juli 1930, S. 282, 
houdende: 1°. intrekking van het Koninklijk 
besluit van 16 September 1895, S. 161, be
treffende het krankzinnigengesticht "Ende
geest" te Oegstgeest; 2°. ve rgunning aan het 
bestuur der gemeente Leiden om de gebou
wen van "Endegeest" te Oegstgeest, voor een 
gedeelte in te richt.en als krankzinnigenge
sticht; 3°. aanwijzing van twee paviljoenen 
gezamenlijk met den naam " Voorgeest", 
behoorende tot "Endegeest", als eene i nrich
ting, welke niet a ls krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinni gen worden verpleegd. 

S. 374. 17 Aug. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 4 Juni 1909, S. 134, 
waarbij aan Regenten van het krankzinni
gengesticht te Utrecht vergunning is ver
leend op een terrein aan den Dolderschen 
weg te Zeist een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 383. 26 Aug. 

Besluit, houdende aanwijzing van de Psy
chiatrisch- Teurologische Kliniek in beheer 
bij de Stichting "Academische Klinieken" 
te Utrecht, als eene inrichting, die niet als 
krankzinnigengesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinni
gen worçlen verpleegd. S. 397. 14 Sept. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 2 Juni 1917, S. 455, 
houdende reorganisatie van het krankzinni
gengesticht "Maasoord" te Poortugaal. 

S. 400. 16 Sept. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 17 Decemb01· 1917, S. 
720, houdende reorganisatie van het Krank
zinnigengesticht "Brinkgreven" in de ge
meente Deventer en Diepenveen. 

S. 411. 7 Oct. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk bésluit van 22 Maart 1904, S. 65, 
waarbij aan het bestuur der provincie Noord
Holland vergunning is verleend op een ter
rein in de gemeente Castricum een gesticht 
voor krankzinnigen op te richt.en. 

S. 412. 7 Oct. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van den 19den October 1922, 
S. 565, waarbij aan de Vereeniging tot op
voeding en verpleging van idioten en ach
terlijke kinderen, gevestigd te Utrecht, ver
gunning is verleend tot oprichting van een 
gesticht voor zwakzinnigen in de gemeente 
Noordwijk. S. 423. 28 Oct. 

- Besluit, houdende: 1 °. intrekking van het 
Koninklijk besluit van 22 September 1915, 
S. 401, houdende reorganisatie van het 
krankzinnigengesticht "Huize Padua" te 
Boekel; 2°. vergunning aan de Vereeniging 
der Broeders Peni.tenten, gevestigd in "Huize 
Padua" te Boekel, om een gedeelte harer 
inrichting "Huize Padua" in te r ichten als 
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krankzinnigen- en zwakzinnigengesticht; 3°. 
aanwijzing van de paviljoenen "St. Joseph" 
en ,.St. Elisabeth" behoorende tot de in
richting "Huize Padua" als eene inrichting, 
welke niet als krankzinnigengesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 425. 29 Oct. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklijk besluit van 15 December 1930, 
S. 473, houdende aanwijzing van de Kliniek 
"Ookenburgh" te 's-Gravenhage, staande 
onder bestuur van "het Centraal Bestuur der 
Vereeniging tot Christelijke verzo1·ging van 
krankzinnigen in Nederland", als eene in
richting, die niet als gesticht voor krankzin
nigen wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. S. 443. 21 Nov. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 16 Juli 1907, S. 224, 
waarbij aan de Vereeniging van de Zusters 
van Liefde, te Venray, vergunning is ver
leend op een terrein in de gemeente Venray 
een gesticht voor krankzinnigen op te rich
ten . S. 444. 21 Nov. 

- Besluit tot nadeore wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 15 _November 1913, S. 
409, waarbij aan de Vereeniging van de 
Broeders van Liefde te Venray, vergunning 
is verleend op een terrein in de gemeente 
Noordwijkerhout een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. 484. 1 Deo. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninkl ijk besluit van 23 Juni 1917, S. 475, 
houdende reorganisatie van het Idiotenge
sticht ,,'s-Heerenloo" te Ermelo. 

S . 485. 1 Dec. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 23 Juni 1917, S. 476, 
houdende reorganisatie van het idiotenge
stioht "Lozenoord" te Ermelo. 

S. 486. 1 Dec. 
- Besluit, houdende: 1°. intrekking van het 

Koninklijk besluit van den 4den Juni 1909, 
S. 135, gelijk dat sedert gewijzigd is, waar
bij aan Regenten van het krankzinnigenge
stich t te Utrecht vergunning wordt verleend 
op een terrein aan den Dolderschen weg te 
Zeist een gesticht voor krankzinnigen op te 
richten; 2°. vergunning aan R egenten van 
de Willem Arntsz stichting te Utrecht om 
van de Willem Arntsz Hoeve gelegen aan 
den Dolderschen weg te Zeist eenige pavil
joenen in te richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen; 3°. aanwijzing van eenige 
paviljoenen en de boerderij van de Willem 
Arntsz Hoeve als eene inrichting, welke niet 
als krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

S. 536. 23 Dec. 
- Besluit, waarbij, met intrekking van het 

Koninklijk besluit van den 24 Juli 1905, 
S. 243: 1°. aan de Vereeniging "Vereeni
ging der Broeders van Liefde", gevestigd te 
Venray, vergunning wordt verleend om de 
gebouwen harer stichting "St. Servatius" te 
Venray voor een gedeelte in te richten als 
krankzinnigengesticht; 2°. het St. Aloysius
paviljoen, behoorende tot de stichting "St. 
Servatius", wordt aangewezen als eene in-

r ichting, welke niet als krankzinnigenge
sticht wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. S. 558. 30 Dec. 

Landarbehlcrs,)'t•t. 
- Wet tot wijziging van de artikelen 9 en 34 

der Wet van 20 April 1918, S. 259. (Land
arbeiderswet), gewijzi gd bij de wetten van 
5 Juli 1920, S. 329, 6 Mei 1921, S. 711 , en 
16 December 1927 (Stbl. 389). 

S. 316. 27 Juli . 
- Besluit tot wijziging van de artikelen 10 en 

13 van het Koninklijk Besluit van 14 o
vember 1918, S. 589, houdende bepalingen 
tot uitvoering van de artikelen 6, 7 en 8 
der Landarbeiderswet, van welk besluit de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij K o
ninklijk Besluit van 24 Februari 1928 (Stbl. 
n°. 44). S. 362. 6 Aug. 

Landbouw. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

de in werking treding van het Koninklijk 
besluit van 5 April 1930, tot uitvoering van 
artikel 7 der Landbouwuitvoerwet 1929 (wet 
van 31 Mei 1929, houdende voorschriften be
treffende het waarborgen van bepaalde 
eigenschappen of hoedanigheid van uitge
voerde voortbrengselen van het landbouw-, 
tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrij f (Stbl. 
n° . 277). S . 14. 16 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van het t ijdstip van 
de inwerkingtreding van het Koninklijk Be
sluit van den 18den Juli 1930, S . 281, tot 
toepass ing van artikel 8 der Landbouwuit
voerwet 1929 met betrekking tot melkprn
ducten en tot gepasteuriseerde en gesteril i
seerde melk en room. S. 47. 7 Febr. 

- Wet, houdende bepalingen in het belang 
van de inheemsche tarweteelt. 

S. 65. 21 Febr. 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 2 

en 7 der Tarwewet 1931, Stbl. 65. 
S. 254. 15 Juni. 

- Besluit tot toepass ing van artikel 8 der 
Landbouwuitvoerwet 1929, (wet van 31 Mei 
1929) , houdende voorschriften betreffende het 
waarborgen van bepaalde eigenschappen of 
hoedanigheid van uitgevoerde voortbrengse
len van het landbouw-, tuinbouw-, veeteelt
en zuivelbedrijf, S. 277, met betrekking tot 
bloemboll en. S. 360. 5 Aug. 

Leenln gwet. Zie: Indië . (Nederl.) 
- Zie ook: Schuld. (National e) 
Leerplicht. 
- ,vet tot aan vuil ing van de Leerplichtwet. 

S. 323. 27 Juli. 
Luchtvaart. 
- Besluit tot regeling van de toelating van 

vreemde militaire luchtvaartuigen binnen het 
Nederlandsche rechtsgebied. 

S. 179. 29 April. 
- (Zónenkaart) Besluit, houdende bouwver

bod in den zin der Luchtvaartwet ten aan
zien van terreinstrooken, gelegen om- en 
aangrenzende aan het Luchtvaartterrein Ol
debroek. S. 236. 2 Juni . 

- Zie ook: Posterijen enz. 
,, .. Tractaten. 

Margarine. Zie: B oter eii Margarine. 
Maten en gewichten . 
- Besluit tot regeling van den herijk der ma

ten en gewichten in 1932 en 1933. 
S. 419. 19 Oct. 
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Jll lllta lre Zaken, 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklijk besluit van 11 Februari 1920, S. 
65 , laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 30 Juli 1925, S. 344, tot aanwijzing 
van bewakingsgebieden , als bedoeld in a rti
kel 1 der wet van 10 Januari 1920, S. ll. 

S. 18. 23 J an. 
-- Besluit tot wijziging van het Dienstplicht-

besluit. S. 91. 16 Maart. 
- Besluit, houdende aanvulling van het Re

glement betreffende de Krij gstucht, vastge
steld bij Koninklijk Besluit van 31 Juli 1922 
(Stb l. n°. 476). S. 174. 27 A pril. 

- Wet tot wijziging van de voorschriften be
treffende de bevordering en het ontslag van 
officieren-vlieger bij de zeemacht. 

S. 193. 15 M ei. 
- Besluit, houdende vaststelling van nieuwe 

regelen ten aanzien van de toelating van 
oorlogsschepen van vreemde mogendheden 
met de in rust aan boord zich bevindende 
1 uchtvaartuigen binnen het Nederlandsche 
rechtsgebied. S. 237. 2 Juni . 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 11 Mei 1929, S. 228, houdende 
aanwijzing van de categorieën van dienst
plichtigen van de zeemacht, welke na ontslag 
als vrijwilliger bij de zeemacht, tot de Ko
ninklijke marine-reserve komen te behooren. 

S. 240. 5 Juni. 
- Besluit, houdende vaststelling van het con

tingent tot gewoon dienstplicht ige bestemde 
ingeschrevenen der l ichting 1932. 

S. 263. 27 Juni. 
- Besluit tot vaststelling va11 voorschriften 

betreffende den rechtstoestand van het mili
tair personeel der zeemacht. 

S. 377. 22 Aug. 
-- Besluit tot vaststelling van voorschriften 

betreffende den rechtstoestand van het mili
tair personeel der la ndmacht. 

S. 378. 22 Aug. 
- , vet, houdende eene regeling in zake het 

verleenen van geldelijke uitkeeringen aan de 
z.g. mobilisatie-slachtoffers. S. 489. 3 Dec. 

- Wet, houdende regelen betreffende den 
rechtstoestand van de militaire ambtenaren. 

S. 519. 19 Dec. 
- Besluit tot wijzi g ing en aanvulling van het 

Dienstplichtbesluit voor Nederlandsch-Indi ë 
en van de R egeling voor het reservepersoneel 
van het Leger in Nederlandsch-Indië. 

S. 534. 19 Dec. 
- B esluit, houdende vaststelling van den da

tum van inwerkingtreding der wet van 3 
December 1931, S. 489, betreffende het ver
leenen van geldel ijke uitkeeringen aan de 
z.g. mobilisatie-slachtoffers. 

S. 554. 24 Dec. 
- Zi e ook: Luchtvaart. 
Mlnlsterleele De1iarteme nten. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K o

nink lijk besluit van 28 April 1913, S. 144, 

houdende vaststelling van bepalingen om
trent de inrichting van het Departement van 
Justitie. S. 175. 27 April. 

- Besluit tot overbrenging van de zorg voor 
de uitvoering van wetten en Koninklijke 
besluiten betreffende den landbouw, de vis
scherij en de statistiek, voor zooveel het 
Departement van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw thans daarmede belast is, naar 
dat van Arbeid, H andel en Nijverhei d en 
van de zorg voor de volksgezondheid, de 
werkloosheidsverzekering en de .;irbeidsbe
middeling van laatstgenoemd Departement 
naa r het eerstgenoemde en tot naamsveran
dering van beide Departementen. 

S . 501. 8 Dec. 
lUohlllsatie -.slachtorfers. 
- ·wet, hdudende eene regeling in zake het 

verleenen van geldel ijke uitkeeringen aan 
de z.g. mobilisatie-slachtoffers. 

S. 489. 3 Dec. 
- Besluit, houdende vaststelling rnn den 

datum van inwerk ingtreding der wet van 
3 December 1931, S. 489, betreffende het 
verleenen van geldelijke uitkeeringen aan de 
z.g. mobil isatie-slachtoffers. S. 554. 24 Dec. 

Motor- en Rijwlelwet. 
- Wet tot wijziging van de Motor- en Rijwiel-

wet. S. 60. 19 Febr. 
- B eschikkin[J van den Minister van Wate,·

staat tot wijziging van de llf otor- en R ijwiel
beschikking. (Ned . Stct. n°. 115.) 12 J uni . 

- Zie ook: Tractaten . 
l\Iuntwezen. 
- Besluit, houdende wijziging Yan het Ko

ninklijk besluit van 15 April 1920, S. 184, 
houdende regeling van de wijze, waarop de 
in artikel 3 der wet van 27 _ ovember 1919, 
S. 786, bedoelde r ijksdaal ders, gu ldens en 
halve guldens buiten omloop worden gesteld. 

S . 145. 1 April. 
- Besluit tot wijziging van het Koninkl ijk 

Besluit van den 20en Januari 1913, S. 35, 
laatste lij k gewijzigd bij Konink lijk Besluit 
van 16 October 1919, S. 604, regelende de 
voorwaarden, waaronder voor rekening van 
anderen dan het Rijk aan 's Rij ks Munt kan 
worden gemunt, medailles kunnen worden 
ges lagen «;l_n muntstempels of medaillestem
pels kunnen worden vervaardigd. 

S. 176. 28 April. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk beslu it van 15 April 1920, S. 184, 
gewijzigd bij besluit van 1 April 1931, S. 
145, houdende regeling van de wijze, waarop 
de in artikel 3 der wet van 27 November 
1919, S. 786, bedoelde rijksdaalders, guldens 

en halve guldens buiten omloop worden 
gesteld. S. 41 7. 10 Oct. 

Jllijnen, 
- Besluit tot uitbreiding van het 111ijnve ld van 

de Staatsmijn Maurits. S. 307. 9 Juli. 
- Wet tot wijziging van de Mij nwet 1903 

(Stbl. n°. 73 van 1904). S. 585. 31 Dec. 
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N aturallsatle. 
- Wetten houdende 
Abenheimer, S. 
Ackermann, L. F. 
Agstteribbe, E. 
Ahlers . H . F. 
Alexander, J . G. 
Altena, M. C. wed . A. 

naturalisatie van: 
S. 95 Erszler, \V. W . 

W . 569 Evers , C. H., wed. 

E. Schmidtborn 
Amshoff, M. A. wed. 

G. Aesi11k 
Arets, P. J . 
Arling, J . H . 
Assink, A . 
Ass ink, E. 
Assink, M.C. 
Baetens, V.J. W. 
Bastiaansen, K. A. M. 
Bauerfeind, K. 
Bauwens, W. G. 
Beir, G . De 
Bekker, E. 
Bensemann, H. 0. M. 
Bent, W.G. 
Bentma, J. 
Bischoff, B. J. 
Bischoff, K . F. G. 
Bod,A. 
Bode, J.A. 
Boemen , P. J . W. 
Boi tel , M. E.A. 
Bonke, J. J. 
Bönker, W . L . T. 
Bouilliart, C.A. 
Brandt, E. A. 
Breijer, J . H. 
Brinkmann, H. E. 
Büchl er, E. K. M. 
Buntenbach, G. W . 
Buntènbach, H. W". 
Bijl anclt, F. 0. Graaf v. 
Ceulen, A. A. G. H. 
Cohen, H. 
Cohen, R. 
Cotteleer, F. R. 
Crassée, P.A. 
Dahmen, M. S. weel . 

J . R. Janssen 
Damitz, R. F. G. von 
Darmstaclt, J . 
Dassen, R. 
Degros, J . H. 
Dekker, A. 
Derksen, G. H. M. 
Derksen, H. 
Derksen, W . J. 
Deyber, B. 
Dickhoff, M. E. 
Dickmann, G. J . T . A. 
Dimitriu, G. 
Döcker, F. J;,. 
'Dressler, H.A. 
Dressler, R . 
Drost, J . 
Ebert, F. E. 
Eickhof, M. G. H . 
Eilering, J. G. 
Ernonds, L . H . J . 
Engelmann, A. I. 
Erb, G. 

571 B. T. Bul tink 
570 Faats, P . H. 
158 Farago, J . 

572 

93 
455 
569 

93 
93 
93 
93 

569 
319 
455 

95 
94 
94 

572 
94 

:nn 
96 

455 
572 
455 
571 

93 
95 
97 
94 
93 
94 
96 

158 
96 

158 
571 
571 

96 
572 
455 

158 
456 
456 
319 
158 

97 
94 
96 
96 

456 
95 
94 

158 
96 

569 
569 

94 
319 
571 
456 
570 

97 
456 

Felder, L . 
Fenster, I. 
F eusz, W . 
Fl aumenhaft, E. 
Flick, 0. M . 
Flos, 'l'. E . 
Fraeters, J. C. 
Galetzka, E. 
Gargas; dr. S. 
Geiler, D. J. E. 
Geiler, H . E. C. F . 
Geurtsen, A. J . 
Gevers, Jhr. A. M . 
Giesen, J. H. 
Giesen, J. J. H . 
Giessen, \V. van de 
Glawe, G. W. 
.Gobas, S. 
Goldstein, S. M. 
Graef, G. A. 
Graf , L.I. 
Grajower, J. 
Gravenhoff, J . F. 
Gross , A.M., wed. 

R. van de Wetering 
Grunbaum, dr. A. 
Hane, W. B. F. H. Le 
H arperath , P . H . 
Hart, E. M. 
Hauf, A. 
H eckmann, P. G. 
H eiliger, A. C. 
H eindrichs, J. P. 
H eisterkl aus, A. K. A. 
H engelbroek, J . F. 
H ereygers, M. A. 
H ermans, W . 
He1·mele, J. 
H erz, C. A. J. 
H eubach, A. L. J. H. 
Hoenen, J . T. 
Holl a, J . A. 
H oll and, P. 
Höl scher, G. 
Huck, W. A. 
Huebers, J . J . G. 
J ack! , R. 
J ansen, B. H . 
J ansen, H . J . A: 
J ansen, M. A. 
Jooss, G. A. 
Juchem, r. J. 
K aemingk, H. J . 
Kacz, A. · 
K acz, M. 
K ahn, J. 
Kalinski, R. J. 
Kallen, J. P. H . 
Kallen, E. J. A . 
K ampen, A. J. van 
K ampherbeek, H. 
K.atz, J. 
Kaufmann, M. 

572 

96 
96 

572 
455 
571 
571 

93 
456 
158 
319 

94 
570 

97 
97 

158 
319 

94 
94 

569 
571 

95 
319 
571 
569 

93 
456 

97 
570 
158 

97 
570 
158 
570 

97 
95 

158 
158 

97 
455 

95 
93 

570 
319 
455 
319 
456 
456 
455 
4·56 
572 
158 

93 
97 
95 

456 
96 
96 

570 
455 

94 
94 
93 

456 
96 

456 

Keiler, W. H . auf 'm 94 
K emink, H. B . 570 
K emna, E. 0. 319 
Kempkens, G. 571 
K entgens, L. 570 
Kien, J. , weel. L. Hensel 95 
Kiss lig, M. J . H. 456 
Klaar, H. J. 572 
Klarreich , H. 95 
Klein, C. E. 97 
Kl ey, C. H. 570 
Klingen, A.P . E. 97 
Kobelé , J . H. 571 
K oek, J. E. 569 
Koehler, J. F. 93 
Kohl , A. B. 571 
Kohn, L. N. 96 
König, H. W . M. 94 
Kraemer, A. M. B. 456 
Kreisler, A. R. M. 97 
Kropveld, J. 455 
Kruse, P., wed. A. H . 

van Huet 158 
Kuhlmann, J. B. 96 
Küppers, M. A. A . H . 572 
Lalemant, J. G. 569 
Lambrichts, P.J. 93 
Lammers, A. F. 95 
Langenheim, M. C. 570 
Langlais, M. F. D. 569 
Lehmann, H. K. J . 94 
Lehnen, P. G. 572 
Levinstein,M. S. 319 
Ley, M.L. De 97 
Loryn, P . P. T .cle 96 
Lousberg, H . J. H . 569 
Löwis of Menar, R. F. 

0. van 569 
Menner, A . M. 45 5 
Mobertz, P. L. 570 
Nlontigel, R. 97 
Mühlenbruch, W . G. R. 158 
Mulder, J. 319 
Müller, A. 571 
Nassau,J. 455 
Neuwirth, ,v. V. 571 
Nieberg, A. 455 
Nutting, F. G. C. 96 
Nijenhuis. H. 93 
Nijhuis, F. H ., wed. 

F. J. Peeters 94 
0ffermaa ns , C., wed. 

::II. J . Reuters 570 
0tt.e, H . P .J. 158 
Pappenheim, H. L. 569 
P astoors, J . T. G. 96 
Pelkinie, E. F. W. M. 

E. von 572 
Eckelt, E. F . W . M. 572 
Peters, P. J. 570 
P eters, W. 319 
Petit, L. J. H. M. 158 
l'ompey, M. F. C. C. 94 
Pouls, J. J. H. 319 
Puim, R. , gesch. echtg. 

v. K. Hillgemann 455 
Put, J . J . v:an de 319 
R apaport, M. B., wed. 
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van C. Rapaport 455 Schw immer, F. 96 Vullings, P.J. H. 95 
R ath, 0. E. 97 Seegers, C. 570 Warnecke, C. J . ,319 
R aijer, G. B - 570 S igtenhorst, M. G. v. d . 95 Waterman, E. A. 455 
Renckens, C.A., wed. Simons, P . M. 158 Weber, M. T. 95 

J. A. Meijer 158 Soentjens, J . H. 95 Weinberg, N. 456 
Ritzerfeld, M . 456 Spernat, C. J. 572 Wenmackers, V. 569 
Roelofs, T . H . 96 Sprenger, M. J. I. 570 ,vennmacker, J . K. 569 
Rijk, L. A . J . 15 Stange, H. L. S. 319 Werner, B. 94 
Sacharow, K. ,v. N. 95 Steinhaus, W. 572 Werner, G. A. 95 
Saher, H.A. 570 St.ockmann, H. J. A. M . 93 Wessel s. J . H . 455 
Salomon, E. 455 Strüfer, W. 97 Weygael"t, J . F. van de 456 
Salomon, I. 569 Stutz, H.E. 97 Wiertz, J . 572 
Salomon, T. E . 569 Tallen, A. 572 Wiesenthal , A. S . C., 
Salomons, D . . 93 Thonon, L . E. 96 wed. F. W. Bell e 95 
Scheers, W. 94 Togeretz, H. W . 97 Winkel, U. J. von de 571 
Scheffer, J . J. C. 571 Ubbelohde, A. L . E. 571 Wirtgen, H . K. W. 93 
Scheven, C. J . von 455 Ubbelohde, A. M. 569 Wolters, C. 572 
Schmeitz, J. M. 56-9 Urbanski, J. 569 ~ •ortmann, J . H . 572 
Schmidts, E. 93 Valje, T. A. 158 Wunsch, A. F. W. 569 
Schmit, J. T. 569 Veicht, J . A. 571 Zangen, L. I. 94 
Schmuller, A. 94 V erschueren, C. M. 319 Ziegler, F. X . W. J. 455 
Schneider, J . A . J . 158 Vertin, J . H .E. 572 Ziesche, E. A. 572 
Schneider, S., wed. F. Vleûten, 'A. M. van, wed. Zucker, M. 319 

W. Pollman 93 F. L. V. D. M. I sasca 456 Zuckerholz, S. 96 
Schoeff, S . M. 570 Volbach, H. 319 Zuckerkandel, L. 571 
Schpekt.or, W. 95 Vonhögen , J . P . H. 572 Zumdick, L . P. W. 97 
Schrage, A. A. 97 Vorst, P. P . A. van de 571 
Schwarz, C. 569 Vreese, L. M . C. De 95 
N atu u nvetenscha))pelijk onderzoek. 
- Besluit ter uitvoering van de artikelen 5, 

1l en 13 Yan de wet van· den 30sten Oct.ober 
1930, S. 416, tot regeling van het toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek. 

S. 401. 16 Sept. 
N ederlan derscha1i. 
- Beslui t, houdende: 1°. verleening van ver

lof aan L . A. J. Rijk om in vreemden 
Staatsdienst te blij ven; 2°. bepal ing ·van den 
dag, waarop in werking zal treden de wet 
van 31 December 1930, S. 526, houdende 
naturali satie van L. A. J. Rijk. 

S. 15. 20 J an. 
- Besluit, houdende : 1°. verleening van ver

lof aan S . L. Molle om in vreemden Staats
dienst te blijven; 2°. bepaling van den dag, 
waarop in werking za l treden de wet van 
9 Juli 1931, S . 270, houdende naturalisatie 
van S . L. Molle. S. 352 . 1 Aug. 

Notariaat. 
- ,vet houdende voorzieningen, door wijziging 
van de wet op het Notarisambt, t.ot meerde
ren waarborg voor hen, die belangen toever
trouwen aan notarissen. S. 195. 15 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van den dag van 
inwerkingtreding van de wet van 15 M ei 
1931, S . 195, houdende voorzien ingen, door 
wijzi g ing van de wet op het Notarisambt, 
tot meerderen waarborg voor hen, die belan, 
gen toevertrouwen aan notarissen. 

S. 415. 9 Oct. 
NijYerhel<lsonderwljs. Zie : Onderwijs. (Mid

d,elbaai') 
Onderwijs. (Hoog·er ) 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

t ikel 133, vijfde lid, der hooger-onderwijswet 
van het getuigschrift van de afdeeling gym
nasium van het Christel ij k lyceum te Ban
doeng. S . 6. 7 J an. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 157 der hooger-onderwijswet van de 
afdeeling gymnasium van het Lorentz-J'yceum 

te Eindhoven van de vereeniging "Het Neu
trale Lyceum" te Eindhoven. 

S. 39. 29 J an. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 133, vij fde lid, der hooger-ondenvijswet 
van in Nederlandsch-Indië in 1931 behaalde 
getuigschr iften. S. 64. 20 Febr. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 170 der hooger-onlierwijswet van de 
Stichting "Groninger Universiteitsfonds" a ls 
bevoegd om bij de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte aan' de Rijksuniversiteit te Gro
ningen een bijzonderen !eerst.oei te vestigen. 

S. 134. 27 Maart. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
· van het R. K. gymnasium voor meisjes "St. 

Angela" te Venray van het Zedelij k Lichaam 
,,Ursula's Zusters" aldaar. S. 148. 9 April. 

- Besluit tot aanvulling van hét Koninklijk 
bes] uit van 20 Februari 1931, S. 64, houden
de aanwijzing overeenkomstig artikel 133, 
vijfde lid, der hooger-onderwijswet van in 
Nederlandsch-Indië in 1931 behaalde getu ig
schriften. · S . 169 . 24 April. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het Chris
telijk Lyceum te H arderwij k van de Ver
eeniging voor Chi-istelijk Middelbaar en 
Voorbereidend Hooger Ondenvijs voor H ar
derwijk en omstreken, gevestigd aldaar. 

S. 177. 29 April. 
Bes] uit tot uitvoering van artikel l32bis 

der hooger-onderwijswet. S. 185 A. 9 Mei. 
- Besluit t.ot aanwijzing,- overeenkomstig ar

tikel 52 der wet van 15 December 1917; S. 
700, tot regeling van het hooger- landbouw
onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 Juni 1925, S. 283, van de Stichting 
"Fonds ten behoeve van de opleiding van 
Suikergeëmployeerden" te 's-Gravenhage als 
bevoegd om aaH de L andbouwhoogeschool te 

' 
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Wageningen een bijzonderen leerstoel te 
vesti1rnn. S. 244. 12 Juni. 

- Besluit, waarbij met intrekking van het 
Koninklijk besluit van 30 Juni 1909 , S. 208, 
laat telijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 23 September 1922, S. 534, opnieuw 
worden aangewezen de bui tenl andsche in
stelli ngen van onderwijs of onderzoek, be
doeld in artikel 125 der hooger-onderwijswet. 

S. 249. 13 Juni. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 22 Augustus 1906 , S. 229, laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
12 Mei 1930, S. 164, waarbij worden aan
gewezen de buitenlandsche instellingen en 
de buitenland che getuigschriften, bedoeld 
in artikel 134 der hooger-onderwijswet. 

S. 250. 13 J un i. 
- Besluit tot wijziging van het Academisch 

Statuut. S. 356. 4 Aug. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

t ikel 170 der hooger-onderwij wet van het 
Delftsch Hoogeschoolfonds als bevoegd om bij 
de afdeel ing der algemeene weten chappen 
aan de Technische Hoogeschool te Delft een 
bijzonderen leerstoel te vestigen. 

S. 357. 4 Aug. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

_tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Socialistische vereeniging tot bevordering 
van de stud ie van maatschappelijke vraag
stukken, gevestigd te Amsterdam, als be
voegd om bij de faculteit der rechtsgeleerd
heid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een 
bijzonderen leerstoel te vestigen. 

S. 373. 13 Aug. 
- Besluit tot vaststelling van het reglement 

voor de gewone en buitengewone hoog
leeraren en lectoren aan de Rijksuniversi
teiten en de Technische Hoogeschool te 
Delft. S. 388. 27 Aug . 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het St. 
Norbertuslyceum en van het St. Gertrudis
lyceum te Roosendaal van de Vereeniging 
,,Ons Middelbaar Onderwijs in Noordbra
bant", gevestigd te Tilburg. S. 422. 27 Oct. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 170 van de hooger-onderwijswet van 
het Groninger Universiteitsfonds te Gronin
gen als bevoegd om bij de faculteit der wis
en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen een bijzonderen leerstoel te ves
tigen in de palaeobotanie. S. 434. 9 Nov. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( W et H. 0. 
a1·t. 15; W et M. 0. art. 24). - [V ervul
ling van d e betrekking van l eeraar aan het 
Stedelijk Gvmnasium en aan de Gemeente
lijke Handelsdagschool te Alkmaar. Vero1·
deningen de,· gem . Alkmaar onitrent een 
garantie van 22 l esuren. V ervolgens : ont
heffin g van taak als l eeraar Handelsdag
school ( met Rijkspensioen en betalinu door 
de uemeente van het verschil tusschen wacht
geld en pensioen) en berekenin!I salaris als 
leeraar Gymnasium, zonder inachtneming 
der minimu,n-garantie van 22 l esuren. Vor
dering van te weini!I uitb etaald salaris (we
gens niet-inachtneming van die 1ninin,u1n
garantie) doo1· R echtb. afgewezen ( eischen
de vereeni!Jing, aan wel ke de vordering was 

gecedeerd, niet-ontv. verklaard), door H of 
toegewezen.] - De salarisregeling, gegeven 
bij de desb etreffende ve,·ordeningen, geldt 
alleen zoolang de bet,·ekking bestaat. D e 
betrokken leeraa1· bekl eedde twee betrek
kingen. Na het einde van de bet1·ekking 
aan de Handelsdagschool, hee ft de gemeente 
het salaris aan het Gymnasiun, terecht be
rekend naar het aantal aan die school ge
geven l esuren, zonder inachtneminu der 
·mini1nuni-garantie, welke bij sa1nenloop d er 
beide betrekkingen gold. - Arrest H of ve,·
nie ti gd, vonnis Rechtb. bevestigd. 4 Dec. 

- Wet tot wijziging van de hooger-onderwijs
wet en van de Middelbaar-onderwijswet. 

S. 510. 19 Dec. 
- Besluit tot vaststelling van het reglement 

voor de gewone en buitengewone hoog
leeraren en lectoren aan de L andbouwhooge
school te Wageningen. S. 537. 23 Dec. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit . (Lag er Onderwijswet 

1920 Art. 72 j 0
• art. 77.) - D e gem eente is, 

nadat 1nedewerking is verl eend tot het stich
ten van eene school voo,· laye1· o,uJ.erwijs, 
weliswaar ingevolge art . 77 l id 2 bevoegd 
om ter u;tvoeriny van het besluit tot ·mede
we1·king een be., taand gebouw aan te bieden, 
n,aa,· dat rnoet zijn een gebouw, waa,·ovc·r 
de ge1neente de beschikking hee f t of althaus 
kan krijgen. De yem eente is echter niet bP
voegd o,n in plaats van zoodanig gebouw 
aan te bieden medewerking te verl eenen tot 
verbauw en opknapping van het bestaande 
schoolgebouw van het schoolb estuw· zonde,· 
toesten,ming van dat bes tuur, daar zoodanig 
aanbod in wezen inhoudt eene intrekking 
van het aanvankelijk besluit tot m edewe1·
king aan de stichting van een nieuw gebouw, 
welke intrekking ook niet b;j naa,· 's Raads 
inzien gewijzigde omstandigheden geoo,-loofd 
is zonde,· to estemming van het schoolb es tuur. 

;,o J an. 
- Koninklijk besluit. (Lager Ondei·wijswet 

1920 A,·t . 72 .J - De ·wensch, dat in het ge
bouw der bijzondere school een e kani e,- als 
ontvangkame,· van het schoolhoofd en ver
gaderlokaal voor het ove,·ig personeel en voo,· 
ket schoolb estuur aanwezig zij, gaat niet uit 
boven de nonnal e eischen, aan het geven 
van lager onderw;js te stell en. De ,·aad is 
gehouden, aan het schoolb estuu1· te vergoe
den de kosten van aankoop van zonveel ,stoe
l en, als noodig moet w01·den geacht 01n deze 
zoogenaa1nde bestuurskanie,· aan hare be
stenuning te kunnen do en beantwoo1·den. 

30 Jan. 
- K oninklijk besl·uit. (La yer Onderwijswet 

1920 Art. 7B). - H et aanbren gen van wijzi
gingen in de constr-uctie van het schoolge
bouw ter verbetering van uebreken, welke 
zich bij het schoolgebouw ten gevolge van 
verkeerden oorspronkelijken bouw voo,·doen, 
i.s aan te 1ne·rken als verbouw of ve,·andering 
van inrichting in den zin van a,·t. 72. 9 F ebr. 

- Besluit tot vernietiging wegens strijd met 
de wet van het beslui t van den R aad der 
gemeente Didam, van 29 Augustus 1930, n° . 
14, waarbij benoemd is tot onderwijzeres aa11 
de openbare lagere school te Didam-Kom 
.Mejuffr. J . C. M. Stork. S. 57. 16 F ebr. 

- K oninkUjk besluit. (Laye,· Onderwijswet 
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1920 Art. 101, 9e lid.) - De vergo eding, be
do eld in a,·t. 101, 9e lid kan voo,· geen hooger 
aantal l esuren worden verleend dan feitelijk 
aan de bijzondere scholen is gegeven. De 
vergoeding voor elk van deze lesuren is niet 
het bedrag, dat het schoolbestuur per lesuur 
voo,· belooning van den vakonderwijzer heeft 
i,itgegeven, maa,· het bed,·ag oot de ge-
1neente per lesuu,· voor haa,· vakonderwijzers 
heeft uitgegeven, behoudens roe vermindering 
van het totaal bedrag der vergoeding tot de 
werkelijk doo,· het bijzonder schoolb estuur 
terzake gedane uitgaver.. 20 Feb,·. 

- K oninklijk besfoit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72 j 0

• A,·t. 5) - H et bijbouwen 
van een gymnastieklokaal aan een school 
voo,· 60 leerlingen gaat de normale eischen, 
aan het geven 11an gewoon lage,· onderwijs 
t e stellen, te boven, wanneer op andere wijze 
behoorlijk in het geven van gymnastiekon
derwijs is te voorzien. Als zoodanige behoor
lijke voorziening kan worden aange,nerkt 
eene ,·egeling, WfilL?' b-ij de gemeente op zich 
neemt de kosten van vervoer der l ee,·lingen 
van de eene bijzondere school naa,· het gym
nastieklokaal van eene andere bijzonde,·e 
school. E en dusdanige regeling is niet in 
strijd ,net het bepaalde in art. 5 l id 3. 

2S F eb?-. 
- K oninklijk bes foit. (Lager Ondenvij swet 

1920 Art. 23.J - In het plaatsgebrek, ont
staan op bijzondere scholen, behoo,·t zoo 
eenigszins ,nogelijk te worden voorzien doo,· 
uitbreidin g van het bijzonder onderwijs, niet 
do or stichting van een openbare school . 

23 Febr. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72.) - De aanleg van centrale 
verwa,.,ning in een lagere school ,net slechts 
vie,· leslokalen is niet economisch te achten 
en overschrijdt mitsdien de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stel
l en. 20 Maart. 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 23.) - Nu de openbare school, 
tot opheffing waarvan de Raad besloot, nog 
,nee,· dan 50 l eerlingen telt, die op vrij aan
zienlijken afstand van de andere openbare 
lagere scholen in de omgeving wonen, 
weegt tegen de bezwaren, verbonden aan 
het ontnemen van de bestaande onderwijs
gel egenheid aan de bevolking ter plaatse, 
niet op, dat de opheffing voor het onder
,wijsbelang ook enkele voo,·deelen zou op
leveren en tot bezuiniging zou l eiden. 

· 20 Maart. 
- Koninklijk besluit. ( L ager Onderwijswet 

1920 Art. 96.) - H et onderling verband 
van het 1 e lid sub a en het 2e lid brengt 
mede dat, wil het 1e lid toepassing kunnen 
vinden, op de teldata van het jaa,·, onmid
dellijk voorafgàande aan dat, waarvoor ver
goeding gevraagd wordt, alle klassen, over 
welke vol gens het l eerplan de l eerstof ver
deeld is, in we,·king ,noeten zijn. 

30 Maa,·t . 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 101 Se l id.) - K osten van aan
schaffing van schrijfmachines voor de ad
ministratie en die van telefoon-aansluitingen 
behooren tot de kosten, bedoeld onder o. 
van art. 55. 8 April. 

- Koninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 
1920 Art. 100.) - H et stelsel der wet brengt 
mede dat nu bij het vaststellen der rijks
vergoeding het leerlingenaantal in verband 
met art. 56 11wet worden berekend overeen
komstig art. 28, 6e en 7e lid, die wijze van 
berekening ook 1noet worden gevolgd bij de 
toepassing van den slotzin van het 1e lid 
van art . 100. Derhalve moet bij de be-reke
ning der vergoeding ex art. 100 over 1928 
in aanmerking worden genomen het gemid
deld aantal l eerlingen van de geza,nenlijke 
overeenkomstige openba,·e scholen in de ge
meente op de vier teldata van 1921. Daar
aan Met niet af, dat deze bere kening niet 
uitgaat van de f eitelijke bezetting de,· klas
sen aan de openbare schoien in het jaar 
1928, noch ook, dat het leerlingenaantal en 
het onderwijzersaantal dier scholen niet over 
hetzeifde jaa,· worden berekend. 8 April. 

- Koninklijk besluit. ( L ager Onderwijswet 
1920 Art. 101 9e lid.) - De strekking van 
het K. B . van 28 Nov. 1922, S. 638, be
treffend het verhaal van pensioensbijdragen 
op ambtena,·en is imperatief wat bet,·e ft 
zoodanig verhaal op vakonde,·wijzers aan 
bijzondere lage,·e scholen bedoeld in art. 4, 
l e l id onder b der P. W. 1922. Derhalve 
behoeft de ge11ieente ingevolge art. 101 9e 
lid L. O.-wet 1920 aan de school besturen 
niet te vergoeden, wat deze ingevolge de 
wettelijke regelen hadden beho01·en te ver
halen op de vakonde,·wijzers. 18 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 85.) - Nu in het l e lid onder 
gemeentebestuur 11ioeten worden verstaan 
B. en W ., moeten op grond van het onder
lingverba nd ook in het Se lid onder ge-
1neentebestuur B . en W . worden verstaan. 

20 April. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 101 2e lid j 0
• 4e lid.) - ln geval 

de ve,·goeding, bedo eld in het 1e lid, moet 
wo,·den bepaald niet volgens het 2e, ,naar 
volgens het 4e l id, derhalve op het gemid
deld bedrag per l eerling van de kosten over 
hetzelfde dienstjaar der overeenkomstige 
openbare lagere scholen in eene gel ijksoor
tige gemeente, kunnen als gelijksoortig 
worden beschouwd de gemeenten, die ge
rangschikt zijn in dezel fde klasse van de 
tabel, destijds behoorend bij de wet tot re
geling der personeele belasting, en die ge
lijke ve,·betering hebben aangebracht. -
Alsdan 11weten als maatstaf worden geno
men, ter bepal ing der vergoeding over 1925, 
de kosten per l eerling van die gemeente, 
waarin de klassedeel er van de openbare 
school of scholen voor gewoon l. o., bere
kend naar het gemiddeld aantal l eerlingen 
over 1924 en het hoogste getal onderwijzers 
ove,· 1925, het dichtst nadert den klasse
deeler van de school van het appelleerend 
schoolbestuur, berekend naar het gemiddeld 
aantal l eerlingen over 1924 en het getal 
onderwijzers in 1925. 21 April. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onde,·,wijswet 
1920 Art. 75.) - Van eene beoordeeling 
van de behoefte aan de beoogde schoolstich
ting kan geen sprake zijn dan aan de hand 
van het in a,·t. 73 o,nschreven vereischte 
van eene verklaring, waaruit blijkt, dat de 
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school door een zeker aantal leerlingen zal 
,vorden bezocht. - Weliswaar kon ten aan
zien van een aantal kinderen, die vóór den 
datum, waarop de school vermoedelijk zou 
worden geopend, leerplichtvrij zouden zijn, 
de waag rijzen, of het schoolbestuur wel 
redelijkerwijze kon aannemen, dat zij de op 
te richten school zouden bezoeken, doch nu 
gebleken is, dat in de laatste jaren gere
geld een aantal kinderen, hoewel van leer
plicht vrij, de school bleven bezoeken, mocht 
het schoolbestuur ,net deze waarschijnlijk
heid ook thans rekenin!l houden. 21 April . 

- Besluit tot wijziging van de Regelen, vast
gesteld bij K. B. van 11 September 1923, 
S. 439, (betreffende Rijkskweekscholen). 

S. 170. 24 April. 
- Be luit tot wijziging en aanvulling van het 

K. B. van 11 September 1923, S. 440, 
(Kweekscholenbesluit) laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 13 December 1930 
(Stbl. n°. 470). S. 171. 24 April. 

- Koninklijk besluit. ( Laaer Onde,·u·ijswet 
1920 Art. 12.) - Bijbouw aan een bestaande 
school ,net d,·ie leslokalen van een kamer 
voor loet ve,·soneel zou de redelijke eischen, 
aan het gêven van lager onderwijs te stellen, 
overschrijden. 9 M ei . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 A1·t. 12.) - De aanvrage o,n medewer
king voo,· den bouw van een beraplaats voor 
het gymnastiekmateriaal behoort te worden 
ingewilligd, nu de bouw de nonnale eischen, 
aan het aeven van lager onderwijs te stel
len, niet te boven gaat, aanaezien in het 
schoolgebouw geen gelegenheid is om een 
bergruimte voor het gymnastiekmateriaal te 
,naken. 12 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 101 4e lid.) - Nu de wet ne,·gens 
voorschrijft, dat het schoolbestuur aan den 
gemeenteraad mededeeling moet doen van 
h.et aanb,·enaen van eene verbete1'ina, kan 
de omstandigheid, dat dit niet is geschied, 
geen grond zijn om de vergoeding niet over
eenko,nstig het J,e lid vast te stellen. - De 
vergoeding vindt het n,e!'st overeenkonistig 
de strekking der wet plaats, wannee,· deze, 
ingeval de bizonde,·e school een lage,· 1naxi-
1numgetal leerlingen per klasse heeft dan de 
overeenkomstige openbare scholen in de ge-
1neente, wordt bepaald naar de gemiddelde 
bedragen van de kosten per leerling van het 
openbaar lriger ond,erwijs in een "gelijksoor
tige" gemeente, die het laaaste maximum 
per klasse heeft van allen. 13 M ei. 

- Koninklijk besluit. (Laae,· Onderwijswet 
1920 A,·t. 72.) - Het art. opent voo,· school
bestu,·en den weg, om niedewerking van den 
gemeenteraad te vragen voor de aanschaf
fing van leermiddelen, o-ok al heeft d:eze 
aanschaffing reeds vóór de indienina plaats 
gehad. Deze weg wordt niet afgesneden door 
de omstandigheid, dat het schoolbestuur aan
vankelijk de kosten van aanschaffing heeft 
will en kwijten uit de vergoedinr1, bedoeld 
in art. 101, nu blijkens de overgelegde stuk
ken deze vergoeding dao.rvoor niet toerei
kend was en deze kosten daaruit dan ook 
niet zijn bestreden. 21 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Laaer Onderwijswet 
19/30 Art. 97 j 0

• art. 192.) - De wedde va,, 

een onderwijzer, die niet in het bezit is van 
de akte als hoofdonderwijzer, aan wien de 
waarneming van het hoofdschap tijdelijk, tot 
in de bet,·ekking definitief zou worden voor
zien, was opgedragen, te,·wijl aan de school 
geen onderwijze,· in het bezit van den hoofrlr 
onderwijzersrang ve,·bonden was, behoort 
over den duur de,· waarneming aan h.el 
schoolbestuur te worclen ,,ergoed. 23 M ei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onil,,e1·wijswet 
1920 ,lrt. 97.) - H et verrichten van copi
eerwerk tegen ve,·goeding valt niet orule,· 
de omschrijving van art. 97 2e lid sub b., 
zoodat Ged. Staten te1'echt zich onbevoegd 
hebben ve,·klaa1'd; de gevraagde v,i,jstellin(J 
te verleenen . 6 Juni. 

- K oninklijk besluit. (Laaer Onderwijswet 
1920 Art. 22 .) - Daa,· volaens art. 25 2e 
lid 1 en volzin het leerplan den omvang van 
het onderwijs aangeeft, en het leerplan voor 
het onderwijs in het vak licha,nelijke oefe
ning aan de betrokken school voldoende 
nioet worden geacht, is e1· voor Ged. Staten 
geen grond aanwezig om krachtens art. 22 
Qe lid v-e1·1neerderina van den o,mvang van 
dat onderwijs te bevelen. - I ndien na vast
stelling van het leerplan ·niocht blij ken,, dat 
de uitvoering daarvan onvoldoende moet 
worden geacht, kunnen zoonoodig in verband 
met art. 5{, der L. O.-wet de a,·tt. 156 en 
247 der Gemeentewet toepassing erlangen. 

6 Juni. 
- Koninklijk besluit. (Laaer Onderwijswet 

1920 Art. 72.J - Het aanbren!len van eene 
lambrizeering en van ee111ig stucadoorwerk 
en houtwerk voo,· het ophangen van platen 
enz. in de spreekkamer van een schoolge
bouw mo-et worden beschouwd als eene ver
ande,·ing van inrichting van deze kamer, als 
bedoeld in a,·t . 72. 11 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Laaer Onderwijswet 
1920 Art. 23.) - Nu cle ve,-,neerderina van 
het l eerlingenaantal der bestaande openbare 
.school onder de omstandigheden, waaronder 
zij heeft plaats (J evonden (dat n.l. een aan
tal R . K. inwoners voor hunne kinde,·en 
openbaar onderwijs zijn aaan verlangen), 
geenszins kan worden geacht van duurzamen 
aard te zijn, behoort volstaan te worden met 
ve,·bouw van de bestaande school. en niet 
een nieuwe school te worden gesticht , te 
minder, wijl het aenieentebestuur de ophef
f ing der bestaande school als gevolg daar
van wel hee ft toeaezead, doch daartoe no(J 
niet heeft besloten. 12 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 96.) - H et 2e lid kan niet meer 
worden toegepast op scholen, welke volgroeid 
zijn geweest, doch waarop tengevolge van 
uitbreiding van het aantal leerjaren een 
nieuw toegevoegd l eerjaar nog niet in wer
king is. 27 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Revisie Kon. besluit 
van 29 Noveniber 1930, n°. 91.) 27 J uni. 

- Besluit tot wij ziging van het programma 
voor het examen ter verkrijging van eene 
akte van bekwaamheid voor huis- en school
onderwijs in het handteekenen. 

S. 302. 9 Juli . 
- Besluit tot schorsing tot 1 Januari 1932 van 

het besluit van den Raad der gemeente 
Kockengen, van 26 J anuari 1931, om de 
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geldende overeenkomst met de gemeente 
Laag-N ieuwkoop betreffénde de toelating 
van le'erl ingen uit die gemeente op de open
bare lagere school aldaar te doen eindigen 
op 30 J uni 1931 en hiervan ten minste drie 
maanden tevoren aan den R aad dier ge
meente schr iftelijk opzegging te doen. 

S . 303, 9 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

·1920 Art, 17.) - Onder "toezenden" in het 
2e lid behoo1·t te wo1·den verstaan eene toe
zending aan den belanghebbende rechtstreeks 
door of namens Ged. Staten. Doo,· toezen
ding van het voor appellant bestemd exe1n
plaa1· der beschikking aan het schoolbestuu1·, 
zij het met verzoek hetzelve, desgewenscht 
bij aangeteekenden brief, aan appellant te 
zenden, wordt aan het voorschrift van art. 
17 2e lid niet voldaan. 9 Juli. 

- Koninklijk besluit . (Laae1· Onderwijswet 
1920 Art, 19.) - H et treffen van een der 
maatregelen, in het 4e lid bedoeld, is eene 
wijze van nakomen van de in het le lid 
opgelegde verplichting, 01n eene openbare 
school te hebben. Derhalve vo1-men de om.
standigheden, dat nog meer dan 8 lee,·plich
tige k_inderen de openbare school, tpt welker 
opheffing was besloten, bezoeken en dat 
ouders van mee,· dan 12 leerplichtiae kin
deren blijk hebb ero.· gegeven, dat zij open
baar onderwijs voor die kinderen in de be
trokken gemeente ve,·langen, zonder niee·r 
geen voldoenden grond oni het raadsbesluit 
tot opheffing der school niet goed te keuren. 
Evenmin brengt de omstandigheid, dat eene 
gemeenschappelijke regeling is getroff en, 
zonder meer med~, dat de goedkeuring wèl 
behoort te worden verleend. 20 J uli. 

-- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920.) - Vernieuwing van het buizenstelsel 
der centrale verwarmingsinstallatie eener 
bijzondere lagere school niet aanr1emerkt als 
een verandering van inrichting, als bedoeld 
in art. 72. 20 J uli. 

-- Koninklijk besluit. (Laqer Onde1·wijswet 
1920 Art. 72.) - Onder het algemeen be
grip "leer- en hulpmiddelen" in a1·t . 72 ge
noemd, kunnen mede worden begrepen 
schoolbibliotheken. 2-7 J uli. 

- B esluit tot wijziging van artikel 6, tweede 
lid, van het Kon inklijk beslu it van 29 Jan. 
1924, S. 23, gewijzigd bij het Koninkl ij k be
sluit van 5 April 1929, S. 144, tot vaststel
ling van de regeling van de wijze van uitbe
talen der jaarwedde.en wedde van de onder
wijzers aan de openbare lagere scholen be
doeld in artikel 30, vierde lid, der Lager
onderwijswet 1920, en tot het stellen van 
regelen betreffende verlof tot afwezigheid en 
inhouding van die jaarweçlde of wedde bij 
dat verlof. S. 351. 31 Juli. 

- I(oninklijk besluit. (Laae1· Onderwijswet 
1920 Art. 91 .) - N ·u voor een school voo,· 
gewoon l. o. met een school voo,· u . l . o. 
onder één gemeenschappelijke hoofd staande, 
na aanvankelijke afwijzing doo,· den Minis
ter van ve1·goeding ex art. 8.8, 1net toepas
sing van art. 96 l e lid sub b, alsnoa gedeel
telijk rijksvergoeding is toegekend door de 
Kroon, kan het schoolbestuur aanspraak 
doen gelden op het salaris van het hoofd in 
zijn beide functiën . 4 Aug. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 19.) - Nu door de Kroon geen 
besluit Óls bedoeld in art. 19 2e lid is geno
men, en een regeling omtrent eene ge,neen
schappelij ke school of toelating va,i kinderen 
op een school in een andere gemeente wel 
gereed, doch nog niet, ingevol ge art. 185 
Gemeentewet, door Ged. Staten of in beroep 
door de Kroon is goedgekeurd, kan de eenig" 
openbare school niet worden opÖeheven, 

4 Aug. 
- Koninklijk besluit. (.Lager Onderwijswet 

1920 Art. 100.) - H et betoog van het school
bestuur dat, wanneer het hoofd verbonden 
is zoowel aan eene school voor gewoon l, o. 
als aan eene voor u , l. o., dit hoofd niet zou 
mogen worden medegerekend onder de aan 
de lagere school ve,·bonden en door het Rijk 
vergoede leerkrachten, gaat in casu niet op, 
daar de in hetzelfde gebouw gevestigde school 
voor u . l . o. niet voo,· rijksvergoeding over 
een bepaald jaar in aanmerking is · kunnen 
komen en de jaarwedde van het hoofd in 
hoedanigheid van hoofd der school voor ge
woon l. o. van Rijkswege is vergoed. 10 Aug. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklij k 
besluit van 7 Augustus 1916, S. 373, waarbij 
worden aangewezen de in de koloniën en 
bezittingen afgegeven akten van bekwaam
heid tot het geven van lager onderwijs, 
bedoeld in artikel 89 der wet tot regel ing 
van het lager onderwijs van 1878 (en artikel 
209 der Lager-onderwijswet 1920). 

S. 381. 24 Aug. 
- Besluit tot vaststelling van het Ambtenaren

reglement Rijkskweekscholen en Rij ksnor
maallessen. S. 386. 27 Aug. 

- Besluit tot vaststelling van het Ambtenaren
reglement Rijksleerscholen en Rij ks lagere 
scholen, S . 387. 27 Aug. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 A,·t. 72.) - De vervangina •van een 
bestaande houten b1·ug, toegang gevend tot 
het schoolte1·1·ein, doo,· een brug van beton 
b1·engt getn zoodanige wijziging in den toe
gang tot het tenein, dat zii zou ziin aan te 
merken als eene verandering van inrichting 
in den zin van a,·t. 72; eve,wnin is hier 
sp,·ake van verbouw in den zin van dat ar
tikel. . 8 Sept . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 A,·t . 101, 9e lid j 0

• art . 107.) - Ten 
onrechte heeft de Raad bij de toekenning 
van de vergoeding voor verstrekt vakonde,·
wijs buiten aanmerking gelaten eenige vak
onde,·wijze1'8, die als gewoon onderwijze,· 
werkzaam waren aan een andere school der
zelfde schoolv_ereentiging, op grond dat zij 
als vakonderwijze,· een tweede bewijs als be
doeld in ·art . 107 lid 1 onder c. haMen 
1noeten overlegg~en. Daaraan doet niet af, 
of zij aanvankelijk slechts als klasseonde,·
wijzer aan eene school waren verbonden en 
daarna tevens waren verbonden aan eene 
andere school als vakonderwijze1·. - Aan 
a1·t. 107 is, ook door een vakonderwijzer, 
voldaan, wanneer de la~ere akte is ove,·ge
legd. 9 Sept. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72 .J - De kost en van aanleg en. 
betegeling van een toegangsweg van den. 
openbaren weg naa.r en ten behoeve van een-



0 ALPHABETISOH REGISTER 1931 32 

bijzondere school behooren te worden aang , -
1ne1·kt als kosten van veranderin!l van in
richting van het schoolgebouw 1net bijb ehoo
rendni !]rond, als bedoeld in art. 72. Daar
acm d()et niet aJ, dat bij de schattino van 
het schoolgebouw de toega11gsweg buiten be
schouwing is gelaten. 9 Sept. 

- K oninklijk besluit. H et aanbren!] en van 
een loodplaat in de fundee,iny van een 
schoolgebouw brengt verandering in de fun
deering en is 1nitsdien als verande,·in!l van 
inrichting van het school !] ebouw aan te 
merken. 12 Sept. 

- Be luit tot chorsing van het be lui t van 
Burgemee ter en Wethouders der gemeente 
Ootmarsum van 22 Mei 1931, tot beschik
baarstelling ingevolge artikel 78 der Lager
onderwij wet 1920 van de gelden voor den 
bouw van een Roomsch-Katholieke Jongen -
school voor gewoon lager onderwijs aldaar. 

S. 398. 14 Sept. 
- Koninklijk besluit. (Layer Onderwijswet 

1920 Art. 83 .) - Uit art. 33, 1e lid laatste 
gedeelte vloeit niet voort, dat het bedrag de,· 
daa,· bedoelde belooning niet rnag wor·den 
ber,aald naa,· gelang van de we,·kelijke waa1·
ne111ing. 23 Sept. 

- Koninklijk besluit. (Layer O11derwijswet 
1920 Art. 28.) - Tot opheffing eene,· open
bare laaere school is terecht besloten, nu 
ondanks herhaalde oproepingen voor de 
school geen vast hoofd is kunnen worden 
gevonden, de school laatstelijk slechts 9 l eer
lingen telde en toenemin!l van dit aantal 
niet, althans niet in eeni!lszins belangrijke 
111 ate, is te verwachten, en de l eerlingen der 
school ingeval van hare opheffing gevoeglijk 
op naburiye scholen onderwijs zullen kun
nen genieten. 3 Oct. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 107 j 0

• art. 101, 1e lid.) - E en 
d-Oor B . en W. afgegeven bewijs, inhoudend 
de ve,·kla,·in!J dat een tweetal doo,· den on
derwijzer overgelegde getuigschriften van 
zedelijk (ledray zijn gezien en in orde be
vonden, voldoet niet aan de eischen, in art . 
107 1e lid sub c. gesteld, daar in het onder
havige bewijs niet wordt verklaard, dat ook 
de akte van bekwaamheid is a ezien en in 
orde bevonden . Derhalve was de bet,·okkene 
niet bevoegd tot het geven van onderwijs en 
is zijn salaris terecht niet voor vergoeding in 
aanmerking aebracht. 6 Oct . 

- l (oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 A.rt. 73.) - Nu met den bouw van 
bijzondere scholen in de onderh.avi,e ge
meente in verre weg de meeste gevall en een 
tijds,verl oop van ,neer dan ll jaar is gemoeid 
geweest, heb ben Ged. Staten bij de beoo,·
deeling van een aanvraa!J ex art . 72 voor 
den bouw van een school voor uitgebreid 
lager onderwijs terecht 1net een aantal kin
deren uit het 4e leerjaar der gewone lage,·e 
school rekening gehouden. 13 Oct. 

- Koninklijk besluit. - Op elk tijdstip van 
het tijdvak, waarover ingevolge deze bepa
ling aanspraak op de daar bedoelde vergo e
ding bestaat, kan de berekenin!l volge11s 
deze bepaling worden toegepast, terwijl de 
aldus berekende klassedeel er der openba·re 
i!cholen gedurende dat geheele tijdvak tevens 

geldt voor de bijzondere scholen als maat
staf bij de be1·ekening van de vergoeding. 

14 Oct . 
- K oninklijk besluit. (La!]er Onderwijswet 

1920 Art. 195.) - Nu voo1· de onderhavige 
gemeente een zeer voorzichtig f i11ancieel be
l eid !l eboden is, en in verband ,net de ern
stige econo,nische c1·isis, welke tha11s is inge
treden, rekening ,noet wo,·den ge houden m et 
de ,nogelijkheid, dat deze ge,neente zich eer
lang voor noo slechtere tijden zal zien ge
plaatst, behoort de gev,·aagde vrijstelling van 
de verplichting tot invoering van vak j. 11iet 
te 1corden onthouden. 1nede in aamnerking 
genomen, dat voloens het aanhangig wets
ontwerp tot wijziging der L. O. -wet 1920 
vrijstelling van de onderwerpelijke verplich
ting zou kunnen worden ve1·leend. 17 Oct . 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 18 .) - Uit de woorden van den 
laatsten volzin van het 1e lid vol !Jt niet dat 
voo,· een kind dat een bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs bezoekt, geen 
aampraak op een te(Jemo etkomina als be
do eld in a.rt. 13 zoie kunnen worden ge
maakt, o,ndat het kind tevo,-en een bijzon
dere lagere school, niet ,neer dan ~' K."bl . 
van zijn woning verwijderd, bezocht. 17 Oct. 

- Koninklijk besluit . (La(Jer Onderwijswet 
1920 Art. 72 j 0

• art. 80.) - Nu het gemeen
tebestuur bereid is een te,·reintje nabij het 
gebouw eener bijzondere school als speelter
rein af te staan, en het schoolbestuur ,net 
deze 1·egeling yenoegen neemt, kan het ge-
111 eentebestuur de toepasselijkheid van a,·t . 
80 op de ingebruikgeving niet uitsluiten, 
door met een beroep op art. 22 van het 
B ouwbesluit de 1nedewerki11a ex art. 72 te 
weigeren. Onder deze 01nstandiaheden kan 
de aanvrage niet w01·den geacht de "no,-,nal e 
eis~hen" te boven te oaan. Vrees, dat bij 
inwilliging van het verzoek aan alle bijzon
dere en O'J}enbare schol en een speelterrein 
zal ,noeten wo,·den aan!]elegd, kan geen 
grond tot weigering der 11iedewe1·king op
l e?>eren. 20 Oct . 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 97.) - Nu voor den betrokken 
onde,·wijzer, die ,net ingang van een •vroe
geren datum is benoe1nd, ik toepassing van 
h.et B ezoldigingsbesluit B. R. 1925, zooals 
dat op 31 Oct. 1928 luidde, voordeeliger is 
dan die van het B. B. R. 1928. en eerstge
noemd besluit geen bepaling bevat, krach
tens welke afronding van eenig bedrag tot 
een voll e gulden, kan plaats he b ben, ind·ien 
zulks naa,· het oordeel van den M in·iste,
wenschelijk wordt !leacht, hee f t ten aanzien 
van de kindertoelaae van bedoelden onde,·
wijzer terecht geen afronding naar boven 
plaats gehad. 27 Oct. 

- Koninklijk besluit. (A,·t. 72 Lage,· Onder
wijswet. - Bijbouw klasselokaal.) - E en 
verzoek 01n medewerkina voor uitbreiding 
van een bijzondere school kan niet zonder 
mee,· worden afgewezen ,net een beroep op 
de omstandigheid dat het aantal lokalen 
die,· school voldoet aan de bepalin(len va11 
het bouubesluit. 31 Oct . 

- Ko11inklijk besluit. ( La(ler Onderwijswet 
1920 11,-t. 91.) - Als 011de1·u:ijzers, die het 
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hoofd der school moeten bijstaan, kunnen 
all een die onderwijzers in aanmerking ko
m,en, die aedu,·ende den geheel en bij de,~ 
rooste,· van lesu,·cn vastaesteldcn schooltijd 
uitsluitend aan de eene school. door dat 
hoofd bestuurd, ziju ve,·bonden in dien zin, 
dat zij aedurendc dien aeheel en tijd voor 
het aan die school te ae·ven onderwijs be
schikbaar zijn, hetaeen niet het geval zou 
zijn, indien zij gedurende denzelfde,~ tijd , al 
ware het slechts voor enkele uren, elders 
ve,·bonden wa,·en. S N ov . 

- Koninklijk besluit. (Laa er Onderwijswet 
1920 Art. 17.) - Al is e,· in het algemeen 
geen aanleiding een appellant, tengevolge 
van het instellen van be,·oep, in sl-echter 
toestand te brenaen, zoo maa dit e1· toch 
niet toe l eiden eene ,net de wet strijdiae be
slissing van den Raad in hooaer be,·oep te 
handhaven. 13 Nov. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 
1920 Art. 13.) - H et art. opent wel de 
,nogelijkheid om algeheele ve,·goeding van 
of te gemoetkoming in de kosten, verbonden 
aan liet bezoeken van een op ,neer dan 4 
K.M. van de woning gel egen school van de 
gerneente te ontvangen, rnaa·r aeen steun 
kan worden verl eend in die,· voeae, dat een e 
reisgel egenheid wordt 1Jerschaft. 13 Nov . 

- W et tot wijziging van aTtikel 191 , eerste 
Jid, en van al'tikel 193, vijfde litl, der L agel'
onderwijswet 1920 . S. 458 . 25 Nov. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72 j 0

• art. 77. ) - Een opdracht 
van den Raad aan B. en W. in een besluit 
tot het verleen en van rnedewerking aan de 
verbetering van een school om het aanbren
gen die,· verbetering op de voordeeligste 
wijze te do en geschieden, is nie t op te vat
ten als een voorwaarde, waa,·onder de Raad 
zijne rnedewerking hee ft verl eend, doch veel
eer als eene aanbeveling o,n er voor te 
waken, dat de kosten te hoog worden op
gevoerd. B. en W. worden hierdoor niet 
beperkt in hun bevoegdheid, de door het 
schoolbestuu,· ingevol ge art . 77, 5e lid in
gezonden rarning der kosten zelfstandig te 
beoordeelen en zoonoodig dienaangaande de 
besl issing van den Minister in te roepen . 

27 Nov. 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 Art. 17 j 0 a1·t. 81. ) - Wannee,· Ged. 
Staten een beslissing hebben gegeven in een 
tusschen B. en W. en het schoolbestuur ge
rezen geschil, kunnen B. en W. zonder 
rnachtiging van den Raad als in het onge
lijk gestelde partij ingevolge art. 17 bij de 
Kroon in beroep ko,nen. - Nu de betaling 
door het school bestuur aan een derde is ge
schied zonder te l etten op art. 668 Ze lid 
B. W. kunnen de kosten van het uit deze 
onvoorzichtigheid voortvlo eiend proces rede
lijkerwijze niet gebracht worden onder de 
kosten, die voo1· ve,·goeding door de ge
m eente in aanmerking komen. 2 Dec. 

- B eslui t, waarbij de bij Ons besluit van 14 
September 1931, S. 398, ui tgesproken schor
sing van het besluit van Burgemeester en 
W ethouders der gemeente Ootmarsum van 22 
Mei 1931, betreffende beschikbaarstelli ng 
ingevolge artikel 78 der Lager-onderwijswet 
1920 van de gelden voor den bouw van een 

Roomsch-Katholieke Jongensschool voor ge
woon lager onderwijs aldaar, wordt inge
trokken. S. 504. 14 D ec. 

- Koninklijk besluit . (La{ler Onderwijswet 
1920 Art. 101 4e lid.) - De omstandigheid, 
dat de gerneenteraad bij het vaststellen der 
vergoeding onbekend was rnet de aan de 
bijzondere school aangebrachte verbetering, 
bestaande in aanstelling van een bovental
lige leerkracht, is geen voldoende reden orn 
aan het schoolb estuur de vergoeding te ont
houden, welke de wet het toekent. 16 Dec . 

- Besluit tot wijziging van de R egelen voor 
de Rijkskweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen, vastgeste ld b ij Koninklijk 
Besluit van 11 September 1923, S. 439 , en 
gewijzigd bij K oninklij k Besluit van 24 April 
1931 (Stbl. n°. 170). S. 531. 19 D ec. 

- Beslui t tot wijziging van de R egelen voor 
de Rijksnormaa ll essen ter opleiding van on
derwij ze rs en onderwijzere sen, vastgestel cl bij 
Koninklijk Besluit van ·29 Ju ni 1890, S. 97, 
en gewijzigd bij de Koninklijke beslu iten van 
27 Juli 1896, S. 142, 14 April 1898 , S. 108, 
11 Maart 1909, S. 66, 5 April 1917, S . 277, 
24 December 1920, S . 914 en 26 Maart 1924 
(Stbl. n°. 157) . S. 532. 19 Dec. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 37.) - D e wet kent schorsina niet 
anders dan als een straf. T ot het t,·effen 
van een ,naatreuel, waardoor aan den on
denvijzer, in af wachting van het he,n door 
den gem.eenteraad te verleenen ontslag, het 
vervullen van zijne betrekking zou worden 
belet, hadden B. en W . sl echts door toepas
sing van art. 39 kunnen geraken . De Raad 
had de uitwerkin!l van den eenmaal getrof
fen strafmaatregel moeten afwachten, al
vo,·ens tot het verl eenen van ontslag te kun
nen ove,·gaan. Nu hij het ontslag heeft ver
leend binnen den termijn, voo,· welken de 
schoning gold, kan het daartoe strekkend 
besluit nie t blij ven gehandhaafd. 28 Dec. 

- Koninklijk beslui t . ( Lager Onde,·wijswet 
1920 Art. 14 j 0

• art . 80.) - De woorden 
"voordat tot den bouw werd besloten" in 
het 1e en Ze l id kunnen bezwaarlijk anders 
worden uitgel egd dan dat hiermede wordt 
'bedo eld het besluit, genornen door den Raad 
of in beroep do or Ged. Staten of Kroon op 
de ingevolge art. 72 gedane aanvrage o,n 
,nedewerking tot schoolstichting. Nu de voor 
den schoolboi,w te gebruiken grond reeds 
eigendom van het schoolbestuur was, toen 
de Raad het besluit tot het verleenen van 
niedewerking nam, kan de waarde van den 
gro nd strekken ter voldoening van de waar
borgsom. 30 Dec. 

Ontlerwljs. (Mltlllelbaar) 
- I{oninklijk besluit. (N-ijverheidsontZe,·wijs

we t A1·t. 24.) - Appellant is in Aug. 19 0 
tot tijdelijk leeraar benoemd tot 1 Sept. 
1921 ; sindsdien is hij, nadat he1n in J uli 
1921 was te kennen gege,:en, dat hij voor
loopig verde,· op proef kon blijven, als 
l ceraar aan deze school werkzaam gebleven. 
E en vaste aanstelling, als bedoeld in art. 14 
/{ . B. 11 J uli 1921, S. 921 en art . 13 K. B. 
Sl M ei 1926, S. 159 is hem niet gegeven. 
E en tijdelijke aanstell ing kan volgens gr
noernd art. 13 Se lid sl echts voor 1 jaar 
plaats hebben, terwijl volgens het 4e lid een 
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tijdel ijke aanstPlling op 'proef , niede voo1· 
niet lan!Jer dan 1 jaar te verl eenen, ten 
hoo gste twee maal voor den tijd van 1 jaar 
kan worden verlengd. A ppellant was wus op 
8 M ei 1930 aan de school in Junctie zonder 
in het bezit te zijn van eene wette/ij ke aan
stell ing. Een besluit van het schoolbestuur 
01n zijn tijdelijke tewerkstelling niet verder 
te handhaven, had Ij.an ook geen andere strek
king dan het doen eindii2en van eene bloot 
feitelijke, zelfs ongeoorloofde, we1·kzaam
heid. B eroep daa1·tegen is uitgesloten. 8 J an. 

- K oninklijk besluit. (Nijverheidsonderwijs. 
wet Art. 24 j 0

• ll. B . 81 M ei 1926, S . 159, 
A r t . 15.) - Nu het ontslag niet is ge geven 
uit hoofde van tegen appellant bestaande 
grieven of wegens omstandigheden, heni per
soonlijk betreffend, doch alleen wegens op
hef fing der school, tengevolge waanan zijne 
,verkzaam heden naa1· de meening van J,;et 
school bestuur overbodig waren gew01·den, 
kan het bezu·aar, ·d,at aan art. 24, 3e l id 
geen gevolg is gegeven, niet tot veniietiging 
van het ontslagbesluit l eiden. - Al moge 
niet ingrvolge art. 15, 6e lid K . B . 31 Mei 
1926, S. 159 van het def initieve ontslagbe
sluit aan appellant een afschrift zijn gezon
den, zoo kan daaraan, nu hem all e gegevens 
omtrent zijn ontsla[!, datum van ingang 
daa,·van, als111ede omt1·ent de 1notieven zijn 
ter kennis r1eb1·acht, aeen voldoende grond 
worden onlteend tot vernietiain{I van het 
ontslagbesluit. 10 Febr. 

- Beslu it t.ot wijziging van het Koninklij k 
Bes] uit van 11 J ui i 1921, S. 918, gewijzigd 
bij K on inkl ijk Besluit van 23 Maart 1925, 
S. 101, zooa ls dit bes] uit laatste lij k is ge
wijzigd bij Koninklij k Be luit van 10 Apri l 
1929, S . 147, houdende voorschr iften inzake 
de bevoegdheden t.ot het geven van nijver
heidsonderwij s en de daarmede ver·band hou
dende examens. S . 63 . 20 F ebr. 

- Bes luit, waarbij met intrekking van het 
Koninkl ij k beslu it van 18 N ovember 1920, 
S. 820, worden vastgesteld een reglement en 
een programma voor het examen, vermeld in 
a r ti kel 55 , tweede lid, der Middelbaar-On
derwijswet. S . 116. 19 M aart. 

- K oninklijk besluit. (Nijverheidsonderwijs
wet A rt. 24.J - De algemeene strekking 
van het I e lid van art . 24, wel ke bepaling 
geen onderscheid 1naakt tusschen de ver
schill end e gevallen van schorsing, noopt er 
toe, haar mede te doen gelden ten aanzien 
van een schorsing, als bedoel d in art. 39, 
l e lid onder b van het K. B . van 31 M ei 
1926, S . 159, wel ke wordt toe gepast, wan
neer de discipl inaire straf van ontslag is 
opgel egd en die straf nog niet voor tenuit
voerl egging vatbaar is. 81 Maart . 

- K oninklijk besluit. (Nijverheidsonderwij s
wet Art . 24.) - H et ontslagb esluit kan niet 
worden aangevochten op grond dat · het 
schoolb es tuur, door het ontslag te doen in
gaan op den dag, waarop de straf onher
roepel ij k is geworden, niet heef t gehandeld 
ove1·eenkomstig art. 15, Se l id K . B . 81 M ei 
1926, S. 159, wijl h et na drie maanden nog 
niet onherroepelijk was geworden en dus 
krachtens art. 31 van genoemd besluit vóór 
afloop van dien terniijn nie t ten uitvoer 
kon worden gel egd. De wet schrij f t niet voor 

dat het ontslagb eslui t een bepaalden datuni 
van ingang van het ontslag moet bevatten . 
De omstandigheid dat in het ontslagb eslui t 
ook verschill ende andere grieven tegen ap
pellant zijn opgesomd, welke, naar uit dat 
beslttit blijkt, bij de beoordeel ing van de 
,nate van strafwaardigheid van appellant 
in aamnerking zijn ge1101n en, doet nie t af 
aan het f eit, dat te1·za ke van de reden, 
waa,·om het ontslag is ve1-leend, art. 24 l id 
3 is toegepast. 31 Maart. 

- K oninklijk besluit. - V erl enging van een 
scho1·sing nà schorsing voor een termijn van 
d1··ie maanden, als in a,·t. 24, Je l id der 
Nijverheidsonderwijswet bedoeld, vindt geen 
steun in de wet. 2 April. 

- Besluit tot wijzig ing en aanvulling van het 
Koninklij k Besluit van 20 F ebruari 1931, 
S. 63, hetwelk strekte tot wijzig ing van het 
Kon inklij k Beslu it van 11 J uli 1921, S. 918, 
w oals di t nader is gewijzigd, houdende oor
sch ri ften inzake de bevoegdheden tot het 
geven van nijverhe idsonderwijs en de daa r
mede verband houdende examens. 

S. 173. 27 Ap r il. 
- Wet tot wij ziging en aa nvulling van de 

N ijverhe ids-onderwijswet. S. 280. 9 J uli. 
- Besluit tot vaststelling van het Ambtena ren

reglement Rij ks hoogere burgerschol en. 
S. 385 . 27 Au rr. 

- Arrest van den H oo gen 1/,a,ad. (W et H . 0 . 
art . 15; W et M . 0 . art . 24). - [Vervulling 
van de betrekking van l eeraar aan het S te
delijk Gymnasium en aan de Ge1neentelijke 
H andelsdagschool te Al kmaar. V erordenin
gen der geni. A l kmaar omtrent een garantie 
van 22 l esuren. V ervol gens: on theff ing van 
taak als l eeraar H andelsdagschool (met 
R ijkspensioen en betaling door de gemeente 
van het verschil tttSschen wachtgeld en pen
sioen) en be1·e kening salaris als leeraar 
GymnasiU?n, zonder inachtneming der mi
nimum-garantie van 2il l es1,ren. V ordrring 
van te weinig uit betaald salaris ( wegens 
niet-inachtneniing van die mini,num-garan
tie) door R echtb. af ge.wezen ( eischenàe ver
eeniging, aan wel ke de vordering was ue
cedeerd, niet-ontv. verklaard), door H of 
toegewezen.] - De salarisregeling, gegeven 
bij de desbetreffende verordeningen, r,eldt 
all een zoolang de betrekking bestaat. De 
betrokken leeraar bekleedde twee betre kkin
{len. Na het einde van de bet1·ekking aan de 
Handelsdagschool , hee f t de ge1neente het 
salaris aan het GymnasiU?n terecht berekend 
naar het aantal aan die school gegeven l es
uren, zonder inachtnem,ing der 11iinim,u1n
garantie, wel ke bij samenloop der beide 
betrekkingen gold . - Arrest H of vernietigd, 
vonnis R echtb. bevesti gd . 4 Dec . 

- Besluit tot aanvul ling van het K on inkl ij k 
beslui t va n 7 F ebruari 1928, S . 18, waarbij 
zijn vastgesteld de e ischen voor toelating tot 
de openbare en de krachtens artikel 45bis 
der Middelbaar-onderwijswet ge ubsidieer de 
bijzondere hoogere burgerscholen met vijf. 
jarigen cursus. S . 503 . 14 Dec. 

- Wet t.ot wijzig ing van de H ooger-onderwijs
wet en van de M iddelbaar-onderwijswet. 

S. 510. 19 Dec. 
Ongevallenverzekering. 
- Beslui t tot wijzig ing van het Koninklij k 
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Besluit van 12 December 1922, S. 672, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld bij artikel 11, twee
de lid, der L and- en Tuinbouwongevall en
wet 1922. S. 48 . 7 F ebr. 

- Beslu it tot wijziging van het Koninklijk be
sluit van 14 September 1921, S. 1057, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld bij artikel 4, eerste 
lid . der Ongevall enwet 1921, zooals dat be
sluit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
bes! uit van 25 April 1929, Stbl. n°. 211. 

S. 452. 24 Nov. 
Onteigening. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van een stuk duinterrein in 
de gemeente 's-Gravenhage. S. 26. 29 J an. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van onroerend goed onder 
de gemeente Arnhem ter bewaring van na
tuurschoon, gevormd door bosschen en an
dere houtopstanden. S. 40. 30 J an. 

- Besluit tot onteigening voor de verbetering 
van de Maasdijken (dijkvak Velp- Raven
stein), in de gemeenten Velp, Reek, H erpen 
en R avenstein. S. 58. 17 F ebr. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfd ienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo- , 
<li g voor en ten behoeve van het verbreeclen 
van een gedeelte der Wilhelminastraat te 
Si ttard. S. 98. 18 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut. 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg van een weg van Rotter
dam naar Hoogvl iet, in de gemeenten Rot
terdam, Rhoon, Poortugaal en Hoogvliet. 

S. 99. 18 Maart. 
- Wet tot verklar ing van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Schagen naar het iedorper Ver
l aat, in de gemeenten Schagen, Barsinger
horn, H arenkarspel en Oude-Niedorp. 

S. 100. 18 Maart. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en a ndere zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Amstelveen naar Duivendrecht, in 
de gemeenten Nieuwer-Amstel en Ouder
Amstel. S. 101. 18 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakel ijke rechten, noodig 
voor verbetering van wegen in de gemeente 
H aaksbergen. S. 102. 18 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg van een weg van Limmen 
naar Bakkum (gemeente Castricum) , in de 
gemeenten Limmen en Castricum. 

S . 103. 18 Maa rt. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor de verbreeding van den Schiedamschen 
dijk in de gemeenten Vlaardingen en Vlaar
dinger-Ambacht. S . 104. 18 Maart. 

- Wet tot verkl aring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdi enstbaar
heden en andere zakel ijke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Hillegersberg naar Kruisweg, in 
de gemeenten H illegersberg, Bergschenhoek 
en Bleiswijk. S. 105. 18 Maart. 

- Wet tot ve rklar ing van het algemeen nut 
der onte igening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor aanleg van het gedeelte van de H ei
koppersteeg on<ler Lexmond tot Bentsberg 
van den weg voor gewoon verkeer van Vianen 
naar Gorinchem. S. 106. 18 Maart. 

- Wet tnt verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten. noodig 
voor overbrugging van de Waal bij Zal t
bommel. S. 107. 18 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakel ij ke rechten, noodig 
voor het maken van een vaste brug, met aan
sluitende' weggedeelten, over den gekanali
seerden H ollandschen IJssel , onder de ge
meenten Linschoten en IJsselstein. 

S. 108. 18 Maart. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdi enstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodiis 
voor overbrugging van de Waal bij Nij 
megen. S. 128. 27 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
di g voor het opruimen van stoepen en hek
ken in de H eerenstraat en het Westeinde te 
Voorburg. S. 160. 23 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelij ke rechten, noodig 
voor den aanleg van een weg van Spijke
nisse naa r het Voornsch kanaa l , in de ge
meenten Spijkenisse, Geervliet en H eenvliet. 

S. 162. 23 April. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, nood ig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Son naar Woensel , in de gemeen
ten Son c. a. en Eindhoven. S. 163. 23 April. 

- Wet tot ve rkl aring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Besoyen naar Ti lburg, in de ge
meenten Waalwijk, Sprang-Capelle, Loon op 
Zand en Ti lburg. S . 164. 23 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakel ijke rechten, noodig 
voor de verbetering van den weg van Som
melsdijk naar Nieuwe Tonge, in de gemeen
ten Sommelsdijk, Middelharnis en Nieuwe 
Tonge. S. 165. 23 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceel en, erfdienstbaar
heden en andere zakel ijke rechten, noodig 
voor de verbetering van den weg van Dirks
land naar Sommelsdijk in de gemeenten 
Dirksland, Melissant en Sommelsdijk. 

S. 166. 23 April. 
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- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor het aanleggen doo'r de gemeente 
Amsterdam van een bosch op gronden, ge
legen in de gemeenten Amsterdam, Nieuwer
Amstel en Aalsmeer. S. 190. 15 M ei. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Andelst in de richting van het 
Lexkesveer, in de gemeenten Valburg en 
Het.iren. S. 192. 15 Mei. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, e rfdienstbaar
heden en a ndere zakelijke rechten, noodig 
voor verbetering van den Rijksweg tusschen 
de Bildt (Vollenhoven) en Amersfoort. 

S. 207. 28 Mei. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor en ten behoeve van het' aanleggen 
van eene nieuwe algemeene begraafplaats te 
Amsterdam. S. 277. 9 Juli . 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor het uitbreiden van de algemoone 
begraafpl aats te H ell endoorn. 

S. 278. 9 Juli. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodi g 
voor den bouw van een stuw met schutsluis 
bij Lith, behoorende tot de verbetering van 
de rivier de Maas voor groote afvoeren. 

S. 290. 9 Juli . 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van p.irceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten , noodig 
voor aanleg van een nieuw wegvak in den 
Rijksweg 's-Gravenhage-Noordhollandsche 
grens bewesten Oegstgeest. S. 291. 9 Juli. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor aanleg van een nieuw Rijkswegvak ter 
vervangin$: van den weg op den Teersdijk 
in den Rijksweg Nijmegen-Grave-'s-Her
togenbosch. S. 292. 9 Juli. 

- W et tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van p.irceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechren, noodig 
noodig voor aanleg van de weggedeelten van 
de Gouwe tot den Middelweg nabij het sta
tion Moordrecht, met inbegrip van de over
brugging van de Gouwe, en van Voorburg 
tot eerstgenoemd weggedeelte nabij de 
Gouwe, behoorende tot de Rijkswegen Am
sterdam-Bodegraven-Rotterdam en 's-Gra
venhage-Utrecht-Driebergen (-Arnhem). 

S. 293. 9 Juli . 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakel ijke rechten, noodi g 
voor aanl eg van scheepvaartwegen c. a. in 
Zuid-Limburg ingevolge de wet van 28 Juli 
1921, S. 1012, (Julianakanaal) in de ge
meenten Urmond , Stein, Limbrich t, Nieuw
stadt en Sittard. S . 295. 9 Juli. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van \Vateringen naar Naa ldwijk, met 
zijtak naar Honsholredijk, in de gemeenten 
Wateringen, aaldwijk en Monsrer. 

S. 296. 9 Juli . 
- W et tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening ten behoeve van het verlen
gen van goederensporen van K .M . 1.040 tot 
K.M. 1.790 van den spoorweg Haarlem
Uitgeest tusschen het station Haarlem en de 
Kleverlaan te H aarlem, met bijkomende 
werken. S. 297. 9 Juli. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
van de onteigening van een terre in te Maas
tricht. S. 300. 9 Juli . 

- W et tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechren, noodig 
voor den aanleg van een kanaal van Hilver
sum naar de Vecht met havenwerken en 
andere bijkomende werken, in de gemeenten 
Hilversum, ' -Graveland, Kortenhoef, N e
derhorst den Berg en Vreeland. 

S. 343. 27 J uli. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor verbetering van den Rijksweg Rens
woude-Arnhem bij de Klomp en om Ede. 

S. 344. 27 Juli. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceel en, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechren, noodig 
voor aanleg van een rijwielpad en een voet
pad langs den Rijksweg Eindhoven-Lim
burgsche grens tusschen Eindhoven en Gel
drop. S. 345. 27 Jul i. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechren , noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Eindhoven naar Veldhoven, in de 
gemeenten Eindhoven en Veldhoven. 

S. 463. 25 Nov. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechren, noodig 
voor verbetering van het gedeelte Beverwijk 
-Alkmaar van den Rijksweg Velsen-Alk
maar. S. 464. 25 Nov. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelij ke rechten, noodig 
voor den aanleg van een weg langs de Oost
zijde van het Aarkanaal, met verbreeding 
van het Aarkanaal aan de Oostzijde tusschen 
den Rijn en A ardam en den bouw van een 
nieuwe brug over het Aarkanaal ter ver
vanging van de Rijnbrug, een en ander in 
de gemeenren Alphen aan den Rijn en Ter 
Aar. S. 465. 25 Nov. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van p.irceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Beverwijk naar Uitgeest, onder de 
gemeenten Wijk aan Zee en Duin, H eems
kerk en Uitgeest. S . 466. 25 ov. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut. 
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der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor de verbetering van den weg van Hil
versum in de richting van Baarn, onder de 
gemeente H ilversum. S. 467. 25 Nov. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, nood ig 
voor den aanleg van een weg van het kruis
punt van den Spaarnwouderweg en den 
l::ipieringweg in de gemeente Haarlemmer
meer naar den Zomerweg in de gemeent" 
Haarlem, met een zijtak naar den Rijksweg 
Haarlem-Amsterdam, onder de gemeen
ten Haarlemmermeer, Haarlemmer] iede en 
Spaarnwoude en H aarlem. S. 468. 25 Nov. 

- Wet tot verkl ar ing van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en and re zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van het iedorper Verlaat naar Aarts
woud, onder de gemeenten Oude Niedorp, 
Nieuwe Niedorp, Winkel en Hoogwoud. 

S. 469. 25 Nov. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Koedijk (Noordeinde) naar het 
Niedorper Verlaat onder de gemeenten Koe
dijk, Warmenhuizen, Oudkanspel, oord
Scharwoude, Harenkarspel en Heerhugo
waard. S. 470. 25 Nov. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor de verbetering van den provincialen 
weg van Poffert naar Friesche palen onder 
Oostwold (gemeente Leek). S. 471. 25 Nov. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten , noodig 
voor de verlegging van den weg van Ber
ghem naar Herpen , onder Koolwijk, ge
meente Herpen. S. 472. 25 Nov. 

- Wet tot verklarins- van het algemeen nnt 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten

1 
noodig 

voor den aanl eg van een weg van Aalsmeer 
naar Uithoorn, onder de gemeenten Aals
meer en Uithoorn. S. 493. 3 Dec. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening ten behoeve van wijziging en 
uitbreiding van de stationsemplacementen 
Tegelen, Belfeld, Reuver, Swalmen en 
Roennond. S. 512. 19 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor aanleg van een weg van Westerlee over 
Naaldwijk naar 's-Gravenzande, in de ge
meenten Naaldwijk en 's-Gravenza nde. 

S. 513. 19 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening ten behoeve van verbouwing 
van den stoomtramweg van H aarlem naar 
Leiden tot een electrischen tramweg. 

S. 514. 19 Dec. 
- \Vet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor aanleg van een weg van den te maken 

Provincialen weg Rotterdam- Hoogvliet naar 
de Psychiatrische Inrichting "Maasoord" te 
Poortugaal, onder de gemeenten Rhoon en 
Poortugaal. S. 515. 19 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten

1 
noodig 

voor aanleg van een weg van Zaanaijk naar 
Purmerend, onder de gemeenten Zaandijk, 
Zaandam, Wijde Wormer, Ilpendam en Pur
merend. S. 516. 19 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor aanleg van een nieuw wegvak en voor 
het aanbrengen van verbeteringen in den 
Rijksweg op Zuid-Beveland te 's Heer 
Arendskerke. S . 517. 19 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakel ijke rechten, noodig 
voor verbetering van het gedeelte Duiven
drechtsche brug- Zwartewegje van den Rijks
weg Amsterdam- Utrecht. S. 518. 19 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening, met toepass ing van de wet 
van 27 Maart 1915, S. 171 , van perceelen, 
erfd ienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten, noodig voor het uitb1·eiden van de alge
meene begraafplaats te Almelo. 

S. 539. 24 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening ten behoeve van uitbreiding 
van het emplacement St. Jacobi Parochie. 

S. 546. 24 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van St. Oedenrode naar Son, in de ge
meenten St. Oedenrode en Son. 

S. 547. 24 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelij ke rechten, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van een 
weg van Schermerhorn over Beemster naar 
Avenhorn, onder de gemeenten Schermer
horn, Beemster, Oudendijk en Avenhorn. 

S. 548. 24 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor het verbreeden van het gedeelte 
van de Groote Markt.straat, gelegen tusschen 
de Voldersgracht en het Spui te 's-Graven
hage. S. 576. 31 Dec. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakel ijke rechten noo
dig voor verbetering van den Rijksweg Hoe. 
vel aken-Nijkerk-Hattemerbroek-Zwolle 
(N°. 28 van het Rijkswegenplan 1932}, in 
de gemeenten Harderwijk en Ermelo ( un
speet) . S. 588. 31 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor verbetering van den Rijksweg 
Enschede-Glanerbrug. S. 595. 31 Dec. 

Openbare mid1lelen van vervoer. 
- Koninklijk besluit. - Wijziging in een, ver-
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gunning voor een autobusdienst. - Gede pu
tee,·de Staten ,nogen, beslissen,l, omtrent een 
aangevraagde of a111 btshalve in overweging 
genomen wijziging, daa,·in uitsluitend aan
brengen de in behandeling geweest zijnde 
wijziging alsniede veranderingen st,·ekkerule 
ter bescherming van belangen, welke die 
wijziging raken of anderszins ,·echtstreeks 
met die wijziging verband houden. 21 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Uittreksel .) W et Open
bare Ve,·voermiddelen. - ,·.ergmining tot 
het inwerking houden ·van een autobusd:ienst. 
B eroep . Een gemeentebestuur is belangheb
bende in den zin van art. 3, l e lid der wet. 

21 Febr. 
- Besluit, houdende besliss ing op de beroe

pen, ingevolge artikel 3 der Wet Openbare 
Vcrvrnmniddelen ingesteld tegen de beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 9 Apr il 1930 (Provinciale bla
den nrs. 34, 35, 37 en 38). 

S. 117. 19 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (W•e t Open

bare Vervoenniddelen artikel 15 ; I(. B. 
van 31 Juli 1880, S. 67, art . 1.) - Op juiste 
gronden heeft de Rb. het ve,·voeren de,· 
personen in een vrachtauto, die plaats bood 
voor 1nee1· dan 8 personen en ten aanzien 
waarvan de vereischte goedkeu,·ing ( veilig
heidsvoorschrift) niet van Macht was, straf
baar oeacht. Voorzeke,· 1Jleegt d e uitdruk
king "uitoefenen van den dienst" vol gens 
het spraakgebruik niet gebezigd te worden, 
wannee,· slechts sprake is van het maken 
van één op zich zelf staande toer of rit rn-et 
genoodigden, doch de R echtbank heeft met 
juistheid aangetoond, dat, door opneming 
van het tweede l id van art. 15 de,· W et 
Openbare Vervo ermiddel en bij de W ,et van 
30 Juli 1926, S. 250, de begrippen "onder
nemer" van een openbaa,· ,niddel tot vervoer 
van personen en "uitoefenen van den dienst" 
in de artt . 1 en 2 van het K . B . van 31 J uli 
1880, S. 1'2 1, een wijziging hebben onde,·
gaan in den zin als door de Rb. aangegeven. 
(De Rb. oord,eelde, dat degene, aie zijn auto 
im·icht tot het vervoer van pe,·sonen, de on
derne,ner is, en het uitoef enen van den 
dienst de beteekenis heeft van het vervoeren 
van pe,·sonen zonder dat d,e eisch is gesteld 
van eenige ,·egelmaat in het vervoer, van 
openbaarheid van het vervoer of van beta
ling voor het vervoe,·.) 11 M ei. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Wet Open
bare Vervoerniid,delen artt. 1 en 15; K. B . 
31 Jul i 1880, S . 121, art. 5 A; R ustdagbe
sluit voor transportarb eidiers te land 1929, 
S . 306, art . 3.) - Onder een autobus, waar
op de W et Openb. Ve,·voenniddelen van to e
passing is, is enkel te verstaan een motor
rijtuig, dat duur2a1ne verkeersbelangen dient 
doordien het bestemd is om oeregeld langs 
een bepaalden weg de personen, die zich 
daartoe aanmelden, te v-e,-voeren. In a,·t. 15, 
l e l id, der oenoemde wet wordt van de 
,,openbare micldelen van vervoe1·" een zoo
danig e omschrijving geg even, dat de auto
bussen d.ááronder vallen en zij niet 1..-unnen 
zijn begrepen onder de moto,·rijtuioen ,net 
andere bestemming, geb ezigd voor vervoer 
van personen, als bedoeld in het tweede lid 
van art, 15. - Hie,-uit vloeit voort, dat de 

voorschriften van den bij art. 10 der ge
noemde wet bedoelden al gen,ecncn maat
regel van bestm,r, voor zoovene deze voor
schriften ve1·plichtingen enkel omt,·ent auto
bussen inhouden_ zooals dit ,net de artt. 
5 A lot en 111,et 5 F het geval is, op de in 
art. 15, '2e lid, bedoelde ,noto1·rijtuige1b niet 
van toepassing zijn . W aar de verplic /ttingen 
in r,emelde a,·tt. 5 A e. v . nee,·gel egd, onge
veer hetzelfde onde1·we1·p betreff en , dat ook 
in a,·t . 3, le lid, i·an het "Rustdagbesluit 
voor transp01·ta1·beide1·s 1929" ,·egeling heeft 
gevonden, is in dit lat e,· tot stand gekomen 
besfoit de uizonderingsb epaling van a,·t. 3, 
2e lid, tot ver·voe,· van personen met auto
bussen beperkt, zoodat thans voor autobussen 
de eerste en voor de in art. 15, 2e lid, be
doelde motorrijtuigen de ,,egeling van hel 
Rustdagbesluit o eldt . 11 ilfei. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (B. W. art . 
1401: W et Openb. Ve,·voennid,delen art . 1 .) 
- Het doel van art. 1 Wet Ovenb . Vervoe r
middelen is te waken t egen ongebreidelde 
en op den dmll' schadelijke concurrentie. D e 
wet beschermt dus, 01ndat zij dit noodig 
acht in het openbaa,· belang, onde,·nemers 
var, openbare 1niddelen van personenve,·voer 
tegen concurrentie van autobusdiensten, die 
zonrle,· vergunning mochten wo,·den geë.r
ploitee,·d. - 1'erecht h eeft het H of aange
nomen, dat eische,·, doo,· zonder 'vergunning 
d en onderhavigen autobusdienst te onder
houden, een onrechtmatiae dc,,ad hee ft ge
plee gd tegenove,· den vergunninghoude,·, die 
in zijn bedrijf nadeel heeft onde,·vonden 
van de concu,.,.entie door dien autobusdienst 
hem aanaedaan. - Over het ve ,·band tus
sche'n schuld en schade, zie Concl. Adv.-Gen. 

19 Juni. 
- Besluit, houdende beslissing op de beroe

pen, ingevolge artikel 3 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen ingesteld tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 21 October 1930, 2e Afdeeling, n° . 
2819/1548. S. 439. 14 Nov. 

Onrechtmatlg·e Overheldsdaad. 
- Arr-est van den H oogen Raad. ( B. W. art. 

1401 ; W et lnk.bel. 1914 a,·t. 109 ; Gem een
tewet art. 265 i .) - Vorderin{I tot schade
ve,·goeiling van een gemeente tegen den 
Staat weoens onr. daa,J,, op C}rond dat de 
Directeur de,· D i,·. B el. eenige aanslagen 
heeft vernietigd, omdat de aangeslagenen t en 
onrechie als werkforensen w aren beschouwd. 
- Hof: D e Directeu,· de,· D ir. B el. heeft 
door de g estelde ve1·nietigingen geenszins in 
strijd o ehandeld met art. 109 W et lnk.bel. 
1914 (zooals d-it artikel luidde vóór de wet 
van 28 April 1927 S. 98), doch van een he,n 
bij de wet verl eende bevoeod heid gebruik _ 
gemaakt, zoodat van een onr. daad geen 
sprake kan zijn. - D e vraag, of de fo1"1n eel 
rechtmatige overheidsdaden ten deze mis
bruik van ,nacht opleveren in den zin van 
,,détourneni.ent de pouvoir" is een vraag, 
welke betreft h et a,hninistratief beleid, zoo
dat de rechte,· zich van een onderzoek daa,·
naa,· hee ft te onthoude1b. - Ook al, zou art. 
109 voonneld door d en D i,·ecteur verkeer
delijk zijn gehanteerd, dan zou e,· nog geen 
sprake zijn van onr. daa,l,, wel ke tot schade
vergoeding ve,·plicht, daa,· aan den Staat 

1 
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bij de uit voering van zijn Overheidstaak niet 
is t en lciste oel egd kwade trouw, noch han
del en t egen bete,· weten in, zoodat zijn e be
stuursdade n enkel en alleen 1tit vl oeisel zijn 
van ee n onjuist inzicht bij d,e uitlegging van 
a n wetsvoorschrift. - H ooge Raad: D e 
stell ing van het cassatiem iddel , dat rle ge
stelde vernie tigin gen de,· aanslagen in strijd 
m et de we t zijn geschied., is onjuist . Z oowel 
art. 109 W et l nk.b el . als art . 265 g Ge
m eentewet luidt geheel algem een, zo nde,· 1 

eenige beperk ing ten aanzien van de gron
den, waarop de aanslauen onjuist 1corden 
geoordeeld, terwijl ook op artt . 265 i en 
!245 d Gem eentewet door eische,· tot cassatie 
t e vergeefs een beroep wordt gedaan. E en 
onderzo ek naa,· den tw eeden zelfstandig en 
grond van 's Hofs a,·res t ( kwade trou-io, enz.) 
kan de1·halve buiten onderzoe k blijven. 

8 M ei. 
Ontplofbare stoffen. 
- llondsch1·ijven van den Jfin iste,· van S taat, 

ilfinister van Binnenlandsche Zaken en 
Landb ouw aan H eeren Burgem eesters, be
treff ende : Geb,-,,ik van ontplofbare stoff en 
voor opruiminge,~ enz. 4 J uli. 

Ouderdomsverzekering. Zie : lnvalidit eits
en Ouderdomsverz ek ering. 

Paarden wet. 
- Besluit tot wijziging van art. 57 van het 

Koninklijk besluit van 14 Augustus 1922, 
S. 493, houdende vaststelling van n ieuwe 
\'OOrschriften ter uitvoering van de arti kelen 
5, 10, 15 , 16, 29, 34, 22 en 25 van de Paar
denwet 1918 (Stbl. n °. 419). 

S. 180. 1 Mei . 
Pensioenen en wachtgelllen. 
- Beslnit, houdende aanvulling van het K o

ninklijk besluit van 31 Maart 1926, S. 58, 
tot va tste ll ing van pensioensgrondslagen, 
als bedoeld in de Pensioenwet voor de land
macht, S. 1922, n° . 66, en in de Militaire 
Weduwenwet 1922. S. 7. 7 J an. 

- Besluit tot vast.stelling van een nieuw regie. 
ment op het verl eenen van pensioenen aan 
Europeesche local e ambtenaren in eder
landsch-Ind ië en van pensioenen en onder
sta nden aan de weduwen en weezen dier 
ambtenaren . S. 21. 26 J an. 

- Wet tot voorz iening in het tekort van het 
Spoorwegpensioenfonds. S. 43. 2 Febr. 

- Besluit tot wij zig ing en aanvul ling van het 
Koninklijk B eslui t van 21 Februari 1923, 

. 48, tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan officieren behoorende tot de 
landmacht, zooals dit besluit laatstelijk is 
gewijzigd en aangevuld bij besluit van 31 
Maart 1927, S. 66. S. 44. 4 Febr. 

- Besluit tot wijzig ing en aanvulling van het 
Koninklijk Besluit van 30 December 1922, 
S . 774 , tot regeling van de roekenning van 
wachtgeld aan milita iren der landmacht be
neden den rang van officier, zooals dit be
sluit laatstelijk is gewijzigd en aangevuld 
bij besluit van 31 Maart 1927, Stbl. 67. 

S. 45. 4 Febr. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk Besluit van 30 Maart 1927, S. 
64, tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan het militaire personeel der 
zeemacht. S . -:16. 4 Febr. 

- Cfrculaire van de P ensioenraad betreff ende 
de fonnulee1·ing van aanstellingen. 

16 Maart. 
- Beslu it, houdende vaststelling van een al

gemeenen maatregel van bestuur tot rege-
1 ing van de toekenning van eene uitkeering 
aan de weduwen en weezen van hen, die als 
vrijwilli g di enend militair bij la nd- of zee
macht zijn overleden, dan wel als zoodanig 
zijn ontslagen, vóór de inwerkingtreding van 
de \,Veduwenwetten voor de land- en de 
zeemacht 1909, zoomede aan de weduwen 
en w eezen van hen, die a ls mindere geëm
ployeerde, werkman of bed iende bij inrich
t ingen van 's Rijks land- en zeemacht, als 
bedoeld in de sedert vervallen \,Vet van 18 
Juli 1890, S. 109, zij n overleden of a ls zoo
danig zijn ontslagen, vóór de inwerking
treding van de Weduwenwet voor de Rijks
werkl ieden 1914. S. 186. 9 Mei. 

- Besluit, houdende vaststelling van een a l
gemeenen maatregel van bestuur tot rege
ling van de toekenning van eene ui tkeering 
aan gewezen vrijwill ig dienende militairen 
van la nd- en zeemacht, die - waren zij a ls 
z odanig ontslagen op of nà 1 Juli 1925 -
aan het bepaal de bij de artikelen 2, onder 
4°. b, der Pensioenwetten voor de land. en 
de zeemacht (Stbl. 1922, nos. 66 en 65) recht 
op pensioen hadden kunnen ontleenen. 

S. 187. 9 Mei. 
- B eslui t tot vaststelling eener bijzondere 

wachtgeldregeling voor de ambtenaren van 
de H eelkundige en Vrouwenklinieken en 
van de Psychi atrisch-N eurologische kliniek 
der Rijksuniversite it te Utrecht, die, in ver
band met de omzetting van deze beide in
richtingen in de Stichting "Academische 
Klinieken" , naar deze stichting overgaan. 

S. 205. 26 Mei. 
- Wet, houdende regeling omtrent de geldig

heid voor pensioen van den tijd, door enkele 
personen ü1 dienst van de Vereeniging tot 
instandhouding van de Kweekschool voor 
Onderwijzeressen te Arnhem aan het inter
naat dier school doorgebracht en door te 
brengen. S. 324. 27 Juli . 

- Besluit tot vaststelli ng van een tarief voor 
de verrekening wegens overdracht van pen
sioenslast en tot aanvulling en wijziging van 
de reglementen voor de \,Veduwen- en Wee
zenfondsen van Europeesche burger! ijke 
ambtenaren i11 Nederl andsch-Indië, van 
Europeesche officieren van het ederlandsch
I ndische leger en van Europeesche mi li tairen 
beneden den rang van offi c ier bij de Kolo
n iale Troepen, zoomede tot aanvulling en 
wijziging van het reglement op het verleenen 

van pensioenen aan Europeesche locale 
ambtenaren in Neder landsch-Ind ië en van 
pensioe ne n e n onderstande n aan de ,veduwe n 
en weezen dier ambtenaren. 

S. 363. 6 Aug. 
- Rondsch1-ijven van den P ensioem·aad, be

t,·eff ende R egl ementen , bedoeld in a1·t . 125 
der Arnbtena1·enwet 1929. 13 Aug. 

- Besluit tot nadere wijziging en aanvull ing 
van den algemeenen maatregel van bestuur 
houdende regeling van de uitbetaling in 
Nederland van pensioenen, ga gemente11 , on
derstanden, toelagen van broeders der Orde 



P,R .A.LPHABETISCH REGISTER 1931 40 

van den Nederlandschen Leeuw en verhoog
de solilijen van ridders der milita ire Willems
orde ten laste der geldmiddelen van Neder
l andsch-Indië, Suriname en Curaçao, S. 1925 
n°. 470 junctis 1927 n°. 58 en 1928 n° . 33. 

S. 496. 5 Dec. 
- ·w et, houdende wijziging van de wet van 

22 Maart 1924, S. 149, houdende verhooging 
van de uitkeering aan het Weduwen- en 
Weezenfonds van militairen beneden den 
rang van officier bij de Koloniale Troepen. 

S. 551. 24 Dec. 
Polltle. 
- R ondschrijven van den Ministe1· van Staat, 

M inister van B innenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H ee1·en bur!]emeesters, be
treffende: Art. 125 A1nbtenarenwet 1929 
i. v. b. met gemeenteveldwachters en -politie . 

14 Oct. 
- Rondschrijven van den Ministe1· van Staat, 

Minister van B innenlandsche Za ken en 
Landbouw, aan H ee1·en Commissarissen der 
K oningin in de onderscheidene p1·ovinciën, 
betreffende: Art. 125 A,nbtenarervwet, i.v .b. 
1net !Jemeenteveldwachters en -politie. 

14 Oct. 
Posterlj en giro. 
- Besluit, houdende w1Jz1g111g van het Orga-

niek Beslu it P.T.T. 1928. S . 23. 26 J an. 
- B eslu it tot nadere wijziging van het Post

sluit 1925 (Stbl. n°. 396) . S. 72. 9 M aart. 
- Beslui t tot uitgifte van bijzondere postzegels 

ten bate van het Fonds tot Herstel Yan de 
Goudsche Glazen. S. 86. 14 Maart. 

- Besluit, betreffende het gebru ik van lucht-
postzegels. S. 119. 20 Maart. 

- Besluit, houdende wijziging van het Post
beslu it 1925, S. 396, en van het P akketpost
beslu it (Stbl. 1919, n°. 574). 

S. 355. 3 Aug. 
- Besluit, houdende wijziging van het Orga-

niek Besluit P .T.T. 1928. S . 364. 7 Aug. 
- Besluit, houdende wijziging van · het Orga

niek Besluit P. T . T . 1928. S. 442. 20 Aug. 
- Uittreksel uit het Rondschrijven van den 

Minis ter van Staat, M inister van B innen
landsche Z aken en Landbouw aan de Ge-
1neentebesturen betref /ende telling dienst
stitkken 1931. 28 Sept. 

- Beslui t tot wijziging van het Girobesluit 
1924, S . 51, waarvan de gewijzigde tekst is 
bekend gemaakt bij besluit van den 23sten 
M ei 1928, S. 183, en dat nader is gewij zigd 
bij besluit van den 29sten April 1929 (Stbl. 
n°. 218). S. 557. 29 Dec. 

Psychopate n. Zie: Straf1·echt en Strafvor
d,ering. 

Raden van Arbeid. 
- Beslui t tot vernietiging van het beslu it van 

den Raad van Arbeid te Tilburg van 6 Octo
ber 1930, houdende nadere vaststelling van 
de rangen en bezoldigingen van de ambte
naren in dienst van dien Raad. 

S. 305. 9 Juli . 
Rallen van Beroep voor de dir. belastingen. 
- B eschikking van den .Hoogen Raad. (Ver

gunningsrecht in d,e 2 em,eente H ee,·len.) -
D e Raad van B eroep voo1· de directe belas
tingen is bevoe2d om kennis te nemen van 
bezwaren tegen een aanslag in het vergun
ningsrecht . Dat de artt. 258-262 ( oud) der 
gemeen/Jewet ingevolge de a1·tt. 20, lid 1, en 

i!l , l id 4, der dranku·et n;et van toepassin g 
zijn, staat het beroep op den rechter in be
lastingzaken geenszins in den weg. 6 l,fei. 

Rechten , •an In-, uit- en doorvoer. 
- Besluit, houdende wijzig ing van de bepa

li ngen omtrent vrijdom van specifieke belas
ting bij invoer van goederen bestemd tot 
gebruik als grondstof in fabr ieken en trafie
ken. S . 70. 2 Maart. 

- Besluit tot aanvulling van de attributen 
van de kantoren Ter-Apel-grens, Wi nscho
ten en Hulst. S. 183. 5 Mei. 

- Besluit tot aanvulling van de attribu ten 
van de kantoren Glanerbrug en Rooste ren. 

S. 262. 27 J uni. 
- Besluit, houdende nadere aanwijzing van 

eene losplaats en kantoor bedoeld bij artikel 
4 der Suikerwet 1924 (Stbl. n° . 425). 

S. 382. 24 Aug. 
- Besluit tot herziening van de voorschriften , 

in acht te nemen bij den in-, ui t- en door
voer van goederen. S. 424. 28 Oct. 

- Wet tot tijde lijke heffing van een bijzonder 
invoerrecht op benzine. S. 527. 19 Dec. 

- \Vet tot ve rhooging van het tarief van in-
voenechten. S. 530. 19 Dec. 

- Besluit, houdende voorschriften betreffende 
het onderzoek naar aard en kenmerken van 
de stoffen, bedoeld in arti kel 2 der wet van 
19 December 1931, S. 527, tot tijdelijke hef
fing van een bijzonder invoerrecht op ben
zine. S. 555. 28 Dec. 

Reis - en verblij fkosten. 
- Besluit tot nadere regel ing van de vergoe

dingen wegens het gebruik van eigen motor
rijwiel en van eigen automobiel bij reizen 
ten behoeve van het Rijk gedaan. 

S. 120 . 23 Maart. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 23 Februari 1922, S. 85 , zooals 
dat is gewijzigd bij bet K oninklijk beslui t 
van 26 J anuari 1923, S. 26 , houdende rege
ling ten aanzien van de toekenning van va
catiegeld voor het bijwonen van vergaderin
gen van bij eene wet, Koninklijk besluit of 
Ministerieele beschikking in N ederland in
gestelde commissiën, waarvan de kosten ui t 
de koloniale geldmiddelen worden gekweten. 

S. 255. 27 Juni . 
- Besluit tot regeling van de vergoeding we

gens het gebruik van eigen rijwiel met hul p
motor bij reizen ten behoeve van het Rijk 
gedaan. S. 391. 1 Sept. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot w ijziging en aanvullin/l' van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlij ke RiJksambte
naren 1928, S. 1929, 72, gewijzigd bij de 
Koninkl ijke besluiten van 25 April 1930, 
S. 147, 8 Mei 1930, S. 158 en 16 October 
1930, Stbl. 405. S. 51. 11 Febr. 

- Besluit tot wijzig ing en aanvulling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928, S. 1929 , n° . 72, gewijzigd bij 
de Koninklijke beslu iten van 25 April 1930 , 
S. 147, 8 Mei 1930, S. 158, 16 October 1930, 
S . 405 en 11 Februari 1931, Stbl. 51. 

S. 241. 8 Juni . 
- Besluit tot vaststelling van het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement. S. 248. 12 J uni. 
- Besluit tot vaststelling van bepalingen be

treffende indienstneming door het Rijk van 
personeel op arbeidsovereenkomst (Arbeids-
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overeenkomstenbesluit). S. 354. 3 Aug. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928, S. 1929, n° . 72, gewijzigd bij de 
Kon. besluiten van 25 April 1930, S. 147, 
8 Mei 1930, S. 158, 16 October 1930, S. 405, 
11 Februari 1931, S. 51 en 8 Juni 1931 , 
Stbl. n°. 241. S. 379. 24 Aug. 

- Besluit, houdende eene regeling ten aan
zien van de uitbetaling van bezoldiging bij 
overlijden van Ministers, leden van den 
Raad van State en krachtens grondwet of 
wet voor hun leven aangestelde ambtena1·en 
en van de tegemoetkoming, die na het over
lijden van die ambtenaren zal worden uit
gekeerd. S. 384. 26 Aug. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Bezoldi gingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928, S. 1929, n°. 72, laatstelijk gewij
zigd bij het Koninklijk besluit van 24 Aug. 
1931 (Stbl. n° . 379). S. 389. 27 Aug. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928 , S. 1929, n°. 72, laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 27 
Augustus 1931 (Stbl. n°. 389). 

S. 478 . 27 Nov. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 28 Juli 1924, S. 392, laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk be
sluit van 19 Januari 1929, S. 10, houdende 
bepalingen omtrent het personeel van den 
Rijksgebouwendienst. S. 482. 30 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van eene tijdelijke 
korting op de bezoldiging van de burgerlijke 
en militaire Rijksambtenaren en van het 
personeel bij het lager-, nijverheids- en land
bouwonderwijs , voor zoover dit bezoldigd 
wordt naar door of vanwege Ons vastgestel
de regelen. S. 556. 29 Dec. 

Rijks1;-ebouwendienst. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 28 Juli 1924, S. 392, laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk be
sluit van 19 Januari 1929, S. 10, houdende 
bepalingen omtrent het personeel van den 
Rijksgebouwendienst. S. 482. 30 ov. 

Rijksinkomstenbelasting. Zie: I11l.:01nsten
belasting. 

RijksJJOstspaarbauk. 
- Wet tot wijziging van de wet tot instelling 

eener Rijkspostspaarbank S. 204. 21 Mei. 
- Besluit ter bepaling van den dag van in- , 

werkingtreding van de wet van 21 Mei 1931, 
S. 204, houdende wijziging van de wet tot 
instelling eener Rijkspostspaarbank. 

S. 392. 3 Sept. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 15 December 1910, S. 
369, woals dat sedert is gewijzigd, laatste
lijk bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1921, 
S. 901, tot uitvoering van de Postspaar
bankwet. S . 394. 8 Sept. Blz. 859. 

-- Besluit, houdende bekendmaking van den 
tekst van de Postspaarbankwet, zooals die 
is aangevuld en gewijzigd bij de wetten van 
20 Juli 1895, S. 135, 8 December 1906, S. 
319, 1 Juli 1909, S. 211 , 14 Januari 1918 , 
S. 20, 26 Juli 1918, S . 499, 18 Februari 
1921, S. 69 , 23 Juni 1923, S. 293, 29 De
cember 1928, S . 597 en 21 Mei 1931 (Stbl. 
n°. 204). S. 432. 7 Nov. 

- Besluit, houdende bekendmaking van den 
tekst van het Postspaarbankbesluit, zooals 
dat is aangevuld en gewijzigd, laatstelijk bij 
Koninkl ijk besluit van 8 September 1931 
(Stbl. n° 394). S . 433. 7 Nov. 

RljkSYeldwacht. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Koninklijk Besluit van 11 Novem
ber 1856, S. 114, houdende bepalingen om
trent den dienst der rijksveldwachters. 

S. 403. 18 Sept. 
Rij kswegen. Zie: Wegen . 
Rij nvaart. Zie: Scheepvaart. 
Rij wielen. Zie : Motor- en R ijwielwet. 
Salarisbesluit. Zie : Rijksambtenaren en 

-W e,·klieden. 
Scheepvaart. 
- Besluit tot wijziging van het bijzonder regle

ment van pol itie voor het kanaal door Wal
cheren, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
23 Mei 1892 , S. 116, het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 14 September 1926, 
(Stbl. n°. 332). S . 3. 5 Jan. 

- Be luit houdende bepalingen omtrent vrij
stelling van meting van Estlandsche zee
schepen . S. 4. 5 Jan. 

- Besluit tot bekrachtiging van eene wijziging 
van artikel 7 van de bij Koninklijke beslui

ten van 2 Mei 1905 , S. 131 , en 17 Maart 
1910, S . 87, bekrachtigde politiebepalingen 
op het vervoer van petroleum en hare distil
latieproducten in tankschepen op den Rijn. 

S. 49 . 7 Febr. 
- Besluit tot aanvulling van het bij Ko

ninklijk Besluit van 11 September 1885 , S. 
181 , vastgestel de 1·eglement voor de scheep
vaart ter beveiliging van beweegbare spoor
wegbrug·gen. S. 68. 24 Febr. 

- \Vet, betreffende aanleg van een scheep
vaartverbinding van Amsterdam met den 
Boven-Rijn ten behoeve van de Rijnvaart en 
verbetering van den vaarweg naar Vreeswij k 
ten behoeve van de binnenscheepvaart. 

S. 130. 27 Maart. 
- Besluit tot vaststelling van een nieuw 

bijzonder reglement van politie voor de 
Noordervaart. S. 247. 12 Juni. 

- Besluit tot bekrachtiging van wijzigingen 
van het Rijnvaartpoliti ereglement voor den 
Rijn met inbegrip van de Waa l en de Lek. 

S. 256. 27 J uni. 
- Wet , houdende bepalingen omtrent onder

zoek naar scheepsrampen op de binnenwa
teren. S. 289. 9 J ui i. 

- Besluit tot nadere wijziging Yan twee regle
menten voor de scheepvaart ter beveiliging 
van beweegbare spoorwegbruggen . 

S. 314. 20 Juli . 
- Besluit tot wijziging van het Algemeen 

Reglement van Politie voor Rivieren en 
Rijkskanal on, vastgesteld bij Koninklijk Be
sl ui t van 24 November 1919, S. 765, en het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
18 Juli 1930 (Stbl. n°. 287). S. 366. 8 Aug. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklij k Besluit van 17 September 1871 N°. 
25 (Gouvernementsblad N°. 20) , houdende 
bepalingen op het afgeven van zeebrieven in 
de Kolonie Suriname. S. 367. 8 A ua. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk beslui t van 28 Mei 1871 , n°. 18 
(Publicatieblad n°. 12), houdende bepalin-
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gen op het afgeYen Yan zeebrieven in de 
kolonie Curaçao. S. 368. 8 Aug. 

- Besluit tot erkenning Yan de in de Ver
eenigde Staten van Noord-Amerika geldende 
bepalingen betreffende de minimumuitwa
tering. S . 414. 8 Oct. 

- Besluit tot nadere wijziging van het bijzon
der reglement van politie voor sluizen en 
bruggen, onder beheer van het Rijk, in den 
waterweg van Amsterdam naar Rotterdam, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 23 Mei 
1892, S. 119, en gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 16 Juli 1910 (Stbl. n°. 234). 

- Wet, houdende wijziging 
wet. 

- Zie ook: Tractat en. 
Schuld. (Nationale) 

S. 533. 19 Dec. 
van de Schepen
S. 587. 31 Dec. 

- Wet tot het aangaan van een of meer geld
leeningen ten laste van het Rijk . 

S. 157. 22 April. 
- ,vet tot aanvulling en wijziging van de Lee

ningwet 1914, S. 612, heffing van opcenten 
op den tabakaccijns op sigaretten. 

S. 189. 15 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging Yan het Ko

ninklijk besluit van 17 Februari 1914, S. 33, 
houdende bepalingen omtrent de uitgifte, 
opzegging, aflossing en rentebetaling van 
schatkistbiljetten, zooals dat besluit is ge
wijzigd bij Koninklijke besluiten van 25 
April 1914, S. 187, van 25 ovember 1914, 
S . 545, en van 28 December 1925 (Stbl. n°. 
514). S . 427. 30 Oct. 

- - Wet tot het aangaan van een of meer 
geldleeningen ten laste van het Rijk . 

S. 528. 19 Dec. 
- ,vet tot instelling van een Reservefonds uit 

het batig saldo van den gewonen dienst der 
Rijksrekening van het dienstjaar 1929 en van 
volgende dienstjaren. S. 529. 19 Dec. 

- Zie ook: Indië. (Nederlandsch) 
Sluizen. Zie: Scheepvaart. 
Spoor- en Tramwegen. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge-

meen Reglement Vervoer. S. 9. 8 J an. 
- Wet tot voorziening in het tekort van het 

Spoorwegpensioenfonds. S. 43. 2 Febr. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Tram-

wegreglement. S. 67. 24 Febr. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen Reglement Dienst. S. 178. 29 April. 
- Vi7et, houdende wijziging van de Locaal-

spoor- en Tramwegwet. S. 191. 15 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Trarn-

wegreglement. S. 260. 27 Juni. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen Reglement Dienst Locaalspoonvegen. 
S. 261. 27 Juni . 

- Wet tot verhooging van het rentelooze voor_ 
schot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van 
den aanleg en het in exploitatie brengen 
van een tramweg van Zutphen naar De
venter. S. 346. 27 Jul i. 

- Wet tot bekrachtiging van overeenkomsten 
met de N. V. Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen en met de T _ V. Hol
landsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij tot 
wijziging van de overeenkomsten 1920 S.S./ 
H.S. en van de overeenkomst 1930 N.S. 

S 347. 27 Jul i. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge-

meen Reglement Dienst en van het Alge
meen Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

S. 371. 12 Aug. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen Reglement Dienst en van het Alge
meen Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

S . 448. 23 Nov. 
- B~sluit tot nadere wijziging van het Tram-

weg-reglement. S. 449. 23 Nov. 
- Besluit tot nadere wijzig ing van het Tram-

wegreglement. S. 508. 16 Dec. 
- Zie ook: Tractatcn. 
Statistiek. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Koninklijk besluit van 9 Januari 
1899, S. 43, betreffende het Centrale Bu
reau en de Centrale Commissie voor de 
Statistiek, zooals dat besluit laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 Sep
tember 1927 (Stbl. n°. 293). 

S. 90. 16 Maart. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst van 

Ons besluit van den 9den Januari 1899, 
S. 43, zooals dat is gewijzigd bij Onze be
slu iten van den 26sten November 1904, S. 
245, van den 14den Juli 1910, S. 200, van 
den 23sten Augustus 1911, S. 286, van den 
5den September 1918, S. 543, van den 23sten 
Januari 1920, S. 38, van den 16den Juli 
1920, S. 610, van den lsten September 1927, 
s·. 293, en van den 16den Maart 1931, S. 
90, betreffende het Centrale Bureau en · de 
Centrale Commissie voor de Statistiek. 

S. 200. 19 Mei. 
Statistiekrecht. 
- "Vet, houdende nadere bepalingen omtrent 

de heffing rnn statistiekrecht. 
S. 325. 27 Juli. 

Sterke 1lrank. Zie: Drankwet 
Stoom wet. 
- Be$luit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
tikel 15, tweede lid, der Stoomwet. 

S. 238. 3 J uni. 
- Besluit tot uitvoering van de Stoomwet en 

ter vervanging van het Kon inklijk besluit 
van 12 Februari 1915, S. 83, laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1925, Stbl. 260. S. 239. 3 Juni. 

Strafrecht en strafvortlerlng·. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklij k Besluit van 16 October 1925, S. 
420, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestmu· a ls bedoeld in artikel 
437quater van het Wetboek van Strafrecht. 

S. 156. 20 April. 
- Besluit tot wijziging van artikel 29 van het 

Psychopathenreglement. S . . 353. 1 Aug. 
- Besluit, bepalende het tijdstip van inwer

kingtreding van het Koninklijk besluit van 
1 Augustus 1931, S. 353, tot wijziging van 
artikel 29 van het Psychopathenreglement. 

S. 369. 8 Aug. 
StraIHl vonderij. 
- Wet, houdende regeling der strandvonderij. 

S. 321. 27 J uli. 
Stu wadoorswet. 
- Wet tot wijziging van de Stuwadoorswet. 

S. 331. 27 Juli . 
- Beslui t, houdende bekendmaking van den 

tekst der Stuwadoorswet, zooals die wet 
laatstelij k bij de wet van den 27sten J uli 
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1931, S. 331, is gewijzigd. S. 416. 9 Oct. 
Successiewet. 
- Wet, houdende wijziging van de Successie-

wet. S. 284. 9 Juli. 
Suiker. 
- Besluit, houdende nadere aanwijzing van 

eene losplaats en kantoor bedoeld bij artikel 
4 der Suikerwet 1924 (Stbl. n°. 425). 

S. 382. 24 Aug. 
Surin ame. 
- Besluit tot nadere wijziging van het be

slu it van 3 Maart 1925 (Stbl. n°. 59, Gou
vernementsblad n°. 27) betreffende de rechts
pleging bij de landmacht in Suriname. 

S. 560. 30 Dec. 
- Zie: Scheepvaart. 
Tabak. 
- ,vet tot aanvulling en w1Jz1g111g van de 

Leeningwet 1914, S. 612, heffing van opcen
ten op den tabakaccijns op sigaretten. 

Thee. Zie: Wm·enwet. 
Telegraaf en Telefonen. 

S. 189. 15 :\fei. 

- Besluit, houdende wijziging van het Orga
niek Besluit P. T. T. 1928. S. 442. 20 Nov. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 12 Maart 1930 td 
Teheran tusschen Nederland en Perzië ge
sloten vriendschapsverdrag (Stbl. 1930, n°. 
326). S. 5. 5 Jan. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 1 September 1930 te 
Reval tu schen Nederland en Estland geslo
ten overeenkomst, betreffende de wede,·zijd
sche erkenning van meetbrieven voor zee
schepen. S. 8. 7 Jan. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 21 Juni 1926 te Parijs 
gesloten internationaal sanitair verdrag (S. 
1930, n° . 325). S. 10. 9 Jan. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblatl van het op 22 Januari 1930 te 
's-Gravenhage tusschen Nederl and en Roe
menië gesloten verdrag tot beslechting van 
geschi ll en door rechtspraak, arbitrage en 
verzoening (Stbl. 1930, n°. 327). 

S. ll. 12 Jan. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in .het 

Staatsblad van het op 12 April 1930 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Polen 
gesloten verdrag tot beslechting van geschil
len door rechtspraak, arbitrage en verzoe
ning (Stbl. 1930, n°. 434). 

S. 55. 13 Febr. 
- Wet, houdende goedkeuring van de han

delsovereenkomst van Genève van 24 Maart 
1930 met bijbehoorend protocol. 

S. 59. 19 F ebruari. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 27 Januari 1930 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Let
land gesloten verdrag, betreffende uitleve
ring en rechterlijken bijstand. 

S. 135. 27 Maart. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 5 December 1930 te 
Athene tusschen ederland en Griekenland 
gesloten overeenkomst tot wederzijdsche vrij
stelling van inkomstenbelasting in zekere 
gevallen, waarbij winsten voortvloeien uit 
het zeescbeepvaartbedrij f. S. 149. 13 April. 

- Wet, houdende rnorzieningen ter uitvoering 
van het verdrag nopens de tenuitvoerlegging 
van in het buitenland gewezen scheidsrech
terlijke uitspraken van 26 September 1927. 

S. 202. 21 Mei . 
- Besluit tot plaatsing in het Staatsblad van 

de op 6/11 Juni 1931 in de Nederlandscbe 
en in de Duitsche taal gesloten overeenkomst 
houdende mildere bepalingen voor het ver
voer per spoorweg tusschen Nederland en 
Duitschland van goederen, die ingevolge de 
internationale overeenkomst voor het goe
derenvervoer per spoorweg van 23 October 
1924 van het vervoer uitgesloten, of slechts 
voorwaardelijk ten vervoer toegelaten zijn. 

S. 259. 27 Juni . 
- \Vet, houdende goedkeuring van de in 1928 

te Rome gesloten herziene Berner Conventie 
ter bescherming van letterkundige- en kunst
werken. S. 265. 9 Juli . 

- Wet tot goedkeuring van het Protocol van 
15 Juni 1929 inzake wijziging van de ar
tikelen 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 en van de 
slotbepalingen van het Verdrag houdende 
regeling van de luchtvaart van 13 October 
1919 (Stbl. 1928, n°. 397). S. 298 . 9 Jul i. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het ontwerp-verdrag van 
Genève, betreffende den minimum-leeftijd 
waarop jeugdige per onen mogen worden 
toegelaten tot het verrichten van arbeid als 
tremmer of stoker (Stbl. 1926, n°. 185). 

S. 309. 9 Juli. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 28 Maart 1931 te 
Genève tot stand gekomen regeling tusschen 
douane-autoriteiten, ten einde het zuiveren 
van niet-gezuiverde of verloren triptieken te 
bevorderen. S. 310. 9 J ui i. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 2 Juni 1928 te Rome 
gesloten herziene Berner Conventie ter be
scherming van letterkundige- en kunstwer
ken (Stbl. 1931 , n°. 265). S . 361. 5 Aug. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de nieuwe voorschriften om
trent de onder zekere voorwaarden ten ver
voer toegelaten voorwerpen, vormende Bij
lage I van het op 23 October 1924 te Bern 
gesloten internationaal verdrag betreffende 
het goederenvervoer per spoorweg, S. 1928. 
n°. 180, welke voorschriften door de Com
missie van deskundigen, bedoeld in artikel 
60, § 2 van genoemd verdrag zijn yastge
steld in hare zittingen van Mei-Juni en Oc
tober 1930. S. 372 . 12 Aug. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het verdrag van 26 Septem
ber 1927 nopens de tenuitvoerlegging van 
in het buitenland gewezen scheidsrechterlijke 
uitspraken (Stbl. 1930, n°. 323). 

S. 399. 14 Sept. 
- Besluit tot vaststelling van den dag van 

inwerkingtreding van de wet van 21 Mei 
1931, S. 202, houdende voorzieningen ter uit
voering van het verdrag nopens de tenuit
voerlegging van in het buitenland gewezen 
scheidsrechterlijke uitspraken van 26 Sep
tember 1927. S. 408. 1 Oct. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 23 October 1930 te 
Lissabon gesloten overeenkomsten nopens 
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seinen voor de zeevaart en nopens bemande 
lichtschepen buiten hun station. 

S. 418. 14 Oct. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Nederland• 
schen Gezant te Rio de Janeiro en den Bra. 
ziliaanschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's, dd. 16 September 
1931, tot voorloopige regeling der handels• 
betrekkingen tusschen Nederland en Brazilië. 

S. 424 A. 28 Oct. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 11 

Maart 1931 te 's•Gravenhage tusschen Ne• 
derland en Zuidslavië gesloten verdrag tot 
beslechting van geschillen door rechtspraak, 
arbitrage en verzoening. S . 453. 25 Nov. 

- Wet tot goedkeuring van het op den 16den 
December 1930 te Londen gesloten verdrag 
nopens het onderhoud van vuurtorens op de 
eil anden Abou.Ail , Zebair en Djebel Teir in 
de R oode Zee en vestiging en onderhoud 
van een verlichtingssysteem ten behoeve van 
de scheepvaart bij Mokka. S. 454. 25 Nov. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 22 October 1931 te 
Brussel tusschen N ederland en België ge. 
sloten overeenkomst nopens de afgifte van 
landingscertificaten voor gedistilleerd, dat 
in doorvoer de Nederlandsch.Belgische grens 
passeert. S. 477. 26 Nov. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Nederland. 
schen Gezant te Rome en den Italiaanschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewis• 
selde nota's dd. 2 en 3 October 1930, in zake 
de wederzijdsche erkenning van bewijzen 
van luchtwaardigheid van luchtvaartuigen 
en van deugdelijkheid van motoren. 

S. 502. 8 Dec. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 28 

Mei 1930 te Belgrado tusschen Nederland 
en Zuidsl avië gesloten handels. en scheep. 
vaartverdrag en van het daarbij behoorende 
slotprotocol. • S. 520. 19 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 22 
December 1930 te Oslo gesloten verdrag tot 
economische toenadering met bijbehoorend 
protocol. . S. 521. 19 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 23 
April 1931 te Nanking gesloten Verdrag he• 
trekking hebbende op het rechtsrégime, gel• 
dende voor de Nederlandsche onderdanen in 
China. S. 522. 19 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 30 
Maart 1931 te 's.Gravenhage tusschen N e• 
derland en Spanje gesloten verdrag tot be• 
slechting van geschillen door verzoening, 
1·echtspraak en arbitrage. S. 523. 19 Dec. 

- Wet tot goedkeuring van de opzegging van 
het op 8 J anuari 1925 tusschen Nederland . 
en Noorwegen gesloten voorloopig lucht
vaartverdrag. S. 549. 24 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 5 
Juli 1930 te Londen gesloten verdrag be. 
treffende de uitwatering van schepen. 

S. 596. 31 Dec. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

14 F ebruari 193!) te Madrid gesloten lucht• 
.-aartverd1·ag tusschen Nederland en Spanje. 

S. 597. 31 Dec. 
Trekhond·enwet. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Koninklijk besluit van 6 Februari 

1911, S. 45, sedert gewijzigd, tot uitvoering 
van de artikelen 1, 4 en 5 der Trekhonden• 
wet 1910 (Stbl. n° . 203). S. 196. 16 Mei. 

- Rondschrijven van den llfiniste,· van Staat, 
llfinister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen beti-ej. 
jende: Trekhondenwet. 10 Juni. 

Tijd. 
- Besluit tot vervroeging in 1931 van den 

wettel ijken t ijd, bedoeld in a r tikel 1 der wet 
van 23 Jul i 1908, Stbl. 236. 

S. 52. 11 Febr. 
Tramwegen. Zie: Spoor. en 1',·an,wcgen. 
Uitvoer. Zie: In. en uitvoer. 
- Zie: R echten van in• en uitvoer. 
Vee - en vleeschwaren. 
- Besluit tot wijziging van het Vleeschwaren• 

besluit, S. 1924, n°. 315, gewijzigd bij K o. 
ninklijk Besluit van 31 Juli 1926 (Stbl. n°. 
281). S. 69 . 27 Febr. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
Besluit van 6 J uni 1922, S . 395, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 Fe
bruari 1929, S . 54 betreffende uitvoering 
Vleeschkeuringswet.' S. 251. 13 J uni. 

Vermog·ens - en Verdedlg·Ingsbelastlng·. 
- Besluit tot het vaststellen van formulieren 

voor de aangiftebil jetten der inkomstenhe• 
lasti ng, der gemeentefondsb.elasting, der ver
mogensbelasting en der verdedigingsbel as• 
t ing I. S. 12. 13 Jan. 

Vestigingsverdrag. 
- R ondschrijven van den Ministe,· van Staat , 

M inister van B innenlandsche Z aken en 
Landbouw aan de Ge,neentebesturen, betref. 
jende: To epassing Vestingsvedrag met 
Duitschland. 2.l S ept. 

Vlsscherlj . 
- Arrest van den Hoo[len Raad. ( Vissch er·ij

u·et art. 19; Alg. R eqlement Visscherij B in
nenwateren 1922 art . 5.) - Volgens Ministe• 
rieele B eschikking geno1nen op g1·ond van 
a,·t. 5 lid 1 van het Alge1nee n• Visscherij
reglement voor de binnenwateren, S. 1922 
n°. 503, is het in het belang van bescher• 
ming van de snoek verboden van 1 J,mi tot 
en met 31 October 1929 te visschen met een 
hengel aeaasd ,net visch in alle binn enwa
teren, behalve in de uitdrukkelijk uitgezQn
derde . T en onrechte evenwel is het bewezen
verklnarde f eit krachtens dit verbod straf. 
baai· geacht, i1n1ners aan gemelde bepaling 
van a,·t . 5 en derhalve mede aan de Jl,Jiniste• 
,·ieel-e B eschikking had verbindende kracht 
,noeten worden ontzegd. Volgcn.s art. 19 der 
Visscherij-wet toch 1nogen wel bij Alg. llfaat
regel van B eetuu,· voorschriften als de hie,•. 
boven bedoelde, overeenkomstig art. 30 doo,· 
straf te handha11en, worden vastgesteld, doch 
noch uit dat artikel, noch uit eenige andere 
wettelijke bepaling vloeit voort, dat bij den 
Alg. llfaatr. van B estuur het geven van 
zulke voorschr-iften, hetwelk een daad van 
wetgeving en niet slechts van uitvoering is, 
aan den M inister zou 11W!]en wortlen over• 
gelaten. - [Concl. Adv.-Gen.: Onder het 
begrip "stoff en" van art. 19 der Visscherij
wet valt ook "1Jisch" als aas gebeziad. A,·t . 
7 van het Ala. Visscherijreal., voo,• de bin• 
nenwateren geeft slechts aan welke sto ff en 
steeds verboden zijn, Het visschen met als 
aas gebruikte visch mag tijdelijk worden 
ve1·boden.] 19 Jan. (Blz. 2.78). 
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- Besluit tot nadere wijziging van het Zeeuw
sche Stroom en-Visscherij reglement. 

S. 146. 7 April. 
- Besluit tot nadere wijziging van het "Ri

viervisscherijreglement" (S. 1922, n°. 503}. 
S. 1 72. 27 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Alge
meen Visscherijreglement voor de binnen
wateren (Stbl. 1922; n° . 503}. 

S . 198. 19 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in ar
tikel 23, lid 5, van de Visscherijwet. 

S. 199. 19 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Zui

derzee-visscherijreglement. S. 242. 10 Juni. 
- Wet tot nadere wijziging van de Visscherij-

wet S. 276. 9 Juli. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Regle

ment voor de Nederlandsche Haringcontrole 
(Stbl. 1928, n°. 83). S. 406. 30 Sept. 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 
Wet van den 6den October 1908, S. 311, tot 
regeling der visscherijen (Visscherijwet), zoo
als die is gewijzigd bij de Wetten van 8 
Februari 1912, S . 66, 29 Juli 1916, S. 345, 
23 September 1921, S. 1100, 29 Juni 1925, 
S. 308 en 9 Juli 1931, Stbl. 276. 

S.410. 5 Oct. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Zuider

zee-visscherijreglement en van het Wadden
zee-visscherijreglement. S. 437. 13 Nov. 

Vlairn·en enz. 
- Besluit, houdende vaststelling van: 1°. de 

,,dubbele prinsengeus" , te voeren door sche
pen en vaartuigen van oorlog; 2°. de onder
scheidingsvlag van den Minister van De
fensie. S. 315. 20 Juli . 

Volkshuisvesting. 
- A,-rest van den H ooge,, Raad. ( B. W. a,·t. 

1401 ; Woningwet art. 3.) - Nu de stelling 
dat hie,·, door de weigering der dispensatie, 
een onrechtmatiae daad zou zijn gepleegd, 
hierop steunt, dat het Rooilijnbesluit door 
het ontbreken van de go-edkeuring van Ged. 
Staten, ongeldig zou zijn, kan van geen on-
1·echtmatige daad sprake zijn, rlaar alsdan 
het verzoek onnoodig en overbodig was en 
ve,·zoeker ook niet, gelijk hij stelt, !can zijn 
beperkt in de vrije beschikking over zijn 
ei gendom. - D e vraag, wie voo,· de gevol
gen aansprakelijk is, behoeft dus geen be
antwoording . 2 Jan. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
den raad der gemeente Wassenaar dd. 2 
Juli 1930, waarbij aan D. A . van Veen, 
aldaar, een bouwvergunning is verleend. 

S. 16. 21 Jan. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den Raad der gemeente Doetinchem d.d. 15 
Januari 1931, tot het verleenen van bouw
vergunning. S . 53. 11 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Woningwet 
art. 5.) - D e onderhavige vaardenstal is te 
beschouwen als een gebouw in den zin van 
art. 5 der Woningwet . I mmen aan het wo01·d 
"ge bouwen" in het eerste lid onde,· a van 
dat artikel moet - nu genoemde wet niet 
omschrijft wat daaronde,· is te ve,-staan -
de gewone taalkundige beteekenis worden 
toegekend en een stal van ± 3 Meter lang, 
± 2.50 Meter b1•eed en ± 2.50 tot 3 Mete,· 
hoog, welke was geplaatst op een betonnen 

fundeering, kan niet geran(lschikt wo,·den 
onder de kleine getimmerten, welke naar 
het spraakgebruik nie t tot gebouwen worden 
gerekend, ook al kan het bovenstuk dier in
richting in korten ti_id i,it el kaa,· wo,·den 
genome n. -- T en onrechte is toeuepast art. 
10 § 1 de,· B ouw- en Woningverord. voo,· 
Rijswijk, wel ke bepalinu, in strijd met art. 
5 der Woninuwet het bouwen, dus ook het 
oprichten van een gebouw ve,·biedt behou
dens vergunning, dus ook behoudens mon
delin(le ve,·uunning van B . en W. , te,·wijl 
art. 5 der Woningw et een schriftelijke ver
gunning als vereischte stelt. De H . R. qua
lificeert het bewezenve,·klaarde opnveuw on
der aanhal ing van artt. 5 en 42 der W o- • 
ningwet. 23 Feb,·. (Blz. 285). 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Zaandijk, dd. 26 
Februari 1930, houdende ongegrondverkla
ring van het beroep van de firma Witbaard 
en Finke, aldaar, tegen een besluit van 
Burgemeester en Wethouders, waarbij haar 
vergunning is geweigerd voor den bouw van 
twee dubbele woningen aan het Ezelspad en 
van twee dubbele woningen en één vrij
staande woning aan het Gorterspad op de 
perceelen, kadastraal bekend gemeente Zaan
dijk Sectie A nos. 3029 en 2819. 

S. 73. 9 Maart. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den Raad der gemeente Bussum, dd. 17 
December 1929, houdende ongegrondverkla
ring van het beroep van J. Terschuur, al
daar. tegen een besluit van Burgemeester en 
Wethouders , waarbij hem vergunning is ge
weigerd tot het bouwen van een werkplaats 
met showroom op een perceel aan de Brink
laan. S. 92. 17 Maart. 

- A1-rest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
1395, R. 0. art. 2, Gemeentewet a1'tt. 238, 
265 b, Woningwet a,·t. 5.) - Nu betaling 
wordt gevorderèt, welke naar de eischende 
partij stelde, de gemeente aan haa,· ver
schuldigd was, behoort, ingevolge art. il 
·R. 0. kennisneming van en beslissing over 
zoodanige schuldvordering tot de bevoegd
heid van den burgerlijken rechter, tenwa,·e 
bij of krachtens een bijzondere wetsbepaling 
het oordeel rlaarover aan hem is onttrokken. 
D it is niet geschied bij art. 265 b of 265 c 
Gem.wet, omdat die artt. uitsluitend be
trekking hebb en op heffingen, die gegoten 
zijn in den vorm van gemeentelijke belas
tingen, wat hie,· niet het ueval is. - Ook 
het beroep op art . 5 Woningwet faalt ten 
deze. Door de voo1·waarden, door B. en W. 
aan een bouwvergunning verbonden aan het 
oordeel van den Raad te onderwerpen en 
den Raad te verplichten, na vernietiging 
van zijn besluit opnieuw uitspraak te doen 
met inachtneminu van het besluit van de 
Koningin, heeft de wet niet het oordeel iu 
geschillen over schuldvorderinuen, waarvan 
het bestaan afhangt van de vraag, of een 
gel del ij ke bijcf,rage als voorwaarde voor het 
verl eenen van een bouwvergunning kan 
worden gesteld onttrokken aan den naar 
het gemeene-recht te die,· zake bevoegden 
•·echter. - Het staat aan de gemeenten vrij 
aan het verleenen van een bouwvergunning 
als voorwaarde te ve,·binden de betaling 
van een geldelijk bedirag (i.c. storting in 
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het Wegenfonds). - De Rechtb. heeft de 
bijdrage in het W egenfonds beschouwd al 
een belasting in den zin de1· Gemeentewet. 
Deze beschouwing is in zooven·e juist, dat 
de gemeente, om eenzijdig geldelij kc ver
plichtingen te kunnen opleggen, moet ge
bruik 1naken van haar wettelijke bevoegdr 
heid tot he/Jen van belastin!J. H ier gaat 
het echte,· over een betalin!J, die ve,·weer
ster v1·ijwill ig heejt geclaan, omdat zij dit 
in haa,· belan!J achtte. H et staat aan cle 
gemeente vrij om op dien voet gelden in 
ontvangst te nemen, ook te,· dekking van 
publieke behoejte, tenzij de wet haa,· in dit 
opzicht een beperking oplegt . Dit laatste 
is het geval ten aanzien van gelden, ver
meld in art . 238 l id 1 Gemeentewet, doch 
het vei-leenen van een vergunning of ont
heff ing, als waari:an hier sprake is, is niet 
het verstrekken van een dienst als bedoeld 
in art. 238 l id 1, noch ook als een de1· in 
clie wetsbepaling in het bijzonder opgesomde 
re tributiën. - Ook uit de geschiedenis van 
art. 5 W oningwet blijkt niet dat de bedo e
ling heeft bestaan het stell en van een. voor
waarde als hier bedoeld uit te luiten. -
Vordering door den H. R., · ,·echtcloencle ten 
principale, niet-onv. ve,·klaard. ( De Adv.
Gen. B e,·ger concludeerde tot ontzegging. 
R ed.). 19 Maart. 

- Be luit tot vernietiging van het beslu it van 
den Raad cier gemecnt.e K oudekerke dd. 5 
:\lei 1930, waarbij aan L. Verhage, aldaar, 
vergu11ning is verleend tot het bouwen van 
een woonhuis op het perceel, kada traal be
kend gemeente K oudekerke, sectie D , n°. 
1780. S. 137. 28 Maart. 

- Arrest van den H oo!Jen Raacl. ( W oningwet 
art. 3; B . W. a,·t . 1356, Gmndwct art. 
151.) - [De Gem. V ero,·d. vuo1· Veldhuizen 
verplicht den eigenaar v . e. woning, die met 
een l eiding van niet langer dan 100 M. 
aan de l eidin!J v . d . Stichting Drinkwater
leiding W es t-Utrecht aan!Jesloten kan wor
den, zorg te dragen, dat deze woning aq,n 
die l eiding aangesloten is en wate1· kan 
u·ordcn gel everd, een en ande,· op de door 
Geel. Staten goedgekeurde of vastgestelde 
voorwaarden voor aansluitin!J en water
levering. I n art. 3 der Voorwaarden is 
bepaald, dat de aanvrager zich bij onder
teekening v. h. aanvraagformulie,· verbindt 
de bepalingen der voorwaa1·den, gelijk cleze 
thans luiden of in de toekomst zull en lui
den, te zullen nakonien.] - I. c. was de 
voorwaarde, voloens welke de aanvrager 
zich moet verbinden, wel de!Jlijk cloo,· Ged. 
Stat en go edgekeurd. D it sluit echter geens
zins in, dat Geel. Staten daarmede ,·eeds 
vooraf de no!J aan te brengen wijziging 
hebben go edgekeurd. D erhalve l eve,-t het 
bewezen verklaarde het bedoelde strafbar e 
feit op . - De grief als zou het feit niette
min niet strafbaar zijn op grond dat niet 
kan worden !Jevorderd zich te verbinden tot 
een ve,·plichting t. o. v. de Stichting, terwijl 
de inhoud dier verplichting hem onbekend 
is , hetgeen met· de wet en de goede zeclen 
in strijd zou zijn, is ongegrond. E en bepa
ling der wet, volgens welke het verboden 
zou zijn, dat bij het aangaan ecner overeen
komst, de eene partij zich verbindt om zich 
te gedragen naar doo,· de andere partij vast 

te stellen, en d-0or een openbaar lichaani 
goed te keuren, voorwaarden, valt niet 
aan te wijzen, terwijl clergelijke bij bedrij 
ven als watervoorziening, l evering van gas 
en el ectriciteit, enz ., veelal voo,·ko,nerule 
voo,:waarden, u;anneer door openbare licha
men tegen niisbruik wordt gewaakt, ook 
geenszins met de r1oede zeden in strijd kun
nen worden geacht . - De H. R. neemt im
plicite aan, dat de ve1"01·dening niet-onver
bindend is op grond, dat zij in strijd zou 
zijn met art. 151 Gr.w. (als regelende burg. 
,·echt) . 30 Maart . 

Besluit tot vernietiging van een besluit 
van den R aad der gemeente Doetinchem dd. 
15 J anuari 1931, waarbij bo~wvergunningen 
zijn verleend onderscheidenliJk aan D: J. t.er 
Waarbeek en B. C. K oolenbrander , aldaar. 

. S. 151. 14 April. 
Wet tot wijziging van de Woningwet. 

S. 266. 9 J uli. 
Beslui t t-0t gedeeltel ijke vernietiging van 

een besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Gron ingen van 1 Februari 1930, 
waarbij aan Gebrs . H. en L. Weert, a ldaar, 
eene bouwvergunning i verleend. 

S. 304. 9 Juli . 
- Koninklijk besluit. (W onin gwet Art . 37.) 

- Bij de 1rijziging van een uitb,·eidingspla n 
behoo1·en in aanmerking te worden genomen 
de belangen van de eigencire,u der perceelen, 
waarvoor het uitbreidinr1spla,i van betecl..e
nis is . 1i·u de bebou,cing van ,;enige percee
lEn voorheui aldus is geschied, dat rekeninrr 
is r,elwuden met er n [teprojert ce,·de straat, 
en de eigenaren dezer perceelen door de 
opheffing van cllze ontworpen st,·aat e,·n.~tig 
worden gedupeerd, zonder dat is verze /rcrd, 
dat de door hen te li}den schade redelijker
wijze w01·dt beperkt of ve,·goed hebben Gcd. 
Staten te,·echt aan de wijzi ging van het uit
breidingsplan goedkeu,-ing onthouden. 6 Au g. 

- K oninklijk besluit . ( W oningwet Art. 35.) -
Nu een volstrekt bouwverbod door de wet 
wordt toegelaten, is er geen reden go edkeu-
1·ing te onthouden aan een bouwve,·bod waar
bij de ei!Jenaar van het doo,· het ve1·bocl 
getro ff en perceel nog de kans krijgt (bij 
niet-vervulling van de gestelde voorwaarde) 
dat het bouwterbod niet zal gelden . - On
der "aanleg van ec n straat" is de aanleg 
zoo,cel van het geheel van een verkeerswe(/ 
als van een gedeelte daarvan begrepen. 

12 Aug . 
- K oninklijk besluit. ( W oningwet Art. 35.)

Aan het voorschrift van het 5e l id is vol
daan door ter inzageleggen van eene situatie
teekening, schaal 1 : 2500, en ee,u blauw
drukkaa,·t, schaal 1 : 500. - De vraag of 
door aanleg van een weg en het leggen van 
een bottwverbod in stri_;d zou worden geko-
1nen met een t usschen appellant en de ge-
1neente vroer1er gesloten overeenkomst , en of 
de gemeente zich daardoor tegen• ver den 
appellant aan wan'!lraestatie heeft schuldig 
gemaakt . behoort bij uitsluitin [t door de 
rechterlijke ,nacht te u;o,·den beslist. 21 Aug. 

- K oninklijk besluit . (W oning,cet Art. 37.) 
- M et de belangelh der bij het uitb,·eiding.~-
plan betrokken eigenaren is niet voldoend e 
rekening gehouden, u:anneer de Raad in een 
z.g. schadevergoedingsverordening zichzel f 
de regeling dier vergo eding, ,net uitslui ting 
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van andere instanties, heef t voorbehouden. ' 
- Art. 81 beooat er te gen te waken, dat bij 
de vaststelling van het uitb,·eidingsplan een
zijdig met het gemeentebelang wo,·dt reke
ning gehouden ,net terzijdestelling van pri
vate belangen, en zulks onafhankelijk van 
bezwa,·en, die door belan ghebbenden tegeih 
h et uitb·reidingsplan mochten worden inge
bracht. - Nu de Raad een Z.!J . schadever
goedingsvero,·dening had vastgesteld, konden 
Ged. Staten zich ontslaaen zien van de ve1·
plichting, oint,·ent iederen eiaenaar van bij 
h et plan bet,·okken pe1·ceelen hoofd voor 
hoofd na te gaan of en in hoeverre hij door 
de vaststellina van het plan schade zou lij
den, doch konden zij volstaan ,net te onder
zoeken of in de verordenina in het algemeen 
ten behoeve der eiaena1·en een afdoende 
waarbo,·g tegen benadeeling was gelegen. 

21 Aug . 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst der Woningwet, zooals deze laatstel ijk 
is gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1931 
(Stbl. n° . 266). S. 393. 7 Sept. 

- Besluit, houdende verklaring a ls bedoeld 
in arti kel 12, tweede lid, der Woningnood
wet 1918, S. 379 , laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 13 J anuari 1922 (Stbl. n°. 19). 

S. 396. 12 Sept. 
- K oninklijk besluit. (W oningwet Art. 36.) -

H et belana de,· 1·echtszeke1·heid verzet er 
zich tegen, het bestaan van een uitb,·eidings
plan afhankelijk te stellen van een naar 
goedvinden van het ge,neentebestuu1· àl dan 
niet te nemen besluit o,n tot onteigening 
ove,· te gaan. Derhal ·ve past een bepaling, 
dat het herziene plan van uitbreidina ve,·
valt, indien niet binnen zes maanden na d.e 
goedkeu,·ing van dat plan m et betrekking 
tot bepaald aanaewezen perceelen .de be
scheiden, bedoeld in art. 80 der Onteigenings
wet, voo,· een ieder ter inzage zijn gel egd, en 
indien niet binnen twee jaar na die goed
keuring de onteigening bij den rechte,· is 
aangevraagd, niet in het stelsel der W oning
wet. • 14 S ept. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Ommen d.d. 1 Sep
tember 1931, waarbij aan H . J. Gerrits, a l 
daar, vergunning is ve rleend tot verbouwing 
van zijn perceel Hammerweg 1 aldaar. 

S . 402. 18 Sept. 
- Beslui t tot aanvull ing en nadere wijziging 

va n het Woningbeslu it . S. 409. 2 Oot. 
- R ondschrijven van den Minister van Ar

beid, Handel en Nijverheid aan Gedeputee,·
de Staten der provinciën, bet1·eff ende uit
voering gewijzigde Woningwet . 15 Oct . 

- K oninklijk besluit. (Woninawet Art. 35.) 
- Geen wetsbepaling eischt dat aan het op-
leggen van een bouwverbod onderhandelin
gen behoo,·en vooraf te gaan. - Vo01· de 
toepassing van het J, e lid kan ket B u,·eau 
van gemeentewerken, hoewel gehuisvest in 
een afzonderlijk gebouw, 1·edelijkerwijze als 
behoo,·ende tot de gemeentesecretarie worden 
aangeine,·kt . 21 Oct . 

- Koninklijk beslui t. (Woninawet Art. 36.) 
- Nu is gebleken dat de aanleg van den 
best,·eden weg onajwijsbaa,· is, te1heinde te 
beletten dat een verkaveling ,noet wo,·den 
gemaakt ,net doodloopende straten, en niet 
is gebl eken, dat dooi· het opnemen in het 

uitbr-eidingsplan van bedoelden we!) de be
langen van ap1>ellant in e1·n,tige mate zou
den worden geschaad, is de weg terecht in 
het uitbreidingsplan opgenomen. 80 Oct. 

- K oninklijk besluit. (Woningwet A r t . 35). 
- Een bouwverbod, dat beoo gt de verrui-
ming van een verkeersweg, is genomen in 
het belang van een stelselrnatir,e bebou
wing, en derhalve niet strijdia rnet art. 35. 
- Bij het besliss en omt1·ent de goedkeuring 
van een bouwverbod dienen enkel de gevol
gen van het boi,wverbod zelf en niet diP 
van het voorafgaand raadsbesluit, waarbij 
de grond, waa,·op bouwverbod is gelegd, is 
aangewezen als bestemd voo,· straat in de 
naaste toeko,nst, in beschouwing te worden 
genomen. 12 Dec. 

,varenwet. 
- Bes! uit tot wijz iging van het Koffie- en 

Theebesluit (Stbl. 1925, n°. 13). 
S. 17. 23 J an. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
beslu it van 18 Maart 1921, S. 592, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 
Februari 1926, S. 30, tot uitvoering van 
artikel 13 der W arenwet. S. 19. 24 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 20 Mei 1921 , S. 731, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 21 Fe
bruari 1930, S. 45, tot u itvoering van arti
kel 34 der Warenwet. S. 20. 24 Jan. 

- Beslui t tot wijziging en aanvulling van het 
Meel besluit, S. 1924 . n°. 313, laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk Beslui t van 31 Juli 
1926 (Stbl. n°. 281) . S. 66. 23 Febr. 

- K oninklijk besluit. (Warenwet Art. 1.) -
H et in het l even 1·oepen van nieuwe juncties 
bij een keuringsdienst, welke dezelfde werk
zaan,heden ornvatten als de bestaande, ver
dient geen aanbeveling, te m inder, nu het 
in de bedoeling l i gt , daaraan bezoldigingen 
te verbinden, welke aan,ne1·kelijk uitgaan 
boven de thans aeldende. Ged. Staten heb
ben derhalve ten onrechte goedkeuring ve1·
l eend aan een raadsbesluit tot wijziging der 
vero1·dening op den keuringsdienst, waarbi:i 
bedoelde fun cties we1·den geschapen . 

20 Maart . 
- Besluit tot wijzig ing van het Consumptieijs

besluit. S. 1929 n°. 321, laatstelijk gewij
zigd bij Koni nklij k Beslu it van 17 December 
1930, Stbl. 476. S. 252. 13 Juni . 

- Arrest van den H oo gen Raad. (Sr. art . 
184; Warenwet 1919 art. 19.) - Art. 19 
der Warenwet 1919, hetwelk aan nader aan
geduid e ambtenaren de bevoegdheid geeft 
bepaaldelijk omschreven plaatsen ook tegen 
den wil van den bewoner of gebruiker bin
nen te treden, l egt aan dien bewone1· of ge
bruike,·, - die ingevol ge art. 184, l e lid, 
1!,de gedeelte , S1·. zich van het opzettelijk 
belemmeren of verijdelen van de door die 
ambtenaren onderno,nen handelingen zal 
moeten onthouden, - aeen enkel e verpl ich
ting op, in het bijzonde,· niet die, om aan 
de ambtenaren zijn medewerking tot dat 
binnentreden te verl eenen. De ainbtena,·en 
kunnen vol gens de wet zich zelf helven, en 
elk verzet ,net geweld of bedreiging niet 
geweld van den gebruike,· of bewoner levert 
ingevolge art. 180 Sr. een strafbaar f eit op . 
Derhalve kunnen de ambtenai·en aan ai·t. 19 
de,· Warenwet niet het recht ontleenen van 
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den g ebruike,· of bewoner die medewerking 
te vorderen, zoodat de betrekkelijke vorde
ring niet krachtens wettelijk voorschrift is 
gedaan. D e H . R. ontslaat arnbtshalve van 
rechtsvervolging . 22 Juni. ( Blz . 295.) 

- Beslui t t.ot t.oepa.ssing van art. 14 der Wa
renwet (Stbl. 1919, n °. 581) op eieren. 

S. 375. 17 Aug. 
- Besluit tot aanvulling van het Bierbesluit 

(Stbl. 1926, n°. 280). S. 479. 27 Nov. 
"\Vaterschappen. 
- Ji:oninklijk besluit. - l' ernietiging van vijf 

besluiten van · Ged. Staten van O·verijssel, 
houdende goedkeuring van besluiten van het 
waterschap H ei·fte. 22 April. 

- A,-rest van den H oouen Raad. (Wet 20 Juli 
1895, S. 139, art. 1, W et 9 Mei 1902, S. 54, 
artt. 8-4, art. 94 Alq. R egl. P olders Prov . 
Z uidrH olland.) - V oloens art . 12 i.v. m. 
art. 9 de,· Keur k011ien ook ophoogingen, 
welke noodzakelijk zijn om den dijk op de 
voo,·geschreven af,n etingen u brengen, te,i 
laste van de dijkeigenaren. Art. 12 ve,·wijst 
wel mede naar de overeenko,nst van 1721, 
waarin volgens 's H ojs vas tstelling alleen 
van onderhoud en niet va.n ophooging wordt 
gesproken, doch dit rech.tvaardiot niet 
's H ofs beslissing, nu art . 1P, uitdrukkelij k 
gewaagt van het op de voorgeschreven afme
tingen brenoen van den dijk. - D e in art. 
94 van het Alu. ll eol . P olders Prov . Zuid,. 
H olland aan de polderbesturen toegekende 
bevoe gdheid bij K eur te bepalen, dat een 
waterkeering -moet worden onderhouden @01· 
cle eigenaren daarvan, 011wat ile bevoe gd
heid vo01· te schrijven, dat een dijk door de 
dijkeigenaren op de door de K eur voorge
sch-,,even afmetingen ,noet worden gebracht. 

80 April . 
- Koninklijk besluit. (Wet tot toekenning 

bevoegdheden aan W aterschapsbesturen A rt. 
1 sub 2°.) - Nu vaststaat, dat het wate,·
schapsbestuur niet aan de betrokken eigena
ren bevel heeft gegeven tot uitvoerinr1 van 
de werken en deze niet weigerachtio of na
lati g zijn gew eest daaraan te voldo en, strijdt 
reeds hie,·om de terugvordering van de ge
maakte kosten door het waterschapsbestuur 
met de wet en hebben Ged. Staten terecht 
de desbetreff ende besluiten van dit bestuur 
vernietigd. 8 Aug. 

- J(oninkliik besluit. (Wet houdende alge
m eene regelen Wq;terstaatsbestuur Art. 24.) 
- Ged. Staten hebben ten onrechte vernie
tigd een besluit van den Geërfdendag van 
een polder tot benoem,inu van eene vrouw 
tot ontvanger van dien polder, daar geen 
bepaling van het polderregl e,nent de benoe
ming van eene vrouw tot ontvanoer uitdruk
kelijk verbiedt. 19 S ept . 

- K oninklijk besluit . (K eurenwet Art. 3.) 
H et 1·egl e1nent van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland, door den Koning vastgesteld 
krachtens de bijzondere bepaling van art. 
23 d er ,wet van 12 Jul i 1855 S. 102, is niet 
te beschouwen als een algemeene maatregel 
van bestuur, daar het niet voortspruit uit 
de verordenende bevoegdheid des K onings. 
E venmin is dit regl em ent een provinciale 
verordening. - M et de uitdrukking "re gl e
ment der instelling" is niet alleen het spe
ciale polder- of waterschapsreglement be
doeld, doch het geheel van door het hooger 

gezag vastgestelde en op het waterschap be
trekking hebbende regl em entaire bepalin
gen. - Nu de keur van R ijnland in het 
algemeen bepalingen betreffend den wind
vang bevat, zijn bepalingen van soort gelij
ken aard in de keuren der binnen R ijnland 
gelegen waterschappen overbodig en, voor
zoover zij afwijken van de bepalingen van 
Rijnlands keur, niet wenschelijk. 15 D ec. 

Waterstaat. 
- Besluit tot wijziging van het Rijkszeewe

ringenreglement, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 4 Juli 1927 (Stbl. n° . 239). 

S. 306. 9 Jt,li . 
- K oninklijk besluit. ( W et houdende alge

meene regelen Waterstaatsbestum· Art. 85.) 
- Nu tijdens de buitengewone riviercorres
pondentie het steile onbegroeide binnenbeloop 
van den rivierdijk gaten en ingestorte plek
ken vertoonde, terwijl doorlating van sl ib
houdend water werd geconstateerd, was het 
door den in (lenieur van den Waterstaat aan 
een polderbestuur gegeven bevel om het be
trokken dijksgedeel te met zandzakken te ver
sterken, t en voll e gerechtvaardi gd door de 
omstandigheden, die bekend waren ter plaatse 
en op het tijdstip, dat het werd uitgevaar
digd. 12 Oct. 

Waterstaat dienst. 
- Besluit t.ot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 17den Juli 1920, S . 612, tot 
vaststelling van de inrichting van den Rijks
waterstaatsdienst, zooals da t laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van den 22sten 
Juni 1929 (Stbl. n°. 328 A). 

S. 50. 9 Febr. 
Wegen. 
- R ondschrijven van den M inister van Wa

terstaat aan Gedeputeerde Staten van de 
verschillende provinciën betreffende: bebou
wing langs Rijkswegen. 11 M ei. 

- Wet, houdende overneming van een gedeelte 
van den Rijksweg van Zwolle naar Almelo 
in beheer en onderhoud bij het Rijk. 

S. 294. 9 Juli . 
- Wet tot overbrenging van twee gedeelten 

van den Rijksweg Haarlem-Allanaar in 
beheer en onderhoud bij de gemeente V elsen. 

S. 492. 3 Dec. 
- Wet tot he t nemen in beheer en onderhoud 

bij het Rijk van een gedeelte van den weg 
vValsoorden- Flulst-Belgische grens. 

S. 586. 31 Dec. 
Wegenbelasting-. 
- B eschikking van den Raad. ( W egenbelas

tingwet art. 42 .J - [Art. 4 v. !, . K . B. van 
10 Oct. 1927. S. 331 bepaalt, dat de best"ur
der v. e. 1notorrijtuit1 onder in dit art. ver
melde omstandigheden verplicht is dat rij
tuig ter plaatse, waar het zich bevindt of in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan, aan een 
ambtelijke keuring te onderwerpen. ] - I n 
de W egenbelastingwet komt geen enkel e be
paling voor, ter uitvoering waa,-.van dit 
voorschrift strekt; het houdt in een aanvul 
l ing en uitbreiding - niet een uitvoering, 
- van het bepaalde in § S der wet, in wel ke 
paragraaf verpl ichtingen van houders of be
stuurders van motorrij tui gen zijn geregeld, 
welke veel minder ver gaan dan de verplich
tingen bij rneergenoemd K. B. opgelegd. I n 
art . 4 zijn zoodoende de grenzen der in art . 
42 der wet gegeven bevoegdheid ove,·schre-
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den, en dientengevolge mist art. 4 verbin
dende kmcht. - [De Proc.-Gen. is met de 
Rb. van oordeel, dat een afstand van onge
veer 830 Meter niet beantwoordt aan het 
criterium van art. 4, dat de nabijheid v. d. 
plaats de,· weging zeer dicht is bij die, waar 
de auto is aanaehouden en d e betrekkelijke 
vordering is gedaan.] 19 Jan. (Blz. 275). 

- Besluit tot vrijstelling van wegenbelast ing 
voor in België wonende of gevestigde hou
ders van motorrijtuigen. S. 56. 14 Febr. 

- Arrest van den lioouen Raad. (Gemeente 
wet art. 135; Wegenbelastingwet artt. 3 en 
41; Verorde'l11ing heffing belasting op wegen 
van Wildervank art. 2.) - I n art. 3, derde 
lid van de Wegenb elastingwet wordt de be
lasting, welke wordt geheven ter zake van 
het rijden op den openbaren wea m•et een 
motorrijtuig op meer dan twee wielen, ver
hoogd, indien doo,· middel van dat rijtuig 
een rij- of voertuiu anders dan langs spoor
staven wordt voortbewogen. Waar ook 
dorschmachines en stroopersen rijtuigen zijn 
in den zin van genoemd artikel, volgt daar
uit, dat de Verordening op de heffing van 
belasting wegens het gebruik van wegen bij 
de aemeente W ildervank in beheer en on
derhoud, voorzoover deze mocht bedoelen te 
belasten het gebruik van de daarbij vermel
de wegen met dorschmachines en stroopersen, 
ook indien deze worden bewoaen door een 
motorrijt1J.ig, als in strijd met art. 41 der 
Wegenbelastingwet onverbindend is. - (An
ders P roc.-Generaal Tak.) 

2 Maart. (Bl z. 286). 
- Wet tot aanvulling van hoofdstuk I van de 

Wegenbelasting-wet. S. 282. 9 Juli. 
Wegenwet. 
- Rondschrijven van den Minister van Wa

terstaat aan de Rijkswaterstaatautoriteiten 
betreffende uitvoering der Wegenwet. 

S Maart . 
Wlnkelslultlngswet. 
- Rondschrijven van den Minister van Ar

beid, Handel en Nijverheid aan de Gemeen
tebesturen, betreffende: Winkelsluitingswet 
(gemeent. verordeningen ex art. 6). 14 Sept. 

Woningnood wet. 
- Besluit, houdende verklaring als bedoeld in 

artikel 12, tweede lid, der Woningnoodwet 
1918, S. 379, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 13 J anuari 1922 (Stbl. n°. 19). 

S. 396. 12 Sept. 
Zeebrieven. 
- Besluit tot nadere w1Jz1ging van het Ko

ninklijk Besluit van 17 September 1871 N°. 
25 (Gouvernementsblad N°. 20}, houdende 
bepalingen op het afgeven van zeebrieven in 
de Kolonie Suriname. S. 367. 8 Aug. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 28 Mei 1871, n°. 18 
(Publicatieblad n°. 12), houdende bepalingen 
op het afgeven van zeebrieven in de kolonie 
Curaçao. S. 368. 8 Aug. 

Zegelwet. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 4 April 1917, S . 273, 
houdende bepalingen ter uitvoering van de 
Zegelwet 1917. S. 359. 4 Aug. 

Ziekten. (Besmettelijke) 
- Besluit tot wijziging van het model V, be-

hoorende bij het Koninklijk besluit van 3 
Januari 1923, S. 34, ter uitvoering van de 
wet van 28 Maart 1877, S. 35, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 24 Maart 1922, 
S. 135, tot ,Yering van be metting door uit 
zee aankomende schepen. S. 258. 27 Juni. 

- Besluit tot vervanging van het bij het Ko
ninklijk beslu it van 1 October 1929, S. 448, 
behoorende model van de kennisgevingen, 
bedoeld in art. 2 van de Besmettel ijke Ziek
tenwet, S. 1928 n°. 265, door het bij dit be
sluit behoorende model. S. 349. 27 Juli. 

- Besluit tot aanvulling van art. 1 van het 
Koninklijk besluit van 8 M aart 1922, S. 102, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 27 Augustus 1925, S. 367, strekkende 
tot uitvoering van artikel 13 der wet van 
28 Maart 1877, S. 35, gewijzigd bij de wet 
van 31 Juli 1915, S . 346, tot wering van 
besmetting door uit zee aankomende schepen. 

S. 404. 19 Sept. 
Ziektewet. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
123, tweede en derde lid, en artikel 124, 
derde lid, der Ziektewet. S. 2. 3 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatrngel van bestuur, als bedoeld in artikel 
22, eerste lid, der Ziektewet. S. 24. 28 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 3 Januari 1930, S . 3, tot vast
stelling van de premiën voor de verplichte 
ziekteverzekering. S. 42. 31 J an. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
Besluit van den 28sten J anuari 1931, S. 24, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 22, 
eerste lid, der Ziektewet. S. 257. 27 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
11, eerste lid en artikel 31, eerste lid, juncto 
artikel 141 der Ziektewet, voor zooveel be
treft werkgevers van personen, bedoeld in 
het Koninklijk besluit van 28 Januari 1931 
(Stbl. n°, 24). S. 313. 20 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 26 Februari 1930, S. 50, tot 
vaststelling van voorschriften betreffende de 
berekening en inning der premiën womede 
betreffende de administratie dei· premiën en 
der ziekengelduitkeeringen door de zieken
kassen van de Raden van Arbeid. 

S. 421. 26 Oot. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 3 J anuari 1930, S. 3, tot vast
stelling van de premiën voor de verplichte 
ziekteverzekering zooals dat besluit is gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 31 Januari 
1931, Stbl. n°. 42. S. 487 2 Dec. 

Zout. 
- Besluit tot wijziging van de bepalingen 

omtrent vrijdom van accijns voor zout, be
noodigd in fabrieken en trafieken en omtrent 
aflevering van wut in zouthoudend water 
uit inrichtingen tot uitlooging van steen
zoutlagen . S. 314 A. 20 Juli . 

Zuhlerzee. 
- ~

7et tot wijziging der Zuiderzeesteunwet. 
S. 129. 27 Maa1·t. 

- Zie ook: Grondbelasting . 
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Blz. 
Spoor- en Tramwegen. Besluit tot nadere w ijziging van het Tramwegr eglement. 

27 J u n i, S. 260. 344 
l1lem. Besluit tot n a dere wijziging van het Algemeen Regle m ent Dienst Lo-

caalspoorwegen. 27 Juni, S. 261. 344 
Rechten van In-, uit - en 1loorvoer. Besluit tot aanvulling van de attributen van 

d e kantoren Glanerbrug en Roosteren . 27 Juni, S. 262. 345 
Militaire zaken. Besluit, houd ende vaststelling va n he t contingent tot gewoon 

dienstplichtige bestemde ingeschrevenen der lichting 1932. 27 Juni, S. 263. 34 5 
ln1lustrleele- en lntellectueele eigendom. Wet, houdende wijziging va n de 

Auteurswet 1912 n aar aanleiding van de in 1928 te Rome gesloten her ziene 
Berner Conventie ter bescherming van letterkundige- e n kunstwerken. 

9 Juli, S. 264. 34 5 
Idem. W et, houdende g·oedkeuring van de in 1928 te R ome i,;-esloten herzie ne 

Berner Conventie t er bescherming van letterkundige- en kunstwerken. 
9 Ju li, S. 265 . 346 

Volkshuisvesting. Wet tot wijzig ing va n de Woning wet. 9 J u li, S. 266. 353 
Naturalisatie. Wet, houdende naturalisatie van C. M. F. H . Andriessens en 19 

anderen. 9 J u li, S. 267. 361 
Idem. W et, houdende naturalisa tie van L. J . C. Aspeslag·h en 19 anderen. 

9 Juli, S. 268. 361 
Idem. W et, houdende n aturalisatie van F. Bartels en 20 a nderen . 9 J uli, S. 269. 362 
Idem. W et , houdende n aturalisatie van S. L . Molle. 9 Juli, S. 270. 363 
I1lem. Wet, houdende n a turalisatie van V. M . J. Berger en 19 anderen. 

9 Juli, S. 271. 363 
Idem. \Vet, houdende naturalisatie van J . F . C. Becker en 19 anderen. 

9 Juli, s. 272. as,, 
Begrootln gen en Rekeningen. Wet, houd ende goedkeuring van het besluit van 

den Gouverneur-Generaal va n Nederla ndsch-Indië tot na dere wijziging en 
aa.nvulling van Afdeelin g III van de begrootin g va n N eclerla ndsch -Indië voor 
het dienstjaar 1930. 9 Juli, S. 273. 365 

Indië. (Nederlandsch) Wet tot h et aangaan van eene conversie -leening t en 
last e van N ederla ndsch-Indië. 9 J u li, S. 274. 365 

Begrootlngen en Rekeningen. Wet, houdende verhooging van h et kredietbe
drag, dat benoodigd zal zijn voor de voorzien ing in de behoefte aan kasgeld 
voor den Indischen dienst hier te lande gedurende het jaar 1931. 

9 Juli, S. 275. 366 
Vlsscherlj. W et tot nadere wijziging van de Visscherijwet. 9 Juli, S. 276. 366 
Onteigenin g, W et tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigen ing va n 

e igendommen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke r echten, 'noodig voor en 
t en behoeve van het aanleggen va n eene nieu we a lgem eene begraafplaats te 
.\.mste rdam. 9 Juli, S. 277. 369 

Idem. W et tot ve rklaring van het a lgemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke r echten, noodig voor het uit-
breiden van de algemoene begraafplaats te Hellendoorn. 9 Juli, S. 278. 369 

Begrootlngen en Rekenin gen. Wet tot wijziging van de begrooting van h et 
Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1930. 

9 Juli, S. 279. 369 



Rlz• 
Onderwijs. (Middelbaar) Wet tot wijziging en aanvulling van de Nijverheids-

onderwijswet. 9 Juli, S . . 280. 369 
Domeinen. Wet, houdende g oedke uring van de onderhandsc he overdracht door 

ruiling, van militaire g ronden onder Otterlo aan T eunis Onde rsta[ Jr. te Hars-
kamp onder Otterlo. 9 Juli, S. 281. 371 

Wegenbelastlngwet. Wet tot aanv ulling van hoofdstuk I va n de Wegenbelas-
ting-wet. 9 Juli, S. 282. 372 

Domeinen. W e t, houdende machtig-ing tot aankoop, t en behoeve va n d en Staat, 
van gebouwen en erven, gelegen aan de Laan va n Meerdcrvoort e n aan de 
Van Spcyl<Straat t e 's-Gravenhag·e. 9 Juli, S. 283. 372 

Success iewet. Wet, houdende wijziging va n de Success iewet. 9 Juli, S. 284. 373. 
Domeinen. W et , houdende g oedke uring van den onderhandsch en ver koop aan 

de g em eente Geertruidenber g va n voor ma lige vest inggron den c. a. t e Geer -
truide nber g. 9 Juli, S. 285. 373 

Beg-rootlngen en Rekeningen. W et tot wijziging e n verhoog ing van de begroo-
ting va n ontva ngs t en en uitga ven van het Algemeen Burgerlijk P ensioenfonds 
voor het diens tjaar 1931. 9 Juli, S . 286. 375 

Domeinen. W et, houd ende goedk euring van d en onderha ndschen verkoop aan 
het Bisdom van 's H ertogenbosch van het huis en tuin t e 's-Hertogenbosch, 
Peperstraat 21. 9 Juli, S. 287. 375 

Grondbelasting. W et tot w ijzig ing van artikel 25 der ,,et va n 26 Mei 1870 
(Staatsblad n °. 82) betrekkelijk de g rondbela sting . 9 Juli, S. 288. 376 

Scheepvaart. W e t, houd ende be1 a lingen omtrent onderzoek naar scheepsram-
pen op de binnenwater en. 9 Juli, S. 289. 376 

Onteigening. W et to t verkla ring van h et a lgemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en ander e zakelijke r echten noodig voor d en 
bouw van een stuw m et schutsluis bij Lith, behoorende tot de verbetering 
van de rivier de Maas voor g-root e afvoer en. 9 Juli, S. 290. 378 

Îclem. Wet tot verklaring van h et a lgemeen nut der onteig·ening van perceelen, 
erfdienstbaarhed en e n ander e zak elijke r echte n noodig voor aanleg va n een 
nieuw wegvak in d en Rijksweg 's-Gravenhage-- oordholla ndsch e grens be-
westen Oegstgeest. 9 Juli, S. 291. 378 

Iclem. W et tot verklaring van h et a lgemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdiens t baarheden en andere za k elijke r echten , noodig v oor aanleg van een 
nieuw Rijkswegva k t er ver vang ing va n d en weg op d en 'l'eersdijk in d en 
Rijksweg Nijmeg en- Gra ve--'s-Hertogenbosch. 9 Juli, S. 292. 378 

Idem. W e t tot verklar in g van h et a lgemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke r echten noodig voor aanleg van de 
wegged eelt en va n de Gouwe tot d en Middelweg nabij het s tation Moordrecht, 
m et inbegrip va n de overbrugging va n de Gouwe, en van Voorburg tot eerst
genoemd weggedeelte na bij de Gouwe, behoorende t ot de Rijks wegen Amster
dam - Bodegraven - R otterdam en 's-Gra venhage - Utrecht - Driebergen 
(-Arnhe m). 9 Juli, S. 293. 378 

Wegen. Wet, houdende overneming va n een gedeelte va n den Rijksweg van 
Zwolle naar Almelo in beheer en on derhoud bij het Rijk. 9 Juli, S. 294. 378 

Onteigening. W et tot verl~la ring van h et a lge m een nut d er onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijk e r echten noodig voor aanleg 
van scheepvaartwegen c . a. in Zuid-Limburg ingevolge de wet van 28 Juli 
1921 (Staatsblad n°. 1012) (Juliana l, anaal) in de gemeenten Urmond, Stein, 
Limbricht, Nieuwstadt en Sittard. 9 Juli, S. 295. 379 

Idem. W et tot verklaring van h et a lgemeen nut der onteigening va n perceelen, 
erfdienstbaarhed en en a nder e zak elijke r echten, n oodig voor d en aanleg en de 
verbetering van een weg va n W a teringen naar N aaldwijk, met zijtak naar 
Honsholredijk, in de gemeenten Wateringen, N aaldwijk en Monster. 

9 Juli, S. 296. 379 
Idem. Wet tot ve rkla ring van het a lg e meen nut der onte igening t en behoeve 

van het verle ngen va n goeder ensporen va n K .M. 1.040 tot K.M. 1.790 va n den 
spoorweg H aarlem- itgeest tussch en he t s tation H aarle m en de Kleverlaan 
te Haarle m, m et bijkom ende werken. 9 Juli, S. 297. 379 

'l'ractaten. W et tot goedkeurin g· van het Protocol va n 15 Juni 19 29 inzake wij
ziging va n de artikelen 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 en van de slotbepa lingen va n 
het Verdrag houdende regeling va n de luchtvaar t van 13 October 1919 (Staats-
blad 1928 n °. 397). 9 Juli, S. 29 8. 379 

Geneeslrnndlg Staatstoezicht. W e t, houdende r egelen betreffe nde h et hebben 
van Röntgentoestellen en h et in voorraa d houden van radio-actieve stoffen. 

9 Juli, S. 299. 384 
Ontelgenlng. vVe t tot verkla ring van h et a lgemeen nut van de onteigening van 

een t errein t e Maastricht. 9 Juli, S. 300. 385 
Industrleele en Intellectueele eigendom. W et tot wijzig ing va n de a rtikelen 35, 



Blz. 
47 en 49 der Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313), zooals die wet laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308). 9 Juli, S. 301. 385 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot wijziging van het programma voor h et examen 
ter verkrijging van eene akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs 
in het handteek enen. 9 Juli, S. 302. 386 

Idem. Besluit tot schorsing tot 1 J anuari 1932 van het besluit van den Raad 
der gemeente Kockengen, van 26 Januari 1931, om de geldende over eenkomst 
met de gemeente Laag-Nieuwkoop betreffende de toelating van leerlingen 
uit die gemeente op de openbare lagere school a ldaar te doen eindigen op 30 
Juni 1931 en hiervan ten minste drie maanden tevoren aan den Raad dier 
gemeente s chriftelijk opzegging te doen. 9 Juli. S. 303. 387 

Volkshuisvesting. Besluit tot gedeelte lijke vernietiging van een besluit van 
Burgemeest er en Wethouders van Groningen van 1 Februari 1930, waarbij 
aan Gebrs. H . en L . Weert, a ldaar, eene bouwvergunning is verleend. 

9 Juli, S. 304. 387 
R_atlen van Arbeid: Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad van 

Arbeid t e Tilburg van 6 October 1930, houdende nadere vaststelling van de 
rangen en bezoldigingen van de ambtenaren in dienst van dien Raad. 

9 Juli, S. 305. 387 
Waterstaat. Besluit tot wijziging van h et Rijkszeeweringenregtement, vastge-

steld bij Koninklijk besluit van 4 Juli 1927 (Staatsblad n° . 239). 9 Juli, S. 306. 288 
Mijnen. Besluit tot uitbreiding van het mijnveld van de Staatsmijn Maurits. 

9 Juli, S. 307. 389 
Inkomstenbelasting. (Rljks) Besluit, houdende bepalingen betreffende schat-

t.ingscommissiën voor de inkomstenbelasting. 9 Juli, S. 308. 390 
Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het ont

werp-verdrag van Genève, betreffende den minimum -leeftijd waarop jeugdige 
personen mogen worden toegelaten tot h et v errichten van arbeid als tremmer 
of stoker (Staatsblad 1926, n°. 185). 9 Juli, S. 309 . 391 

l!lem. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 28 Maart 
1931 te Genève tot stand gekomen regeling tusschen douane-autoriteiten, ten 
einde h et zuiveren van niet-gezuiverde of verloren triptieken te bevorderen. 

9 Juli, S. 310. 392 
Industrleele en lntellectueele eigendom. Besluit, bepalende het tijdstip van in

werkingtreding van de wet van 9 Juli 1931 (Staatsblad n°. 264) tot wijziging 
van de Auteurswet 1912 naar aanlei<ling van de in 1928 te Rome gestoten her-
:r,iene Berner Conventie. 20 Juli, S. 311. 394 

Gem1ientebestnren. B esluit, houdende beschikking op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Opsterland t egen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Friesland van 6 November 1929, n°. 65, 2de afdeeling , waarbij goedkeu
ring is onthouden aan h et b esluit van d en Raad dier gemeente van 10 October 
1929, n °. 22 C, tot aanvulling van de begrooting voor h et dienstjaar 1929. 

20 Juli, S. 312. 394 
Ziektewet. Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen maa tregel van bestuur, 

als bedoeld in artikel 11, eerste lid, en artikel 31, eerste lid, juncto artikel 141 
der Ziektewet , voor zooveel betreft werkgevers van personen, bedoeld in het 
Koninklijk besluit van 28 Januari 1931 (Staatsblad n°. 24). 20 Juli, S. 313. 399 

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging van twee reglementen voor de 
scheepvaa rt ter beveiliging van beweegbare spoorwegbruggen. 20 Juli, S. 314. 400 
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Zou t. Besluit tot wijziging van de bepalingen omtrent vrijdom van accijns voor 
zout, benoodigd in fabrieken en trafieken en omtrent aflevering van zout in 
zouthoudend water uit inrichtingen tot uitlooging van steenzoutlagen. 

Blz. 

20 Juli , S. 314 A. 401 
Vlag·gen enz. Besluit, houdende vaststelling van: 

1°. de "dubbele prinsengeus", te voeren door schepen en vaartuigen van 
porlog; 

2°. de onderscheidingsvlag van den Minister van Defensie. 20 Juli, S. 315. 401 
Landarbelderswet. W et tot wijziging van de artikelen 9 en 34 der Wet van 

20 April 1918 (Staatsblad n °. 259) (Landarbeiderswet), gewijzigd bij de wetten 
van 5 Juli 1920 (Staatsblad n°. 329), 6 Mei 1921 (Staatsblad n°. 711), en 16 
Dece mber 1927 (Staatsblad n°. 389). · 27 Juli, S. 316. 402 

Gemeentegrenzen. Wet tot wijziging va n de wetten van 27 November 1919 
(Staatsblad n °. 785), tot uitbreiding van de gemeente Eindhoven met het 
grondgebied van de gemeenten Gestel en Blaarthem, Stra tum, Strijp, Tongelre 
en Woensel, en van 25 Juli 1919 (Staatsblad n °. 510), tot uitbreiding van de 
gemeente Maastricht m et het grondgebied der gemeenten Oud-Vroenhoven 
en St. Pieter en m et gedeelten van de gemeenten Gronsveld, Heer, Amby, 
Meerssen en Borgharen. 27 Juli , S. 317. 402 

Idem. Wet tot aanvulling van de wet van 23 April 1931 (Staatsblad n°. 161) 
tot vereeniging van de gemeenten Driebergen en Rijsenburg. 27 Juli, S. 318. 402 

Naturalisatie. vVet, houd ende naturalisatie van K . Bauerfeind en 19 anderen. 
27 Juli, S. 319. 402 

KooJJhandel. (Wetb. v.) W et tot herziening van Boek II, Titel VII, van het 
W etboek van Koophandel (schipbreuk, enz.). 27 Juli, S. 320. 403 

Strandvonderij. Wet, houde nde regeling der strandvonderij . 27 Juli, S. 321. 405 
Begrootlu gen en Rekeningen. Wet tot wijziging van het zesde hoofdstuk (De

partement van Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen) der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1931. 27 Juli, S. 322. 407 

Leerplicht. Wet tot aanvulling van de Leerplichtwet. 27 Juli, S. 323. 407 
Pensioenen en wachtgelden. W et, houdende regeling omtrent de geldigheid 

voor pensioen van den tijd, door e nkele personen i:p. dienst van de Vereeniging· 
tot in:c;tandhouding van de Kweekschool voor Onderwijzeressen t e Arnhem 
aan het internaat dier school doorgebracht en door te brengen. 27 . Juli, S. 324. 407 

Statistiekrecht. Wet, houdende nadere bepalingen omtrent de he ffing van 
statistiekrecht. 27 'Juli, S. 325. 407 

Begrootlngen en Reke nin gen. W et tot wijziging van het zevende hoofdstuk A 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 27 Juli, S. 326. 408 

Idem. Wet tot wijziging en verhooging van het zevende qoofdstuk B der Rijks-
begrooting voor het dienstjaar 1931. 27 Juli, S. 327. 408 

Divid end - en tantièmebelastin g. Wet, houdende wijziging der wetgeving op 
de dividend- en tantièmebelasting. 27 Juli, S. 328. 408 

Domeinen. Wet, houdende goedkeuring van de onderhandsche overdracht, door 
ruiling van grond onder Vlageningen, aan de Gemeente Wageningen. 

27 Juli, S. 329. 409 



Dading. Wet, h oude nde machtiging tot h et aangaan va n een over eenkomst 
van da ding betreffend e de nalatenscha p va n me juffrouw R. C. A. Kuyl. 

Blz. 

27 Juli, S . 330. 410 
Stnwadoorswet. W et tot wijziging van de Stuwadoorswet. 27 Juli , S. 331. 410 
Begrootlngen en Rekeningen. W et , h oudende goedke uring va n h et besluit va n 

den Gouverneur-Ge neraal va n N ederla ndsch-In dië tot wijziging en aanvul-
ling van Afdeeling II van de begrooting van N ederla ndsch-Indië voor h et 
d iens tjaar 1931. 27 Juli, S. 332. 416 

Idem. W et , houd ende goedkeuring van h e t besluit van den Gouvern e ur
Generaal van N ed erla ndsch -Indië tot nadere wijziging en aanvulling va n 
Afdeelin g III va n de begrooting van N ederlandsch-Indië voor h e t dienstjaar 
1931. 27 Juli, S. 333. 411> 

Ide m. W et , houdende goedkeuring van h et besluit van den Gouverneur
Generaal va n N ederla ndsch-Indië t ot w ijzig ing· en aan v ulling van Afdeeling 
IIIA va n de begr ootin g van Ned erla n dsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 

27 Juli, S . 334. 416 
Idem. W et , houdende goedkeuring van h et beslu it van den Gou vern eu r 

Generaa l va n N ederlandsch -Indië tot wijzig ing en aanvulling van Afdeeling 
IV van de begrooting van N ederla ndsch - Indië voor h e t dienstjaar 1931. • 

27 Juli, S. 335 . 416 
Idem. W et, houd ende goedkeuring va n het besluit va n d en Gouverneur

Generaal va n N ederla ndsch-Indië t ot wijziging en aan vulling va n Afdeeling 
V van de begroot in g van N ederla ndsch-Indië voor h e t dienstjaar 1931. 

27 Juli, S. 336. 416 
l<lem. W et, houden de goedkeu r ing va n h et b eslu it van den Gou verneur

Generaal va n N ederla ndsc h-Indië tot wijzig ing en aan v ulling van Afdeeling 
V A van de begr ooting va n N ederla ridsch-Indië voor h et die nst jaar 1931. 

27 Juli, S. 337. 417 
Idem. W et, houdende goedkeu r ing· van h et besluit va n den Gou verneur

Generaal van N ederla ndsch-Indië t ot wijzig ing en aan v ulling van Afdeeling 
VI van de begr ooting van · N ederlandsch-Indië voor h e t dien s tjaar 1931. 

27 Juli, S. 338. 417 
Idem . W et, houdende goedkeu r ing van h et bes luit van den Gouverne ur 

Gen eraal va n N ederlandsch-Indië t ot wijziging en aan v ulling va n Afdeeling 
VII va n de begr ooting van N ed erla ndsch-Ind ië voor h et diens tjaar 1931. 

27 Juli, S. 339. 417 
Idem. W et, houden de goedke ur ing va n h e t b esluit van d en Gouverne ur

Gen eraal va n N ederla ndsch-Indië t ot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
IX van de begrooting va n N ederla ndsch-Indië v oor h e t dienstjaar 1931. 

27 Juli, S. 340. 41'7 
l1lem. W et, houdende goedkeu r ing van h e t besluit van den Gou vern eur

Generaal van N ederlands ch-Indië tot w ijzig ing en aan v ulling van Afdeeling 
X van de begr ooting va n N ederla ndsch-Indië voor h et dienstjaar 1931. 

27 Juli, S. 341. 417 
Comptabllltelt. W et , h oudende kwijtsch elding v a n eene vordering van h et Rijk 

(Postchèque - en g irodienst) op .J . W . H olsch er t e Wilderva nk. 27 Juli, S. 342. 417 
Onteigenin g, W et to t verklaring van h et a lge m een nut der onteigening va n 

per ceelen, erfdienstbaarhed en en a nder e zakelijke rechten, noodig v oor d en 
aanleg va n een k a naal van Hilversum naar d e Vecht m et have nwerk e n en 
a nder e bijkom e nde w erken, in de g·em eenten Hilver s um, 's -Gravela nd, Kor-
t enhoef , N ederh orst den Berg en Vreela nd. 27 Juli, S. 343. 41 î 

I dem. W et tot v erkla ring van h et a lgem een nut der onteigening van per
ceelen, er fdienstbaarheden en ander e zak elijke r ech ten, n oodig voor v erbet e -
ring va n den Rijks weg R enswoude-Arnhem bij d e Klom p en om Ede. 

27 Juli, S. 344. 417 
Idem. W et tot verkla ring van h et algem een nut der onte igening va n per

ceelen, erfdienstbaarhed en en ander e zak elijke rech ten n oodig voor aanleg 
van e en rijwielpad en een voetpa d la n g s den Rijksweg· Eindhov en- Limburg -
s ch e g r ens t u s s ch en Eindhoven en Geldrop. 27 Juli, S. 345.. 41 î 

S1Joor - en tram wegen. Wet tot verhoog ing van h et r n telooze voorsch ot uit 
·s Rijks s chatkist t en behoeve van den aanleg e n he t in exploitatie brengen 
va n een tra m weg van Zutphen naar D ev enter . 27 Juli, S. 346. 41 î 

Idem. W et tot bekrach t igin g va n overeenkomsten m et de N . V . Maatscha ppij 
tot Exploitatie van S taatsspoorwegen en m et de N . V. H ollandsch e IJzer en 
Spoorweg -Maatsch a p pij tot wijzig ing va n de overeenkomsten 1920 S.S./H.S. 
en van de over eenkomst 1930 N .S. 27 Juli, S. 347. 41& 

Sterke drank. B esluit tot intrekking van het K oninklijk besluit va n 11 Juni 
1931 (Staat s blad n °. 243), waarbij de besluiten va n Burgem eester en W et
h ou der s van Tiel van 11 Mei 1931, n °. 261 en 262, tot wijziging van de a kten 
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van vergunning v oor de n verk oop van sterken drank in het klein, staande 
ten n ame ondersch eidenlijk van de firma D en Biezen e n Co. te Tie l en van 
de firma H . Meu rsing en Co. te Amersfoort, werden geschorst. 27 Juli, S. 348. 418 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit t ot vervang ing va n h et bij h et Koninklijk 
besluit van 1 October 1929 (Staatsb lad n°. 448) behoorende model van de 
k ennisgevingen, bedoeld in art. 2 van de Besmettelijke Ziektenwet (Staats-
blad 1928 n°. 265) door het bij dit besluit behoorende model. 27 Juli, S. 349. 419 

Be"rootlngen en Rekeningen. Beslui t, waarbij m et toepassin g van artike l 24 
~er Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n °. 259) restanten op enkele artike len 
van h et IXde Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor h e t dienstjaar 1930 worden 
toegevoegd aan overeenkomstige artike len van het IXde Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 27 Juli, S. 350. 420 

Ond erwij s. (Lager) Besluit tot w ijzig ing van artikel 6, tweede lid, van het 
Koninklijk besluit van 29 J a nuari 1924 (Staatsblad n°. 23), gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 5 April 1929 (Staatsblad n°. 144), tot vaststelling van 
de r egeling van de wijze van· uitbetalen der jaarwedde en wedde van de 
onderwijzers aan de openbare lagere s cholen bedoeld in a rtikel 30, vierde 
lid, der Lager-onderwijswet ln20, e n tot h et stellen van regelen betreffende 
verlof tot afwezigheid en inhoud ing van die jaarwedde of wedde bij dat 
verlof. 31 Juli, S. 351. 420 

Naturalisatie. Besluit, houdende: 1°. verleening van verlof aan S. L. Molle 
o m in vreemden Staatsdienst t e blijven; 

2°. bepalin g van den dag, w aarop in werking zal treden de wet van 9 
Juli 1931 (Staatsblad n °. 270), houdende natura lisatie van S. L . Mol le . 

1 A u g us tus, S. 352. 421 
Nederlanderschap. B esluit, houdende: 1°. verleenin g van verlof aan S. L . Molle 

om in vreemden Staatsdienst te blijven; 
2°. bepaling van den dag, waarop in w erking zal treden de wet van 9 · 

Juli 1931 (Staatsblad n °. 270), houd ende natura lisatie van S. L. Molle. 
1 Augustus, S. 352. 421 

Strafrecht en strafvorderin g. Besluit tot wijziging van artik e l 29 van het 
Psychopathenreglement. 1 Augustu s, S . 353. 421 

Arbelll sovereenkomstenbeslult. Besluit tot vaststelling van bepalingen betref
fende indienstn eming door het Rijk van personeel op a rbeidsovereenkomst 
(Arbeidsovereenlrnmstenbesluit) . 3 Au gustus, S. 354. 421 

Rijksambtenaren en -werklleden. Besluit tot vastst elling van bepalingen be
treffende indienstneming door h et Rijk van person eel op arbeidsovereen-
komst (Arbeidsovereenkomstenbesluit). 3 A u g·ustus, S. 354. 421 

Posterij en en Giro. Besluit, h oudende wijziging van het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396) en van h e t Pakk etpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) . 

3 Augustus, S. 355 . 42 7 
Onderwijs. (Hooger) Besluit tot wijziging van het Academisch Statuut. 

4 Au g ustu s, S. 35 6. 428 
Id em. Besluit tot aanwijzing overeenkomstig artikel 170 der Hooger-onder

wijswet van het Delftsch Hoogeschoolfonds a ls bevoegd om bij de afdeeling 
der a lgem eene wetenschappen aan de T echnisch e Hoogeschool t e Delft een 
b ijzonder-en leerstoel te vestigen. 4 Augustus, S. 357. 428 

lnd ustrleele en lntellectueele eigendom. Besluit, h oudende vas tste lling van het 
tijdstip van inwerkingtreding der wet van 9 Juli 1931 (Staatsblad n°. 301) 
tot wijziging van de artike len 35, 47 en 49 der Octrooiwet 1910 (Staatsblad 
n °. 313) zooals d ie wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 . 
(Staatsblad n °. 308). 4 Augustus, S. 358. 420 

Zeg·ehvet. B esluit, houdende wijziging van h e t Koninklijk Besluit van 4 April 
1917 (Staatsblad n°. 273) , h oudende bepalingen ter uitvoering van de Zeg·el-
wet 1917. 4 A u g ustus, S. 359. 429 

Landbouw. Besluit tot toepassing van artike l 8 der Landbou w ui tvoerwet 1929, 
(wet van 31 Mei 1929, houdende voorschriften betreffende h et waarborgen 
van bepaalde eigensch appen of hoedanig·heid van uitgevoerde voortbrengselen 
van het la ndbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf, (Staatsblad n °. 
277) met b e trekking tot bloembollen. 5 Augustus, S. 360. 429 

'l'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmakin g in het Staatsblad van de op 
2 Juni 1928 te Rome gesloten herziene Berner Conventie ter bescherming 
van letterkund ige- en kunstwerken (Staatsblad 1931, n°. 265). 

5 A u gustus, S. 361. 431 
Laudarbelderswet. Besluit tot wijzig ing van de a rtikelen 10 en 13 van h e t 

K oninklijk Besluit van 14 November 1918 (Staatsblad n°. 589), houdende 
bepaling·en tot uitvoering van de artikelen 6, 7 en 8 der Landarbeiderswet, 
van welk besluit de gewijzigde tekst is bekend ge maakt bij Koninklijk Besluit 
van 24 Februari 1928 (Staatsblad n°. 44). 6 Augustus, S. 362. 436 



Intllë. (Net!.) Besluit tot vaststelling van een tarief voor de verrekening 
wegens overdracht van pensioenslast en tot aanv ulling en w1Jz1gmg van 
de reg·lem enten voor de Weduwen- en W eezenfondsen van Europeesche 
burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië, van Europeesche officieren 
van het N ederla ndsch-Indisch e leger en van Europeesche militairen beneden 
den rang van officier bij de Koloniale T roepen, zoomede tot aanvulling en 
wijziging van het r egle m ent op het verleenen van pensioenen aan Europeesche 
loca le ambtenaren in 1 ederlandsch-Indië en va.n pensioenen en onderstan-
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den aan de weduwen en weezen dier ambtenaren. 6 Augustus, S. 363. 437 
Pensioenen en wach tg·eltl en. B es luit tot vaststelling van een tarief voor de ver

r ekening wegens overdracht van pens io 2ns last en tot aanvulling en wijziging 
van de reglementen voor de Weduwen- en W eezenfondsen van Europeesche 
burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-lndië. van Europeesche officieren 
van het Nederlandsch-lndische leger en van Europeesche militairen beneden 
den rang van offic ier bij de Koloniale Troepen, zoomede tot aanvulling en 
wijziKing van het r egle m ent op het verleenen van pens ioenen aan Europeesche 
locale a mbtenare n in N e de r landsch -Jndië en van pensio ene n e n onde rs tnn-
den aan de weduwen en weezen dier a mbtenaren . 6 A ug ustus, S. 363. 437 

Posterij en en Giro. Besluit, houdende wijziging van het Organiék Besluit 
P.T.T. 1928. 7 Aug ustus, S. 364. 443 

Gemeentebesturen. Besluit tot vernietiging van het besluit van den R aad 
der gemeente Vaals van 10 April 1931, strekkende tot het ontslaan van den 
Heer J. R. Crombach a ls wethouder dier gemeente. 8 Augustus, S. 365. 443 

Scheepvaart. Besluit tot wijziging va n h et Algemeen Reglement van Politie 
voor Rivieren en Rijkskanalen, vas tgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 
November 1919 (Staatsbla d n °. 765) en h et laatst g ewijzigd bij Konin k lijk 
Besluit van 18 Juli 1930 (Staatsblad n °. 287). 8 Augustus, S. 366. 444 

Zeebrieven. Besluit tot nadere wijziging van het Koninklijk Besluit van 17 
September 1871 N°. 25 (Gouvern e m entsblad N °. 20), houdende bepalingen op 
h et afgeven van zeebrieven in de Kolonie Suriname. 8 Augustus, S. 367. 444 

Schee1ivaart. Besluit tot nadere wijzig ing van h et Koninklijk Besluit van 17 
September 1871 N °. 25 (Gouvernem entsblad N°. 20), houdende bepalingen op 
het afgeven van zeebrieven in de Kolonie Suriname. 8 Augustus, S. 367. 444 

Zeebrieven. Besluit tot nadere wijzig·ing van h et Koninklijk besluit van 28 
Mei 1871, n °. 18 (Publicatieblad n °. 12), houdende bepalin gen op h et afgeven 
van zeebrieven in de kolonie Curaçao. 8 Aug ustus, S. 368. 445 

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijzigin g Yan het Koninklijk besluit van 28 
Mei 1871, n° . 18 (Publicatieblad n °. 12), houdende bepalinge n op het afgeven 
van zeebrieven in de kolonie Curaça o. 8 Aug ustus, S . 368. 44fi 

Strafrecht en strafvortlering. Besluit, bepalende h et tijds tip van inwerking
tred ing· van het Koninklijk bes luit van 1 Au gus tus 1931 (Staatsblad n°. 353), 
tot wijziging van artikel 29 van het Psychopathenregle ment. 

8 Augustus, S. 369. 445 
Krankzlnnlg·en en Idioten. Besluit, houdende : l e. int r el<king va n het Koninl,-

lijk Besluit van 31 Maar t 1894 (Staatsblad n °. 50) gelijk dat sedert is gewij-
zigd en van het K oninkl ijk Besluit van 29 Septem ber 1928 (Staatsblad n °. 387); 

2e. vergunning aan de Ver een iging "T ot Christelijke Liefdad igheid " te 
Wagenborgen gemeente '.rermunten, om h et gestich t " Beth esda" in te r ichte n 
tot een gestic,1t voor zwakzinnigen (idioten en imbecillen). 

12 Aug ustus, S. 370. 445 
Spoor- en tramwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Regle

m e nt Dienst e n van het Algemeen R eglement Dienst Locaa;spoorwegen. 
12 Aug ustus, S. 371. 446 

•.rractaten. Beslu it, bepalende de bekendmaking in h et Staatsblad van de 
nieuwe voorschriften omtrent de onder zekere voorwaarden t en vervoer 
toegelaten voor ,erpen, vormende Bijlage I va n h et op 23 October 1924 te 
Bern gesloten internationaal ve,·drag Letreffende h u goEderenvervoer per 
spoon,·eg ( taatsblad 1928, n° . 180), wel ;:e voorschriften door de Commissie 
van deskuna,gen, bedoe.d in ar ikel 60, § 2 van genoei11d verdrag zijn vas t
g es teld in hare zittingen ,an Mei-J uni eu O8tober 19~0. 12 Augustus, S. 372. 446 




