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staatsi™*
VAN HET

KONINKRIJK DER NJüDEKLAJNUJSU.
(N#. 201.)

I V E T van den lbden Mei 1914, tot verhoo
ging en aanvulling van de begrooting van
inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1913.

WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de nood
zakelijkheid is gebleken van eene verhooging en aanvulling
van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1913,
vastgesteld bij de wet van 17 Maart 1913 (Staatsblad n°. 95)
en verhoogd bij de wet van 5 Juni 1913 (Staatsblad n°. 207);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De navermelde artikelen der begrooting van inkomsten en
uitgaven van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor
het dienstjaar 1913 worden verhoogd met de bedragen daarbij
vermeld:
Begrooting van inkomsten.
Artikel 1. Vergoedingen voor leverantiën en diensten, te ver
strekken of te bewijzen aan het Departement van Oorlog,
met f 149 700 en mitsdien gebracht op f 2 225 050.
Artikel 2.

Vergoedingen voor leverantiën en diensten, te ver-
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strekken of te bewijzen aan andere Departementen van Algemeen
Bestuur,
met f 24 000 en mitsdien gebracht op f 49 000.
Artikel 3. Vergoedingen voor leverantiën en diensten, te ver
strekken of te bewijzen aan en ten laste komende van de
begrooting van Nederland,sch-Indië (Hoofdstuk I, Uitgaven in
Nederland), alsmede van de Koloniale huishoudelijke begroo
tingen, onderscheidenlijk voor Suriname en CuraQao,
met f 12 000 en mitsdien gebracht op f 60 000.
Artikel 7. Uitkeering uit 's Rijks Middelen tot het bedrag, dat
di1 balanswaarde der bezittingen van het bedrijf op 31 Decem
ber 1913 meer zal bedragen dan de balanswaarde daarvan op
1 Januari 1913,
met f 2400 en mitsdien gebracht op f 100 946.
Begrooting van uitgaven.
Artikel 3. Bezoldiging en verdere geldelijke inkomsten van
het personeel; kosten, vallende op niet in geld genoten in
komsten; loonen voor het doen verrichten van werk door
particulieren,
b. werklieden en loonen voor het doen verrichten van werk
door particulieren,
met f 13 000 en mitsdien gebracht op f 727 400.
Artikel 4. Materialen en verdere benoodigdheden, alsmede
daarmede in verband staande uitgaven ; bureel- en administratie
kosten,
met f 158 400 en mitsdien gebracht op f 1057 898.
Artikel 11. Uitkeering aan 's Rijks Middelen ten bedrage
van 33/4 % van de kapitalen op 1 Januari 1913 uit 's Rijks
schatkist voor de inrichting of de verbetering en uitbreiding
verstrekt en nog niet terugbetaald,
met f 16 700 en mitsdien gebracht op f 91 700.
Artikel 2.
De omschrijving van artikel 6 der vorenbedoelde begrooting
van uitgaven wordt gelezen :
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„Uitgaven ter vergoeding van aan de Artillerie-Inrichtingen
verleende diensten, alsmede overige uitgaven van dat bediijf
niet in een der artikelen van deze begrooting omschreven."
Artikel 3.
Ten gevolge van artikel 1 dezer wet wordt het eindcijfer
der begrooting van inkomsten, alsmede dat der begrooting van
uitgaven van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor
het dienstjaar 1913 verhoogd met honderd acht en tachtig duizend
eenhonderd gulden (f 188100).
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Mei 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Oorlog,
BOSBOOM.

Uitgegeven den dertigsten Mei 1914.
De, Minister van Justitie,
B.

oKT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DEE NEDERLANDEN,
(N • ^0/v'i) if J2 y van den loden Mei 1914, houdende
machtiging tot het aangaan van eene overeen
komst met de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen en met mr. H. J. DOUDE VAN
TROOSTWIJK te Nieuwersluis betreffende het
stilhouden van treinen te Nieuwersluis.
WIJ

WILHELMINA,

BIJ

DE

GRATIE GODS, KONINGIN DER

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk
is Onzen Minister van Waterstaat te machtigen met de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en met mr. H. J.
DOUDE VAN TROOSTWIJK te Nieuwersluis eene overeenkomst aan
te gaan betreffende het stilhouden van treinen te Nieuwersluis;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Eenig artikel.
Onze Minister van Waterstaat wordt gemachtigd om namens
don Staat de in ontwerp bij deze wet gevoegde overeenkomst
aan te gaan met de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen en met mr. H. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK te
Nieuwersluis, nadat in den aanhef van dat ontwerp de dagteekening dezer wet en het nummer van het Staatsblad,
waarin zij zal worden afgekondigd, zullen zijn ingevuld.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Mei 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,

c. LEL Y.
Uitgegeven den zeventienden Mei 1914.
De Minister van Justitie.,

B. OET.
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ONTWERP.

1°. De Staat der Nederlanden, in deze overeenkomst verder
te noemen „de Staat", vertegenwoordigd door den Minister van
Waterstaat, tot het aangaan van deze overeenkomst gemachtigd
bij de wet van 15 Mei 1914 (Staatsblad n°. 202);
2°. de Naamlooze Vennootschap „Maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen", gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd
door haren Directeur-Generaal, in deze overeenkomst verder te
noemen „de Maatschappij", handelende ten deze onder goed
keuring van den Raad van Commissarissen van voormelde
Naamlooze Vennootschap, blijkende deze goedkeuring uit een
extract uit de notulen van de vergaderingen van dien Raad,
dat aan deze overeenkomst is vastgehecht;
en
3°. de Edelachtbare Heer Mr. HENDRIK JACOB DOUDE VAN
TROOSTWIJK, van beroep Burgemeester van Loenersloot, doch
ten deze handelende voor zich — blijkens de aan deze over
eenkomst gehechte
— als eenige gerechtigde
tot de uit na te noemen overeenkomst van 5/6 December 1842
voor wijlen den Heer HENDRIK JACOB DOUDE VAN TROOSTWIJK
voortvloeiende rechten, en wonende te Nieuwersluis, huize
„Over Holland", in deze overeenkomst verder te noemen „de
comparant";
overwegende,
dat op den 5/6 December 1842 eene overeenkomst (gratis
geregistreerd te 's-Gravenhage, den 16 December 1800 twee
en veertig, deel 85 folio 20 vak 5 en volgende, houdende acht
bladen met één renvooi. De ontvanger (get.) J. RELLEN) is
gesloten tusschen den Staatsraad-Gouverneur der Provincie
Utrecht, krachtens Koninklijk Besluit van den 27en Juni 1838
n°. 71, door den Minister van Binnenlandsche Zaken, als
representeerende de administratie van den Rijnspoorweg, tot
het aannemen van na te melden koop en regeling van schade,
behoorlijk gemachtigd — ter eener zijde,
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en wijlen den Heer HENDRIK JACOB DOUDE VAN TROOSTWIJK
— ter andere zijde,
waarbij door laatstgenoemde aan eerstgenoemde worden
verkocht zekere perceelen gronds, benoodigd voor den aanleg
van den Rijnspoorweg en onder meer het volgende wordt
overeengekomen:
„dat aangezien het onherroepelijk is beslist en bepaald dat
op het spoorwegterrein achter de Nieuwersluis op de perceelen
kadastraal bekend Sectie B n°. 497 en 498, de spoorwegtreinen zich steeds zullen ophouden tot waterinneming als
anderszins, zoo wordt uitdrukkelijk bij dezen door den ondergeteekende ter andere zijde bedongen en door den ondergeteekende ten eenre in zijne kwaliteit toegezegd, dat aldaar
steeds voor personen, die van den spoorweg wenschen gebruik
te maken, gelegenheid zal bestaan en worden verschaft door
het noodige oponthoud der spoorwegtreinen tot dit einde, om
dezelve spoorwegtreinen aldaar ter plaatse te verlaten en zich
aldaar op dezelve te begeven, zonder dat hierin ooit ofte immer
verandering zal kunnen gebracht worden zonder uitdrukkelijke
toestemming van den ondergeteekende ter andere zijde, zijne
erven of rechtverkrijgenden";
dat de Staat en de Maatschappij belang hebben bij de op
heffing van het boven weergegeven beding en de comparant
bereid is daartoe mede te werken op de wijze en onder de
voorwaarden als hierna zullen volgen;
zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1.
Het hierboven woordelijk aangehaalde beding uit de over
eenkomst van 5/6 December 1842 wordt buiten effect gesteld
met instandhouding dier overeenkomst overigens.
Artikel 2.
§ 1. Op de voornoemde perceelen, bij het kadaster deigemeente Loenen, in 1842 bekend als Sectie B n°. 497 en
498 en op heden als Sectie B nos. 991, 992, 998, 873, 1016 en deel
van 1020, of op zoodanige andere perceelen als waarop het Staats
spoorwegstation Nieuwersluis is of zal zijn gelegen, zal minstens
40 malen op iederen dag — op Zon- en feestdagen verminderd met
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een aantal gelijk aan dat der volgens de door den Minister vastge
stelde dienstregeling op die dagen niet rijdende treinen, die te
Nieuwersluis op werkdagen stoppen, doch hoogstens met
acht — voor personen, die van den voormaligen Rijnspoorweg
gebruik willen maken, gelegenheid bestaan en door het noodige
oponthoud van treinen tot dat einde verschaft moeten worden
om daartoe aangewezen vooraf behoorlijk gepubliceerde treinen
aldaar ter plaatse te verlaten en zich daarop te begeven, zon
der dat hierin ooit verandering zal mogen worden gebracht
zonder schriftelijke toestemming van den comparant.
§ 2. De Maatschappij zal echter van de in § 1 op zich
genomen verplichting en garantie ontheven zijn, indien en
zoolang het aantal treinen op den voormaligen Rijnspoorweg
tusschen Amsterdam en Utrecht en tusschen Amsterdam en
Gouda te zamen veertig of minder per dag bedraagt, met dien
verstande dat de verplichting in § 1 omschreven alsdan zal
gelden ten aanzien van alle treinen op bedoelde baanvakken.
§ 3. De treinen, welke ter in § 1 genoemde plaatse tot
het in- en uitlaten van reizigers zullen stoppen, zullen dooi
den Minister worden aangewezen en wel, tenzij § 2 toepasse
lijk is, na overleg tusschen de Maatschappij en den comparant.
Ter fine van bedoeld overleg zal de Maatschappij minstens twee
maanden vóór den aanvang van iedere dienstregeling aan den
comparant inzenden een opgaaf, aanwijzende alle op werk
en/of Zondagen loopende treinen tusschen Amsterdam en Utrecht
en tusschen Amsterdam en Gouda, welke in het ontwerp voor
de aanstaande dienstregeling der treinen van de Maatschappij
worden opgenomen, welke treinen daarvan ter in § 1 aange
duide plaatse zullen stoppen voor het in- en uitlaten van
reizigers en op welke uren.
§ 4. Wanneer niet binnen acht dagen na die toezending
— welke behoudens tegenbewijs bewezen wordt door het re<ju
van een aan den comparant verzonden aangeteekenden brief —
de comparant zijne wenschen ten aanzien van het stoppen van
treinen ter in § 1 aangeduide plaatse schriftelijk aan de Maat
schappij heeft kenbaar gemaakt, zal de comparant geacht wor
den met de toegezonden ontwerp-dienstregeling in te stemmen.
§ 5.

De wenschen van den comparant worden door de
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Maatschappij met haar advies ter kennis van den Minister
gebracht. Afschrift van het desbetreffende schrijven der Maat
schappij wordt op den dag der verzending daarvan toegezonden
aan den comparant, of in het geval bedoeld aan het slot van
§ 9a aan den daarbedoelden gemachtigde. Daarna wordt dooi
den Minister, lettende op de bedoelde wenschen, doch daaraan
niet gebonden, eene beslissing genomen.
§ 6. Het in § 8 voorgeschreven overleg zal voor de eerste
maal worden gepleegd ten aanzien van de eerstvolgende dienst
regeling vast te stellen nadat deze overeenkomst voor de Maat
schappij en door den comparant zal zijn onderteekend.
§ 7. Alle berichten en zendingen aan den comparant
ingevolge dit artikel zullen aan zijne in hoofde dezer overeen
komst vermelde woonplaats kunnen worden geadresseerd, tenzij
hij schriftelijk aan de Maatschappij een andere woonplaats in
Nederland mocht opgeven en dan aan die woonplaats.
§ 8. De treinen welke ter plaatse in § 1 van dit artikel
genoemd zullen stoppen, zullen steeds rationeel verdeeld moeten
zijn, zoowel over den dag als over de richtingen van en naar
Amsterdam, van en naar Gouda en van en naar Utrecht, een
en ander ter beoordeeling van den Minister.
§ 9. Het in dit artikel bedoelde overleg zal niet gepleegd
behoeven te worden en de Minister zal reeds aanstonds met
inachtneming van § 8 tot de aanwijzing der ter in § 1 aan
geduide plaatse stoppende treinen kunnen overgaan, zoolang —
na overgang van de rechten uit deze overeenkomst, hetzij
onder de levenden hetzij na doode;
a. op meer dan één verkrijger — de verkrijgers geen in
Nederland gedomicilieerden gemachtigde tot het plegen van dat
overleg hebben, en de benoeming van zoodanigen gemachtigde
en de vermelding van diens woonplaats waar berichten en
zendingen aan hem kunnen worden geadresseerd, benevens
eventueel eene notarieele verklaring van erfrecht niet aan de
Maatschappij i's beteekend, terwijl indien zoodanige benoeming
en beteekening heeft plaats gehad, het in dit artikel bedoelde
overleg alleen met dien gemachtigde zal kunnen en moeten
plaats hebben;
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b. op één verkrijger — de verkrijger niet schriftelijk aan
do Maatschappij eene woonplaats in Nederland zal hebben
opgegeven.
§ 10. De Maatschappij verbindt zich om aan den comparant
bij wijze van straf te zullen betalen vijf gulden per trein, welke
ter in § 1 genoemde plaatse doorrijdt:
a.

in strijd met het bepaalde in § 1 of § 2;

b. in strijd met de door den Minister voor dien trein vast
gestelde dienstregeling, met dien verstande, dat wanneer voor
een en denzelfden trein krachtens het vorenstaande meer dan
een boete verbeurd mocht wezen, de boete slechts eens ver
schuldigd zal zijn.
Deze boete zal verschuldigd zijn zonder dat ingebrekestelling
noodig zal zijn.
Artikel 3.
Comparant verklaart ontvangen te hebben van de Maatschappij
de som van een honderd duizend gulden (f 100 000,—) met
de rente daarover berekend naar vier ten honderd 'sjaars van
af 1 Mei 1912, weshalve hij bij deze der Maatschappij todier
zake volkomen kwijting en décharge verleent zonder eenig
voorbehoud.
De Maatschappij en de Staat zijn te allen tijde bevoegd om
door betaling aan den comparant van eene verdere en laatste
schadeloosstelling van een honderd duizend gulden (f 100 000,—)
alle verplichtingen jegens den comparant uit art. 2 dezer over
eenkomst voortvloeiende af te koopen, zoodat elke verplichtingom te Nieuwersluis treinen te doen stoppen zal zijn opgeheven.
De Maatschappij behoeft om van de bedoelde bevoegdheid ge
bruik te maken de machtiging van den Minister.
Ingeval de Staat ingevolge het bepaalde bij de overeenkomst
van 21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890
(Staatsblad n°. 134), de eigendommen der Maatschappij naast,
dan wel ingeval de Maatschappij, ingevolge art. 27 der evengenoemde overeenkomst, van hare rechten wordt vervallen
verklaard, zal de Staat aan de Maatschappij terugbetalen de
door haar ingevolge het eerste en tweede lid van dit artikel
betaalde hoofdsommen, die bedoeld in het tweede lid alleen
wanneer de daar bedoelde machtiging is verleend.
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Artikel 4.

Indien deze overeenkomst niet binnen een jaar na den dag
van indiening van het desbetreffend wetsontwerp voor den Staat
is onderteekend, vervalt zij ook ten aanzien van de andere
partijen van rechtswege met ingang van den dag volgende
op dien, waarop de dan van kracht zijnde dienstregeling afloopt.
Bij het vervallen dezer overeenkomst wordt de in den aanhef
genoemde overeenkomst van 1842 weder geheel van kracht.
Comparant verplicht zich om op evenbedoelden dag de hem
volgens het eerste lid van art. 3 betaalde f 100 000,— maar
zonder rente en zonder eventueel betaalde boeten, aan de
Maatschappij terug te betalen.
Comparant verplicht zich ten genoegen van de Maatschappij
voor die terugbetaling zakelijke zekerheid te stellen.
Artikel 5.
Indien en zoodra de Maatschappij, uit wat oorzaak ook,
ophoudt den voormaligen Rijnspoorweg tusschen Amsterdam
en Utrecht en tusschen Amsterdam en Gouda te exploiteeren,
zal de Maatschappij van al hare uit deze overeenkomst voort
vloeiende verplichtingen van rechtswege zijn ontslagen en zal
de Staat ten aanzien van deze overeenkomst in de plaats
treden — of dengeen, die de Maatschappij in de exploitatie
opvolgt, in de plaats doen treden — van de Maatschappij.
Artikel 6.
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
„treinen" alle voor reizigersvervoer bestemde treinen, welke
publiek worden aangekondigd, met inachtneming dat bij splitsing
van zoodanige treinen in vóór- en/of natreinen, deze laatste
zullen beschouwd worden als deelen van denzelfden trein,
„Minister" de Minister van Waterstaat of de autoriteit op
wie diens functiën later mochten overgaan, terwijl onder
„comparant" ook zijne erven of rechtverkrijgenden worden
verstaan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Artikel 7.
De kosten dezer overeenkomst en hare registratie komen
ten laste der Maatschappij.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N*. 203.)

W E T van den loden Mei 1914, tot verhoo
ging van het negende hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor 1914. (Kabelkanalisatie Amster
dam—'s-Gravenhage—Rotterdam).

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de nood
zakelijkheid is gebleken tot verhooging van het IXde hoofdstuk
der Staatsbegrooting voor 1914;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Artikel 194 van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting
voor het dienstjaar 1914, luidende:
„Interlocaal telefoonnet, alsmede lijnen voor het internationaal
telefoonverkeer" f 2 355 000,— wordt verhoogd met f 1 250 000,—
en nader vastgesteld op f 3 605 000,—.
Artikel 2.
Ten gevolge van voorschreven verhooging wordt het bedrag
van de Vide afdeeling en het eindcijfer van gemeld hoofdstuk
verhoogd met f 1 250 000,—.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Mimsteriöele Departementen, Autoriteiten,
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Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Mei 1914.
W I L H E L M I N A.
De Minister van Waterstaat,
c . LEL Y .
Uitgegeven den vierden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B.

ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N*. 204.)

W E T van den lhden Mei 1914, houdende
vaststelling van het slot der rekening van
ontvangsten en uitgaven voor NederlandschIndië over het dienstjaar 1910.

WIJ WILHELM IN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens
artikel 74 der Indische Comptabiliteitswet het jaarlijksch slot
der rekening van de koloniale ontvangsten en uitgaven voor
Nederlandsch-Indië door de wet behoort te worden vastgesteld;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Eenig artikel.
Het slot der rekening van de koloniale ontvangsten en
uitgaven voor Nederlandsch-Indië over het dienstjaar 1910
wordt vastgesteld als volgt:
De ontvangsten hebben bedragen tweehonderd een en twintig
millioen vijfhonderd zestien duizend tweehonderd twintig gulden
twee en vijftig en een halven cent (f 221 516 220,525).
De uitgaven hebben bedragen tweehonderd een en dertig
millioen vierhonderd zeven en twintig duizend tweehonderd zeventig
gulden drie en zeventig en een halven cent (f 231 427 270,735).
Het nadeelig slot der rekening bedraagt negen millioen
negenhonderd elf duizend vijftig gulden een en twintig cent
(f 9 911 050,21).
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden
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geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Mei 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Koloniën,
T H . B. P L E Y T E .

Uitgegeven den negen en twintigsten Mei 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 205.)

WIJ

H ET van den 15den. Mei 1914, tot bekrach
tiging van eene door het Rijk met de gemeente
Alkmaar gesloten overeenkomst in zake ruiling
van gronden, in die gemeente gelegen, op het
zoogenaamde „Eiland", aan het Heiligland
en aan de Oude Hoornsche Vaart.

WILHELMINA,

BIJ

DE GRATIE GODS, KONINGIN

DER

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat met de ge
meente Alkmaar eene overeenkomst van ruiling van gronden
is gesloten, welke bij de wet behoort te worden bekrachtigd,
en dat het belang van het Rijk de bekrachtiging van die
overeenkomst medebrengt;
Gelet op de wet van 29 Augustus 1848 (Staatsblad n°. 39);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Eenig artikel.
De in afschrift nevens deze wet gevoegde overeenkomst met
de gemeente Alkmaar, van 29 Juli 1913, tot ruiling van
gronden, in die gemeente gelegen op het zoogenaamde „Eiland",
aan het Heiligland en aan de Oude Hoornsche "Vaart, wordt
bekrachtigd.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministeriëele Departementen, Autoriteiten,
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Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Mei 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
c. LELT.
De Minister van Oorlog,
BOSBOOM.
De Minister van Financiën,
BEETLING.

Uitgegeven den driegenJwintigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. OHT.
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AFSCHRIFT.

Overeenkomst met (le gemeente Alkmaar tot ruiling
van gronden op het zoogenaamde „Eiland", alsmede
aan het Heiligland en aan de Oude Hoornsche Vaart,
in die gemeente gelegen.
De ondergeteekenden:
1°- HENDRIK WOKTMAN, Hoofdingenieur-Directeur van den
Rijkswaterstaat in de 9de Directie te Haarlem, ten deze in die
hoedanigheid handelende namens het Rijk als daartoe gemach
tigd bij brief van den Minister van Waterstaat d.d. 28 Mei
1913 n°. 224, afdeeling Waterstaat, bij brief van den Minister
van Oorlog d.d. 22 Mei 1913, Vde afdeeling, n°. 50 en bij brief
van den Minister van Financiën d.d. 24 Augustus 1912 n°. 44,
Domeinen, ter eene zijde, en
2°.

a.

GERARD RIPPING, burgemeester, en

DIEDERIK DONATH, secretaris der gemeente
Alkmaar, beiden wonende aldaar, ten deze vertegenwoordigende
het College van Burgemeester en Wethouders dier gemeente,
dat namens de gemeente Alkmaar handelt ter uitvoering van
het raadsbesluit d.d. 26 Juni 1912 n°. 5, goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Noordholland den 10 Juli 1912 n°. 17,
ter andere zijde,
b.

CORNELIUS

verklaren de volgende overeenkomst van ruiling te hebben
aangegaan:
Het Rijk draagt onder voorbehoud van bekrachtiging bij de
wet, in eigendom over aan de gemeente Alkmaar, welke in
eigendom aanneemt:
A. op het zoogenaamde „Eiland" aan het Noordhollandsch
kanaal:
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a. een stuk groncl, groot ongeveer 121.50 centiare, deel
uitmakende van het kadastrale perceel Alkmaar, Sectie C,
n°. 2367,
b. een stuk grond, groot ongeveer 745 centiare, deel uit
makende van het kadastrale perceel Alkmaar, Sectie C, n°. 2366,

c. een stuk grond, groot ongeveer 561 centiare, deel uit
makende van het kadastrale perceel Alkmaar, Sectie C, n°. 2361,
B. de stoep aan de westzijde van de brugwachterswoning
op het Heiligland te Alkmaar, groot ongeveer 6.50 centiare,
deel uitmakende van het kadastrale perceel Sectie B, n°. 3166.

De gemeente Alkmaar draagt hiertegen in eigendom over
aan het Rijk, dat in eigendom aanneemt:
op het voorgemelde zoogenaamde „Eiland":
een stuk grond, groot ongeveer 295 centiare,
makende van het kadastrale perceel Alkmaar, Sectie C,
b. een stuk grond, groot ongeveer 60 centiare,
makende van het kadastrale perceel Alkmaar, Sectie C,
c. een stuk grond, groot ongeveer 185 centiare,
makende van het kadastrale perceel Alkmaar, Sectie C,
A.

a.

deel uit
n°. 2365,
deel uit
n°. 2364,
deel uit
n°. 2363.

B. een stuk grond aan het voormelde Heiligland bij de
Schermervlotbrug, groot ongeveer 125 centiare, kadastraal be
kend als Alkmaar, Sectie B, n°. 3169 gedeeltelijk, alsmede een
stuk grond aan de Oude Hoornsche Vaart te Alkmaar, groot
ongeveer 482 centiare, deel uitmakende van het kadastrale
perceel Alkmaar, Sectie C, n°. 488,

beiderzijds evenwel zooveel grooter of kleiner dan hiervoren
vermeld als bij kadastrale hermeting mocht blijken, zijnde de
onderling geruilde goederen nader aangeduid op de aan elk
exemplaar dezer akte gehechte, door partijen voor echt erkende,
drie kaarten,
te weten:
1. op de kaart van het zoogenaamde „Eiland" zoodanig,
dat de nieuwe grens tusschen Rijks- en gemeente-eigendom
daarop is aangewezen door roode geblokte lijnen,
2. op de kaart van het Heiligland zoodanig, dat de door

Bekrachtiging van eene door het Rijk met de gemeente Alkmaar gesloten overeenkomst in take ruiling
van gronden in du gemeente gelegen, op het zoogenaamde „Eiland", aan het Heiligland en aan de
Uude Hoornsche Vaart, behoorende bij de Wet van IJ Mei 1914. (Staatsblad n".20j).
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het Rijk overgedragene stoep daarop in rood en met letter 1 en de
door de gemeente overgedragene oppervlakte in grijs en met
letter H is aangegeven, en
3. op de kaart der situatie bij de Hoornsche Vaart in dier
voege, dat het door de gemeente overgedragene daarop in
oranje en met letter K is aangegeven.
De gemeente Alkmaar betaalt als toegift wegens de meerdere
waarde van het door haar verkregene, aan het Rijk de som
van tweehonderd vijf en zestig gulden vijftig cent.
Deze ruiling geschiedt onder de hiervolgende voorwaarden
en bedingen:
Artikel 1. Elke vordering van welken aard ook ter zake
van over- of ondermaat de geruilde goederen aangaande, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 2. De gemeente Alkmaar verkrijgt het recht van
uitweg van haar op het „Eiland" gelegen terrein op liet Rijks
jaagpad Alkmaar, Sectie C, n°. 2366, over de volle breedte
van ongeveer 112 Meter en het recht van overweg over dit
jaagpad naar den publieken weg. Zij behoudt haar recht van
overweg over het kadastrale perceel Alkmaar, Sectie C, n°. 2360,
volgens de overeenkomst van 5 October 1869.
Artikel 3. De aanvaarding over en weder geschiedt terstond
na de overschrijving dezer akte ten kantore der hypotheken,
door contractante ter andere zijde, evenwel niet vóór overlegging
door haar aan den ontvanger der registratie en domeinen te
Alkmaar, van een bewijs van onbezwaardheid van het door
haar overgedragene.
Artikel 4. De eigenaarslasten op de overgedragene goederen
rustende, komen van 1 Januari 1914 aften laste onderscheidenlijk
van de nieuwe verkrijgers.
Artikel 5. De toegift ad f 265.50 zal de gemeente moeten
betalen ten kantore van den ontvanger voormeld, binnen eene
maand na de dagteekening der wet houdende bekrachtiging
van deze overeenkomst.
Artikel 6. Het bestaande houten afdak tot berging van
telegraafmaterieel op het perceel Gemeente Alkmaar Sectie C,
n°. 2361, zal vanwege de gemeente en op haar kosten, naar
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aanwijzing en ten genoegen van den Eerstaanwezend Ingenieur
te den Helder verplaatst worden tot tegen de te maken afsluiting
langs de nieuwe oostelijke grenslijn van den militairen Rijksgrond op het „Eiland" voormeld, welke grens op de aan deze
overeenkomst gehechte kaart is aangegeven door de lijn O. O.
Achttien vruchtboomen op het aan de gemeente overgaande
gedeelte van het kadastrale perceel Sectie C, n°. 2361, zullen
op een door voornoemden Eerstaanwezend Ingenieur te bepalen
tijdstip, naar zijn aanwijzing en te zijnen genoegen, van wege
de gemeente en op haar kosten worden overgeplant.
Artikel. 7. Langs de grerizen tusschen het door de gemeente
Alkmaar te verkrijgen terrein op het „Eiland" en de Rijks
eigendommen, alsmede langs de in artikel 6 genoemde lijn O. O.
zullen van wege de gemeente en op haar kosten scheidingen
worden geplaatst, waartoe van de materialen, afkomstig van
de in verband met deze ruiling op te ruimen grensteekenen,
gebruik mag worden gemaakt, met uitdrukkelijke bepaling,
dat in de scheiding langs genoemde lijn O. O. een afsluitbare
toegang zal worden gemaakt, een en ander ten genoegen van
den Ingenieur van den Rijkswaterstaat te Alkmaar en van
den Eerstaanwezend Ingenieur te den Helder, ieder voor zooveel
hem betreft.
Voor zoover de hiervoren bedoelde materialen, afkomstig
van op te ruimen scheidingen van het Departement van Oorlog,
niet voor het maken van nieuwe afscheidingen worden gebruikt,
blijven zij eigendom van dat Departement en zullen zij vanwege
de gemeente naar aanwijzing van genoemden Eerstaanwezend
Ingenieur op den militairen Rijksgrond worden opgelegd.
Met het afbreken van de grensafscheidingen langs het aan
de gemeente overgaande gedeelte van het kadastrale perceel
Sectie C, n°. 2361, zal niet worden begonnen voor de in art. 6
bedoelde vruchtboomen zijn verplaatst. De nieuw gemaakte
grensafscheidingen tusschen Gemeente-eigendom eenerzijds en
Rijkseigendom anderzijds blijven eigendom van het Rijk en
zullen, voor zooveel de gronden van het Departement van
Waterstaat ter plaatse betreft, door de gemeente worden onder
houden ten genoegen van genoemden Ingenieur te Alkmaar
en voor zooveel de gronden van het Departement van Oorlog
ter plaatse aangaat, van wege dat Departement onderhouden
worden.
Artikel 8.

De grensafsluitingen om de aan het Rijk over-
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gaande terreinen aan het Heiligland en aan de Oude Hoornsche
Vaart zullen van Rijkswege door de zorgen van het Departement
van Waterstaat worden geplaatst en onderhouden.
Artikel 9. Het wegruimen van de stoep aan de westzijde
van de brugwachterswoning aan het Heiligland zal geschieden
door en op kosten van de gemeente volgens aanwijzing en
ten genoegen van den Ingenieur van den Rijkswaterstaat te
Alkmaar. Het weggeruimde wordt eigendom van de gemeente.
Op den hoek van de brugwachterswoning zal door de ge
meente een schamppaal worden geplaatst en onderhouden van
zuilenbasalt of andere natuursteen, lang 1 Meter.
Artikel 10. De kosten dezer akte en die van hare over
schrijving zijn ten laste van de gemeente en worden terstond,
na opgave door partij ter eene zijde, aan deze voldaan ten
kantore van voornoemden ontvanger.
Aldus in viervoud opgemaakt en geteekend te
29 Juli 1913.

Ha:ulem

; den

Alkmaar

De contractanten ter andere zijde,

De contractant ter eene zijde,

Burgemeester en Wethouders
van Alkmaar,

(get.) H. WORTMAN.

(get.) G. RIPPING, Voorzitter.
(get.) DONATH, Secretaris.

Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris-Generaal van het
Departement van Waterstaat,
SALVERDA DE GBAVE.

Bekrachtiging van eene door het Rijk met de gemeente Alkmaar gesloten overeenkomst in zake ruiling
van gronden, in die gemeente gelegen, op het zoogenaamde tTEiland'\ aan het Heiligland en aan de
Oude Hoornsche Vaart, behoorende bij de Wet van IJ Mei 11)14, (Staatsblad n'.iojj.

SITUATIE

Tan het Heiligland bij de Schermervlotbrug
Gemeente Alkmaar, Sectie B.
Schaal i : 500.

r

j

r w ••- i

H J

Overgedragen door den Staat aan de Gemeente.

"

..

"

de Gemeente aan den Staat.
Behoort bij overeenkomst van 2g Juli IQIJ.
De contractanten ter andere zijde,

I

Burgemeester en Wethouders
van Alkmaar,
(get.) G. RIPPING, Voorzitter.

j^e

COntractant

ter eene zijde,
^ WORTMAN.

xa

(get.) DONATH, Secretaris.
Overeenkomstig de oorspronkelijke.
De Secretaris-Generaal van
het Departement van Waterstaat,
SALVERDA DE GR AVE.

Bekrachtiging van eene door het Rijk met de gemeente Alkmaar gesloten overeenkomst in take ruiling
van gronden, in die gemeente gelegen, op het zoogenaamde „Eiland", aan het Heiligland en aan de
Oude Hoornsche Vaart, behoorende bij de Wet van 15 Mei 1914 (Staatsblad nf.20^).

SITUATIE

bij de Oude Hoornsche vaart
Gemeente Alkmaar, Sectie C.
Schaal i : joo.

. - ÏF
K-

Overgedragen door de Gemeente aan den Staat.

\

Behoort bij overeenkomst van 2g Juli igij.
De contractanten ter andere zijde,
Burgemeester en Wethouders
van Alkmaar,
(get.) G. RIPPJNG, Voorzitter.
(get.) DONA TH, Secretaris.

r>
.
...
De contractant ter eene ztjde,
(geL) H'

W0RTMAN-

Overeenkomstig de oorspronkelijke.
De Secretaris-Generaal van
het Departement van Waterstaat,
SAL VERDA DE GRA VE.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N°. 206.) W E T

van den löden Mei 1914, tot openstelling
van hooger beroep van vonnissen, in Neder
landsch-Indië door Krijgsraden bij de Zee
macht gewezen, en, in verband daarmede,
uitbreiding der rechtsmacht van het Hoog
Militair Gerechtshof van Nederlandsch-Indië.

WIJ W I L HEL M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenscht
is om van vonnissen, in Nederlandsch-Indië door Krijgsraden
bij de Zeemacht gewezen, hooger beroep open te stellen en
om, in verband daarmede, de rechtsmacht van het Hoog
Militair Gerechtshof van Nederlandsch-Indië uit te breiden;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
In de artikelen 196, 197, 198, 200 en 209 van de Regtspleging bij de Zeemagt, gelijk deze in tekst is bekend gemaakt
bij het Koninklijk besluit van 5 September 1913 (Staatsblad
n°. 365), worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
In artikel 196 wordt, in plaats van de woorden: „van eene
Yloot, Eskader, minder Smaldeel of een schip alleen, buiten
het Rijk in Europa", gelezen: „buiten het Rijk in Europa en
buiten Oost-Indië".
In de artikelen 197, 200 en 209, 1°. worden onmiddellijk achter
het woord „Europa" ingevoegd de woorden: „en buiten Oost-Indië".
In artikel 198 worden onmiddellijk achter het woord „vonnis"
ingevoegd de woorden: „alzoo buiten het Rijk in Europa en
buiten Oost-Indië gewezen,".
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Artikel 2.

Aan de Regtspleging bij de Zeemagt, gelijk deze in tekst is
bekend gemaakt bij het Koninklijk besluit van 5 September
1913 (Staatsblad n°. 365), worden toegevoegd drie slotbepalingen,
luidende als volgt:
„SLOTBEPALINGEN.
Artikel I.
Voor zooverre betreft de zaken, naar de Krijgsraden in
Oost-Indië te verwijzen, of welke, na verwijzing, in die
Krijgsraden zullen zijn behandeld, geldt alles wat in deze Wet
ten aanzien van het Hoog Militair Geregtshof is bepaald, voor
het Hoog Militair Geregtshof van Nederlandsch-Indië.
Artikel II.
Bij de uitoefening van de regts-magt, welke uit het bepaalde
in het voorgaande artikel voortvloeit, zal het Hoog Militair
Geregtshof van Nederlandsch-Indië zich hebben te gedragen
overeenkomstig hetgeen in de Provisionele Instructie voor het
Hoog Militair Geregtshof in het vaderland, gelijk deze thans
luidt of in den vervolge nog mogt worden gewijzigd, is voor
geschreven omtrent de wijze van delibereren, de approbatie,
de regtspleging, den Advokaat-Fiscaal, den Griffier, de gevangenof provoost-huizen, de Praktizijns bij het Hof en de kosten.
Artikel HL
Deze Wet is ook verbindend voor de koloniën en bezittingen
in andere werelddeelen."
Artikel 3.
In het eenig artikel der wet van-18 April 1885 (Staatsblad
n°. 98) worden de woorden: „aan boord van de schepen en
vaartuigen van oorlog" vervangen door de woorden: „, alsmede
voor zooveel Nederlandsch-Indië betreft door het Hoog Militair
Gerechtshof daar te lande,".
Artikel 4.
Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen
tijdstip.
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Mei 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B.

ORT.

De Minister van Marine,
J.

J.

HAMBONNET.

De Minister van Koloniën,
TH.

B.

PLEYTE.

Uitgegeven den derden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B.

ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 207.)

I V E T van den loden Mei 1914, tot aanvul
ling en verhooging van het negende hoofdstuk
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913
en afstand van perceelen door den Staat aan
de gemeente 's-Gravenhage.

WT.T WIL HELM IN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEH
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wenschelijkheid is gebleken tot aanvulling en verhooging van het
IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918,
vastgesteld bij de wet van 21 Februari 1913 (Staatsblad n°. 70),
en tot afstand van perceelen door den Staat aan de gemeente
's-Gravenhage;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :
Artikel 1.
Tusschen de artikelen 133 en 134 van het IXde hoofdstuk
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913 worden de na
volgende artikelen ingelascht, luidende :
Artikel 133a. Aankoop van perceelen aan het Achterom
en de Kapelsbrug te 's-Gravenhage ten behoeve van- en in
verband met de verbouwing en uitbreiding van het gebouw
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal . . . f 352.000.
Artikel 133b. Aankoop van perceelen aan de Kortenaerkade
te 's-Gravenhage ten behoeve van de stichting van een gebouw
voor het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie f38.700.
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Artikel 2.
Tengevolge van deze aanvulling en verhooging wordt het
totaal der Ilde afdeeling, alsmede het eindcijfer van voormeld
hoofdstuk verhoogd met driehonderd negentig duizend zeven
honderd gulden (f 390.700).
Artikel 3.
Machtiging wordt verleend tot verkoop door den Staat aan
de gemeente 's-Gravenhage, op den voet der bij deze wet behoorende ontwerp-acte, van zoodanige perceelen of gedeelten
van perceelen, als zullen blijken niet benoodigd te zijn vooi
de verbouwing en uitbreiding van het gebouw van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Mei 1914.
W I L H E L M I N A.
De Minister van Waterstaat,
c. LEL v.
De Minister van Financiën,
bertling.

Uitgegeven den een en dertigsten Mei 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

u
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ONT WERP-ACTE.
De ondergeteekende, DANIËL, ELISA, CORNELIS KNUTTEL, b. i.,
Rijksbouwmeester in het 2de district te 's-Gravenhage, handelende
ten deze namens het Rijk, daartoe gemachtigd bij schrijven
van den Minister van Waterstaat van 25 Augustus 1913, n°. 259,
Afdeeling Waterstaat, mede op grond van den brief van den
Minister van Financiën, d.d. 25 September 1913, n°. 9, Af
deeling Domeinen, zulks ter uitvoering van de wet van 15
Mei 1914 (Staatsblad n°. 207),
contractant ter eene zijde en
Jhr. Mr. Dr. HERMAN ADRIAAN VAN KARNEBEEK, burge
meester der gemeente 's-Gravenhage, en Jhr. Mr. MAURITS
VAN REENEN, secretaris dier gemeente, beiden wonende te
's-Gravenhage, in hunne gemelde betrekkingen vertegenwoor
digende het college van Burgemeester en Wethouders van
's-Gravenhage, dat namens die gemeente handelt ter uitvoering
van het besluit van den gemeenteraad van
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij
besluit van
contractanten ter andere zijde,
zijn ten aanzien van den afstand van Rijks- en Gemeente
terreinen aan het Achterom, de Kapelsbrug en de Hofstraat
te 's-Gravenhage, overeengekomen als volgt:
Artikel 1.
De contractant ter eene zijde verkoopt aan de gemeente
's Gravenhage, voor welke de contractanten ter andere zijde
van dien ter eene koopen, hetgeen van den grond, uitmakende
de perceelen, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage,
sectie F, nummers 986, 1801, 1809, 1811, 1813, 1814, 1815
en 1816, gelegen is ten Zuidoosten, ten Zuidwesten en ten
Zuiden van eene lijn, welke gevormd wordt:
1°. door de zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal
bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie F, n°. 1760;
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2°. door het gedeelte van de zuidwestelijke grens van ge
noemd perceel, dat is gelegen ten zuiden van het punt, waar
zij gesneden wordt door de noordelijke rooilijn van den ver
keersweg Spui-Buitenhof en
3° door het gedeelte van gemelde noordelijke rooilijn, dat
gelegen is ten westen van het sub 2°. omschreven snijpunt,
vormende die noordelijke rooilijn het verlengde van de lijn
getrokken door:
a. het punt, gelegen op een afstand van 19,50 M. loodrecht
uit de zuidelijke rooilijn gemeten ter plaatse, waar daarin valt
het noordelijkst gelegen punt van het perceel, kadastraal be
kend als voren n°. 1194 en
b. het punt, gelegen op een afstand van 20 M. loodrecht
uit' de zuidelijke rooilijn gemeten ter plaatse waar hare af
ronding naar de Spuistraat aanvangt.

Artikel 2.
De contractant ter eene zijde in zijne voormelde hoedanig
heid verbindt zich te verkoopen aan de gemeente 's-Gravenhage,
voor welke de contractanten ter andere zijde zich verbinden m
koop te aanvaarden de op de aan deze overeenkomst gehechte
teekening met eene blauwe kleur aangeduide oppervlakte grond,
groot ongeveer 35 c.A. en deel uitmakende van het perceel,
kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie F, n°. 1760,
zulks tegen den gemiddelden prijs per M2., die het Rijk voor
onteigening van de perceelen kadastraal bekend alsvoien n . i
en 337 zal moeten betalen. De juiste grootte van het hierbedoelde gedeelte van het perceel n°. 1760 zal door kadastrale
opmeting worden bepaald.
Artikel 3.
De contractanten ter andere zijde staan kosteloos in eigen
dom aan contractant ter eene af een overhoek in het Achterom
groot ongeveer 50 M2., kadastraal ongenummerd en een strook
"•rond in de Hofstraat groot ongeveer 70 M2., deel uitmakende
van het perceel, sectie F, n0.. 1728, beide met een roode kleur
aangegeven op de aangehechte teekening en doen voorts afstand
ten voordeele van contractant ter eene van alle rechten, welke
zij eventueel op perceel, sectie F, n». 986, zouden kunnen doen
gelden.
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De contractant ter eene zijde verbindt zich om nadat hij
den nabedoelden grond in eigendom zal hebben verkregen daar
tegenover aan de gemeente, ten behoeve van het openbaar
verkeer kosteloos in gebruik af te staan, de op de aangehechte
teekening met een gele kleur aangeduide, langs de Zuidwest
zijde van de Hofstraat gelegen strook, kadastraal bekend als
gemeente 's-Gravenhage, sectie F, n°. 1760, 337, 338, 339 en
1036, voor zoover en zoolang deze strook grond niet voor de
voorgenomen of latere uitbreiding van het Tweede Kamerge
bouw bebouwd zal moeten worden.
Artikel 4.
De juiste grenzen van de in de vorige artikelen bedoelde
perceelen zullen door afbakening op het terrein door een land
meter van het kadaster worden bepaald.
Artikel 5.
De in de artikelen 1 en 2 bedoelde oppervlakten grond
worden door de Gemeente aanvaard, ontdaan van den zich
daarop bevindenden opstal en van de tot 1 M. beneden de
straatoppervlakte daarin aanwezige muren, riolen, enz. en wel,
de in artikel 1 bedoelde oppervlakte grond op 1 Juli 1915 en
die, bedoeld in artikel 2, nadat de verkooper den opstal
van het perceel, van hetwelk deze laatste oppervlakte deel
uitmaakt, zal hebben afgebroken, ten behoeve van de uitbreiding
van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De in artikel 3, eerste lid, bedoelde oppervlakten grond
worden door den verkrijger aanvaard na overschrijving van deze
akte in de openbare registers.
Artikel 6.
Voor de overdracht van het in artikel 2 bedoelde perceels
gedeelte zal eene nadere overeenkomst tusschen de contrac
tanten worden gesloten, waarbij het juiste bedrag van de
koopsom zal worden bepaald en de betaling dier som zal
worden geregeld.
Artikel 7.
De wederzijdsche afstand heeft plaats onder vrijwaring als
rechtens en de levering geschiedt in vollen en vrijen eigen-
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dom vrii van alle hypothecaire inschrijvingen, rechten en lasten^
oolT' die van huur, met uitzondering van die erfdienstbaaiheden, welke naar goedvinden van de verkrijgers daarop ge
vestigd zullen kunnen zijn of blijven.
Artikel 8.
De wederziidsche contractanten erlangen de bevoegdheid door
ove^schS dezer akte in de openbare refters den e=
dom van hetgeen zij hebben verkregen op hun naam te doen
stellen.
Artikel 9.
De grondbelasting en eventueele an^ela^f"af^ver
rekenen van den dag der aanvaarding ten laste van
krijgers.
Artikel 10.
De contractanten ter andere zijde zullen aan dien ter eene
betalen de som van honderd twee
honderd gulden (f 162 500) binnen een maand na de levering
in artikel 5, alinea 1, bedoeld.
Artikel 11.
Deze overeenkomst vervalt als het W de
krachtens artikel 1 aan de gemeente verkoopt, met m ergo
dom mocht verkrijgen.

luJ

Artikel 12.

De op deze overeenkomst vallende kosten, daaronder begrepen
die van levering doch met uitzondering vandie ffpdiagen
l)é
worden door beide partijen, ieder voor de he^tgedragen.
tnsten vin het zegel komen ten laste van de Gemeente.
De kosten vallende op de in artikel 6 bedoelde ^^Han
daaronder begrepen die van de levering, komen ten laste
de Gemeente.
Aldus in tweevoud opgemaakt en onderteekend den
1913.

••••••••

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N . 208.)

Ml'ET

van den loden Mei 1914, tot bekrachtiging van eene door den Staat met de gegemeente 's-Gravenhage gesloten overeenkomst
in zake ruiling van terreinen aan de Bink
horstlaan, aldaar.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEE
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat met de
gemeente s Gravenhage eene overeenkomst van ruiling van
terreinen is gesloten, welke bij de wet behoort te worden
goedgekeuid, en dat het belang van den Staat de goedkeuring
van die overeenkomst medebrengt;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Eenig artikel.

De overeenkomst van ruiling van terreinen, gesloten met
de gemeente 's Gravenhage bij de in afschrift aan deze wet
gehechte akte van 23 Juli 1913, wordt goedgekeurd.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den loden Mei 1914.
De Minister van Waterstaat,

WILHELM IN A.

c. LELY.
De Minister van Financiën,
BEKTLINÜ.

Uitgegeven den tienden Juni 1914.
De Minister van Justitie,

B. ORT.
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AFSCHRIFT.

AKTE VAN RUILING VAN GROND AAN DE BINKHORST
LAAN TE 'S-GRAVENHAGE.
De ondergeteekenden:
a ANNE WILLEM JOLLES, ontvanger der registratie voor de
gerechtelijke akten en der domeinen te 's Gravenhage, ten
deze optredende namens den Staat der Nederlanden, als daaitoe gemachtigd bij beschikking van den Minister van Waterstaat
van 9 Juli 1913, n°. 27 (afdeeling posterijen en telegiahe),
b ionkheer mr. dr. HERMAN ADRIAAN VAN KARNEBEEK.
burgemeester der gemeente 's Gravenhage, en jonkheer mi.
MAURITS VAN REENEN, secretaris dier gemeente, als Yrteg^"'
woordigende het college van burgemeester en wethoudeis, dat
namens die gemeente handelt ter uitvoering van het besluit
van den gemeenteraad dd. 7 October 1912, goedgekeurd bij
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland dd. 14 Octobei
1912, Gs. n°. 89,

zijn, wat den Staat betreft, voorbehoudens de goedkeuring
bij de'wet, overeengekomen als volgt:
De Staat der Nederlanden staat in ruil aan de gemeente
's Gravenhage af, die verklaart in ruil aan te nemen.
het aan de Binkhorstlaan gelegen terrein, uitmakende de
perceelen kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage sec ie
A. P., n°. 156, weg en water, en n°. 157, weiland, te zamen
gl°Det

gemeente 's Gravenhage staat in ruil daarentegen af aan
den Staat der Nederlanden, die in ruil aanneemt het mede
aan de Binkhorstlaan gelegen terrein, kadastraal bekend als
gemeente 's Gravenhage, sectie A. P., n°. 687, weiland, gioo
6847 M2.
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Deze ruiling geschiedt ondei de volgende bedingen en be
palingen :
Artikel 1.
De Staat der Nederlanden verbindt zich aan de gemeente te
betalen voor de oppervlakte, die hij meer verkrijgt dan afstaat,
zijnde 1431 M2., een toegift van f 5 per M2., alzoo een som
van f 7155, zegge zeven duizend eenhonderd vijf en vijftig gulden.
Artikel 2.
Partijen staan over en weer den in de ruiling te begrijpen
grond at in vollen en vrijen eigendom, zonder beperkende of
bezwarende bepalingen en onder vrijwaring volgens de wet,
De over en weder afgestane perceelen kunnen terstond na
de bekrachtiging dezer overeenkomst bij de wet worden aan
vaard, van welke bekrachtiging af deze overeenkomst geacht
wordt van kracht te zijn.
Navoidering wegens over- of ondermaat is uitgesloten.
De giond- en andere lasten van de geruilde perceelen komen
ten laste van hem of haar die ze in ruil heeft gekregen vau af
1 Januaii van het jaar, volgende op het jaar, waarin de wette
lijke goedkeuring dezer overeenkomst is verkregen.
Artikel 3.
De door den Staat te betalen toegift zal worden voldaan
binnen een maand nadat de wet tot goedkeuring van de ruiling in
liet Staatsblad is afgekondigd, mits dan bij het hoofdbestuurder
posterijen en telegrafie vanwege de gemeente zullen zijn inge
komen een, ten minste één dag na de overschrijving der ruilings
akte, door den betrokken hypotheekbewaarder afgegeven staat van
onbezwaardheid van het door den Staat in ruil te verkrijgen
terrein, een behoorlijk gewaarmerkt afschrift van het raadsbe
sluit en de goedkeuring van de Gedeputeerde Staten, zoomede
de titels van aankomst uitsluitend op dat terrein betrekking
hebbende.
Artikel 4.
De gemeente verplicht zich de langs het door haar in ruil
af te staan terrein ontworpen straten aan te leggen binnen 6
maanden nadat de wet tot goedkeuring van de ruiling in het
•Staatsblad is afgekondigd, met dien verstande, dat, bijaldien
z\) eerst na die afkondiging de beschikking over de'door haar
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te onteigenen oppervlakte grond, benoodigd voor het verbroeden
van het betrokken gedeelte van de Binkhorstlaan, mocht ver
krijgen de aanleg der hierbedoelde straten zal worden voltooid
binnen zes maanden nadat die oppervlakte aan haai in eigen
dom zal zijn overgegaan.
Artikel 5.
De gemeente verbindt zich om, indien zulks door den Staat
gewenscht wordt, toe te laten, dat over de ten zuidwesten
van en langs de spoorbaan der Maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen ontworpen straat worden gemaakt een
verbindingsspoor tusschen die spoorbaan en het door haar in
ruil af te staan terrein.
Artikel 6.
De kosten van de te sluiten akte worden, met uitzondering
van die van het zegelrecht, welke voor rekening van de
gemeente komen, gedragen door beide partijen, ieder voor de heltt.
De gemeente betaalt bovendien V4 Pct- van de door
Staat verschuldigde toegift wegens leges.
Artikel 7.
De gemeente neemt op zich, binnen acht dagen nadat haai
daarvan opgaaf is gedaan door den ondergeteekenden ontvanger,
te diens kantore te voldoen alle door hem gedane voorschotten,
voor zooveel deze volgens de akte te haren laste komen.
Aldus deze akte in duplo opgemaakt en geteekend te 's Gravenhage den 23 Juli 1913.
Het Gemeentebestuur van
's Gravenhage,
De Burgemeester,
(get.) v. KARNEBEEK.

m

Ontvanger voornd.,
(get.) JOLLES.

De Secretaris,
(get.) M. VAN REENEN.
Voor eensluidend afschrift.
De Secretaris-Generaal
van het Departement van Waterstaat,
SALVERDA DE GRAVE.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N*. 209.)

WIJ

ff E T van den 15den Mei 1914, tot bekrachti
gingvan eene overeenkomst met de Maatschappij
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen tot wijzi
ging van die van 20 Februari 1904/18 Decem
ber 1903 betreffende den aanleg en de exploitatie
van een spoorweg van Eindhoven naar Weert.

WILHELMINA,

BIJ

DE GRATIE GODS,

KONINGIN

DER

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de met Onze
machtiging door Onze Ministers van Waterstaat en van Financiën
onder dagteekening van 16 December 1913, met de Maatschappij
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gesloten overeenkomst
tot wijziging van de bij de wet van 2 Januari 1905 (Staatsblad
n°. 1) bekrachtigde overeenkomst van 20 Februari 1904/18 De
cember 1903 betreffende den aanleg en de exploitatie van den
spoorweg van Weert naar Eindhoven, bij de wet behoort te
worden bekrachtigd;
Zoo is het, dat Wij den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wy goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Wordt bekrachtigd de in afschrift bij deze wet gevoegde overeen
komst tot wijziging van die van 20 Februari 1904/18 Decem
ber 1903 betreffende den aanleg en de exploitatie van den
spoorweg van Weert naar Eindhoven, door Onze Ministers
van Waterstaat en van Financiën als daartoe door Ons ge
machtigd onder dagteekening van 16 December 1913 met de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gesloten.
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Artikel 2.
L)e overeenkomst, in artikel 1 dezer wet aangehaald, is
slechts onderworpen aan het zegelrecht naar de oppei vlakte
van het papier en met alle uit haar voortvloeiende akten vrij
van het recht van registratie.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Mei 1914.
WILHELM IN A.
De Minister van Waterstaat,
C. LELY.
De Minister van Financiën,
BEK TL ING.
Uitgegeven den dertigsten Mei 1914.
De Minister van Justitie,
B. o E T.
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AFSCHRIFT.

Tusschen den Staat der Nederlanden, ten deze vertegen
woordigd door de Ministers van Waterstaat en van Financiën
daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin,
ter eenre
en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen,
gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door haren Directeurueneraal,
ter andere zijde,
gekome°nUdenS

bekrachtiging biJ de wet> het

navolgende overeen-

Art. 1.
Art 1 der overeenkomst betreffende den aanleg en de
exploitatie van den spoorweg van Weert naar Eindhoven van
20 Februari 1904/18 December 1903, bekrachtigd bij de wet
van 2 Januari 1905 (Staatsblad n°. 1), wordt gelezen als volgt:
„De Staat zal een spoorweg aanleggen van Weert naar Eind
hoven beginnende 245 M. westelijk van de as van den doorgang
tusschen de piketten 280 en 281 op het emplacement Weert
fn sü'ï 'l n11'11 -de sP°orlÜn Budel—Vlodrop, ombuigende
in Noordwestelijke richting langs Maarheeze, Sterksel, Heeze
en Geldrop en aansluitende aan de spoorlijn Eindhoven-Venlo
Eindhoven.""

^

midden van het

stationsgebouw

Art. 2.
De slotzin van artikel 2 der in artikel 1 genoemde overeen
komst wordt gelezen als volgt:
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„Het station Weert zal zooveel noodig worden verplaatst en
evenals het station Eindhoven worden uitgebreid."
's-Gravenhage,
———
den 16
U trecht,

Aldus in tweevoud opgemaakt te
December 1913.
De Minister van Waterstaat,
(get.) C. LELY.
De Minister van Financiën,
, . , -r,
T„
(get.) BERTLING.

De Maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen,
De

Directeur-Generaal,
(qet.) VAN KRETSCHMAR.

[J

'

De Secretaris,
(get.) BEIJEN.
Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris-Generaal van het
Departement van Waterstaat,
SALVERDA DE GRAVE.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N. 210.) JMttlT

van den 16dm Mei 1914,
houdende machtiging tot uitgifte van schat
kistpromessen volgens de wet van 5 December
1881, (Staatsblad n°. 185).

WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Overwegende, dat het wenschelijk is maatregelen te nemen
S kaS' desgevorderd> tijdelijk te kunnen versterken
*
n°G47e9)OP

artikel 4 derwet van 31 December 1913 (Staatsblad

Gezien de artikelen 3 en 6 der wet van 5 December 1881
(Staatsblad n°. 185);
„O0pi,*e ^ordracht van Onzen Minister van Financiën, van
den 14den Mei 1914, n°. 130, (Generale Thesaurie);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Te bepalen:
Eenig artikel.
Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd tot de uitgifte
(?7 000 ooofPr°meSS6n
Onze Minister
van dit besluit,
Staatscourant zal
worden gezonden

t0t 6611 b6drag Van Z6Vm mülioen

9ulden

van Financiën is belast met de uitvoering
dat gelijktijdig in het Staatsblad en in de
worden geplaatst en waarvan afschrift zal
aan de Algemeene Rekenkamer.

's-Gravenhage, den 16den Mei 1914.
M- • 4

~N'

Ve Minister van Financiën,

W IL H E L MIN A.

BERTLING.

Uitgegeven den een en twintigsten Mei 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
'

"-11')

n E S L U I T van den 19den Mei 1914, tot

aanvulling van de Koninklijke besluiten be
treffende de locale Rijkstelefoonnetten te Rheden,
Nijmegen, Lisse, Bergen op Zoom, Boskoop,
Gorinchem, Lochem, Roosendaal (N.B.), Waalwijk, Zand voort,Culen borg, Harlingen, Heeren
veen, Heerlen, Neuzen, Noordwijk binnen,
Winterswijk, Zierikzee, Enkhuizen, Goes en
Alphen (Z.H.).
WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Gelet op de Telegraaf- en Telefoon wet 1904 (Staatsblad n°. 7);
i>iiJi-lafn/nerkl!l8' neJmende dat het wenschelijk is in de locale
Rijkstelefoonnetten de gelegenheid te openen tot het nemen
van seizoen abonnementen;
s ?P Mde1m°,0rdl?cht van 0nzen Minister van Waterstaat van
8 Apnl 1914, n . 12, Afdeeling Posterijen en Telegrafie;
191411

Van

St8te

gehoord

(aclvies van den 28 April

ifi'ïwloff ?d®r rapport van v°ornoemden Minister van
Mei 1914, n . 9, Afdeeling Posterijen en Telegrafie;
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
Artikel een.
Na artikel 1 van .*
no^i ifif £°ninkl?k ?6Sluit Van den 28sten Mei 1906 (Staatsblad
n . 116), bepalende de vestiging van een locaal Rijkstelefoonnet
xheden en houdende regelen voor het gebruik van dit net
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zooals dit besluit is aangevuld en gewijzigd bij de Koninklijke
besluiten van den 20sten December 1907 (Staatsblad n . 336)
en van den 6den Augustus 1910 (Staatsblad n°. 246);
B. het Koninklijk besluit van den 12den September 1906
(,Staatsblad n°. 240), bepalende de vestiging een locaal Rijkstelefoonnet te Nijmegen en houdende regelen voor het gebi uik

van dit net, zooals dit besluit is aangevuld en gewijzigd bij
de Koninklijke besluiten van den 20sten December 1
(Staatsblad n°. 337) en van den 6den Augustus 1910 (Staats
blad n°. 246);
C. het Koninklijk besluit van den 21sten Juni 1Q01 (Staats1,1ad n°. 150), bepalende de vestiging van een locaal Rij 'stelefoonnet te Lisse en houdende regelen voor het gebruik
van dit net, zooals dit besluit is aangevuld en gewijzigd bij
de Koninklijke besluiten van den 20sten December 190,
(Staatsblad n°. 335) en van den 6den Augustus 1910 (Staats
blad n°. 246);

D.

het Koninklijk besluit van den 20sten December 1907

(Staatsblad n°. 334), bepalende de vestiging van locale Kiikstelefoonnetten te Bergen op Zoom, Boskoop, Gormchem, Loc-hem,
Roosendaal (N.B.), Waalwijk en Zandvoort en houdende regelen

voor het gebruik van deze netten, zooals dit besluit is ge
wijzigd en aangevuld bij dat van den 6den Augustus IJ10
(Staatsblad n°. 246);
E. het Koninklijk besluit van den 6den Augustus 1910
(Staatsblad n°. 245), bepalende de vestiging van locale IJ^'
telefoonnetten te Culenborg, Harlingen, Heerenveen, Heulen
Neuzen, Noordwijlc binnen, Winterswijk en Zierikzee, en houdende

regelen voor het gebruik van deze netten;
F. het Koninklijk besluit van den 4den November 1912
(Staatsblad n°. 340), bepalende de vestiging van locale> Rjjtestelefoonnetten te Enkhuizen en Goes, en houdende regelen vooi

het gebruik van deze netten; en
Gr.

het Koninklijk besluit van den 18den December ±912

(Staatsblad n°. 435), bepalende de vestiging vanjen locaa
Rijkstelefoonnet te Alphen (Z. H.) en houdende ïegelen
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het gebruik van dit net, wordt een nieuw artikel ingevoegd
ö
luidende:
„Artikel Ibis.
„Op verzoek van belanghebbenden kunnen seizoenabonne„inenten worden gegeven voor den tijd van ten hoogste 6
„achtereenvolgende maanden en tegen betaling van 2/„ van
„het in artikel 1 genoemde jaarlijksche abonnement".
Artikel twee.
Dit besluit treedt in werking op den tweeden dag na de
•clagteekening van het Staatsblad en van de Staatscourant waarin
liet geplaatst is.
Ollj04. ^inister van Waterstaat is belast met de uitvoering
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig in
de Staatscourant geplaatst en in afschrift aan den Eaad van
State medegedeeld zal worden.

's-Gravenhage, den 19den Mei 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
C. LELY.

Uitgegeven den vierden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B.

ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N ,212.)

n E S I V I T van den 19den Mei 1914, tot
verlenging van den termijn, genoemd in artikel
2 der wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad
n°. 57.)

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ.

i K°-£- dei ™ordracht van Onzen Minister van Waterstaat van
15 Mei 1914, n°. 233, afdeeling Spoorwegen;
Overwegende dat verlenging wenschelijk is van den termijn
binnen welken de onteigening van de niet in der minne
aangekochte, ten behoeve van den aanleg van een spoorweg
\an Burgh naar Brouwershaven en verbetering in de ligging
van den spoorweg van Brouwershaven naar Steenberqen, ter
onteigening aangewezen eigendommen, bij den rechter moet
zijn aangevraagd;
Gelet op artikel 2 der wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad
n . o/);
Hebben goedgevonden en verstaan:
den termijn, genoemd in artikel 2 der wet van 8 Februari
1912 (Staatsblad n . o7), met zes maanden te verlengen.
Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, den 19den Mei 1914.
TV, JU- • #
De Minister van Waterstaat,

WILHELMINA.

C. LELY.

Uitgegeven den dertigsten Mei 1914.
De Minister van Justitie,
B.

ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N°. 213.)

J S K S L . J J I T van den 19den Mei 1914,
regelende hel toekennen van toelage voor
eerste aanschaffing van kleeding en uitrusting
en schadeloosstelling wegens uniformver
andering.

WIJ WILHELMINA,

BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Gelet op den inhoud van de artikelen 63 en 64 van het
Reglement van Administratie bij de Landmacht, vastgesteld
bij Koninklijk Besluit van 7 Februari 1886, n°. 14, zooals dat
Reglement sedert bij verschillende Koninklijke Besluiten is
gewijzigd;
Op de voordracht van Onzen Minister van Oorlog van 15
Mei 1914, Vide Afdeeling, n°. 79;
Hebben goedgevonden en verstaan:
A.

In te trekken:

Van het Koninklijk Besluit van 20 September 1905, n°. 75:
de artikelen 24, 30 en 31 (3de zinsnede);
artikel 37, zooals dit artikel moet worden, gelezen ingevolge
Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, n°. 29; en
artikel 44, zooals dit luidt ingevolge Koninklijk Besluit van
5 April 1910, n°. 48;
Van het Koninklijk Besluit van 8 Mei 1906, n°. 95:
de 3de zinsnede van artikel 17, zooals dit artikel moet
worden gelezen ingevolge het Koninklijk Besluit van 23
Augustus 1907, n°. 80 en
de laatste zinsnede van artikel 30;
Artikel 25 van het Koninklijk Besluit van 8 Mei 1906, n°. 96;
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Artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 31 October 1906,
n°. 27;
Het 3de en 4de lid van artikel 23 van het Koninklijk Besluit
van 9 November 1906, n°. 52, zooals dit artikel moet worden
gelezen, ingevolge het Koninklijk Besluit van 25 April 1913,
n°. 90;
Artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 11 October 1907,
n°. 32;
Artikel 15 van het Koninklijk Besluit van 2 April 1908, n°. 16;
Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 2 April 1908, n°. 17;
Artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 11 Maart 1909,
n°. 12;
Artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 26 Februari 1912, n°. 9;
Artikel 27 van het Koninklijk Besluit van 26 Juli 1912,
(Staatsblad n°. 269);
alsmede:
Artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 25 Augustus 1888,
n°. 27;
het Koninklijk Besluit van 22 Juli 1891, n°. 32;
Artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 5 Februari 1897,
n°. 22 en de Koninklijke Besluiten van 12 November 1904,
n°. 87; en van 18 Augustus 1906, n°. 52;
B.

Te bepalen:
I.

In artikel 64 van voormeld Reglement van Administratie
bij de Landmacht, vervallen de woorden:
„wanneer een of ander niet met bevordering in rang gepaard
gaat".
II.
De artikelen 63 en 64 van evenbedoeld Reglement zijn van
toepassing op alle onderofficieren en daarmede gelijkgestelden,
naar de regelen, hierna sub III en sub IV vastgesteld.
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in.
Dc geldelijke toelage tot tegemoetkoming in de kosten van
eerste aanschaffing van kleeding en uitrusting wordt toegekend
aan de navermelde militairen tot de daarbij genoemde bedragen:
1°. Bij aanstelling tot beroeps- of tot militie-onderofficier —
vooi zoovel deze laatsten minstens 2 jaar onder de wapenen
zullen blijven —:
a.

bij de Rijdende-Artillerie

b.

bij de overige wapens en dienstvakken .

.

f

100

„

50.

2°. Bij aanstelling van den rang beneden dien van AdjudantOnderofficier tot laatstbedoelden, daarmede gelykgestelden of
hoogeren onderofficiersrang bij het beroeps-of verlofspersoneel:
a. bij de Rijdende-Artillerie
f 300
b.

bij de overige wapens en dienstvakken .

.

„

150.

3°. Bij benoeming tot beroeps- of verlofsofficier ongeacht
het wapen of dienstvak:
a.
b.

Wanneer de in punt 2° hiervoren vermelde
tegemoetkoming niet is genoten . . . .

f

200

Wanneer deze tegemoetkoming wel is genoten

„

50.

De reserve-officieren hebben recht op de in punt 3°. bedoelde
tegemoetkoming voor zoover zij gehouden zijn, ook in vredestijd,
gekleed in uniform, voor actieven dienst onder de wapenen
te komen.
IV.
Wat de aan officieren en c. q. onderofficieren toe te kennen
schadeloosstelling voor uniform vei andering betreft, worden alle
militairen, ten aanzien van de uniformen in de volgende
groepen onderscheiden:
1°.

Adjudanten van Ons Militaire Huis;

2°.

Ordonnans-officieren van Ons Militaire Huis;

3°.

Koninklijke Marechaussee;

4°.

Generale Staf;

5°.

Rijdende-Artillerie;

6°.

Grenadiers;
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7°.

Jagers;

8°.

Cavalerie en

9°.

alle overige wapens en dienstvakken.

De hiervorenbedoelde schadeloosstelling bedraagt:
a. Voor onderofficieren, beneden den rang van AdjudantOnderofficier, wanneer de betrokkene verplicht wordt zijne
uniform te verwisselen tegen die van een der andere groepen
dan waartoe hij behoort, f 50, met dien verstande, dat bij
verwisseling van de uniform bij overgang naar groep 5 wordt
toegekend een bedrag van f 100.
b. Yoor adjudant-onderofficieren, daarmede gelijkgestelden en
onderofficieren met een hoogeren rang, in de gevallen bedoeld
in laatstgenoemd punt a. respectievelijk f 100 en f 200.
c. Voor officieren, wanneer de betrokkene verplicht wordt
zijne uniform te verwisselen tegen die van een der andere
groepen dan waartoe hij behoort f 250, met dien verstande,
dat bij verwisseling van uniform tusschen de groepen 4 en 8
onderling wordt toegekend een bedrag van f 100.
De schadeloosstelling wegens uniformverandering wordt niet
genoten bij terugkeer binnen 5 jaar naar een der groepen,
waartoe de belanghebbende, sedert het in werking treden van
dit Besluit reeds heeft behoord.
Dit besluit treedt in werking op 1 Juni 1914, met dien
verstande, dat het bepaalde in punt 1°. sub III geacht wordt
op 1 April 1913 in werking te zijn getreden, zoomede punt 2°,
sub III; dit laatste punt echter voor zooveel betreft de daarin
bedoelde öeroepsonderofficieren.
Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer.
's-Gravenhage, den 19den Mei 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Oorlog,

BOSBOOM.
Uitgegeven den vijfden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B.

ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
11 ESt VIT van den SOsten Mei 1914,
houdende wijziging van het reglement vastgesteld
bij liet Koninklijk besluit van 17 Februari
1905, n°. 8, op het verleenen van pensioenen
en van onderstanden voor ééns aan de Europeesclie en met dezen gelijkgestelde militairen
beneden den rang van onder-luitenant van het
Nederlandsch-Indische leger, laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 1 Juli
1913, n". 105.
"WIJ W ILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Koloniën van
21 April 1914, Afdeeling C2, n°. 28;
Gezien Ons besluit van 17 Februari 1905, n°. 8 (Indisch
Staatsblad n°. 299), tot vaststelling van een reglement op het
verleenen van pensioenen en van onderstanden voor ééns aan
de Europeesche en met dezen gelijkgestelde militairen beneden
den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische
leger, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 1 Juli 1913,
n°. 105 (Indisch Staatsblad n°. 566;
Den Raad van State gehoord (advies van 5 Mei 1914
n°. 27);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 16 Mei 1914, Afdeeling C2,. n°. 9;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Eenig artikel.
In de na te noemen staten, behoorende bij het in den aan
hef van dit Ons besluit genoemd reglement, komt te vervallen:
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1°. in staat letter A: Magazijnmeester der genie 4e klasse,
met den rang van opzichter;
2°. in staat letter TC, sub I:
a. Magazijnmeester der genie 4e klasse, met den rang van
opzichter le klasse;
b. Magazijnmeester der genie 4e klasse, met den rang van
opzichter 2e ot 3e klasse;
3°. in staat letter B, sub II:
Magazijnmeester der genie 4e klasse, met den rang van
opzichter;
4°. in staat letter C:
Magazijnmeester der genie 4e klasse, met den rang van
opzichter le of 2e klasse.
Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen
Minister van Oorlog, aan den Raad van State en aan de
Algemeene Rekenkamer en dat in het Staatsblad en in de
Staatscourant zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, den 20sten Mei 1914.
WILHELMINA.
Be Minister van Koloniën,
TH.

B.

P L E Y T E.

Uitgegeven den vierden Juni 1914.
Be Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N*. 215.)

It ES Li TJIT van den 25sten Mei 1914,
tot vernietiging van het besluit van den Raad
der gemeente Ede, dd. 16 Februari 1912,
waarbij is bepaald, dat de aanschaffing van
schoolboeken, voor zooveel betreft de openbare
school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
te Ede (dorp) zal komen voor rekening der
genen, door wie het schoolgeld verschuldigd is.

WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van 13 Februari 1914, n°. 8838, afdeeling Binnenlandsch
Bestuur;
Gezien het daarbij overgelegd besluit van den Raad der
gemeente Ede van 16 Februari 1912, waarbij is bepaald, dat
de aanschaffing van schoolboeken, voor zooveel betreft de open
bare school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Ede
(dorp) zal komen voor rekening dergenen, door wie het school
geld verschuldigd is;
Overwegende, dat volgens artikel 46 der wet op het Lager
OnderwijSj de kosten van het openbaar Lager Onderwijs, onder
welke kosten ingevolge artikel 47, letter f, dier wet, zijn be
grepen die van het aanschaffen en onderhouden der school
boeken, ten laste der gemeente zyn;
dat de in voormeld artikel 46 op dezen regel vervatte uit
zonderingsbepaling geacht moet worden niet meer te omvatten
dan de gevallen, waarin vrijwillig of krachtens eene bij de
invoering der wet op het Lager Onderwijs wettig bestaande
verplichting, van elders in de kosten der schoolbehoeften wordt
bijgedragen;
dat derhalve het voormeld besluit van den Raad der gemeente'
Ede van 16 Februari 1912, is in strijd met de wet;
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dat wel is waar de Raad in zijne vergadering van 9 Augus
tus 193 3 dat besluit heeft ingetrokken, doch dat met die intrek
king niet ongedaan is gemaakt de gedurende het tijdvak van
16 Februari 1912 tot gemeld tijdstip der intrekking aan dat
besluit gegeven toepassing, welke medebracht, dat aan schoolgeldplichtigen uitgaven werden opgeiegd, die ingevolge voor
melde wetsartikelen, ten laste der gemeente waren;
dat' deze met de wet strijdige gevolgen van het genoemd
Raadsbesluit alsnog kunnen worden te niet gedaan, door op
dat besluit, hetwelk van 16 Februari 1912 tot het tijdstip van
intrekking heeft gewerkt, het vernietigingsrecht toe te passen;
Gelet op artikel 153 der Gemeentewet;
Den Raad van State gehoord, (Advies van 14 April 1914,
n°. 23);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 20 Mei 1914, n°. 3323, afdeeling Binnenlandsch Bestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan:
het voormeld besluit van den Raad der gemeente Ede van
16 Februari 1912, hetwelk gewerkt heeft van dat tijdstip tot
den datum, waarop het is ingetrokken, te vernietigen wegens
strijd met de wet.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den
Raad van State.
's-Gravenhage, den 25sten Mei 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
COET V.

D.

LINDEN.

Uitgegeven den elfden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B.

OET.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 216.)

B E S L U I T van den 27sten Mei 1914,
tot wijziging van het „Reglement Industrieele
Eigendom, Koloniën 1912", vastgesteld bij
Koninklijk besluit van 29 Augustus 1912
(Staatsblad n°. 284, Indisch Staatsblad n°. 545,
Gouvernementsblad n°. 87, Publicatieblad
n°. 52).

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEE
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onze Ministers van Koloniën en van
Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 April 1914, Afdeeling
B, n°. 73, en van 25 April 1914, n°. 4699, Afdeeling Handel;
Gelet op artikel 2 der Merkenwet, zooals dat is gewijzigd
bij de wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 64);
Den Raad van State gehoord (advies van 12 Mei 1914
n°. 25);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers
van 20 Mei 1914, Afdeeling. B, n°. 69, en van 25 Mei 1914,
n°. 6277, Afdeeling Handel;
Hebben goedgevonden en verstaan
te bepalen:
Artikel 1.
In het eerste lid van artikel 23 van het bij Ons besluit van
29 Augustus 1912 (Staatsblad n°. 284, Indisch Staatsblad n°.
545, Gouvernementsblad n°. 87, Publicatieblad n°. 52) vastge
stelde „Reglement Industrieele Eigendom Koloniën 1912"
vervallen de woorden „Suriname en".
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Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking tegelijk met het Wetboek van
Strafrecht voor de Kolonie Suriname, vastgesteld bij Ons be
sluit van 14 October 1910 (Gouvernementsblad 1911, n°. 1).
Onze Ministers van Koloniën en van Landbouw, Nijverheid
en Handel zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en
in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden.
's-Gravenhage, den 27sten Mei 1914.
WILHELMINA.
Be Minister van Koloniën,
TH. B. PLEYTE.
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
TREUB.

Uitgegeven den vijfden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. OHT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
*

'

217*«) 111: s I, l i T van dm 38sten Mei 1914, houdende vrijdom van den accijns voor zout, in
fabrieken of trafieken benoodigd voor het be
reiden van zoutzuur.

NESrLA™HpELMINA' nJ DE GEATIE Gods' Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassaü, enz., enz., enz.

Aprii

iiir?asix„o°r;Mini8ter

ïmF",a°<!ie"

™2s>

df Wet van 27 September 1892
(SkSluad1n^Vvt' lettT
houdende bepalingen omtrent den accijns
op het zout" '

Den Raad van State gehoord (advies van 12 Mei 1914 n° 24)van te ZXi?£ l!!TjZenr

V~n

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
Eenig artikel.
Voor het zout, in fabrieken of trafieken benoodigd voor het

ZT'Zi WOrM Z*™ ™
Au.usïï

t van 19

waarvan afschrift zal worden gezonden aan den

rSIn

's-Gravenhage, den 28sten Mei 1914.
De Minister van Financiën,

W I L H E L M I N A.

bertling.

Uitgegeven den dertienden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B.

ORT,

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N\ 218.)

U E S I j V I T van den 30sten Mei 1914, tot
herziening van het Koninklijk besluit van 18
Juni 1909 (Staatsblad n°. 189), laatstelijk
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 21
Januari 1914 ("Staatsblad n°. 19), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van
Bestuur, als bedoeld in artikel 31 der Onge
vallenwet 1901.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSATJ, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 20 Mei 1914, n°. 1587, afdeeling
Arbeidersverzekering;
Gezien artikel 31 der Ongevallenwet 1901 (Staatsblad 1910,
n°. 241), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 Februari 1911
(Staatsblad n°. 62).
Den Raad van State gehoord (advies van 26 Mei 1914,
n°. 20);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minis
ter van 29 Mei 1914, n°. 1672, af deeling Arbeidersverzeke
ring;
Hebben goedgevonden en verstaan:
met ingang van 1 Juli 1914 te wijzigen Ons besluit van
18 Juni 1909 (St-aatsblad n°. 189), laatstelijk gewijzigd bij
Ons besluit van 21 Januari 1914 (Staatsblad n°. 19) en te
bepalen als volgt:
Artikel 1.
Artikel 3 van Ons hiervoren genoemd besluit van 18 Juni
1909 wordt gewijzigd als volgt:
I. de na te noemen nummers vervallen:
39, 41, 43, 54, 55, 64, 66, 67, 73, 75, 78, 79, 91, 94, 95,
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99, 133, 134, 139, 146, 160, 161, 162, 182, 185, 186, 190,
199, 206, 207, 215, 228, 229, 238, 239, 242, 250, 255, 258,
267, 268, 275, 276, 283, 288, 294 tot en met 297, 309, 310,
315 tot en met 317, 327, 334, 335, 340, 341, 344, 350, 358,
405, 436, 446, 452, 456, 470, 474, 482, 485bis, 486 en 490;
II.

de navolgende nummers worden gelezen als volgt:

1 Aardewerk (het bedrijf van vervaardigen van fijn)

8

2

Aardewerk (het bedrijf van vervaardigen van
grof) met krachtwerktuig
18

3

Aardewerk (het bedrijf van vervaardigen van
grof) zonder krachtwerktuig

16

4

Cement (het bedrijf van vervaardigen van)

24

5

Cementwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en van platen van gips, beton en dergelijke stof
fen met krachtwerktuig

24

6

Cementwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en van platen van gips, beton en dergelijke stof
fen zonder krachtwerktuig

20

7

Ertsen, kalk, klei, krijt, mortel, tras en dergelijke
stoffen (het bedrijf van malen van)
26
Gipsbrandersbedrijf (het)
24
Glas of spiegelglas (het bedrijf van slijpen van) 35
Glasblazersbedrijf (het), uitgeoefend in flesschenfabrieken
22
Glasblazersbedrijf (het), uitgeoefend in fabrieken
van glazen voorwerpen,
8
Grind of zand (het bedrijf van baggeren van) met
krachtwerktuig
40
Grind of zand (het bedrijf van baggeren van)
zonder krachtwerktuig
35
Kalkblusschersbedrijf (het) met krachtwerktuig 26
Kalkbrandersbedrijf (het)
24
Kalkzandsteen (het bedrijf van vervaardigen van) 33
Tabakspijpen (het bedrijf van vervaardigen van)
8

8
10
11
12
13
14
16
18
19
24
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25

Tafelglas (het bedrijf van vervaardigen van), het
gieten daaronder al of niet begrepen

31

26

Diamant (de bedrijven van zagen en slijpen van)
en van snijden van diamant met werktuigen

3

29

Drukkers-, metaaldrukkers- en steendrukkersbedrijf (het), het linieeren daaronder al of niet be
grepen, met krachtwerktuig en het uitgeversbe
drijf met krachtwerktuig:
in Noordholland, met uitzondering van Amster
dam,
11
in Botterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland,
9
in alle overige plaatsen
7

31

Aardwerkersbedrijf (het) met krachtwerktuig ...

34

35

Asphaltpapier, asphaltvilt, dakpapier, houtcement
of dergelijke stoffen (het bedrijf van het beleggen
van daken met)

25

36

Baggerbedrijf (het) met krachtwerktuig

40

37

Baggerbedrijf (het) zonder krachtwerktuig

35

40

Burgerlijk bouwkundige werken (het bedrijf van
maken van) :
in Noordholland, met uitzondering van Amster
dam, Watergraafsmeer en Sloten,
in Noordbrabant
,, Overijssel
,, Limburg
jt Amsterdam, Watergraafsmeer en Sloten
,, Botterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland,
,, 's Gravenhage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen

42

Electrische geleidingen of bliksemafleiders (het
bedrijf van plaatsen, leggen, herstellen, onderzoe-

34
42
42
45
40
40
34
42
36

218

4

ken of wegnemen van) en liet monteeren en her
stellen van electrisclie toestellen, schakelborden
en ornamenten

25

44

Gemeentereiniging (het bedrijf der), uitgeoefend
door publiekrechtelijke lichamen,

11

45

Glazenwasscliersbedrijf (het), daaronder al of niet
begrepen het schoonmaken van gebouwen en het
verrichten van werkzaamheden aan gevels:
in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland,
in alle overige plaatsen

76
53

Heiersbedrijf (het) met krachtwerktuig:
in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland,

83

in alle overige plaatsen

52

47

Heiersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig

42

49

Huisschilders-, rijtuigschilders- of decoratieschil
dersbedrijf (het), het scheepsschildersbedrijf, niet
vallende onder n°. 330, en het glazenmakersbedrijf:
in Noordholland, met uitzondering van Amster
dam, Watergraafsmeer en Sloten,

14

,, Zuidholland, met uitzondering van Rotterdam
(daaronder niet begrepen Hoek van Holland)
en 's Gravenhage,

12

46

,,
,,
,,
,,

Gelderland
Limburg
Amsterdam, Watergraafsmeer en Sloten
Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland,
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen
50

Kanalen, sluizen, havens, dokken, bruggen, dijken
of andere waterwerken, wegen, spoor- of tramwe
gen (het bedrijf van maken, herstellen, opbreken
of afbreken van) met krachtwerktuig

14
32
20
29
32
17

34

51

52
53

56
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Kanalen, sluizen, havens, dokken, bruggen, dijken
of andere waterwerken, wegen, spoor- of tramwe
gen (liet bedrijf van maken, herstellen, opbreken
of afbreken van) zonder krachtwerktuig
Leidekkers-, pannendekkers-, rietdekkers- of stroodekkersbedrijf (het)

34
52

Loodgieters- en zinkwerkersbedrijf (het), daar
onder al of niet begrepen het plaatsen, leggen,
herstellen, onderzoeken of wegnemen van leidin
gen voor centrale verwarming, gas of water en het
beleggen van daken met dakpapier of houtcement,

25

Metselaarsbedrijf (het), daaronder al of niet be
grepen het verrichten van herstellingen aan bouw
werken :
in Noordholland, met uitzondering van Amster
dam, Watergraafsmeer en Sloten,
,, Zuidholland, met uitzondering van Rotterdam
(daaronder niet begrepen Hoek van Holland)
en 's Gravenhage,
,, Gelderland
,, Noordbrabant
,, Amsterdam, Watergraafsmeer en Sloten
,, Botterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland
,, 's Gravenhage
,, alle overige plaatsen

27

30
24
30
42
37
41
32

58

Nortonpompen en leidingen voor centrale verwar
ming. gas of water (het bedrijf van plaatsen, her
stellen, onderzoeken of wegnemen van)

25

59

Ovenbouwersbedrijf (het)

32

60

Eiolen of buisleidingen (het bedrijf van plaatsen,
leggen, herstellen, onderzoeken of wegnemen van)

34

Eiolen, bouwwerken, straten, watergangen, water
werken en wegen (het bedrijf van onderhouden en
reinigen van), uitgeoefend door publiekrechtelijke
lichamen,

9

61

6

218

63 Sloopen van bouwwerken (het bedrijf van)
85 Steenhouwers- en steenzagersbedrijf (het)
Tl Stucadoors- en wittersbedrijf (het)
72 Timmerliedenbedrijf (het), het verrichten van
herstellingen aan bouwwerken, witwerkers- en
meubelmakerswerkzaamheden al of niet daaronder
begrepen:
in Noordholland, met uitzondering van Amster
dam, Watergraafsmeer en Sloten,
,, Zuidholland, met uitzondering van Rotterdam
(daaronder niet begrepen Hoek van Holland)
en 's Gravenhage,
,, Friesland
,, Groningen
,,
,,
,,
,,
80
81
82
83
84
85

86
89
90

Overijssel
's Gravenhage
de gemeente Utrecht
alle overige plaatsen

73
18
30'

18

18
20
27
29
32
42
22

Eau de Cologne, parfumerie of haarwater (het be
drijf van vervaardigen van) met krachtwerktuig
9
Eau de Cologne, parfumerie of haarwater (het be
drijf van vervaardigen van) zonder krachtwerktuig
8
Gasgloeikousjes (het bedrijf van vervaardigen
van)
19
Inkt, zegellak en gom (het bedrijf van vervaardi
gen van)
9
Kaarsenmakersbedrijf (het)
10
Kunstmest (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig en de handel in kunstmest met
krachtwerktuig —
27
Kunstmest (het bedrijf van vervaardigen van) zon
der krachtwerktuig
23
Lakstokers- en vernisstokersbedrijf (het)
22
Lijmmakers- en gelatinemakersbedrijf (het) met
krachtwerktuig)
34

218

7
92

Lucifers (het bedrijf van vervaardigen van)

14

93

Olieslagerijen (het bedrijf, uitgeoefend in) én liet
bedrijf van vervaardigen van veekoeken met
kracht werktuig

30

Politoer (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig

9

Politoer (het bedrijf van vervaardigen van) zonder
krachtwerktuig

8

Traan of oliën (het bedrijf van zuiveren of koken
van), de handel in traan of oliën met kraclitwerktuig daaronder al of niet begrepen,

18

Vetsmeltersbedrijf (het), de handel in vet met
krachtwerktuig daaronder al of niet begrepen, ...

18

Wagensmeer, schoensmeer of poetspomade (het be
drijf van vervaardigen van)

22

Wasbleekersbedrijf (het) met krachtwerktuig of
stoomtoestel

22

Zeep of zeeppoeder (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig

14

106

Zeep of zeeppoeder (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig

14

111

Borstelhoutmakersbedrijf
tuig

43

97
98
100

101
103
104
105

112

Borstelhoutmakersbedrijf
werktuig
113 Brandhout (het bedrijf
krachtwerktuig
114

(het) met krachtwerk
(het)

zonder

kracht
13

van

zagen van)

met
33

115

Brandhout (het bedrijf van zagen van) zonder
krachtwerktuig
Duigenmakersbedrij f (het) met krachtwerktuig

13
43

116

Duigenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig

13

117

Hoepelmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig

10

118

Hout (het bedrijf van bereiden van) tegen bederf

50

119

Houtdraaiersbedrijf (het) met krachtwerktuig ...

33

120

Houtdraaiersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig

13

8

218
122

Houtwaren (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig

33

123

Houtwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig

13

124

Houtwolmakersbedrijf (het) met houtbewerkings
machines

43

Houtzagers- en lioutschaversbedrijf (het) en de
houthandel met krachtwerktuig:
in Noordholland, met uitzondering van Amster
dam

32

in Zuidholland, met uitzondering van Rotterdam
(daaronder niet begrepen Hoek van Holland) en
's Gravenhage

38

in Gelderland

41

,, 's Gravenhage

49

,, de gemeente Utrecht

40

,, alle overige plaatsen

34

Jaloezieën, markiezen, rolluiken en zonneschermen
(het bedrijf van vervaardigen van) met kracht
werktuig
•

33

128

Jaloezieën, markiezen, rolluiken en zonneschermen
(het bedrijf van vervaardigen van) zonder kracht
werktuig

13

131

Klompemnakersbedrijf (het) met krachtwerktuig

33

132

Klompemnakersbedrij f (het) zonder krachtwerk
tuig

1*

138

Kurk, balein, been, hoorn, kunstbalein of paarle
moer (het bedrijf van vervaardigen van voorwer
pen van) zonder krachtwerktuig

11

140

Landbouwgereedschappen, pompen of werktuigen
(het bedrijf van vervaardigen of herstellen van
houten) met krachtwerktuig

33

141

Landbouwgereedschappen, pompen of werktuigen
(het bedrijf van vervaardigen of herstellen van
houten) zonder krachtwerktuig

13

142

Leestenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig...

33

125

127

9
143

218

Leestenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig' 13

147

Meubelmakers- en biljartmakersbedrijf (het) met
krachtwerktuig
148 Meubelmakers- en biljartmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig

28
9

150

Modelmakersbedrijf (bet) met krachtwerktuig' ...

33

151

Modelmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig

13

152

Parketvloeren (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig

43

153

154

159
163
164
165
166
172
175

176
179
187
188
189

Platen of spiegels (het bedrijf van het maken van
omlijstingen voor) met krachtwerktuig, het om
lijsten al of niet daaronder begrepen
Platen of spiegels (het bedrijf van het maken van
omlijstingen voor) zonder krachtwerktuig, het om
lijsten al of niet daaronder begrepen
Runmolens (de bedrijven, iiitgeoefend in)
Staaflijsten (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Staaflijsten (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Stoelenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig...
Stoelenmakersbedrij f (het) zonder kracht werktuig
Timmerfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) ...
Woninginrichtingen (het bedrijf van vervaardi
gen van), daaronder al of niet begrepen het ver
vaardigen van meubelen met krachtwerktuig en
het stoffeeren
Badinrichtingen (het bedrijf, \iitgeoefend in) met
krachtwerktuig of stoomtoestel
Chemische wasscherijen en ververijen (het be
drijf, uitgeoefend in)
Handschoenen (het bedrijf van wasschen van)
met benzine
Ontsmettingsinrichtingen (het bedrijf, uitge
oefend in) met krachtwerktuig of stoomtoestel ...
Parapluiemakers- en parasolmakersbedrijf (het)

15

7
24
33
13
28
9
49

8
15
18
18
15
5

10
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191

194

Petten (liet bedrijf van vervaardigen van) en
het bedrijf van vervaardigen van hoeden met
krachtwerktuig

&

Wasch-, bleek- en strijkinrichtingen (het bedrijf,
uitgeoefend in) met krachtwerktuig of stoomtoestel

15

196

Cachetsnijders- en graveerdersbedrijf (het)

3

197

Porseleinschildersbedrijf (het) en het bedrijf van
beschilderen van aardewerk, fluweel, hout en an
dere stoffen

3

198

Yerguldersbedrijf (het)

3

202

Huidenzouters- en vellenblootersbedrijf (het) met
krachtwerktuig

21

203

Huidenzouters- en vellenblootersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig

13

Lederwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en het zadelmakersbedrijf met krachtwerktuig ...

10

Lederwaren (het bedrijf van vervaardigen van) en
het zadelmakersbedrijf zonder krachtwerktuig ...

8

Leerlooiers-, perkamentmakers- en zeemledermakersbedrijf (het) met krachtwerktuig

21

211

Leerlooiers-, perkamentmakers- en zeemledermakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig

13

213

Schoenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig...

10

214

Schoenmakersbedrijf (het) met werktuigen zon
der krachtwerktuig
Briquetten (het bedrijf van vervaardigen van) ...

8
33

208
209
210

216
217
218

Mijnbouw (het bedrijf van)
Turfbaggersbedrijf (het) en het bedrijf van ver
vaardigen van veenbagger met krachtwerktuig ...

37

219

Turf strooisel (het bedrijf van vervaardigen van)

34

220
223

Vervenersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig ...
Blikwaren (het bedrijf van vervaardigen van) en
het blikslagers- of koperslagersbedrijf met kracht
werktuig
Blikwaren (het bedrijf van vervaardigen van) en

8

224

42

24

218

11

liet blikslagerskrachtwerktuig

of

koperslagersbedrijf

zonder
11

225

Bouten, klinknagels of moeren (liet bedrijf van
vervaardigen van) met krachtwerktuig

27

226

Brandkasten, kachels of voorwerpen van plaat
ijzer (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig

22

227

Brandkasten, kachels of voorwerpen van plaat
ijzer (het bedrijf van vervaardigen van) zonder
kracht werktuig
17

230

Capsules (het bedrijf van vervaardigen van)

11

232

Draadvoorwerpen (het bedrijf van vervaardigen
van)

11

234

Galvanoplastische inrichtingen (het bedrijf, uit
geoefend in)
16

235

Gereedschappen en schaatsen (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerktuig

24

236

Gereedschappen en schaatsen (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder krachtwerktuig
1T

237

Goud- en zilversmederijen en juwelierswerkplaatsen (het bedrijf, uitgeoefend in)

240
241
244

245
249
252
253
254

Kettingen (het bedrijf van smeden van)
Knoopen (het bedrijf van vervaardigen van me
talen)
Loodpletters- en zinkplettersbedrijf (het) en het
bedrijf van persen van buizen van compositie o£
lood
Messenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig ...
Metaalgietersbedrijf' (het)
Munten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Smederijen (het bedrijf, uitgeoefend in) met
krachtwerktuig
Smederijen (het bedrijf, uitgeoefend in) zonder
krachtwerktuig, het herstellen van rijwielen daar
onder al of niet begrepen:

3
33
11

25
11
25
11
33

218

12

in Noordholland, met uitzondering van Amster
dam
14
,, Limburg
27
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland
32
,, de gemeente Utrecht
-32
,, alle overige plaatsen
17
256

Staniolmakersbedrijf (het)

11

257

Tin en lood (het bedrijf van gieten van voorwerpen
van)

19

Verzinken, vertinnen of vernikkelen (het bedrijf
van), voor zoover dit niet langs galvanopla.stischen
weg geschiedt

16

259

262

Weverskammen of rieten (het bedrijf van ver
vaardigen van)
11

263

IJzer of metaal (het bedrijf van slijpen of po
lijsten van) met krachtwerktuig
IJzer of metaal (het bedrijf van slijpen of po
lijsten van) zonder krachtwerktuig
I.Jzerdraaiers- en metaaldraaiersbedrijf (het)
IJzergietersbedrijf (het)
Ijzerwaren (het bedrijf van vervaardigen van geemailleerde of verzinkte)
Zink (het bedrijf van vervaardigen van)
Zinkwerken (liet bedrijf van vervaardigen van)
Automobielen (het bedrijf van vervaardigen van),
motorrijwielen en vliegtoestellen, het beproeven
van vliegtoestellen daaronder niet begrepen
Brandspuiten (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Brandspuiten (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Bruggen, ijzerconstructies en stoomketels (het be
drijf' van monteeren van)
Bruggenbouw- en ijzerconstructiewerkplaatsen (het

264
265
266
269
270
271
272

273
274
277
278

16
13
11
30
18
24
24

16
24
17
61

13

279

280
281
286
287
289

291
292
293
298

299
300
301
302

303
306

bedrijf, uitgeoefend in), daaronder al of niet be
grepen liet monteeren
Dynamo's en electro-motoren (het bedrijf van ver
vaardigen en herstellen van), daaronder al of niet
begrepen het installeeren
Gasmeters (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Gasmeters (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Gloeilampen (het bedrijf van vervaardigen van
electrische) met krachtwerktuig
Horlogemakers- en uurwerkmakersbedrijf (het) ...
Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen of
herstellen van fijne) of fijne werktuigen met
krachtwerktuig
Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen van
grove) en werktuigen met krachtwerktuig
Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen van
grove) en werktuigen zonder krachtwerktuig
Ketelmakersbedrijf (het)
Machines, motoren en arbeidswerktuigen (het be
drijf van vervaardigen van), daaronder niet be
grepen de ketelmakerij
Machines en werktuigen (het bedrijf van her
stellen van) met krachtwerktuig
Machines en werktuigen (het bedrijf van her
stellen van) zonder krachtwerktuig
Machines (het bedrijf van monteeren van), drijf
werk en toestellen
Machines en ketels (het bedrijf van sloopen van),
de handel in oud ijzer met krachtwerktuig daar
onder al of niet begrepen
Muziekinstrumenten (het bedrijf van vervaardigen
of herstellen van) met krachtwerktuig
Orgels, piano's of harmoniums (het bedrijf van
vervaardigen of herstellen van) zonder kracht
werktuig

218
41

17
15
14
9
3

11
24
17
41

24
33
17
35

54
11

9

218
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14

Rijwielen (het bedrijf van vervaardigen van) en
het bedrijf van herstellen van rijwielen met
krachtwerktuig, de handel in rijwielen daaronder
al of niet begrepen

15

308

Rijwielen (het bedrijf van vervaardigen van) en
het bedrijf van herstellen van rijwielen zonder
krachtwerktuig, de handel in rijwielen daaronder
al of niet begrepen

9

311

Stoomketels en buisleidingen (het bedrijf van bekleeden van), het maken van bekleedingsstof daar
onder al of niet begrepen

33

312

318

Toestellen (het bedrijf van vervaardigen van electrische) en accumulatoren, daaronder al of niet
begrepen het installeeren
17
Blokmakers- en mastenmakersbedrijf (het) en het
vervaardigen van houten pompen met krachtwerktxiig
33

319

Blokmakers- en mastenmakersbedrijf (het) en het
vérvaardigen van houten pompen zonder kracht
werktuig

12

320

Droogdokken (het bedrijf van exploiteeren van) ...

31

321

Kinderwagens (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Kinderwagens (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig

322
323

Rijtuigbekleedersbedrijf (het)

324

Rijtuigmakers- of wagenmakersbedrijf (het) met
krachtwerktuig
Rijtuigmakers- of
wagenmakersbedrijf
(het)
zonder krachtwerktuig

325

15
9
8
16
10

326

Rijtuigschildersbedrijf (het)

10

328

Scheepsmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig,
daaronder al of niet begrepen het scheepsbeschieten

35

Scheepsmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig, daaronder al of niet begrepen het scheepsbeschieten

29

329

»

15

218

331 Scbeepssloopersbedrijf (het), het sloopen van
machines en ketels en de handel in oud ijzer met
krachtwerktuig daaronder al of niet begrepen

59

333

Sloepenmakersbedrijf (het)

22

336

Boekbinders- en
krachtwerktuig

338
342
343

345
347
349

linieerdersbedrijf

(het)

met
9

Cartonnages (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig

9

Lompensorteerderijen (het bedrijf van sorteeren
van lompen en anderen afval in)

17

Papier (het bedrijf van vervaardigen van), het
vervaardigen van cellulose daaronder al of niet be
grepen
.

25

Papierwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig

9

Papieren zakken (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig

9

Band (het bedrijf van vervaardigen van) en het
katoenvlechtersbedrijf met krachtwerktuig

6

353

Dekkleeden (bet bedrijf van vervaardigen of her
stellen van) en het zeilmakersbedrij f met kracht
werktuig
12

354

Dekkleeden (het bedrijf van vervaardigen of her
stellen van) en het zeilmakersbedrij f zonder
krachtwerktuig

355

Garentwijndersbedrijf (het) met krachtwerktuig 11

356

Jutespinnersbedrijf (het) met krachtwerktuig ... 11

359

Katoendrukkersbedrijf (het), daaronder al of niet
begrepen het verven, appreteeren en bleeken van
katoenen stoffen
;

9

9

360

Katoenspinnersbedrijf (het) met krachtwerktuig 11

362

Kunstbleekerij van katoen (de) met krachtwerk
tuig
14

363

Kimstwol (het bedrijf van vervaardigen van) met
krach twerktuig ..
,

43

218

16

364

Lampekousen (liet bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig

"

365

Netten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig, de twijnderij daaronder al of niet
begrepen
•••

6

Poetskatoen (het bedrijf van vervaardigen van) en
het bedrijf van pluizen van katoenafval met
krachtwerktuig

43

Sterkerijen en appreteerderijen (het bedrijf, uit
geoefend in) met krachtwerktuig

14

Tricotgoederen (het bedrijf van vervaardigen van)
en het breien daarvan met krachtwerktuig

6

368

369
372
374

Verbandstoffen (liet bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Verven van stoffen en garens (het bedrijf van)
met krachtwerktuig

14

376

Vlas of hennep (de bedrijven van braken, hekelen
en zwingelen van) met krachtwerktuig

21

378

Vlas- of hennepgaren (het bedrijf van vervaar
digen van) en het touwslagersbedrijf met krachtwerktuig

14

379

Vlas- of hennepgaren (het bedrijf van vervaar
digen van) en het touwslagersbedrijf zonder
krachtwerktuig
Watten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig

43

Wolspinners- en sajetspinnersbedrijf
krachtwerktuig

H

375

380
381

5

?

(het) met

383

Zeil- en touwtaandersbedrijf (het)

18

384

Centralen (het bedrijf, uitgeoefend in electrische)

20

385

Gasfabrieken (het bedrijf van exploiteeren van)

14

387

Aardappelmeel, sago, aardappelstroop, dextiine,
dextrose of glucose (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig

21

391

Beetwortelsuiker (het liedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig

1°

218

17
•392

393
394
395
396

397
398

Bierbrouwersbedrijf (het), liet moutersbedrijf en
het vervaardigen van kunstijs daaronder al of niet
begrepen:
in ÜSToordbrabant
,, Limburg
,, alle overige plaatsen

33
39
21

Biscuits (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig

25

Boter (het bedrijf van vervaardigen van) met be
hulp van centrifuges, zonder krachtwerktuig

8

Brandersbedrijf (het), daaronder al of niet begre
pen de mouterij, distilleerderij en gistpakkerij ...

35

Brood-, koek- en banketbakkersbedrijf (het) met
krachtwerktuig:
in Amsterdam
17
,, Botterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland,

19

,, alle overige plaatsen

13

Cacao en chocoladewaren (het bedrijf van vervaargen van) met krachtwerktuig

8

Chocoladewaren of suikerwerk en banketbakkers
waren (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig

8

399

Cichorei of koff'iestroop (het bedrijf van vervaar
digen van) met krachtwerktuig
16

401

Drinkwaterleidingen (het bedrijf van exploiteeren
van)

14

Exportslachtersbedrijf (het) en het loonslaclitersbedrij f

20

402
403

Gistpakkersbedrijf (het)

404

Gortpellers- en rijstpellersbedrijf (het)

406

Haringpakkers- of vischpakkersbedrijf (het), het
kuipersbedrijf al of niet daaronder begrepen,

407

Hooipersers- en

stroopersersbedrijf

4

(het)

16

met

7

18

218

kraclitwerktuig en de handel in liooi en stroo met
kraclitwerktuig

36

Kunstboter (het bedrijf van vervaardigen van) met
kraclitwerktuig

9

Kunstmineraalwater of gazeuse dranken (het be
drijf van vervaardigen van) en de handel in bier
met krachtwerktuig

21

411

Kunstijs (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig

21

412

Levensmiddelen (het bedrijf van vervaardigen van
verduurzaamde), het bedrijf van vervaardigen van
vruchtensappen, jam of appelstroop en het bedrijf
van drogen van groenten, kruiden, vruchten enz.
met krachtwerktuig

16

Likeurstokers- en distilleerdersbedrij f (het) en het
bedrijf van vervaardigen van elixer of essences, het
maken van vruchtensappen en de handel in wijn
en gedistilleerd met kracht werktuig daaronder
al of niet begrepen,

8

Meelfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) en het
gruttersbedrijf met krachtwerktuig, de handel in
graan, meel en zaden met krachtwerktuig al of niet
daaronder begrepen,

24

Mosterd (het bedrijf van vervaardigen van) en het
specerij malersbedrij f met krachtwerktuig
Mouterijen (het bedrijf, uitgeoefend in )

16
35

409
410

414

415

417
418
419
420

Poeliersbedrijf (het)
14
Sigarenmakersbedrij f (het) en het sigarettenmakersbedrijf met krachtwerktuig
3

421 Slagersbedrijf (het), daaronder al of niet begrepen
het vervaardigen van vleeschwaren:
in Zuidholland, met uitzondering van Botterdam
(daaronder niet begrepen Hoek van Holland)
en 's Gravenhage,
,, Gelderland
,, Limburg

20
20
18

19

424
425
426
428
429
430
431
433

434
435
439
440
442

443
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in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland,
,, 's Gravenhage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen
Stijfsel (liet bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Stroopersersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig ..
Suikerraffinaderij (de), daaronder al of niet be
grepen de vervaardiging van kandij met kracht
werktuig,
Vermicelli of macaroni (het bedrijf van vervaar
digen van) met krachtwerktuig
Yisch (het bedrijf van drogen, rooken of zouten
van)
Yleeschwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Yleeschwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Zuivel (het bedrijf van vervaardigen van) en het
bedrijf, uitgeoefend in melkinrichtingen met
krachtwerktuig of stoomtoestel,
Aannemers van verhuizingen (het bedrijf van) ...
Automobielondernemers (het bedrijf van), de han
del in benzine daaronder al of niet begrepen,
Beurtschippersbedrijf (het) niet met stoombooten
of motorbooten
Brandweerbedrijf (het), uitgeoefend door een be
roepsbrandweer,
Caroussels, cinematographen, liippodromes en
andere publieke vermakelijkheden (het bedrijf,
uitgeoefend door houders van) met krachtwerk
tuig, het bedrijf, bedoeld onder 442bis, daaronder
niet begrepen,
Diamantslijpersmolens (het bedrijf van verhuren
van door krachtwerktuig gedreven)

18
15
24
16
20
36

20
25
18
23
14

8
35
20
23
14

26
15

20

218
444

445

Dorscliwerktuigen (liet bedrijf van exploiteeren
van) met krachtwerktuig, het stroopersersbedrij f
al of niet daaronder begrepen,
Goederen (het bedrijf van dragen, stapelen en
wegbergen van):
in Amsterdam
,, Botterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland,
,, alle overige plaatsen

447

4-3

48
48
40

Handelaars (het bedrijf van), daaronder al of niet
begrepen het winkelhoudersbedrijf met kracht
werktuig :
1. in behangersartikelen, manufacturen, leder,
lederwaren en zakken
12
2. ,, boter, kaas, koloniale waren (het branden
van koffie al of niet daaronder begrepen) 14
3. ,,
4. ,,

bouwmaterialen en afbraak
brandstoffen en aardappelen

35
39

5. ,,

glas- en verfwaren

28

6. ,,
7. ,,

graan, meel en zaden
machines, werktuigen, rijwielen en auto
mobielen
metalen
petroleum

24

8. ,,
9. ,,
10. ,,
11. ,,
12. ,,

448

20
37
12

tabak
20
verlichtingsartikelen
10
wijn, gedistilleerd, vruchtensappen, limo
nade, minerale wateren en dergelijke dran
ken
8

Hotelhoudersbedrijf en koffiehuislioudersbedrijf
(het) met krachtwerktuig of stoomtoestel

4

449

Hout opslaan (het bedrijf van)

38

450

Houtvlottersbedrijf (het)

41

454

Laden of lossen van schepen (het bedrijf van), niet

21

455

457

459
461
462
463
465
467
469
472

218

bedoeld in artikel 10, sub 6, der Ongevallenwet
1901, daaronder begrepen het dragen, stapelen en
wegbergen van goederen uit aan den wal geloste
scliepen en het bedrijf «van laden of lossen van
andere vaartuigen uit of in schepen, niet bedoeld
in artikel 10, sub 6, der Ongevallenwet 1901, een
en ander uitgeoefend op de rivier de Maas van de
oostelijke grens van de gemeente Rotterdam af tot
aan zee, zoomede binnen het overige gedeelte deigemeente Botterdam, met uitzondering van het
overige gedeelte van Hoek van Holland, voor zoo
ver betreft:
1. laden of lossen van hout, met uitzondering van
planken,

66

2. laden of lossen van ruw ijzer of gewalst ijzer
of andere goederen, die op overeenkomstige
wijze geladen of gelost worden,

73

Laden of lossen van schepen (het bedrijf van),
niet vallende onder 454, 454 bis of 454 ter, daar
onder begrepen het dragen, stapelen en wegbergen
van goederen uit aan den wal geloste schepen ...

54

Oesterkweekers en mosselkweekers (het bedrijf,
uitgeoefend door) en het oesterputhouders- en mosselvisschersbedrijf

18

Polderbemaling (de), het schoonmaken van slooten of watergangen, daaronder al of niet begrepen,
Rijtuig- en omnibusondernemersbedrijf (het) en
het postdienstaannemersbedrijf
Schelpenvisschersbedrijf (het) met andere vaartui
gen dan stoombooten en motorbooten
Schelpenvisschersbedrij f (het) zonder vaartuigen
Schippersbedrijf (liet) niet met stoombooten of
motorbooten
Sleepdienstondernemersbedrijf (het)
Sluizen en beweegbare bruggen (het bedrijf van
bedienen van)
Stoffen (het bedrijf van handelaars in ontplofbare)

12
20
18
15
35
39
10
10

218

22

475

Stoomboot- of motorbootondernemersbedrij f (het)
en het schippers- en beurtschippersbedrijf met
stoombooten' en motorbooten

476

Stoomtramwegondernemingen (het bedrijf, uitge
oefend in):
in Noordbrabant
,, alle overige plaatsen
Stukgoederen (het bedrijf van onderhouden van
een geregelden dienst tot vervoer van) met door
dieren getrokken voertuigen
Telegraaf ondernemingen (het bedrijf, uitge
oefend in) met krachtwerktuig en de brievenposterij
Tramwegondernemingen (het bedrijf, uitgeoefend
in electrische)
Tramwegondernemingen met dieren (het bedrijf,
uitgeoefend in)
Yeemen (het bedrijf der) en het pakhuismeestersbedrijf :
in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek van
Holland
,, alle overige plaatsen
Yisschersbedrijf (het) op de Zeeuwsche en Zuidhollandsche stroomen
Yisschersbedrijf (het) op zoet water, behalve het
zalmvisschersbedrijf
Visschersbedrijf (het) op de Zuiderzee
Vrachtwagenondernemersbedrijf (het) en het be
drijf van vervoeren met zwaar voertuig, anders
dan bedoeld onder n°. 468:
in Amsterdam
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
in 's Gravenhage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen
Wegers of meters (het bedrijf van)

477

478

479
480
481

483
484
485
487

488

33

35
24

35

4
13
13

39
32
22
22
22

50
50
50
50
46
33

23
489
491

218

Wiervisscliersbedrijf (liet), liet persen al of niet
daaronder begrepen

22

Winkelhoudersbedrijf (liet) met Ivraclitwerktuig
en liet bedrijf van winkeliers in vluchtige, licht
ontbrandbare stoffen

4

492

Zalmvisschersbedrijf (het)

493

Ziekenhuizen (het bedrijf van exploitatie van)
met krachtwerktuig of stoomtoestel

III.
143ibis

22
4

de navolgende nummers worden tusscliengevoegd:
Loonzagerijen en loonscli averijen (het bedrijf,
uitgeoefend in) ten behoeve van bouwonder
nemingen of houtbewerkingsinrichtingen

62

216bis

Cokes (het bedrijf van vervaardigen van)

24

217bis

Mijngangen en mijnschachten (het bedrijf van
aanleggen van)

68

219bis

Vervenersbedrijf (het) met krachtwerktuig...

21

3486is

Stroocarton (het bedrijf van vervaardigen van)
en het bedrijf van vervaardigen van cellulose of
stroostof met krachtwerktuig

32

Cinematograpliische theaters (het bedrijf, uit
geoefend door houders van vaste) met kracht
werktuig
:

15

Handkarren (het bedrijf van vervoeren met) en
met door honden of ezels getrokken voertuigen

27

Laden of lossen met drijvende kranen (het be
drijf van) van ertsen, steenkool of andere
goederen, die op overeenkomstige wijze ge
laden of gelost worden

46

Laden of lossen met drijvende pneumatische
elevatoren (het bedrijf van) yan granen of
zaden of andere goederen, die op overeen
komstige wijze geladen of gelost worden

33

455bis

Melkrijdersbedrijf (het)

34

468

Sleepersbedrijf (het):

442&I.S

447?»s
454&is

454ter

in Amsterdam

50

218

24
in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenliage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen

38
50
50
46

Artikel 2.
Op Onzen last wordt Ons besluit van 18 Juni 1909 (<Staats
blad n°. 189) met de daarin aangebrachte wijzigingen in het
Staatsblad geplaatst.
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad yan State.
's-Gravenhage, den 30sten Mei 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
TE EU B.
Uitgegeven den negenden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. OKI.

STAATSBLAD
VAN HBT

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 219.)

H 15 Si U I T v a n d e n S O s t e n M e i 1 9 1 4 ,
tot nadere icijziging van het Koninklijk
besluit van 5 December 1902 (Staatsblad
n°. 206), laatstelijk geicjzigd bij Koninklijk
besluit van 21 Januari 1914 (Staatsblad
n°. 20), tot vaststelling van een algemeenen
maatregel van bestuur, als bedoeld in de
artikelen 52, tiveede en derde lid, en 59,
sub 1, 3 en 4 der Ongevallenwet 1901.

WIJ W I L H E L M IN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEK
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel van 20 Mei 1914, n°. 1587, afdeeling Arbeiders
verzekering ;
Gezien artikel 52, tweede lid, der Ongevallenwet 1901 (Staats
blad 1910, n°. 241), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11
Februari 1911 (Staatsblad n°. 62);
Den Raad van State gehoord (advies van 26 Mei 1914, n°. 20);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 29 Mei 1914, n°. 1672, afdeeling Arbeidersverzekering;
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
Eenig artikel.
De tabel, behoorende bij Ons besluit van 5 December 1902
(Staatsblad n°. 206), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van
21 Januari 1914 (Staatsblad n°. 20), wordt met ingang van
1 Juli 1914 vervangen door de bij dit besluit gevoegde tabel.

2
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Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is belast
met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden
aan den Raad van State.
's-Gravenhage, don- SOsten Mei 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
TREUB.
Uitgegeven den negenden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B.

oET.

8
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TABEL,
bedoeld in het eenig" artikel van het Koninklijk
besluit van 30 Mei 1914 (Staatsblad n°. 219).

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

M.

P.

0,33

0,30

0,33

0,67

0,33
0,33

0,60
0,90

0,33

0,90

0,33

0,75

0,34
0,34

0,97
0,90

0,32
0,32

0,22
1,49

0,27

0,82

GROEP 1.
Aardewerk, glas, kalk, enz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aardewerk (liet bedrijf van vervaardigen van
fijn)
Aardewerk (het bedrijf van vervaardigen van
grof) met krachtwerktuig
Aardewerk (het bedrijf van vervaardigeD van
grof) zonder krachtwerktuig
Cement (het bedrijf van vervaardigen van) ...
Cementwaren (het bedrijf van vervaardigen
van) en van platen van gips, beton en derge
lijke stoffen met krachtwerktuig
Cementwaren (het bedrijf van vervaardigen
van) en van platen van gips, beton en derge
lijke stoffen zonder krachtwerktuig
Ertsen, kalk, klei, krijt, mortel, tras en der
gelijke stoffen (het bedrijf van malen van)
Gipsbrandersbedrij f (het)
Glas (het bedrijf van verzilveren, etsen, schil
deren of graveeren van) en het zetten van
glas in lood
Glas of spiegelglas (het bedrijf van slijpen van)
Glasblazersbedrijf (het) uitgeoefend in flesschenfabrieken

4
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p-

I

12
13
14
15
16
17

Glasblazersbedrij f (liet) uitgeoefend in fabrieken van glazen voorwerpen

^
0,27

0,30

Grind of zand (het bedrijf van baggeren van)
met kraohtwerktuig

0,35

1,8 <

0,35

1,49

0,33

1,42
0,9<

°,33

°,7o

0,33

0,90

°>33

1'34

Grind of zand (liet bedrijf van baggeren van)
zonder krachtwerktuig
Grind, keien, klei of leem (het bedrijf van del
ven van)
Kalkblusschersbedrijf (het) niet krachtwerktuig
Kalkblusschersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig

18
19

Kalkbrandersbedrijf (het)
Kalkzandsteen (liet bedrijf van vervaardigen
van)

20

Kunstvoorwerpen in aardewerk (het bedrijf van
vervaardigen van)
Mergelblokbrekersbedrijf (het)
Pannenbakkers-, steenbakkers- of tegelbakkersbedrijf (het)

0,33
0,28

0,2b
1,42

°>33

°>7°

23

Pleisterbeelden
van)

°'32

. 2b
°'

24
25

Tabakspijpen (het bedrijf van vervaardigen van)
Tafelglas (het bedrijf van vervaardigen van),
het gieten daaronder al of niet begrepen ...

0,33

0,30

0,2/

1.19

0,31

0,11

0,31
0,28

0,07
0,11

21
22

(het bedrijf van vervaardigen

GROEP II.
Diamant en andere edelsteenen, enz.
26
27
28

Diamant (de bedrijven van zagen en slijpen van)
en van snijden van diamant met werktuigen
Diamant (de bedrijven van klooven van) en van
snijden van diamant zonder werktuigen
Scliijvenscliuurdersbedrijf' (het)

219
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j

p-

i

GROEP III.
Hoek-, steendrukkerijen, enz.
Drukkers-, metaal drukkers- en steendrukkersbedrijf (het), liet linieeren daaronder al of
niet begrepen, met krachtwerktuig en het uit
geversbedrijf met krachtwerktuig:
in Noordholland, met uitzondering van Am
sterdam
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen
30 i Dru kkers-, metaaldrukkers- en steendrukkersbedrijf (het), het linieeren daaronder al of
niet begrepen, zonder krachtwerktuig
29

0,26

0,41

0,26 0,34
0,26 t 0,26

0,26 | 0,26

GROEP IV.
Bouwbedrijven, daaronder begrepen reiniging
van gebouwen, enz.
31
32
33

34

35

36
37
38

Aardwerkersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Aardwerkersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig
Asphaltbestratingen (het bedrijf van maken
van), het bereiden van asphait daaronder al
of niet begrepen
Asphaltpapier, asplialtvilt, dakpapier en derge
lijke stoffen (het bedrijf van vervaardigen
van) en het maken van vloeren van asphait,
daaronder al of niet begrepen het bereiden
van asphait
Asphaltpapier, asplialtvilt, dakpapier, lioutcement of dergelijke stoffen (het bedrijf van
het beleggen van daken met)
Baggerbedrijf (het) met krachtwerktuig
Baggerbedrijf (het) zonder krachtwerktuig ....
Behangers- en stoffeerdersbedrijf (het)

0,35 1,42
0,35 j 1,42

0,31 ! 1,34

0,33

0,82

0,35
0,35
0,35
0,33

0,93
1,87
1,49
0,22

219
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P

033
0,33
0,33
0,33
0,33 ;

1,42
2,09
2,09
2,43
1,87

0,33
0,33
0,33
0,33

1,87
1,42
2,09
1,57

Electrische geleidingen of bliksemafleiders (het
bedrijf van plaatsen, leggen, herstellen, on
derzoeken of wegnemen van) en het monteeren
en herstellen van electrische toestellen, scha
kelborden en ornamenten

0,35

0,93

Gemeentereiniging (het bedrijf der) uitgeoefend
door publiekrechtelijke lichamen

0,30

0,41

Glazenwasschersbedrijf (het), daaronder al of
niet begrepen het schoonmaken van gebouwen
en het verrichten van werkzaamheden aan
gevels:
in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen

0,38 11,05
0,38 3,40

Heiersbedrijf (het) met krachtwerktuig:
in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen

0,35 15,57
0,35 3,58

Heiersbedrij f (het) zonder krachtwerktuig

0,35

Burgerlijk bouwkundige werken (het bedrijf van
maken van):
in Noordlioliënd, met uitzondering van Am
sterdam, Watergraafsmeer en Sloten
,, Noordbrabant
,, Overijssel —Ö:
,, Limburg
,, Amsterdam, Watergraafsmeer en Sloten .
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenhage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen

42

44
45

46

47

2,09

219
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48

49

Houtgraniet, mozaïk, xyloliet of dergelijke stof
fen (het bedrijf van aanbrengen van bedek
kingen met), al of niet daaronder begrepen
bet vervaardigen dier stoffen
Huisschilders-, rijtuigschilders- of decoratie
schildersbedrijf (het), het scheepsschildersbedrijf niet vallende onder n°. 330 en het glazenmakersbedr ijf:
in Noordholland,* met uitzondering van Am
sterdam, Watergraafsmeer en Sloten
,, Zuidholland, met uitzondering van Rot
terdam (daaronder niet begrepen Hoek van
Holland) en 's Gravenhage
,, Gelderland
,, Limburg
,, Amsterdam, Watergraafsmeer en Sloten .
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen

50

51

52
53

Kanalen, sluizen, havens, dokken, bruggen,
dijken of andere waterwerken, wegen, spoorof tramwegen (het bedrijf van maken, her
stellen, opbreken of afbreken van) met kracht
werktuig
Kanalen, sluizen, havens, dokken, bruggen,
dijken of andere waterwerken, wegen, spoorof tramwegen (het bedrijf van maken, her
stellen, opbreken of afbreken van) zonder
krachtwerktuig
Leidekkers-, pannendekkers-, rietdekkers- of
stroodekkersbedrijf (het)
Loodgieters- en zinkwerkersbedrijf (het), daar
onder al of niet begrepen het plaatsen, leg
gen, herstellen, onderzoeken of wegnemen van

M

P

0,31

0,75

0,38

0,52

0,38
0,38
0,38
0,38

0,45
0,52
1,27
0,75

0,38
0,38
0,38

1,08
1,27
0,63

0,31

1,42

0,31

1,42

0,38

3,40

8
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!

leidingen voor centrale verwarming, gas of
water en liet beleggen van daken met dak
papier of lioutcement
56

0,31

Metselaarsbedrijf (liet), daaronder al of niet be
grepen liet verrichten van herstellingen aan
bouwwerken:
in Noordholland, met uitzondering van Amsterdam. Watergraafsmeer ei^ Sloten

0,93
0,98

^|
1,01
0,33 1,01

,, Zuidholland, met uitzondering van Rot
terdam (daaronder niet begrepen Hoek van
Holland) en 's Gravenhage
,,
,,
,,
,,

Gelderland
Noordbrabant
Amsterdam, Watergraafsmeer en Sloten .
Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenhage
—
,, alle overige plaatsen

0,33

1,12

0,33
0,33
0,33

0,90
1,12
2,09

0,33 1,64
0,33; 1,98
0,33 1,27

57

Molenmakersbedrijf (het)

0,35

58

Nortonpompen en leidingen voor centrale ver
warming, gas of water (het bedrijf van plaat- ;
^
sen, herstellen, onderzoeken of wegnemen van)
0,31 0,93

59

Ovenbouwersbedrij f (het)

60

Riolen of buisleidingen (het bedrijf van plaat
sen, leggen, herstellen, onderzoeken of weg
nemen van)

1

2,54

0,33

1,27

0,31

1,42

61

Riolen, bouwwerken, straten, watergangen,
waterwerken en wegen (het bedrijf van on
derhouden en reinigen van), uitgeoefend
door publiekrechtelijke lichamen

0,33

0,34

62

Schoorsteenvegersbedrijf (het)

0,38

1,87

63

Sloopen van bouwwerken (het bedrijf van)

0,38

9,56

65

Steenhouwers- en steenzagersbedrijf (het)

0,28

0,67

9
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!
68
69
70
71
72

Straatmakersbedrijf (het)
0,31
Straatreiniging (liet bedrijf van openbare) met
vervoer met dieren of schuiten
0,30
Straatreiniging (het bedrijf van openbare) zon
der vervoer met dieren of schuiten
0,30
Stucadoors- en wittersbedrijf (bet)
0,38 !
Timmerliedenbedrijf (het), het verrichten van
herstellingen aan bouwwerken, witwerkers- en
meubelmakerswerkzaamheden al of niet daar
onder begrepen:
in Noordholland, met uitzondering van Am
sterdam, Watergraafsmeer en Sloten
0,32 j
,, Zuidholland, met uitzondering van Rot
terdam (daaronder niet begrepen Hoek van
Holland) en 's Gravenhage
0,32
,, Friesland
| 0,32
,, Groningen
0,32
,, Overijssel
0,32
,, 's Gravenhage
0,32
,, de gemeente Utrecht
0,32
,, alle overige plaatsen
0,32

1,08
1,08
0,41
1,12

0,67

0,67
0,75
1,01
1,08
1,27
2,09
0.82

GROEP V.

Chemische nijverheid, ontplofbare stoffen, enz.
74
76

Apothekersbedrijf (het)
Buskruit, nitro-glycerine en andere ontplofbare
stoffen (het bedrijf van vervaardigen van) ...
77 Chemische fabrieken (de bedrijven uitgeoefend
in) of het bedrijf van vervaardigen van verf
of verfstoffen
80 : Eau de Cologne, parfumerie of haarwater (het
bedrijf van vervaardigen van) met kracht
werktuig

0,33

0,11

0,36

1,72

0,33 ; 0,82

0,24

0,34

219
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81

82
83
84
85

86
87
88

89
90
92
93
96
97
98
100

Eau de Cologne, parfumerie of haarwater (het
bedrijf van vervaardigen van) zonder krachtwerktuig
Gasgloeikousjes (het bedrijf van vervaardigen
van)
Inkt, zegellak en gom (het bedrijf van vervaar
digen van)
Kaarsenmakersbedrijf' (het)
Kunstmest (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig en de handel in kunst
mest met krachtwerktuig
Kunstmest (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Kunstvuurwerk (het bedrijf van vervaardigen
van)
Laboratoria voor wetenschappelijk en technisch
onderzoek, ook ten dienste van het onderwijs
(het bedrijf, uitgeoefend in)
Lakstokers- en vernisstokersbedrijf (het)
Lijmmakers- en gelatinemakersbedrijf (het)
met krachtwerktuig
—
Lucifers (het bedrijf van vervaardigen van) ...
Olieslagerijen (het bedrijf, uitgeoefend in) en
het bedrijf van vervaardigen van veekoeken
met krachtwerktuig
Pharmaceutische of photografische preparaten
(het bedrijf van vervaardigen van)
Politoer (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Politoer (het bedrijf van vervaardigen van) zon
der krachtwerktuig
Traan of oliën (het bedrijf van zuiveren of koken
van), de handel in traan of oliën met kracht
werktuig daaronder al of niet begrepen

M

P

0,24

0,30

0,33

0,71

0,29
0,24

0,34
0,37

0,28 | 1,01
0,28

0,86

0,26

3.77

0,33
0,33

0,11
0,82

0,33
0,30

1,42
0,52

0,34

1,12

0,33

0,71

0,29

0,34

0,29

0,30

0,32

0,67

11
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101
102
103
104
105
106

Vetsmeltersbedrijf (het), de handel in vet met
krachtwerktuig daaronder al of niet begrepen.
Vuurmakers (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Wagensmeer, schoensmeer of poetspommade
(het bedrijf van vervaardigen van)
Wasbleekersbedrijf (het) met krachtwerktuig of
stoomtoestel
Zeep of zeeppoeder (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Zeep of zeeppoeder (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig

219
M

P

0,24

0,6;

0,29

0,41

0.24

0,82

0.33

0,82

0,24

0,52

0,24

0,52

0,31

1,34

0,22

0,26

0,31

3,77

0,32

1,34

0,32

2,20

0,32

0,49

0,32

1.34

GROEP VI.
Hout-, kurk-, stroobewerkvng, enz.
107

\ 108

;> 109
110
111
• 112
113

Akkermaalshout en griendhout (het bedrijf van
hakken van), daaronder al of niet begrepen
het vervoeren van hout, het houtschillen en
teenschillen en het maken van brandhout ...
Bezems, boenders, borstels, kwasten of penseelen
(het bedrijf van vervaardigen van), daar
onder niet begrepen het vervaardigen van
borstelhout
Boomen (het bedrijf van vellen van) door mid
del van hakken en het vervoeren van het hout
Boomen (het bedrijf van vellen van) door mid
del van zagen, en het schillen, zagen en ver
voeren van mijnhout
Borstelhoutmakersbedrijf (het) met krachtwerk
tuig
Borstelhoutmakersbedrijf (het) zonder kracht
werktuig
Brandhout (het bedrijf van zagen van) met
krachtwerktuig

219
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M

P
|

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127

128

Brandhout (liet bedrijf van zagen van) zonder
krachtwerktuig
| 0,29
Duigenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig 0,29
Duigenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig
0,29
Hoepelmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig
0,29
Hout (het bedrijf van bereiden van) tegen bederf
0,24
Houtdraaiersbedrijf (het) met krachtwerktuig 0,32
Houtdraaiersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig 0,29
Houtschillers- en teenschillersbedrijf (het)
0,31
Houtwaren (bet bedrijf van vervaardigen van)
met krach twerktuig
0,29
Houtwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
0,29
Houtwolmakersbedrijf (het) met houtbewer
kingsmachines
0,32
Houtzagers- en houtschaversbedrijf (het) en de
houthandel met krachtwerktuig:
in Noordholland, met uitzondering van Am
! 0,33
sterdam
,, Zuidholland, met uitzondering van Rot
terdam (daaronder niet begrepen Hoek van
Holland) en 's Gravenhage
0,33
,, Gelderland
0,33
,, 's Gravenhage
0,33
,, de gemeente Utrecht
0,33
,, alle overige plaatsen
0,33
Houtzagersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig 0,31
Jaloezieën, markiezen, rolluiken en zonnescher
men (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
0,29
Jaloezieën, markiezen, rolluiken en zonnesclier-

0,49
2,20
0,49
0,87
3,10
1,34
0,49
0,26
1,34
0,49
2,20

1,27
1,72
1,98
2,95
1,87
1,42
1,34

1,34
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M

P

men (liet bedrijf van vervaardigen van) zon
der kraclitwerktuig

0,29

0,49

129

Kistenmakersbedrijf (liet) met kraclitwerktuig.

0,32

1,34

130

Kisten maker.sbedrijf
tuig

0,32

0,49

0,29

1,34

0)29

0,45

131
132

(liet) zonder kraclitwerk

Klompenmakersbedrij f
• tuig
Klompenniakersbedriif
werktuig

(liet) met krachtwerk(liet)

zonder

kraclit

135

Kuipersbedrijf (bet) met krachtwerktuig

0,27

1,34

136

Kuipersbedrijf (liet) zonder krachtwerktuig ...

0,27

0,49

137

Kurk, balein, been, lioorn, kunstbalein of paar
lemoer (het bedrijf van vervaardigen van
voorwerpen van) met krachtwerktuig

0,29

0,52

138

Kurk, balein, been, hoorn, kunstbalein of paar
lemoer (bet bedrijf van vervaardigen van
voorwerpen van) zonder krachtwerktuig

0,29

0,41

140

Landbouwgereedschappen, pompen of werktui
gen (het bedrijf van vervaardigen of herstel
len van bouten) met kraclitwerktuig
j 0,29

1,34

Landbouwgereedschappen, pompen of werktui
gen (liet bedrijf van vervaardigen of herstel
len van houten) zonder kraclitwerktuig

0,29

0,49

141

142

Leestenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig

0,23

1,34

143

Leestenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig

0,23

0,49

143

Loonzagerijen en loonschaverijen (het bedrijf,
uitgeoefend in) ten behoeve van bouwonder
nemingen of houtbewerkingsinrichtingen

0,33

5,56

0,30
0,30

0,22
0,22

0,23

1,05

bis
144
145
147

Mandenmakersbedrij f (het)
Mattenmakersbedrij f (het)
Meubelmakers- en biljartmakersbedrijf
met kraclitwerktuig

(het)

219
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148
149
150
lol
152
153

154

155
156
157
158
159
163
164
165
166
167
168
169

M

Meubelmakers- en biljartmakersbedrijf (het)
zonder krachtwerktuig
0,23
Meubelschildersbedrijf (het)
0,18
Modelmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig' 0,23
Modelmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig 0,23
Parketvloeren (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
0,29
Platen of spiegels (het bedrijf van het maken
van omlijstingen voor) met krachtwerktuig,
het omlijsten al of niet daaronder begrepen . 0,29
Platen of spiegels (het bedrijf van het maken
van omlijstingen voor) zonder krachtwerk- |
tuig, het omlijsten al of niet daaronder be
grepen
0,29
Rietmattenmakersbedrijf (het)
0,30
Rietmeubelmakersbedrijf (het) zonder kracht
werktuig
0,30
Rottingschillersbedrijf (het)
0,31
Rottingvlechtersbedrij f (het)
0,30
Runmolens (de bedrijven, uitgeoefend in)
0,32
Staaflijsten (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
0,29
Staaflijsten (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
0,29
Stoel enmakersbedrijf
(het)
met
krachtwerkw
»
'
A AA
tuig
0,29
Stoelenmakersbedrij f (het) zonder krachtwerk
tuig
0,29;
Stoelenmattersbedrij f (het)
0,30
Stroohaksel (het bedrijf van vervaardigen van)
^
met krachtwerktuig
0,32
Stroohulzenmakersbedrijf (het) met kracht
werktuig
0,32

P

0,84
0,22
1,34
0,49
2,20
0,56

0,26
0,22
0,22
0,52
0,22
0,90
1,34
0,49
"1 r\-

l,0o
0,34
0,22
2,6o
0,52
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170
I 171
; 172
f 173
174
I 175

Strooliulzenmakersbedrijf (het) met werktuigen
zonder krachtwerktuig
Stroovlechtersbedrij f (het) met werktuigen
Timmerfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in)
Witwerkersbedrijf (het) met krachtwerktuig ...
Witwerkersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig
Woninginrichtingen (het bedrijf van vervaar
digen van), daaronder al of niet begrepen het
vervaardigen van meubelen met krachtwerk
tuig en het stoffeeren

M

P

0,32
0,30
0,29
0,29
0,29

0,22
0,22
2,95
1,34
0,49

0,23

0,30

0,27

0,56

0,30
0,28

0,71
0,19

0,33
0,29

0,67
0,19

0,29

0,19

0,29

0,19

0,29

0,19

0,33

0,67

0,32

0,56

GROEP VII.
Kleeding en reiniging.
176
I 177
178
179
180
181
183
184
18'
188

Badinrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in)
met krachtwerktuig of stoomtoestel
Bedden of matrassen (het bedrijf van vervaar
digen van) en het bereiden van bedveeren of
kapok met krachtwerktuig
Bontwerkersbedrijf (het) met krachtwerktuig...
Chemische wasscherijen en ververijen (het be
drijf, uitgeoefend in)
Confectiebedrijf (het) met krachtwerktuig
Dekens (het bedrijf van vervaardigen van ge
stikte) met krachtwerktuig
Équipementen (het bedrijf van vervaardigen
van militaire) met krachtwerktuig
Galon- of borduurwerken (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerktuig
Handschoenen (het bedrijf van wasschen van)
met benzine
Ontsmettingsinrichtingen (het bedrijf, uitge
oefend in) met krachtwerktuig of stoom
toestel

j
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219
'

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

M

P

189

Parapluiemakers- en parasolmakersbedrijf (liet)

0,29 ! 0,19

191

Petten (liet bedrijf van vervaardigen van) en
liet bedrijf van vervaardigen van hoeden met
krachtwerktuig

0,29

0,19

192

Stofzuigmachines (het bedrijf van reinigen van
tapijten, gordijnen, meubelbekleedingen en
dergelijke, met behulp van)

0,33

0,90

193

Tapijtreinigingsinrichtingen met val- of slag
werktuigen (het bedrijf, uitgeoefend in) met
krachtwerktuig
j 0,32; 0,41

194

Wasch-, bleek- en str ij kinrichtingen (het be
drijf, uitgeoefend in) met krachtwerktuig of j
stoomtoestel
i 0,32

0,56

GROEP VIII.
Kunstnijverheid.
195

Beelden en ornamenten (het bedrijf van polycliromeeren van)

0,33

0,22

196

Cachetsnijders- en graveerdersbedrijf (het)

0,29

0,11

197

Porseleinschildersbedrijf (het) en het bedrijf van beschilderen van aardewerk, fluweel, hout
en andere stoffen

0,32

0,11

Verguldersbedrijf (het)

0,33

0,11

Caoutchoucwaren (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig

0,22

0, il

Caoutchoucwaren (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig

0,22

0,26

198

GROEP IX.
Leder, wasdoek, caoutchouc.
200
201

17
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202
; 203
204
205
208
209
210
211
212
213
214

Huidenzouters- en vellenblootersbedrijf (het)
met krachtwerktuig
Huidenzouters- en vellenblootersbedrijf (het)
zonder krachtwerktuig
Kunstgebitten (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Kunstgebitten (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig
Lederwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en het zadelmakersbedrij f met krachtwerktuig
Lederwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en het zadelmakersbedrij f zonder krachtwerk
tuig
Leerlooiers-, perkamentmakers- en zeemledermakersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Leerlooiers-, perkamentmakers- en zeemledermakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig ...
Linoleum (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Schoenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Schoenmakersbedrijf (het) met werktuigen zon
der krachtwerktuig

M

P

0,29

0,78

0,29

0,49

0,22

0,41

0,22

0,19

0,33

0,37

0,33

0,30

0,30

0.78

0,30

0,49

0,30
0,30

1,34
0,37

0,30

0,30

GROEP X.
Oer, steenkolen, turf.
t. 216

Briquetten (het bedrijf van vervaardigen van)

0,33

1,34

216
bis
217

Cokes (het bedrijf van vervaardigen van)

0,27

0,90

Mijnbouw (het bedrijf van)

0,35

2,09

217
bis

Mijngangen en mijnschachten (het bedrijf van
aanleggen van)

0,35

7,47

n D*

218

••

...

Turfbaggersbedrijf (het) en het bedrijf van ver-
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M

—————————

P
I

vaardigen van veenbagger met kracht-werktuig

°>35

^

219

Turfstrooisel (het bedrijf van vervaardigen van)

0,35

1,42

219
bis
220

Vervenersbedrijf (het) met krachtwerktuig

0,35

0,78

Vervenersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig .

0,35

0,30

221

IJzeroergraversbedrijf (het)

0,35

1,42

GROEP XI.
Bewerking van metalen.
222
223

224

225
226

227

230
231
232
233

Appendages (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
0,30 0,41
Blikwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en het blikslagers- of koperslagersbedrijf
met krachtwerktuig
0,30 0,90
Blikwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en het blikslagers- of koperslagersbedrijf
zonder krachtwerktuig
0,30 0,41
Bouten, klinknagels of moeren (het bedrijf van
vervaardigen van) met krachtwerktuig
0,25 1,01
Brandkasten, kachels of voorwerpen van plaat
ijzer (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
0,21 0,82
Brandkasten, kachels of voorwerpen van plaat
ijzer (het bedrijf van vervaardigen van) zonder krachtwerktuig
0,27 0,63
Capsules (het bedrijf van vervaardigen van) ...
0,28 0,41
Draadtrekkerijen (het bedrijf uitgeoefend in) i
en het vervaardigen van draadnagels
0,25 1,08
Draadvoorwerpen (het bedrijf van vervaardigen
van
°-25 °>41
Fittings (het bedrijf van vervaardigen van) voor
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OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

284
j 235
286
237
240
241
243
244

245
246
247
248

249
251
252
253
254

219
M

electrische lampen, het vervaardigen van
vitriet daaronder al of niet begrepen
0,27
Galvanoplastische inrichtingen (het bedrijf uit
geoefend in)
0,33
Gereedschappen en schaatsen (het bedrijf van
vervaardigen van) met krachtwerktuig
0,32
Gereedschappen en schaatsen (het bedrijf van
vervaardigen van) zonder krachtwerktuig ... 0,32
Goud- en zilversmederijen en juwelierswerkplaatsen (het bedrijf uitgeoefend in)
0,18
Kettingen (het bedrijf van smeden van)
0,25
Knoopen (het bedrijf van vervaardigen van me
talen)
0,18
Lettergietersbedrijf (het)
0,24
Loodpletters- en zinkplettersbedrijf (het) en het
bedrijf van persen van buizen van compositie
of lood
0,25
Messenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig 0,36;
Messenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig
| 0,36 |
Messing, brons en andere metaallegeeringen
(het bedrijf van vervaardigen van voorwerpen
van) met krachtwerktuig
0,31
Messing, brons en andere metaallegeeringen
(het bedrijf van vervaardigen van voorwerpen
van) zonder krachtwerktuig
0,31
Metaalgietersbedrijf (het)
0,28
Moffelarijen (het bedrijf uitgeoefend in)
0,22
Munten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
0,28
Smederijen (het bedrijf uitgeoefend in) met
krachtwerktuig
0,29
Smederijen (het bedrijf uitgeoefend in) zonder

P

0,52
0,60
0,90;
0,63
0,11
1,34
0,41
0,26

0,93
0,41
0,26

0,41
0,37
0,93
0,41
0,41
1,34
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in Noordholland, met uitzondering van Am
sterdam

0,29

0,52

,, Limburg

0,29

1.01

,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland

0,29

1,27

,, de gemeente TJtrecht
Utrecht

0-29

1,2 <

,, alle overige plaatsen

0,29

0,63

—

—

kracht werktuig, het herstellen van rijwielen
daaronder al of niet begrepen:

256

Staniolmakersbedrijf (het)

0,25

0,41

257

Tin en lood (het bedrijf van gieten van voorwer
pen van)

0,28

0,(1

259

Verzinken, vertinnen of vernikkelen (het be
drijf van), voor zoover dit niet langs galvanoplastisclien weg geschiedt
i 0,28
plastischen

0,60

260

Vijlenmakersbedrij
Vij
lenmakersbedrij f

(het) met krachtwerktuig

0,36

0,98

261

Vij lenmakersbedrij f
tuig

(het) zonder krachtwerk
! 0,36

0, 78

Weverskammen of rieten (het bedrijf van ver
vaardigen van)

0,24

0,41

263

Ijzer of metaal (het bedrijf van slijpen of po
lijsten van) met krachtwerktuig

0.31

0,60

264

Ijzer of metaal (het bedrijf van slijpen of po
IJzer
lijsten van) zonder krachtwerktuig

0,31

0,49

265

IJzerdraaiers- en metaaldraaiersbedrijf (het) ...
IJzerdraaiers-en

0,31

0.41

266

IJzergietersbedrijf
I
Jzergietersbedrij f (het)

0,28

1,12

269

Ijzerwaren (het bedrijf van vervaardigen van
geëmailleerde of verzinkte)

0,22

0,67

270

Zink (het bedrijf van vervaardigen van)

0,30

0.90

271

Zinkwerken (het bedrijf van vervaardigen van)

0,24

0,90

262

219
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M

P

GROEP XII.
Vervaardiging van stoom-, en andere werk
tuigen, instrumenten, enz.
272

. 273
274
277
278
279
280
| 281
I 282
284
285
286
287
289

1

Automobielen (het bedrijf van vervaardigen
van), motorrijwielen en vliegtoestellen, het
beproeven van vliegtoestellen daaronder niet
gegrepen
0,30
Brandspuiten (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
0,31
Brandspuiten (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig
0,31
Bruggen, ijzerconstructies en stoomketels (het
bedrijf van monteeren van)
0,25
Bruggenbouw - en ij zerconstructiewerkplaatsen
(liet bedrijf uitgeoefend in), daaronder al of
niet begrepen het monteeren
0,25
Dynamo's en electro-motoren (het bedrijf van
vervaardigen en herstellen van), daaronder
al of niet begrepen het installeeren
0,32
Gasmeters (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
0,30
Gasmeters (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
0,30
Gasornamenten (het bedrijf van vervaardigen
van)
! 0,28
Geweermakersbedrij f (het) met krachtwerktuig 0,32
Geweermakersbedrij f (het) zonder krachtwerk
tuig
0,32
Gloeilampen (het bedrijf van vervaardigen van
electrische) met krachtwerktuig
0,27
Horlogemakers- en uurwerkmakersbedrij f (het)
0,24
Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen of
herstellen van fijne) of fijne werktuigen
met krachtwerktuig
0,24

0,60
0,90
0,63
5,30

1,98
0,63
0,56
0,52
0,41
0,45
0,26
0,34
0,11
0,41
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290

291
292
293
298

299
300
301
302

303 ;
304
305
306
307

Instrumenten (liet bedrijf van vervaardigen of
herstellen van fijne) of fijne werktuigen
zonder krachtwerktuig
Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen van
grove) en werktuigen met krachtwerktuig —
Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen van
grove) en werktuigen zonder krachtwerktuig .
Ketelmakersbedrijf (het)
Machines, motoren en arbeidswerktuigen (het
bedrijf van vervaardigen van), daaronder niet
begrepen de ketelmakerij
Machines en werktuigen (het bedrijf van herstel
len van) met krachtwerktuig
Machines en werktuigen (het bedrijf van herstel
len van) zonder krachtwerktuig
Machines (het bedrijf van monteeren van),
drijfwerk en toestellen
Machines en ketels (het bedrijf van sloopen van),
de handel in oud ijzer met krachtwerktuig
daaronder al of niet begrepen
Muziekinstrumenten (het bedrijf van vervaar
digen of herstellen van) met krachtwerktuig
Muziekinstrumenten (het bedrijf van vervaar
digen of herstellen van) zonder krachtwerk
tuig
Orgels, piano's of harmoniums (het bedrijf van
vervaardigen of herstellen van) met krachtwerktuig
Orgels, piano's of harmoniums (het bedrijf van
vervaardigen of herstellen van) zonder kracht
werktuig
Rijwielen (het bedrijf van vervaardigen van) en
het bedrijf van herstellen van rijwielen met
krachtwerktuig, de handel in rijwielen daaronder al of niet begrepen

M

P

0/24

0,'26

0;°2 | 0.90
0,32 i 0,63
0>25 1>98

0,27 ; 0,90
0,30

1,34

0,30

0,63

0(30

1,49

_
0,27

3, > <

0,30

0,41

0,30

0,26

0-30

0-' 1

0j30 J 0,34
^
0,30

0,o6
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M

P

308

Rijwielen (het bedrijf van vervaardigen van)
en het bedrijf van herstellen van rijwielen
zonder krachtwerktuig, de handel in rijwielen
daaronder al of niet begrepen

0J30

0,34

311

Stoomketels en buisleidingen (het bedrijf van
bekleeden van), het maken van bekleedingsstof daaronder al of niet begrepen

0,30

1,34

Toestellen (het bedrijf van vervaardigen van
electrische) en accumulatoren daaronder al
of niet begrepen het installeeren

0>32

0,63

Torenuurwerken (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig

0,24

0,63

Torenuurwerken (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig

0,24

0,56

0,32

1,34

0,32
0,31

0,45
1,19

0,24

0,56

0,24
0,29

0,34
0,30

0,29

0,60

0,29

0,37

312

313
314

GROEP XIII.
Scheepsbouw, vervaardiging van rijtuigen.

318
319
320
321
322
323
324
325

Blokmakers- en mastenmakersbedrij f (het) en
het vervaardigen van houten pompen met
krachtwerktuig
Blokmakers- en mastenmakersbedrij f (het) en
het vervaardigen van houten pompen zonder
krachtwerktuig
Droogdokken (het bedrijf van exploiteeren van)
Kinderwagens (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Einderwagens (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig
Rijtuigbekleedersbedrijf (het)
Rijtuigmakers- of wagenmakersbedrij f (het)
met krachtwerktuig
Rijtuigmakers- of wagenmakersbedrij f (het)
zonder krachtwerktuig

219
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326
328

329

330

331

332
333

Rijtuig'schildersbedrijf (het)
Seheepsmakersbedrijf (liet) niet krachtwerk
tuig, daaronder al of niet begrepen het
scheepsbeschieten
Scheepsmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig, daaronder al of niet begrepen het
scheepsbeschieten
Scheepsschildersbedrijf (het) voor zoover samen
hangende met en daaronder begrepen het afbikken en schoonmaken van schepen
Scheeepssloopersbedrijf (het), het sloopen van
machines en ketels en de handel in oud ijzer
met krachtwerktuig daaronder al of niet be
grepen
•••
Seheepstuigers- en scheepstakelaarsbedrij f (het)
Sloepenmakersbedrij f (het)

M

P

0,33

0,37

0,31 j 1,49

0,31

1,08

0,35

3,77

0,35 4,82
0,38 2,09
0,29 | 0,82

GROEP XIV.
Papier, enz.
336
337
338
339
342
343
345

Boekbinders- en linieerdersbedrij f (het) met
krachtwerktuig
Boekbinders- en linieerdersbedrijf (het) zonder
krachtwerktuig
Cartonnages (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Cartonnages (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Lompensorteerderijen (het bedrijf van sorteeren van lompen en anderen afval in)
Papier (het bedrijf van vervaardigen van), het
vervaardigen van cellulose daaronder al of
niet begrepen
Papierwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig

1

0,26

0,34

0,26

0,15

0,26

0,34

0,26

0,15

0,32

0,63

0,33

0,93

0,18

0,34

25

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

346
347
348
348
bis

Papierwaren (liet bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Papieren zakken (liet bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Papieren zakken (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig
Stroocarton (het bedrijf van vervaardigen van)
en het bedrijf van vervaardigen van cellulose
of stroostof met krachtwerktuig

219
M

P

0,18

0,15

0,18

0,34

0,18

0,15

0,33

1,27

0,30
0,30

0,22
0,30

0,30

0,41

0,31

0,45

0,31
0,30
0,30
0,30

0,34
0,41
0,41
0,41

0,30
0,32

0,34
0,41

0,34

0,22

GROEP XV.
Textiele Nijverheid.
3é9
351
352
353

354

355
356
357
359
360
361

Band (het bedrijf van vervaardigen van) en het
katoenvlechtersbedrijf met krachtwerktuig ...
Cocosweversbedrijf (het) met krachtwerktuig ..
Dekens (het bedrijf van vervaardigen van wol
len) met krachtwerktuig
Dekkleeden (het bedrijf van vervaardigen of
herstellen van) en het zeilmakersbedrijf met
krachtwerktuig
Dekkleeden (het bedrijf van vervaardigen of
herstellen van) en het zeilmakersbedrij f zon
der krachtwerktuig
•.
Garentwijndersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Jutespinnersbedrijf' (het) met krachtwerktuig
Juteweversbedrijf (het) met krachtwerktuig ...
Katoendrukkersbedrijf (het), daaronder al of
niet begrepen het verven, appreteeren en bleeken van katoenen stoffen
Katoenspinnersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Katoenwevers- en linnen weversbedrijf (het) met
krachtwerktuig
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362

Kunstbleekerij van katoen (de) met krachtwerk
tuig

363

Kunstwol (liet bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Lampekousen (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Netten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig, de twijnderij daaronder al of
niet begrepen

364
365

366

Pakking (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig

367

Passementwerk (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Poetskatoen (het bedrijf van vervaardigen van)
en het bedrijf van pluizen van katoenafval,
met krachtwerktuig
Sterkerijen en appreteerderijen (het bedrijf uit
geoefend in) met krachtwerktuig
Stoffen (het bedrijf van vervaardigen van wol
len) met krachtwerktuig
Tapijten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Tricotgoederen (het bedrijf van vervaardigen
van) en het breien daarvan, met krachtwerk
tuig

368

369
370
371
372

373
374
375
376

Trijp (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Verbandstoffen (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Verven van stoffen en garens (het bedrijf van)
met krachtwerktuig
Vlas of hennep (de bedrijven van braken, heke
len en zwingelen van) met krachtwerktuig

M

P

0,82

0,52

0,30

2,20

0,30

0,'22

0,31

0,22

0)32

0,71

0,30

0,19

0,32

2,20

0,32

0,52

0,31

0,41

0,30

0,30

0,34

0,2ij

0,34

0,30

0,33
0,32

0,19
_
0,o-

0,31

0,78
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t 377

378

i

379

| 380
[ 381

1

382
383

219
M

P

Vlas of hennep (de bedrijven van braken, heke
len en zwingelen van) zonder krachtwerk- :
tuig
0,31 0,26
Vlas- of hennepgaren (het bedrijf van vervaar
digen van) en het touwslagersbedrijf met
krachtwerktuig
0,31 0,52
Vlas- of hennepgaren (het bedrijf van vervaar
digen van) en het touwslagersbedrij f zonder
krachtwerktuig
0,31 0,26
Watten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
0,30 2,20
Wolspinners- en sajetspinnersbedrijf (het) met
krachtwerktuig
0,32 0,41
Wolwasscherij (de) met krachtwerktuig
0,32 0,71
Zeil- en touwtaandersbedrijf (het)
0,32 0,67

GROEP XVI.
1'ervaardiging van gas en electriciteit.
384
385
386

Centralen (het bedrijf uitgeoefend in electrische)
Gasfabrieken (het bedrijf van exploiteeren van)
Lantaarnopstekersbedrijf (het)

0,34
0,27
0,33

0,75
0,52
0,34

0,32
0,31

0,78
0,56

0,35

0,82

GROEP XVII.
Bereiding van voedings- en genotmiddelen.
387
388
389

Aardappelmeel, sago, aardappelstroop, dextrine,
dextrose of glucose (het bedrijf van vervaar
digen van) met krachtwerktuig
Abattoirs (het bedrijf uitgeoefend in)
Alcohol, gist en spiritus (het bedrijf van ver
vaardigen van)
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890
391

Azijnmakersbedrijf (liet)
Beetwortelsuiker (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Bierbrouwersbedrijf (het), het moutersbedrijf
en het vervaardigen van kunstijs daaronder al
of niet begrepen:
in Noordbrabant
,, Limburg
,, alle overige plaatsen
Biscuits (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Boter (het bedrijf van vervaardigen van) met
behulp van centrifuges, zonder krachtwerk
tuig .

392

393
394

395
396

397
398
399
400
401

Brandersbedrijf (het), daaronder al of niet be
grepen de mouterij, distilleerderij en gistpakkerij
Brood-, koek- en banketbakkersbedrijf (het) met
krachtwerktuig:
in Amsterdam
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen
Cacao en chocoladewaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht werktuig
Chocoladewaren of suikerwerk en banketbak
kerswaren (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Cichorei of koffiestroop (het bedrijf van vervaardigen van) met krachtwerktuig
Cichorei of koffiestroop (het bedrijf van vervaardigen van) zonder krachtwerktuig
i Drinkwaterleidingen (het bedrijf van exploiteeren van)
!

M

P

0,85

0,82

0,32

0,67

0,29
0,29
0,29

1,34
1,79
0,78

0,29

0,93

0,35

0,30

0,35

1,49

0,29

0,63

0,29
0,29

0,71
0,49

0,32

0,b0

0,29

0,30

0,32
0,32

0,60
^
0,o_.

°;32

°>52
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219
M

Exportslachtersbedrijf (het) en het loonslachtersbedrijf
, 0,31
; 403 Gistpakkersbedrijf' (het)
0,30
; 404 Gortpellers- en rijstpellersbedrijf (het)
0,38
|406 Haringpakkers- of vischpakkersbedrijf (het),
het kuipersbedrij f al of niet daaronder be
grepen
0,32
407 Hooipersers- en stroopersersbedrijf (het) met
krachtwerktuig en de handel in hooi en stroo
met krachtwerktuig
0,35
408 Koffiepellers-, koffiesorteerders- en koffiebrandersbedrijf (het) met krachtwerktuig
0,33
409 Kunstboter (het bedrijf van vervaardigen van)
;
met krachtwerktuig
0,80
410 Kunstmineraalwater of gazeuse dranken (het be
drijf van vervaardigen van) en de handel in
bier met krachtwerktuig
0,35
411 : Kunstijs (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
0,29
j
412 Levensmiddelen (het bedrijf van vervaardigen
van verduurzaamde), het bedrij f van vervaar
digen van vruchtensappen, jam of appel
stroop en het bedrijf van drogen van groenten,
kruiden, vruchten enz. met krachtwerktuig 0,32
413 Levensmiddelen (het bedrijf van vervaardigen
van verduurzaamde), het bedrijf van vervaar
digen van vruchtensappen, jam of appel
stroop en het bedrijf van drogen van groenten,
kruiden, vruchten, enz. zonder krachtwerk
tuig
0,32

P

402

414

Likeurstokers- en distilleerdersbedrijf (het) en
het bedrijf van vervaardigen van elixer of
essences, het maken van vruchtensappen en de
handel in wijn en gedistilleerd met kracht
werktuig, daaronder al of niet begrepen
] 0,30

0,75
0,15
0,60

0,26

1,57
0,34
0,34

0,78
0,78

0,60

0,52

0,30

219
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•Aio

416
417
418
419
420
421

422
423
424
425
426

Meelfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) en
het gruttersbedrijf niet krachtwerktuig, de
handel in graan, meel en zaden met kracht
werktuig al of niet daaronder begrepen
Melk (het bedrijf van vervaardigen van gecon
denseerde) met krachtwerktuig
Mosterd (het bedrijf van vervaardigen van) en
het specerijmalersbedrijf met krachtwerktuig
Mouterijen (het bedrijf uitgeoefend in)
Poeliersbedrijf (het)
Sigarenmakersbedrijf (het) en het sigarettenmakersbedrijf met krachtwerktuig
Slagersbedrijf (het), daaronder al of niet be
grepen het vervaardigen van vleeschwaren:
in Zuidholland, met uitzondering van Rot
terdam (daaronder niet begrepen Hoek
van Holland) en 's Gravenhage
,, Gelderland
,, Limburg
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenhage
,, de gemeente TJtrecht
,, alle overige plaatsen
Stokvischbeukersbedrijf (het) met krachtwerk
tuig
Stokvischbeukersbedrij f (het) zonder krachtw erktuig
Stijfsel (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Stroopersersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig
Suikerraffinaderij (de), daaronder al of niet be
grepen de vervaardiging van kandij, met
krachtwerktuig

M

P

0,33

0.90

0,32

0,63

0,83
0,29
0,30

0,60
1,49
0,52

0,30

0,11

0,31
0,31
0,31

0,75
0,75
0,67

0,31
0,31
0,31
0,81

0,67
0,56
0,90
0,60

0,34

0,90

0,34

0,52

0,32
0,35

0,75
1,57

0,32

0,75
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427
428
I 429
i,; 480
•431
1 432
I 433

Tabakskerversbedrij f (het)
Vermicelli of macaroni (het bedrijf van vervaar
digen van) met krachtwerktuig
Visch (het bedrijf van drogen, rooken of zouten
van)
Vleeschwaren (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Vleeschwaren (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig
Zoutziedersbedrij f (het)
Zuivel (het bedrijf van vervaardigen van) en het
bedrijf, uitgeoefend in melkinrichtingen, met
krachtwerktuig of stoomtoestel

M

P

0,30

0,22

0.29 i 0,98
0,32 i 0,61
^
0,32 0,86
0,32
0,32

0.52
0,82

0,35

0,30"

GROEP XVIII.
Handel, verkeerswezen, enz.
434
435
' 437
438
439
i 440
441
442

Aannemers van verhuizingen (het bedrijf van)
Automobielondernemers (het bedrijf van) de
handel in benzine daaronder al of niet begre
pen
Begrafenisondernemers (het bedrijf van)
Bergers van schepen en ladingen (het bedrijf
van)
Beurtschippersbedrijf (het) niet met stoombooten of motorbooten
Brandweerbedrijf (het), uitgeoefend door een
beroepsbrandweer
Brandweerbedrijf (het), daaronder niet begre
pen het bedrijf, uitgeoefend door een beroeps
brandweer
Caroussels, cinematographen, liippodromes en
andere publieke vermakelijkheden (het be
drijf uitgeoefend door houders van) met

0,30 j 1.4&
0,33
0,29

0,75
0,41

0,40

3,77

0,35

0,86

0,28

0,52

0,35

0,<1
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M

P

0,40

0,97

0,40

0,56

0,40

0,56

0,37

2,20

,
krachtwerktuig, het bedrijf, bedoeld onder
4A2bis daaronder niet begrepen

442
bis
443
444

445

447

Cinematograpliische theaters (het bedrijf, uitgeoefend door houders van vaste) met kracht
werktuig
Diamantslijpersmolens (het bedrijf van ver
huren van door krachtwerktuig gedreven) ...
Dorschwerktuigen (het bedrijf van exploiteeren
van) met krachtwerktuig, het stroopersersbedrijf al of niet daaronder begrepen

Goederen (liet bedrijf van dragen, stapelen en
wegbergen van):
in Amsterdam
0,35
,. Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
i 0,35
,, alle overige plaatsen
; 0,35
Handelaars (het bedrijf van), daaronder al of !
niet begrepen het winkelhoudersbedrijf, met :
krachtwerktuig:
1. in behangersartikelen, manufacturen, le
der, lederwaren en zakken
0,40
2. in boter, kaas, koloniale waren (het bran
den van koffie al of niet daaronder begrepen)
0,40
3. in bouwmaterialen en afbraak
0,40
4. in brandstoffen en aardappelen
0,40
5. in glas- en verfwaren
0,40
6. in graan, meel en zaden
0,40
7. in machines, werktuigen, rijwielen en
automobielen
0,40
8. in metalen
0,40
9. in petroleum
0,40
10. in tabak
0,40
11. in verlichtingsartikelen
0,40

2,80
2,80
1,87

0,45
0,52
1,49
1,79
1,05
0,90
0,75
1,64
0,45
0,75
0,31

38
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.
12. in wijn, gedistilleerd, vruchtensappen,
limonade, minerale wateren en dergelijke
dranken
447
bis

448

Handkarren (het bedrijf van vervoeren met) eu
met door honden of ezels getrokken voertuigen
Hotelhoudersbedrijf en koffiehuishoudersbedrijf (het) met krachtwerktuig of stoonitoestel

i
1

M

P

0.40

0,30

0.29

1,01

0,40

0,15

449

Hout opslaan (het bedrijf van)

0,35

1,72

450

Houtvlottersbedrij f (het)

0,33

1,98

451

Kappersbedrijf (het) met krachtwerktuig

0,29

0,41

453

Kruiersbedrijf (het)

0,30

1,01

454

Laden of lossen van schepen (het bedrijf van),
niet bedoeld in art. 10, sub 6, der Ongevallen
wet 1901, daaronder begrepen het dragen, sta
pelen en wegbergen van goederen uit aan den
wal geloste schepen en het bedrijf van laden
of lossen van andere vaartuigen uit of in sche
pen, niet bedoeld in artikel 10, sub 6, Ier
Ongevallenwet 1901, een en ander uitgeoefend
op de rivier de Maas van de oostelijke grens
van de gemeente Rotterdam af, tot aan z:v',
zoomede binnen het overige gedeelte der ge
meente Rotterdam, met uitzondering van het
overige gedeelte van Hoek van Holland, voor
zoover betreft:
1. laden of lossen van hout, met uitzondering
van planken
; 0,38
2. laden of lossen van ruw ijzer of gewalst
ijzer of andere goederen, die op overeen
komstige wijze geladen of gelost worden ; 0,38
454 Laden of lossen met drijvende kranen (het bebis
drijf van) van ertsen, steenkool of andere goej
deren, die op overeenkomstige wijze geladen
j
of gelost worden
0,38

6,76

9,56

2,54

u
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454
ter

Laden of lossen met drijvende pneumatische
elevatoren (het bedrijf van) van granen of
zaden of andere goederen, die op overeenkom
stige wijzg geladen of gelost worden

0,88 j 1,34

Laden of lossen van schepen (het bedrijf van),
niet vallende onder 454, 454bis of 454ter,
daaronder begrepen het dragen, stapelen en
wegbergen van goederen uit aan den wal ge
loste schepen

0,38

3,77

455
bis
457

Melkrijdersbedrijf (het)

0,30

1.42

Oesterkweekers en mosselkweekers (het bedrijf
uitgeoefend door) en het oesterputhouders- en
mosselvisschersbedrijf

0,33

0,67

458

Overzetveeren (het bedrijf van exploiteeren van)

0,28

0,82

459

Polderbemaling (de), het schoonmaken van slooten of watergangen daaronder al of niet begrepen
! °>33

°'4°

460

Rijpaardenondernemers (het bedrijf van)

0,29

0,93

461

Rijtuig- en omnibusondernemersbedrijf (het)
en het postdienstaannemersbedrijf

0,29

0,75

462

Schelpenvisschersbedrijf (het) met andere
vaartuigen dan stoombooten en motorbooten.

0,30

0,01

463

Schelpenvisschersbedrijf (het) zonder vaartui
gen

464

Schepen (het
paarden

465

Schippersbedrijf (het) niet met stoombooten of
motorbooten

0,33

1,49

466

Schuitenvoerdersbedrijf (het)

0,33

1,72

467

Sleepdienstondernemersbedrijf (het)

0,28

1,(9

468

Sleepersbedrijf (het):
in Amsterdam

455

bedrijf

0,29 , 0,5b

van sleepen van) met
®,93

: 0,30, 3,10
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f
in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenhage
,, de gemeente TJtrecht
,, alle overige plaatsen

i

1

0,30
0,30
0,30
0,30

1,72
3,10
3,10
2,54

Sluizen en beweegbare bruggen (het bedrijf van
bedienen van)

0,30

0,37

Stoffen (het bedrijf van bewaren of vervoeren
van ontplofbare)

0,40

2,09

Stoffen (het bedrijf van handelaars in ontplof
bare)

0,40 | 0,37

473

Stoffen (het bedrijf van bewaren of vervoeren
van vluchtige, licht ontbrandbare)

0,40

0,56

475

Stoomboot- of
motorbootondernemersbedrij f
(het) en het schippers- en beurtschippers
bedrijf met stoombooten en motorbooten

0,28

1,34

Stoomtramwegondernemingen (het bedrijf uit
geoefend in):
in Noordbrabant

0,33

1,49

0,33

0 90

Stukgoederen (het bedrijf van onderhouden van
een geregelden dienst tot vervoer van) met
door dieren getrokken voertuigen

0,30

1,49

Telegraaf ondernemingen (het bedrijf uitge
oefend in) met krachtwerktuig en de brievenposterij

0,29

0,15

Tramwegondernemingen
oefend in electrische)

0,25

0,49

0,25

0,49

469
471
472

476

.

,, alle overige plaatsen
477

478

479
480
481

(het

bedrijf

uitge

Tramwegondernemingen met dieren (het be
drijf uitgeoefend in)
Veemen (het bedrijf der) en het pakhuismeestersbedrijf:
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483
484
485
487

488
489
491

492
493

in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen
Visscliersbedrijf' (het) op de Zeeuwsclie en Zuidliollandsclie stroomen
Visscliersbedrijf (liet) op zoetwater, behalve het
zalmvisschersbedrij f'
Visscliersbedrijf (het) op de Zuiderzee
Vrachtwagenondernemersbedrijf (het) en het
bedrijf van vervoeren met zwaar voertuig,
anders dan bedoeld onder n°. 468:
in Amsterdam
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenhage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen
Wegers of meters (het bedrijf van)
Wiervisschersbedrijf (het), het persen al of niet
daaronder begrepen
Winkellioudersbedrijf (het) met krachtwerktuig
en het bedrijf van winkeliers in vluchtige,
licht ontbrandbare stoffen
Zalmvisschersbedrij f (het)
Ziekenhuizen (het bedrijf van exploitatie van)
met krachtwerktuig of' stoomtoestel

M

P

0,35
0,85

1,79
1,27

0,33

0.82

0,33
0,33

0,82
0,82

0,30

3,10

0,30
0,30
0,30
0,30
0,35

3,10
3,10
3,10
2,54
1,34

0,35

0,82

0,40
0,33

0.15
0,82

0,40

0,15

Behoort bij Koninklijk besluit van 30 Mei 1914 (Staats
blad n°. 219).
Mij bekend,
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
TEEUB.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N . 220.)

van den 8sten Juni 1914,
houdende vaststelling van voorschriften ten
aanzien van de ambtenaren en bedienden bij
den Burgerlijken Pensioenraad, den Militairen
Pensioenraad, en den Pensioenraad voor de
gemeenteambtenaren en het Weduwen- en
Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren.

BESLUIT

WIJ WILHELM IN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Financiën van
don 3 Juni 1914, n°. 41, afdeeling Pensioenen;
Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken ten aanzien
van de ambtenaren en bedienden bij den Burgerlijken Pensioen
raad, den Militairen Pensioenraad, en den Pensioenraad voor
de gemeente-ambtenaren en het Weduwen- en Weezenfonds
voor burgerlijke ambtenaren nadere voorschriften te geven;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Gerekend met ingang van 1 Januari 1913 te bepalen als volgt:
Artikel 1.
De ambtenaren worden verdeeld:
a.

bij de Pensioenraden in:
Referendaris,
Hoofdcommiezen,
Commiezen,
Adjunct-commiezen,
Klerken,
Schrijvers op jaarloon;
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b. bij het Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke
ambtenaren in:

Referendaris,
Hoofdcommiezen,
Commiezen,
Adj unct-commiezen,
Klerken,
Schrijvers op jaarloon;
De bedienden worden verdeeld:
a.

bij de Pensioenraden in:
boden,
vaste-knechts;

b. bij het Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke
ambtenaren in:

Kamerbewaarder- concierge,
boden,
vaste-knechts;
De bepalingen
aanzien van de
Pensioenraden of
lijke ambtenaren

van dit besluit zijn niet van toepassing .ten
ambtenaren en bedienden, tijdelijk bij de
het Weduwen en Weezenfonds voor burger
werkzaam.
Artikel 2.

De ambtenaren tot en met den rang van adjunct-commies
worden benoemd door Ons; de klerken, schrijvers op jaarloon
en bedienden door Onzen Minister van Financiën. Op den dag
van ingang hunner benoeming vangt tevens het genot der
bezoldiging aan.
Artikel 3.
Bevordering in rang geschiedt bij keuze. Onverminderd de
mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden vroeger te wor
den bevorderd, worden de klerken, wanneer zij daarvoor wegens
hunne bekwaamheid, geschiktheid en dienstijver in aanmerking
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komen, na gedurende een jaar het maximum-traktement van
klerk genoten te hebben, bevorderd tot adjunct-commies. Het
in dit lid bepaalde is niet van toepassing op klerken die zijn
aangesteld zonder te hebben voldaan aan het daartoe afgenomen
examen of aan een daarmede door Onzen Minister van Financiën
gelijkgesteld examen.
Artikel 4.
De klerken worden bij eerste aanstelling benoemd uit sollici
tanten, die in het bezit zijn van het diploma van voldoend
afgelegd examen, uitgereikt door de permanente examencom
missie voor candidaten voor de betrekking van klerk bij een
der Departementen van Algemeen Bestuur.
De eischen, waaraan moet worden voldaan zijn vervat in
het examenprogram gehecht aan Ons Besluit van 21 April
1913 (Staatsblad n°. 136).
In bijzondere gevallen kan door Ons afwijking van de wijze
van benoeming worden verleend.
Artikel 5.
De bezoldiging der ambtenaren en bedienden, in artikel 1
vermeld, bedraagt voor:
de referendarissen, ten minste f 3000 en ten hoogste f 3800
's jaars;
de hoofdcommiezen, ten minste f 2400 en ten hoogste
f 2900 'sjaars;
de commiezen, ten minste f 1800 en ten hoogste f 2300
's jaars;
de adjunct-commiezen, ten minste f 1200 en ten hoogste
f 1700 'sjaars;
de klerken, ten minste f 600 enten hoogste f 1100 's jaars;
de schrijvers op jaarloon, ten minste f 600 en ten hoogste
f 1200 'sjaars;
den kamerbewaarder-concierge, ten minste f 1000 en ten
hoogste f 1200 's jaars;
de boden, ten minste f 700 en ten hoogste f 900's jaars;
de vaste-knechts, ten minste f 600 en ten hoogste f 650
's jaars.
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Artikel 6.

De bezoldiging van cle in het vorig artikel genoemde amb
tenaren en bedienden wordt bij bekwaamheid, geschiktheid en
dienstijver verhoogd als volgt:
voor de referendarissen, telkens na twee jaren dienst in dien
rang met f 200 'sjaars, totdat het maximum is bereikt;
voor de hoofdcommiezen, na twee, vier en zes jaren dienst
in dien rang tot f2600, f 2800 en f 2900 'sjaars;
voor de commiezen, na anderhalf, drie, vier en een half, zes
en acht jaren dienst sedert het tijdstip, waarop zij voor het
eerst in het genot zijn getreden eener bezoldiging van f1800
tot f 1900, f 2000, f 2100, f 2200 en f 2300 'sjaars;
voor de adjunct-commiezen, na één, twee, drie, vijf en zeven
jaren dienst in dien rang, tot f 1300, f 1400, f 1500, f 1600
en f 1700 'sjaars;
voor de klerken, na één, twee, vier, zes en acht jaren dienst
in dien rang of als tijdelijk schrijver doorgebracht, tot f 700,
f 800, f 900, f 1000 en f 1100 'sjaars, ongeacht of zij vóór
het in werking treden van dit besluit den rang hadden van
eerste- of tweede-klerk;
voor de schrijvers op jaarloon, na elk jaar dienst als zoo
danig of als tijdelijk schrijver, met f 50, tot het maximum
van f 1200 zal zijn bereikt;
voor den kamerbewaarder-concierge, na twee, vier, zes en
acht jaren dienst in dien rang, tot f 1050, f 1100, f 1150
en f i200 'sjaars;
voor de boden, na twee, vier, zes en acht jaren dienst in
dien rang, tot f750, f 800, f 850 en f 900 'sjaars;
voor de vaste-knechts na twee jaren dienst in dien rang of
als tijdelijk knecht, tot f 650 's jaars;
De bezoldiging van adjunct-commiezen en van commiezen,
die de maximum-bezoldiging, aan hun rang verbonden, hebben
bereikt en die, hetzij wegens het niet-bestaan van vacatures,
hetzij omdat de hun opgedragen taak hen niet in aanmerking
doet komen voor bevordering, in hun rang moeten gehand-
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haafd blijven, wordt, indien hunne ijver en toewijding niets
te wenschen overlaten, drie jaar na het bereiken van de
maximum-bezoldiging, verhoogd met f 100 en na nogmaals
drie jaar andermaal met f 100.
Eveneens wordt de bezoldiging van klerken als bedoeld in
de tweede zinsnede van het tweede lid van artikel 3, die de
maximum-bezoldiging, aan hun rang verbonden, hebben bereikt,
en die niet voor bevordering tot adjunct-commies in aanmer
king komen, drie jaar na het bereiken van de maximum
bezoldiging verhoogd met f 100, na nogmaals driejaar andermaal
met f 100 en na wederom drie jaar nogmaals met f 100, mits
hunne ijver en toewijding niets te wenschen overlaten.
Gaat de benoeming in op een anderen dan den eersten dag
van een kalenderkwartaal, dan worden de gestelde tijdvakken
geacht aan te vangen met den eersten dag van het onmiddellijk
daarop volgende kwartaal.
De tijd, gedurende welken, krachtens wettelijk voorschrift,
verlof wordt genoten, ter vervulling van militairen dienstplicht,
komt van rechtswege in aanmerking als diensttijd, geldig
voor de in dit artikel bedoelde periodieke traktementsverhoogingen.
Do toekenning van de hierbedoelde traktementsverhoogingen
geschiedt door Onzen Minister van Financiën.
Gelijkerwijs wordt beslist omtrent latere toekenning van
eene verhooging, welke onthouden moest worden omdat aan
de voorwaarden van toekenning niet werd voldaan.
Tenzij er reden is om dienaangaande anders te handelen,
worden, voor het geval dat een of meer verhoogingen ont
houden worden, de verdere periodieke verhoogingen zooveel
later toegekend, als de laatste onthouding heeft geduurd.
Als diensttijd blijft buiten aanmerking de tijd, gedurende
welken de ambtenaar of bediende als zoodanig is geschorst,
alsmede die buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist of van het
Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren met
verlof doorgebracht, indien het verlof langer dan een jaar
achtereenvolgens geduurd heeft, of verleend is op een vrijelijk
door den ambtenaar of bediende gedaan verzoek in zijn per
soonlijk belang.
Wij behouden Ons nochtans voor om in gevallen, waarin
e e n verlof voor langer dan een jaar achtereenvolgens in's Rijks
belang verleend wordt, te bepalen, dat de tijd van dat verlof
als diensttijd in aanmerking zal komen.
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Artikel 7.
Behalve de voorgeschreven periodieke verhoogingen, kunnen
tot het maximum voor den rang vastgesteld, ook andere traktementsverhoogingen worden verleend, wanneer zij in het belang
van den dienst wenschelijk zijn.
De aldus verhoogde bezoldiging, alsmede traktementsverhooging vóór het in werking treden van dit Besluit toegekend,
wordt, zoo daaromtrent niet anders wordt beschikt, voor toe
kenning van de naaste en de daarop volgende periodieke ver
hoogingen beschouwd als verkregen door regelmatige periodieke
verhooging, na den daarvoor gevorderden diensttijd. Het be
paalde in artikel 6, derde lid, is toepasselijk.
Het vorig lid is eveneens van toepassing voor het geval,
dat bij de benoeming eene hoogere dan de aan den rang ver
bonden minimumbezoldiging is of wordt toegekend.
Is de bezoldiging niet bepaald op een bedrag, dat door
regelmatige periodieke verhooging kan worden verkregen, dan
wordt bij de eerstvolgende periodieke verhooging het verschil
aangezuiverd.
Ten aanzien van den referendaris, de hoofdcommiezen, com
miezen en adjunct-commiezen wordt beschikt door Ons; overigens
door Onzen Minister van Financiën.
Artikel 8.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 kunnen boven het
maximum-traktement voor den rang vastgesteld, persoonlijke
traktementsverhoogingen worden toegekend aan ambtenaren
wegens den hun opgedragen meer belangrijken werkkring,
zoomede aan ambtenaren en bedienden van alle rangen, die
zich gedurende hun langen diensttijd onderscheiden hebben,
mits de hiervoor benoodigde gelden op de begrooting bepaal
delijk voor dit doel zijn beschikbaar gesteld.
Ten aanzien van deze verhoogingen wordt beschikt door
Ons bij gemotiveerd besluit.
Artikel 9.
Diensttijd vóór het in werking treden van dit Besluit in
den rang van assistent doorgebracht, wordt voor de toepassing
van dit Besluit gelijk gesteld met diensttijd als schrijver.
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Artikel 10.
De ambtenaren, die na 1 Januari 1914 en vóór de dagteekening
van dit Besluit zijn aangesteld, worden voor de toepassing
van dit Besluit geacht te zijn aangesteld met 1 Januari 1914.
Artikel 11.
Het Koninklijk besluit van 5 November 1890, n°. 72, en
Onze Besluiten van 16 October 1908 n°. 42 en 5 April 1911,
n°. 28, worden ingetrokken.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene
Rekenkamer.
Het Loo, den 8sten Juni 1914.
WILHELM INA.
De Minister van Financiën,
BERTLING.

Uitgegeven den drie en twintigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B.

ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N\ 221.)

B E S L , I I T van den Oden Juni 1914,
betreffende de regeling van de positie der
technici van het Technisch Bureau van het
Departement van Koloniën.

WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Koloniën van
21 April 1914, Afd. T. B., n°. 27;
Den Raad van State gehoord (advies van 5 Mei 1914,
n°. 22);
Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Koloniën
van 4 Juni 1914, Afd. T. B., n°. 44;
Gelet op Onze besluiten van 21 April 1913 (Staatsblad n°.
136) en 13 Mei 1913 ((Staatsblad n°. 181);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Gerekend met ingang van 1 Januari 1914 te bepalen als
volgt:
Artikel 1.
De technici van het Technisch Bureau van het Departement
van Koloniën bekleeden de rangen van:
technisch ambtenaar 2de klasse,
technisch ambtenaar 1ste klasse,
ingenieur 3de klasse,
ingenieur 2de klasse,
ingenieur 1ste klasse,
directeur, chef van het bureau.
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Zij worden door Ons benoemd en ontslagen.
Op den dag van ingang hunner benoeming vangt tevens liet
genot der bezoldiging aan.
Bevordering in rang geschiedt bij keuze, met dien verstande
dat ingenieurs 3de klasse, die de maximum-jaarwedde hebben
bereikt, bij bekwaamheid, geschiktheid en dienstijver, uiterlijk
na drie jaren tot ingenieur 2de klasse bevorderd worden.
Artikel 2.
De jaarwedde bedraagt voor:
een technisch ambtenaar 2de klasse ten minste f 1200 en
ten hoogste f 1700;
een technisch ambtenaar 1ste klasse ten minste f 1800 en
ten hoogste f 2900;
een ingenieur 3de klasse ten minste f 2000 en ten hoogste
f 2600;
een ingenieur 2de klasse ten minste f 2800 en ten hoogste
f 3800;
een ingenieur 1ste klasse als minimum f 200 meer dan de
laatst als ingenieur 2de klasse genotene en als maximum
f 4400;
den directeur ten minste f 4000 en ten hoogste f 5000,
met dien verstande, dat een ingenieur 1ste klasse, tot diiecteui
benoemd wordende, f 200 verhooging van zijne jaarwedde
ontvangt.
Artikel 3.
De jaarwedden worden bij bekwaamheid, geschiktheid en
dienstijver verhoogd als volgt:
voor een technisch ambtenaar 2de klasse, telkens na één
jaar dienst in dien rang, met f 100, totdat het maximum van
f 1700 is bereikt;
voor een technisch ambtenaar 1ste klasse, telkens na twee
jaren dienst in dien rang, met f 100, totdat het maximum
van f 2900 is bereikt;
voor een ingenieur 3de klasse, telkens na twee jaren dienst
in dien rang, met f 200, totdat het maximum van f 2600
is bereikt;
voor een ingenieur 2de klasse, na twee, vier, zes, acht en
elf jaren dienst in dien rang, telkens met f 200, totdat het
maximum van f 3800 is bereikt;
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voor een ingenieur 1ste klasse, telkens na twee jaren dienst
in dien rang, met f 200, totdat het maximum van f 4400
is bereikt;
voor den directeur, telkens na twee jaren dienst in dien
rang, met f 200, totdat het maximum van f 5000 is bereikt.
Artikel 4.
Gaat eene benoeming in op een anderen dan den eersten
dag van een kalenderkwartaal, dan worden de in artikel 3
gestelde tijdvakken geacht aan te vangen met den eersten dag
van het onmiddelijk daarop volgende kwartaal.
De in artikel 3 bepaalde traktementsverhoogingen, voor
zoover zij niet met eene bevordering in rang gepaard gaan,
worden toegekend door Onzen Minister van Koloniën, die even
eens beslist omtrent latere toekenning van eene verhooging,
welke onthouden moest worden omdat aan de voorwaarden
van toekenning niet werd voldaan.
Tenzij er reden is om dienaangaande anders te handelen,
worden, voor het geval dat een of meer verhoogingen ont
houden werden, de verdere periodieke verhoogingen zooveel
later toegekend als de laatste onthouding heeft geduurd.
De tijd gedurende welken, krachtens wettelijk voorschrift,
verlof wordt genoten ter vervulling van militairen dienstplicht,
komt van rechtswege in aanmerking als diensttijd voor peri
odieke traktementsverhooging.
Als diensttijd voor die verhooging blijft buiten aanmerking
de tijd, gedurende welken de ambtenaar als zoodanig is geschorst,
alsmede die buiten bezwaar van 's Rijks schatkist met verlof
doorgebracht, indien het verlof langer dan een jaar achtereen
volgens heeft geduurd of verleend is op vrijelijk door den
ambtenaar gedaan verzoek in zijn persoonlijk belang. Wij be
houden Ons nochtans voor om in gevallen, waarin een verlof
voor langer dan een jaar achtereenvolgens in 's Rijks belang
verleend wordt, te bepalen, dat de tijd van dat verlof als diensttijd
voor periodieke traktementsverhooging in aanmerking zal komen.
Artikel 5.
Behave de voorgeschreven periodieke verhoogingen, kunnen,
tot het maximum voor den rang vastgesteld, ook andere ver
hoogingen van jaarwedde worden verleend, wanneer zij in het
belang van den dienst wenschelijk zijn. Daaiomtrent wordt
door Ons beschikt.
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De aldus verhoogde jaarwedde wordt, zoo daaromtrent niet
anders wordt beschikt, voor toekenning van de naaste en de
daarop volgende periodieke verhoogingen, beschouwd als ver
kregen door regelmatige periodieke verhooging, na den daarvoor
gevorderden diensttijd.
Het vorig lid is eveneens van toepassing voor het geval,
dat bij benoeming eene hoogere dan de aan den rang ver
bonden minimum-jaarwedde wordt toegekend.
Is de jaarwedde niet bepaald op een bedrag, dat door regel
matige periodieke verhooging kan worden verkregen, dan wordt
bij de eerstvolgende periodieke verhooging het verschil aan
gezuiverd.
Artikel 6.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 kunnen boven het
maximum der wedde, voor den rang vastgesteld, aan technici
persoonlijke tractementsverhoogingen worden toegekend wegens
den hun opgedragen meer belangrijken werkkring, of wanneer
zij zich gedurende hunnen langen diensttijd onderscheiden
hebben, mits de hiervoor benoodigde gelden op de begrooting
bepaaldelijk voor dit doel beschikbaar zijn gesteld. Ten aanzien
van deze verhoogingen wordt beschikt door Ons bij gemoti
veerd besluit.
Artikel 7.
Voor de technici, die op 1 Januari 1914 in dienst waren,
wordt de jaarwedde, die zij op dien datum genoten of waarop
zij te rekenen van dien datum door Ons onafhankelijk van
dit besluit alsnog worden gebracht, aangemerkt als verkregen
door regelmatige periodieke verhooging na den daarvoor volgens
dit besluit gevorderden diensttijd.
Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van
State en aan de Algemeene Rekenkamer.
Het Loo, den 9den Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Koloniën,
TH. B.

PLEYTE.

Uitgegeven den drie en twintigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. oET.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N . 222.)

WIJ

ar.si.vi T van den 9den Juni 1914, hou
dende wijziging van het Algemeen Reglement
op den loodsdienst, vastgesteld bij Koninklijk
besluit van den 22sten Januari 1902 (Staats
blad n°. 5) en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk
besluit van den SOsten Mei 1908 ('Staatsblad
n°. 192).

WILHELM]NA,

BIJ

DE

GRATIE GODS,

KONINGIN

DER

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Marine van den
29sten April 1914, Bureau G1, n°. 50;
Gezien de wet van den 20sten Augustus 1859 (Staatsblad
n°. 93), gewijzigd bij de wet van den 6den April 1875
(Staatsblad n°. 62);
Den Raad van State gehoord (advies van den 26sten Mei
1914 n°. 18);
Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Marine
van den 5den Juni 1914, Bureau G1, n°. 71;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Met ingang van den eersten Augustus 1914 het bij Koninklijk
besluit van den 22sten Januari 1902 (Staatsblad n°. 5) vastge
steld en laatstelijk bij Koninklijk besluit van den 30sten Mei
1908 (Staatsblad n°. 192) gewijzigd Algemeen Reglement op
den loodsdienst te wijzigen als hieronder nader is aangegeven.
Artikel 6, 7de lid, wordt gelezen:
„De hulploodsen komen tot het loodsen van schepen met
grooten diepgang eerst in aanmerking wanneer geen binnen
loodsen meer beschikbaar zijn. Wanneer zij tot het loodsen
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van schepen worden aangewezen, dragen zij het loodsmansteeken."
Artikel 19 wordt gelezen:
„De loodsschippers der 1ste klasse, de loodsen, de hulploodsen en de loodskweekelingen der 1ste klasse genieten in
den regel geen vaste bezoldiging; aan hen kan een vast maand
geld worden toegekend boven het loodsaandeel op die stand
plaatsen, waar de geringe opbrengst der loodsaandeelen daartoe
voldoenden grond geeft.
De door de loodsen van elk vaartuig bij den zeeloodsdienst
verdiende loodsaandeelen worden, na aftrek van een door den
Minister vun Marine vast te stellen bedrag, strekkende tot
vergoeding der uitgaven bedoeld in art. 43, tweede lid, vei dei
verdeeld als volgt:
voor den loodsschipper der 1ste klasse en den hem bij
ziekte, besmetverklaring van zijne woning en schorsing vervangenden loods
4
voor den loods
1 » >
„
„ loodskweekeling der 1ste klasse . .
» •
De door de loodsen van den binnenloodsdienst verdiende
loodsaandeelen worden verdeeld voor elke standplaats of eiken
post:
voor den loods
1 ^eel,
„

„

hulploods

>i •

De loodsaandeelen, verdiend door de loodskweekelingen der
lste klasse, die niet zijn ingedeeld bij de bemanning derzeeloodsvaartuigen, worden verdeeld voor elke standplaats:
voor den loodskweekeling der lste klasse ... 1 deel.
De loodsschippers der 2de klasse, de loodskweekelingen der "2de
klasse, de matrozen, de matroos-koks, de kwartiermeesters,
de roeiers, de machinisten, de eerste stokers, de tweede stokeis
en de hulpstokers genieten in den regel vaste maandgelden.
In plaats van aandeel in het loodsgeld, kan vast maandof daggeld als loon worden toegekend aan loodsen, hulploodsen
en loodskweekelingen der lste klasse, die als vaste zee- ot
binnenloods dienst doen op in geregelde beurt varende stoom
schepen of op de verschillende Rijksschepen, gedurende de
oefeningen, proeftochten en hydrographische opnemingen.'
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Artikel 20 wordt gelezen:
„Ingeval van ziekte, verwonding of gebreken, in en dooi
den dienst bekomen, kan de lijder door geneeskundigen in
dienst van het Rijk of door particuliere geneeskundigen voor
Rijks rekening worden behandeld, en in een Rijks hospitaal,
bij particulieren of in eene bijzondere inrichting voor Rijks
rekening worden verpleegd; een en ander naar regelen door
den Minister van Marine vast te stellen.
Aan vaste zee- en binnenloodsen, die niet in eene ploeg
zijn opgenomen, loodsschippers der '2de klasse, loodskweekelingen der 2de klasse, kwartiermeesters, roeiers, matrozen en
matroos-koks, zoomede aan machinisten, stokers en hulpstokers,
voor zoover die niet van de zeemacht zijn gedetacheerd, wordt,
wanneer zij door ziekte, verwonding of gebreken, niet in en
door den dienst bekomen, tijdelijk verhinderd worden hunne
betrekking waar te nemen, ingeval de verhindering langer
dan vier weken mocht duren, waarna hunne verdiensten zullen
stilstaan, alsdan tijdelijke onderstand toegekend naar de regelen
en tot het bedrag, door den Minister van Marine te bepalen.
Alle ziektegevallen moeten ten genoege van den Inspecteur
worden geconstateerd."
Artikel 22, hot eerste lid wordt aangevuld met:
„met vermelding van het tijdstip waarop de loods wordt
verlangd."
Artikel 83, het laatste lid wordt gelezen:
„Een loods hierin nalatig blijvende, wordt naar omstandig
heden gestraft met eene boete van f 1 tot f 7,50."
Artikel 36, het tweede lid vervalt.
Artikel 43 wordt gelezen :
„In de voeding aan boord der vaartuigen van het loodswezen
wordt door de bemanning zelf voorzien; voor zooveel de zeeloodsvaartuigen betreft, volgens regelen door den Minister van
Marine vast te stellen.
De uitgaven voor de voeding op de dagen dat de vaartuigen
in zee of varende zijn, worden door het Rijk vergoed door,
voorzooveel de bemanning der zeeloodsvaartuigen betreft, bij
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de vaststelling van de percentsgewijze aandeeleri in de loods
gelden met die uitgaven rekening te houden, en door aan de
bemanningen der overige vaartuigen op de dagen dat zij
varende zijn een voedinggeld uit te keeren: voor den schipper
van f 1 per dag en voor de overige opvarenden van f 0,60
per dag en per hoofd.
Eveneens zal aan de bemanning van een vaartuig op de
dagen, dat het wegens het ondergaan van herstellingen of het
verrichten van bijzondere diensten buiten de standplaats dier
bemanning verblijf houdt, een voedinggeld worden uitgekeerd
voor den schipper, loods en machinist van i' 1 en voor de
overige opvarenden van f 0,60 per dag en per hoofd."
Artikel 60, het tweede lid wordt gelezen:
„Indien naar meening van den gezagvoerder het schip niet
naar behooren is geloodst of de loods niet tijdig heeft ge
waarschuwd dat van het dieplood gebruik moest worden ge
maakt, moet de gezagvoerder daarvan in het certificaat mel
ding maken."
Artikel 62, sub 4°., wordt gelezen:
„Wanneer de gezagvoerder van een schip in zee of ter reede,
nadat de loods reeds aan boord is, met het onder zeil of onder
stoom gaan verwijlt, ofschoon weder, wind of getij zulks niet
beletten en het oponthoud langer duurt dan 2 uur gerekend
van het oogenblik dat de loods aan boord kwam, of wanneer het
vertrek van een schip uit een haven of dok, nadat de loods reeds
aan boord is, door omstandigheden, onafhankelijk van weder,
wind of getij wordt vertraagd en het oponthoud langer duurt
dan 2 uur, gerekend van het tijdstip waarop de loods aan
boord was verlangd."
Artikel 69 wordt gelezen:
„De loodsen zijn wegwijzers en raadgevers van de gezag
voerders.
De loodsen moeten zich onthouden van rechtstreeks ingrijpen
in het besturen van de schepen; als daar is: zelf commandeeren, de handel van de telegraaf hanteeren, den roerganger
vervangen, enz.
Zij zijn gehouden zich jegens de gezagvoerders en verdere
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aan boord zijnde personen beleefd en behoorlijk te gedragen,
op eene boete van f 2,50 tot f 7,50.
De gezagvoerders en verdere aan boord zijnde personen zijn
jegens den loods wederkeerig bescheidenheid verschuldigd."
Artikel 72 wordt gelezen:
„Bij hunne aan boord komst zijn de loodsen verplicht, in
overleg met den gezagvoerder, de hoogte te bepalen, waarop
het schip zich bevindt. Zij moeten vernemen naar den diepgang
des bodems, naar zijne bezeildheid, de afwijking van het kom
pas, en, zwaarden voerende, naar hun diepsteken, alsmede
naar de hoedanigheden en gebreken des bodems, ten einde bij
hun voorlichting van den gezagvoerder daarmede rekening te
houden. Bij verzuim worden zij gestraft met geheele of ge
deeltelijke inhouding van het aandeel in het loodsgeld.
Ingeval deze opgaven niet met de vereisclite nauwkeurig
heid door de gezagvoerders worden gedaan, zijn de loodsen
voor de daaruit ontstaande gevolgen niet verantwoordelijk."
Artikel 73 wordt gelezen:
„Indien de gezagvoerder de raadgevingen van den loods niet
opvolgt, is de loods voor de daaruit ontstaande gevolgen niet
verantwoordelijk.
Hij zal den gezagvoerder, zoo mogelijk in bijzijn van een
lid der scheepsbemanning, verklaren dat de veiligheid van het
schip gevaar loopt, hem naar zijn beste weten met raad
blijven dienen, en van het voorgevallene dadelijk verslag doen
aan den Commissaris ter standplaats van aankomst."
Artikel 74 wordt gelezen:
„Het wordt den loodsen uitdrukkelijk bevolen zich te over
tuigen dat het dieplood steeds voor het gebruik gereed ligt en
aan te geven wanneer daarvan een tijdig gebruik moet worden
gemaakt op straffe van geheele of gedeeltelijke inhouding van
het aandeel in het loodsgeld."
Artikel 78, 1ste regel, achter „verplicht" in te voegen: „den
gezagvoerder aanwijzing te geven ten aanzien van".
Artikel 79, 1ste lid, wordt gelezen:
„De loodsen zijn verplicht den gezagvoerder aanwijzing te
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geven ten aanzien van de geschiktste manoeuvres niet het
schip te maken om de beambten der in- en uitgaande rechten
aan boord te doen komen; zijnde het hun, zonder verlof, niet
geoorloofd mede te werken tot doorvaren, zonder dat de schepen
ingeklaard zijn, tenzij door stormweder of andere buitengewone
omstandigheden daartoe gedwongen; terwijl het uitvaren, zonder
uitgeklaard te zijn, nimmer geoorloofd is."
Onderscheidingsteekenen voor de loodsvaartuigen van de
verschillende Districten en Zeegaten.
(behoorende bij artt. 21, 22 en 23).
Jn het hoofd „Bijzonder teeken, te voeren aan den nok deigaffel, aantoonende het district, waartoe het loodsvaaituig
behoort" vervallen de woorden „te voeren aan den nok deigaffel,".
Het woord „standaard" in het bijschrift naast de ondeischeidingsteekenen n°. 2 en n°. 4 wordt vervangen door het
woord „wimpel".
De wimpel n°. 5 (zeegaten van Goedereede, Maas en Brouwers
haven 4de en 5de District) wordt vervangen door een wimpel
als aangegeven onder n°. 2 (Zeegaten der Monden van de Eems
lste District), met dit onderscheid dat het 3/4 gedeelte van
den wimpel niet blauw doch rood is gekleurd; daarbij wordt
het bijschrift „Elke kleur ter breedte van V2 kleed." gelezen:
„Elke kleur breed 7a kleed en ter lengte van l/4 van den wimpel."
Onze Minister van Marine is belast met de uitvoeiing van
dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en in afschrilt
medegedeeld zal worden aan den Raad van State, aan de
Algemeene Rekenkamer en aan Onze Ministers van Justitie,
van Binnenlandsche Zaken, van Financiën, van Waterstaat en
van Landbouw, Nijverheid en Handel tot informatie.
Het Loo, den 9den Juni 1914.
WILHELMINA.
De'Minister van Marine,
j. j. r a m b o n n e t .
Uitgegeven den zestienden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. o K T,

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

;N°. 223.)

H E S I J V I T van den llden Juni 1914, tot
schorsing van het besluit van den Baad der
gemeente Aarlanderveen van 12 Mei 1914,
strekkende tot invoeging van artikel 10, a, in
en wijziging van, het algemeen politiereglement
dier gemeente.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van 6 Juni 1914, n°. 4535, afdeeling Binnenlandsch
Bestuur, tot schorsing van het besluit van den Raad deigemeente Aarlanderreen dd. 12 Mei 1914, strekkende tot
invoeging van artikel 10, a, in, en wijziging van het algemeen
politiereglement dier gemeente, om te verbieden des Zondags voet
balwedstrijden te houden of voetbalspelen te houden, waartoe
aan het publiek met of zonder betaling toegang wordt verleend;
Overwegende, dat het wenschelijk is om, hangende het
onderzoek naar de wettigheid van dat besluit, het in werking
treden daarvan te voorkomen;
Gelet op de artikelen 153—155 der Gemeentewet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
bovenvermeld besluit van den Raad der gemeente Aarl anderveen tot 1 December 1914 te schorsen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belasi met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden
geplaatst.
Het Loo, den llden Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
CORT V. D. LINDEN.

Uitgegeven den zeven en twintigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

IN'. 224.)

B E S L U I T van den llden Juni 1914,
tot nadere aanvulling van het besluit op de
Indische Bestuursopleiding.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordrachten van Onzen Minister van Koloniën van
12 Maart 1914, Afdeeling D, n°. 45, en van 11 Mei 1914,
Afdeeling D, n°. 49;
Den Raad van State gehoord (adviezen van den 24sten Maart
1914, n°. 33, en van 26 Mei 1914, n°. 22);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 8 Juni 1914, Afd. D, n°. 7;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Benig artikel.
Het eerste lid van artikel 5, sub I, litt. e, van Ons besluit
op de Indische Bestuursopleiding (Nederlandsch Staatsblad 1907,
n°. 71, Indisch Staatsblad 1907, n°. 230), zooals die bepaling
luidt ingevolge Ons besluit van 2 Januari 1913, n°. 28 (Neder
landsch Staatsblad 1913, n°. 1, Indisch Staatsblad 1913, n°. 237),
wordt gelezen als volgt:
het eindexamen van de openbare handelsscholen met twee
jarigen cursus te Amsterdam, Groningen, Haarlem, Harlingen,
Rotterdam, TJtrecht, Vlissingen en Enschede (afdeeling van de
Nederlandsche school voor Nijverheid en Handel aldaar), van de
bijzondere handelsscholen met tweejarigen cursus van het
Canisius College te Nijmegen en het College St. Willebrord te
Katwijk aan den Rijn, van de handelsschool deel uitmakende
van de Middelbare school voor Handel en Administratie te
's-Gravenhage, en van de aan de Prins Hendrikschool te Batavia
verbonden openbare handelsschool met tweejarigen cursus.
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Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State
en aan de Algemeene Rekenkamer.
Het Loo, den llden Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Koloniën,
TH.

B.

PLEYTE.

Uitgegeven den zeven en twintigsten Juni 1914.
Be Minister van Justitie,
B.

OET.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(iS ,

li E § Li VIT van den 12den Juni 1914,
houdende machtiging tot uitgifte van schat
kistpromessen volgens de wet van 5 December
1881, (Staatsblad n°. 185).

WIJ WIL HELMIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Overwegende, dat het wenschelijk is maatregelen te nemen
ten einde 'sRijks kas, tijdelijk te kunnen versterken;
Gelet op artikel 1 der wet van 31 December 1913 (Staatsblad
n°. 477) houdende voorziening in het kas-tekort van den
Indischen dienst in 1914;
Gezien de artikelen 3 en 6 der wet van 5 December 1881
(Staatsblad n°. 185);
Op de voordracht van Onzen Minister van Financiën, van
den 9den Juni 1914, n°. 143, (Generale Thesaurie);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Eenig artikel.
Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd tot de uitgifte
van schatkistpromessen tot een bedrag van vijf millioen drie
honderd tachtig duizend gulden (f 5 380 000).
Onze Minister
van dit besluit,
Staatscourant zal
worden gezonden

van Financiën is belast met de uitvoering
dat gelijktijdig in het Staatsblad en in de
worden geplaatst en waarvan afschrift zal
aan de Algemeene Rekenkamer.

Het Loo, den 12den Juni 1914.
W I L H E L M I N A.

De Minister van Financiën,
BERTLING.

Uitgegeven den dertienden Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(IN i

van den 20sten Juni 1914, houdende
nadere voorziening in het kas-tekort van den
Indischen dienst in 1914.

tv ET

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodig
is de bij de wet van 31 December 1913 (Staatsblad n°. 477)
gestelde grens voor de overschrijding van het maximum der
bij artikel 26 der Indische Comptabiliteitswet bedoelde kredieten
uit te breiden, ten einde in het kas-tekort van den Indischen
dienst hier te lande te kunnen voorzien;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Onze Minister van Financiën wordt bevoegd verklaard om
boven de som van acht en dertig millioen gulden, in de wet
van 31 December 1913 (Staatsblad n°. 477) bepaald, gedurende
het jaar 1914 aan Onzen Minister van Koloniën kredieten te
openen voor betalingen ten behoeve van Nederlandsch-Indië
tot een bedrag van zeventien millioen gulden.
Onze Minister van Financiën zal in dat voorschot aan de
Indische kas mogen voorzien door uitgifte of beleening van
bewijzen van vlottende schuld, met inachtneming van de daar
omtrent bestaande of nog vast te stellen wettelijke bepalingen.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag van hare afkon
diging.
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministeriéele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Financiën,
BEET1IN0.

De Minister van Koloniën,
TH.

B.

PLEYTE.

Uitgegeven den drie en twintigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B.

OET.

É

;

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N". 227.)

I ! E S IJ U I T van den 20sten Juni 1914, hou

dende uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de wet van 4 April 1870
(Staatsblad n°. 62), laatstelijk gewijzigd bij
die van 15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 240); en
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad n°.185).
WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Overwegende dat het wenschelijk is maatregelen te treffen
ten einde 's Rijks kas tijdelijk te kunnen versterken;
Gelet op artikel 1 der wet van 31 December 1913 (Staats
blad n°. 477) houdende voorziening in het kastekort van den
Indischen dienst in 1914, zooals die is gewijzigd bij de wet
tot nadere voorziening in het kastekort van den Indischen
dienst in 1914;
Mede gelet op artikel 4 der wet van 31 December 1912
(Staatsblad n°. 466), en op artikel 4 der wet van 31 December
1913 (Staatsblad n°. 479);
Gezien art. 1, litt. b 2 en 4 der wet van 4 April 1870
(Staatsblad n°. 62), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15
Juli 1912 (Staatsblad n°. 240) en de artikelen 3 en 6 der wet
van 5 December 1881 (Staatsblad n°. 185);
Op de voordracht van Onzen Minister van Financiën van
den 19 Juni 1914, n°. 119 (Generale Thesaurie);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1.
Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd tot de uitgifte
van schatkistbiljetten en schatkistpromessen tot een gezamenlijk
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bedrag van vier en twintig millioen gulden (f 24 000 000) welke
uitgifte is gegrond tot een bedrag van twintig millioen gulden
op de wet houdende voorziening in het kastekort van den
Indischen dienst in 1914, tot een bedrag van drie millioen
gulden op de middelenwet voor 1913, en voor een bedrag van
een millioen gulden gulden op de middelenwet voor 1914.
Artikel 2.
De rente der ingevolge het vorige artikel uit te geven
schatkistbiljetten wordt zoolang daaromtrent, niet anders is
beschikt, bepaald op vier ten honderd in het jaar.
Onze Minister
van dit besluit,
Staatscourant zal
worden gezonden

van Financiën is
dat gelijktijdig in
worden geplaatst
aan de Algemeene

belast met de uitvoering
het Staatsblad en in de
en waarvan afschrift zal
Rekenkamer.

Het Loo, den 20sten Juni 1914.
W I L H E L K I i\ A.
De Minister van Financiën,
BEETLISG.

Uitgegeven den drie en twintigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B.

ORT.

i

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 228.) w e T

van den 20sten Juni 1914, houdende
verhooging van het vierde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1913.

WIJ WIL HELMIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de nood
zakelijkheid is gebleken van eene verhooging van het IVde
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar ] 913, zooals
dit is vastgesteld bij de wet van 20 Februari 1913 (Staatsblad
n°. 68) en verhoogd en aangevuld bij de wetten van 20 Juni
1913 (Staatsblad n°. 295) en 1 December 1913 (Staatsblad
n°. 426);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De navolgende artikelen van het IVde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1913 worden verhoogd als volgt:
Artikel 44. Grondstoffen, behalve hetgeen ingevolge artikel
24 voor de kleeding der rijksveldwacht wordt aangekocht,
bereidingsmiddelen, werktuigen, gereedschappen en verdere
benoodigdheden voor den arbeid in de gestichten ten behoeve
van het Rijk (de gestichten zelve uitgezonderd) en van parti
culieren, de kosten, uit de keuring van goederen voortvloeiende,
zoomede voor vakonderwijs aan gevangenen en verpleegden,
met vijf en tachtig duizend gulden (f 85 000) en alzoo gebracht
op zevenhonderd vijf en tachtig duizend gulden (f 785 000).
Artikel 65. Subsidiën aan vereenigingen, stichtingen of
instellingen van weldadigheid, als bedoeld bij de artikelen 12
en 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad n°. 64),
daarvoor in de plaats tredende kosten van verpleging in krank-
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zinnigengestichten, ziekenhuizen of andere inrichtingen; kosten
onvermijdelijk voortvloeiende uit het overlijden van minder
jarigen, als hierbij bedoeld, en kosten hunner begrafenis, met
honderd vijftig duizend gulden (f 150 000) en alzoo gebracht
op één millioen driehonderd vijftig duizend gulden (f 1 350 000).
Artikel 79. Onderhoud van de gebouwen ten dienste van
de rechtscolleges en kantongerechten, van den Centralen Raad
van Beroep en van de Raden van Beroep voor de ongevallen
verzekering, van de gevangenissen en de Rijkswerkinrichtingen
en van de Rijksopvoedingsgestichten en van de tuchtscholen,
alles met de daarbij behoorende en andere ambtenaarswoningen,
terreinen, omrasteringen, getimmerten, wegen, bruggen, vaarten,
grachten en verdere werken; kosten van vertimmeringen en
uitbreidingen daaraan ; aanschaffing van de daarvoor benoodigde
materialen; kosten van aankoop van gebouwen en terreinen;
kosten van inrichting van bergplaatsen voor gerechtelijke
archieven en notarieele stukken, kosten van waterverbruik in
rechtsgebouwen, met zeven duizend gulden (f 7000) en alzoo
gebracht op honderd tachtiq duizend zeshonderd qulden
(f 180 600).
Artikel 2.
Ten gevolge van artikel 1 dezer wet worden de totalen van
de Vilde, YlIIste en IXde afdeeling van het IVde hoofdstuk
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913 respectievelijk
verhoogd met vijf en tachtig duizend gulden (f 85 000); honderd
vijftig duizend gulden (f 150 000) en zeven duizend gulden
(f 7000) en wordt het eindcijfer van dit hoofdstuk verhoogd
met tweehonderd twee en veertig duizend gulden (f 242 000).
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B.

oET.

Uitgegeven den tweeden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. o ET.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N\ 229.)

W K T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van G. S. van Krieken.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN. PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Gerardus
Samuel van Krieken aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat "Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Gerardus Samuel van Krieken, geboren te Rotterdam,
provincie Zuidholland, den 29 Augustus 1864, teekenleeraar
wonende te Oporlo (Portugal).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op een nader door 'Ons te
bepalen dag.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMIN A.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zt.enden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Verbeterd blad.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DEK NEDERLANDEN.

(N°. 230.)

IF JE T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van A. C. Jonckheere.

W IJ W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE G ODS, K ONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Amandus
Cyrile Jonckheere aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan""bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Amandus Cyrile Jonckheere, geboren te Sint-Kruis (België) den
19 September 1875, loodgieter, wonende te Aardenburg, pro
vincie Zeeland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 231.) W E T

van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. Delhaes, weduwe van
H. D. L. Kocks.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johanna
Delhaes, weduwe van Hubert Dionis Lodewijk Kocks, aan Ons
een verzoek om naturalisatie heeft ingediend, met overlegging
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap en
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Juli
1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Johanna Delhaes, weduwe van Hubert Dionis Lodewijk
Kocks, geboren te Düren (Pruisen) den 28 September 1861,
koopvrouw, wonende te Aken (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N*i

W E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. de la Lande Cremer.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Jacobus de
la Lande Cremer aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met ge
meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Jacobus de la Lande Cremer, geboren te Bolsward (pro
vincie Friesland) den 17 December 1862, ambtenaar bij de
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, wonende te Huizum,
gemeente Leeuwarderadeel. provincie Friesland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N#. 233.)

I V E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. A. Rouland.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann
Andreas Rouland aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld
in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Johann Andreas Rouland, geboren te Oespel (Pruisen) den
25 Juni 1877, leidekker, wonende te Schinnen, provincie
Limburg.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo. den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
Be Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HST

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 234.)

W E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van M. R. Simon.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Michael
Richard Simon aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Michael Richard Simon, geboren te Keulen (Pruisen) den
24 Januari 1890, koopman, wonende te Amsterdam, provincie
Noordholland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 235.),T

van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van H. J. H. Eigl.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GEATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wy in overweging genomen hebben, dat Herbert
Josef Hans Eigl aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Herbert Josef Hans Eigl, geboren te München (Beieren)
den 15 Maart 1877, technisch instructeur bij den pandhuisdienst te Soerabaia (Ned. Oost-Indië), wonende aldaar.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

*

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
Be Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N\ 236.) „

T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van A. Stauvermann.

WIJ WI LHELMIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Anton
Stauvermann aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft in
gediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Anton Stauvermann, geboren te Naendorf-MeteTerï (Pruisen)
den 12 November 1881, koetsier, wonende te Simpelveld, pro
vincie Limburg.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 237.)

W E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. H. Königsfeld.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann
Heinrich Königsfeld aan Ons een verzoek om naturalisatie
heeft ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, be
doeld in art. 3 der wet van 12 December 1892 {Staatsblad.n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en mot
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
vei'staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Johann Heinrich Königsfeld, geboren te Duisburg (Pruisen)
den 31 Januari 1860, koopman, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N • 238.)

tv KT van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van P. L. Schnitzeler.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Franz
Leonard Schnitzeler aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Franz Leonard Schnitzeler, geboren te Herzogenrath (Pruisen)
den 29 Augustus 1879, slager, wonende te Kerkrade, provincie
Limburg.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan do nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N°. 239.)

„ JE T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van U. C. Knotnerus Klaassen.

"WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-N ASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dal Ubbo Cornelius
Knotnerus Klaassen aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Ubbo Cornelius Knotnerus Klaassen, geboren te Bunde
(Pruisen) den 19 Januari 1852, koopman in fourageartikelen,
wonende te Duisburg (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(F. 240.) If' ü

van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van K. Ursem.

WIJ W1LHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Koenraad
TJrsem aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend,
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Koenraad Ursem, geboren te Harenkarspel, provincie Noord
holland, den 26 Maart 1866, landbouwer, wonende te Heerhugowaard, provincie Noordholland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
W I L H E L MI N A.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 241.)

W E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van M. de Ciaves.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Meriatm
de Ciaves aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft in
gediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268). op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Meriam de Ciaves, geboren te Smyrna (Aziatisch Turkije)
den 18 Juli 1879, zonder beroep, wonende te Smyrna (Aziatisch
Turkije).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen. Autoriteiten,
Colleges eh Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N°. 242.)

W E T van den SOsten Juni 1914, houdende
naturalisatie van G. De Rudder.

WIJ WIL HELMIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Gustavus
De Rudder aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij" deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Gustavus De Rudder, geboren te Gent (België) den 18 De
cember 1872, Adjudant-onderofficier-ordonnans in Onzen dienst,
wonende te 's Gravenhage, provincie Zuidholland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
B. ' ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N\ 243.)

ff" E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van H. J. Schiffers.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Heinrich
Joseph Schiffers aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft inge
diend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art,
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Heinrich Joseph Schiffers, geboren te Aken (Pruisen) den
4 Januari 1868, werkman, wonende te Aken (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HKT

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N\ 244.)

II E T van den 20-sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van W. A. Broecheler.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Wilhelm
Andreas Broecheler aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art, 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Wilhelm Andreas Broecheler, geboren te Lemiers (Pruisen)
den 8 October 1862, landbouwer, wonende te Lemiers {Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N\ 245.)

W E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. B. B. Meijring.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN , PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann
Bernard Burchard Meijring aan Ons een verzoek om natu
ralisatie heeft ingediend, met overlegging van de bewijsstukken,
bedoeld in art. 8 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad
n°. 268), op het Nederlanderschap en het ingezetenschap,
laatstelyk gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad
n° 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Johann Bernard Burchard Meijring, geboren te Wesuwe
(Pruisen) den 16 Augustus 1859, handelsreiziger, wonende te
Hoogezand, provincie Groningen.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N*. 246.)

I V E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van M. E. Guistain.

WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-N ASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Michael
Engelbert Guistain aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Michael Engelbert Guistain, geboren te Kettenis (Pruisen)
den 3 Februari 1877, landbouwer, wonende te St. Vith (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N°. 247.)

I V E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van W. K. Toutlemonde.

WIJ WILHELMEN A, BIJ DE GEATIE GODS, KONINGIN DEE
NEDEELANDEN, PEINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Willem
Karei Toutlemonde aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Willem Karei Toutlemonde, geboren te Bergen op Zoom
den 19 Februari 1847, zonder beroep, wonende te Apeldoorn,
provincie Gelderland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie.
B. OET.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. OET.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
'

24:8i)

ff e T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van E. Büchenbacher.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEK
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
AlzooWij in overweging genomen hebben, dat Emanuel Büchen
bacher aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend,
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is hét, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Emanuel Büchenbacher, geboren te Fürth (Beieren) den
6 Januari 1861, koopman, wonende te Amsterdam, provincie
Noordholland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N°. 249.)

W E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van R. H. Stoffel en.

WIJ WIL HELMIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN , PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Rütger Heinricli Staffelen aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft inge
diend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Rütger Heinrich Staffelen, geboren te Kessel (Pruisen) den
26 Juni 1878, hotelhouder, wonende te Millingen, provincie
Gelderland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HKT

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 250.)

W E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van H. J. Reuters.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GHATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Heinrich
Joseph Reuters atin Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld
in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Heinrich Joseph Reuters, geboren te Bardenberg (Pruisen)
den 10 Mei 1876, mijn opzichter, wonende te Heerlen, provincie
Limburg.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAlï

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N\ 251.)

W E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van C. Meyers.

WIJ WILHELM IN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, clie deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Christian
Meyers aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend,
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Christian Meyers, geboren te Aken (Pruisen) den 18 April
1875, fabrieksarbeider, wonende te Laurensberg (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAK HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 252.)

van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van A. G. Meyers.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Anna Gertrud
Meyers aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend,
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Anna Gertrud Meyers, geboren te Aken (Pruisen) den
30 October 1877, naaister, wonende te Laurensberg (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 253.)

fff" K T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van II. B. Bindels.

WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN , PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Hubert
Btrnhard Bindels aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Géneraal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Hubert Bemhard Bindels, geboren te Aken (Pruisen) den
1 Maart 1874, schrijnwerker, wonende te Würselen (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 254.)

ir E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van C. N. M. Neuerburg.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Clemens
Nicolas Maria Neuerburg aan Ons een verzoek om naturalisatie
heeft ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld
in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Clemens Nicolas Maria Neuerburg, geboren te Bonn (Pruisen)
den 10 Februari 1852, koopman, wonende te Rotterdam,
provincie Zuidholland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N#. 255.)

W E T van den 20sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van H. E. Goldschmitz.

WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN. PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Helene
Elisabeth Goldschmitz aan Ons een verzoek om naturalisatie
heeft ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld
in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bii deze verleend
aan Helene Elisabeth Goldschmitz, geboren te Hannover (Pruisen)
den 25 Maart 1880, machineschrijfster, wonende te Hannover
(Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
H ET van den 20sten Juni 1914, houdende

naturalisatie van J. G. Crone.
WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DF.R
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of liooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann
Gerhard Crone aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft inge
diend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3
I der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
[ gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden on
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Johann Gerhard Crone, geboren te Ermke (Oldenburg) den
1 April 1855, los werkman, wonende te Rotterdam, provincie
Zuidholland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. OHT.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie.
B. ORT.

STAATSBLAD
VAlï

HET

KONINKRIJK DEK NEDERLANDEN.

(N°. 257.)

H' E

ï'

van den 20sten Juni 1914, houdende

goedkeuring van het den 23sten Januari 1912
te 's-Gravenhage tusschen Nederland en
andere Staten gesloten opiumverdrag.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zulleu zien of liooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het den
23sten Januari 1912 te 's Gravenhage tusschen Nederland en
andere Staten gesloten Opiumverdrag bepalingen inhoudt,
wettelijke rechten betreffende;
Gelet op het tweede lid van artikel 59 der Grondwet;
Zoo is het, dat TV ij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.
Het nevens deze wet in afdruk gevoegde, den 23sten Januari
1912 te 's Gravenhage tusschen Nederland en andere Staten
gesloten Opiumverdrag wordt goedgekeurd.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori-
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teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering daarvan de liand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Buitenlandsche Zaken,
j. L o U D o N.

De Minister van Koloniën,
TH.

B. P L E Y T E.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
COET V. D. LINDEN.

De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
T R E U B.

De Minister van Financiën,
BERTLING.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. o E T.

OO
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CONVENTION INTERNATIONALE DE L'OPIUM.

Sa Majesté 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au
nom de 1'Empire allemand; le Président des Etats-Unis
d'Amérique; Sa Majesté 1'Empereur de Chine; le Président
de la République fran§aise; Sa Majesté le Roi du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au dela des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté
le Roi d'Italie; Sa Majesté 1'Empereur du Japon; Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté Impériale le Schah de
Perse; le Président de la République portugaise; Sa Majesté
1'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Siam,
désirant marquer un pas de plus dans la voie ouverte par
la Commission Internationale de Shanghai de 1909;
résolus a poursuivre la suppression progressive de 1'abus
de 1'opium, de la morphine, de la cocaïne ainsi que des
drogues préparées ou dérivées de ces substances donnant lieu,
ou pouvant donner lieu, a des abus analogues;
considérant la nécessité et le profit mutuel d'une entente
internationale sur ce point;
convaincus qu'ils rencontreront dans eet effort humanitaire
1'adhésion unanime de tous les Etats intéressés,
ont résolu de conclure une Convention a eet effet, et ont
nommé pour Leurs Plénipotentiaires, a savoir:
Sa Majesté 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:
Son Excellence M. FELIX DE MULLER, Son conseiller in time
actuel, Son envové extraordinaire et ministre plénipotentiaire
a La Haye;
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M. DELBRÜCK, Son conseiller supérieur intime de Régence;

M. Ie Dr. G RUNEN WAI.D, Son conseiller actuel de légation;
M. Ie Dr. IVEBP, Son conseiller intime de Régence, direc
teur a 1'Office Impérial de santé;
M. Ie Dr. RÖSSLER, consul Impérial a Canton.
Le Président des Etats-Unis d'Amérique:
M. 1'Evêque CHARLES H. BRENT;
M. HAMILTON WRIGHT;
M. H. J. FINGER.

Sa Majesté 1'Empereur de Chine:
Son Excellence M. LIANG CH'ENG, Son envoyé extraordi
naire et ministre plénipotentiaire a Berlin.
Le Président de la République francais©:
M. HENRI BRENIER, inspecteur-conseil des services agricoles

et commerciaux de 1'Indo-Chine;
M. PIERRE GÜESDE, administrateur des services civils de
rindo-Chine.
Sa Majesté le Roi du Royaume-TJni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques
au dela des Mers, Empereur des Indes:
ïhe Right-Honourable Sir CECIL CLEMENTI SMITH, G. C.
M. G., membre du conseil privé;
Sir WILLIAM STEVENSON MEYER, K. C. I. E., secrétaire en
chef du Gouvernement de Madras;
M. WILLIAM GRENFELL MAX-MÜLLER, C. B., M. Y. O.,

Son conseiller d'ambassade;
Sir WILLIAM JOB COLLINS, M. D., deputy-lieutenant du
Comité de Londres.
Sa Majesté le Roi d'Italie:
Son Excellence M. le Comte J. SALLIER DE LA TOUR, Due
de Calvello, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipo
tentiaire a La Haye.
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Sa Majesté 1'Empereur du Japon:
Sou Excellence M. AIHAHO SATO, Son envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire a La Haye;
M. Ie Dr. ÏOMOE TAKAGÏ, ingénieur du Gouvernementgénéral de Formose;
M. Ie Dr. KOTARO NISHIZAKI, specialiste technique, attaché
au laboratoire des services hygiéniques.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
M. J. T. CREMER, Son ancien ministre des colonies, prési
dent de la compagnie néerlandaise de commerce;
M. C. TH. VAN DEVENTER, membre de la première cliambre
des Etats-Généraux;
M. A. A. DE JONGH, ancien inspecteur-général, chef du
service de la régie de 1'opium aux Indes néerlandaises;
M. J. G. SCHETJRER, membre de la seconde chambre des
Etats-Généraux;
M. W. G. VAN WETTÜM, inspecteur de la régie de 1'opium
aux Indes néerlandaises.

Sa Majesté Impériale le Schali de Perse:
MIRZA MAHMOUD KHAN, secrétaire de la légation de Perse

a La Haye.
Le Président de la République Portugaise:
Son Excellence M. ANTONIO MARIA BARTHOLOJIEU FERREIRA, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire a
La Haye.
Sa Majesté 1'Empereur de toutes les Russies:
Son Excellence M. ALEXANDRE SAVINSKI, Son maitre de
cérémonies, Son conseiller d'état actuel, Son envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire a Stockholm.
Sa Majesté le Eoi de Siam:
Son Excellence PHYA AKHARAJ YARADHARA, Son envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire a Londres, La
Haye, et Bruxelles;
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M. W m. J . A hcheh, C. M. G . , Son conseiller de légation,
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouves
en bonne et düe forme, sant convenus de ce qui suit:
C H A P I T E E T.
Opium brut.
Définition. Par opium brut 011 entend:
Ie suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot
somnifère (Papaver somniferum), et n ayant subi que les
manipulations nécessaires a son empaquetage et a son
transport.
Article Premier.
Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou des
règlements efficaces pour le controle de la production et de
la distribution de 1'opium brut, a moins que des lois ou des
règlements existants n'aient déja régie la matière.
Article 2.
Les Puissances Contractantes limiteront, en tenant compte
des différences de leurs conditions commerciales, le nombre
des villes, ports ou autres localités par lesquels 1'exportation
ou 1'importation de 1'opium brut sera permise.
Article 3.
Les Puissances Contractantes prendront des mesures:
a. pour empêcher 1'exportation de 1'opium brut vers les
pays qui en auront prohibé 1'entrée, et
b. pour contröler 1'exportation de 1'opium brut vers les
pays qui en limitent 1'importation,
a moins que des mesures existantes n aient déja réglé la
matière.
Article 4.
Les Puissances Contractantes édicteront des règlements
prévoyant que chaque colis contenant de 1'opium brut destiné
a 1'exportation sera marqué de manière a indiquer son contenu, pourvu que 1'envoi excède 5 kilogrammes.
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Article 5.
Les Puissances Contractantes iie permettront l'importation
et 1'exportation de l'opium brut que par des personnes düment
autorisées.
CHAPITRE II.
Opium préparé.
Défiiiition. Par opium préparé on entend:
Le produit de 1'opium brut, obtenu par une série d'opérations spéciales, et en particulier par la dissolution, 1'ébullition, le grillage et la f'ermentation, et ayant pour but de le
transformer en extrait propre a la consommation.
L'opium préparé comprend le dross et tous autres résidus
de l'opium fumé.
Article 6.
Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour
la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de 1'usage de l'opium préparé, dans la
limite des conditions différentes propres a chaque pays, a
moins que des mesures existantes n'aient déja réglé la matière.
Article T.
Les Puissances Contractantes prohiberont 1'importation et
1'exportation de l'opium préparé; toutefois, celles qui ne sont
pas encore prêtes a proliiber immédiatement 1'exportation de
l'opium préparé, la prohiberont aussitöt. que possible.
Article 8.
Les Puissances Contractantes qui ne sont pas encore prêtes
a prohiber immédiatement 1'exportation de l'opium préparé:
a. restreindront le nombre des villes, ports ou autres
localités par lesquels l'opium préparé pourra être exporté;
b. prohiberont 1'exportation de l'opium préparé vers les
pays qui en interdisent actuellement, ou pourront en interdire
plus tard, 1'importation;
c.

défendront, en attendant, qu'aucun ophim préparé soit
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envoyé a uil pays qui désire en restreindre 1'entrée, a moiiis
que 1'exportateur ne se conforme aux règlements du pays
importateur;
d. prendront des niesures pour que chaque colis exporté,
contenant de 1'opium préparé, porte une marqué spéciale indiquant la nature de son contenu;
e. ne permettront 1'exportation de 1'opium préparé que
par des personne^spécialement autorisées.
CHAPITEE III.
Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.
Définitions.

Par opium médicinal on entend:

1'opium brut qui a été chauffé a 60° centigrades et ne contient pas moins de 10 pour cent de morphine, qu'il soit ou
non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières
neutres.
Par morphine on entend:
le principal alcaloïde de 1'opium, ayant la formule chimique Ci7 H19 N 03.
Par cocaïne on entend:
le principal alcaloïde des feuilles de 1'Erythroxylon Coca,
ayant la formule C17 H21 N 04.
Par héroïne on entend:
la diacetyl-morphine, ayant la formule C2l H23 N 05.
Article 9.
Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou des
règlements sur la pharmacie de fagon a limiter la fabrication, la vente et 1'emploi de la morphine, de la cocaïne et de
leurs seis respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, a
moins que des lois ou des règlements existants n'aient déja
réglé la matière. Elles coopéieront entr'elles afin d'empêclier
1'usage de ces drogues pour tout autre objet.
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Article 10.
Les Puissances Contractantes s'efforceront de controler, ou
de faire controler, tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et
leurs seis respectifs, ainsi que les batiments ou ces personnes
exercent cette industrie ou ce commerce.
A eet effet, les Puissances Contractantes s'efforceront
d'adopter, ou de faire adopter, les mesures suivantes, a moins
que des mesures existantes n'aient déja réglé la matière:
a . limiter aux seuls établissements et locaux qui auront
été autorisés a eet effet la fabrication de la morpbine, de la
cocaïne et de leurs seis respectifs, ou se renseigner sur les
établissements et locaux oü ces drogues sont fabriquées, et
en tenir un régistre;

b . exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent,
distribuent et exportent la morpbine, la cocaïne et leurs seis
respectifs soient munis d une autorisation ou d un permis
pour se livrei' a ces opérations, ou en fassent une declaration
officielle aux autorités compétentes;
c. exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres
des quantités fabriquées, des importations, des ventes, de
toute autre cession et des exportations de la morpbine, de la
cocaïne et de leurs seis respectifs. Cette règle ne s'appliquera
pas forcément aux preseriptions médicales et aux ventes faites
par des pharmaciens düment autorisés.
Article 11.
Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour
prohiber dans leur commerce intérieur toute cession de mor
phine, de cocaïne et de leurs seis respectifs a toutes personnes
non autorisées, a moins que des mesures existantes n aient
déja réglé la matière.
Article 12.
Les Puissances Contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions, s'efforceront de restreindre aux
personnes autorisées 1'importation de la morphine, de la
cocaïne et de leurs seis respectifs.
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Article 13.
Les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de
faire adopter, des mesures pour que 1'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs seis respectifs de leurs pays,
possessions, colonies et territoires a bail vers les pays, possessions, colonies et territoires a bail des autres Puissances Con
tractantes n'ait lieu qu'a la destination de personnes ayant
reQU les autorisations ou permis prévus par les lois ou règlements du pays importateur.
A eet effet tout Gouvernement pourra communiquer, de
temps en temps, aux Gouvernements des pays exportateurs
des listes des personnes auxquelles des autorisations ou permis
d'importation de morphine, de cocaïne et de leurs seis respec
tifs auront été accordés.
Article 14.
Les Puissances Contractantes appliqueront les lois et règlemeats de fabrication, d'importation, de vente ou d'exportaiion de la morphine, de la cocaïne et de leurs seis respectifs:
a)

a 1'opium médicinal;

b) a toutes les préparations (officinales et non-officinales,
y compris les remèdes dits anti-opium), contenant plus de
0,2 % de morpliine ou plus de 0,1 % de cocaïne;
c ) a 1'héroïne, ses seis et préparations contenant plus de
0,1 % d'héroïne;
d ) a tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne
ou de leurs seis respectifs, ou a tout autre alcaloïde de 1'opium,
qui pourrait a la suite de recherches scientif'iques, généralement reconnues, donner lieu a des abus analogues et avoir
pour résultat les mêmes effets nuisibles.
CHAPITEE IV.
Article 15.
Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine
(Treaty Powers) prendront, de concert avec le Gouvernement
chinois, les mesures nécessaires pour empêcher 1'entrée en
contrebande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colo-
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nies d'Extrême Oriënt et sur les territoires a bail qu'ils
occupent en Cliine, de 1'opium brut et préparé, de la morpliine, de la cocaïne et de leurs seis respectifs, ainsi que des
substances visées a 1'article 14 de la présente Convention.
De son cöté le Gouvernement chinois prendra des mesures
analogues pour la suppression de la contrebande de 1'opium
et des autres substances visées ci-dessus, de la Chine vers les
colonies étrangères et les territoires a bail.
Article 16.
Le Gouvernement cliinois promulguera des lois pharmaceutiques pour ses sujets, réglementant la vente et la distribution
de la morpbine, de la cocaïne et de leurs seis respectifs et des
substances visées a 1'article 14 de la présente Convention, et
communiquera ces lois aux Gouvernements ayant des traités
avec la Chine, par 1'intermédiaire de leurs représentants
diplomatiques a Peldn. Les Puissances Contractantes ayant
des traités avec la Chine examineront ces lois, et, si elles les
trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour
qu'elles soient appliquées a leurs nationaux résidant en Chine.
Article 17.
Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la
Chine entreprendront d'adopter les mesures nécessaires pour
restreindre et pour contröler 1'habitude de fumer 1'opium
dans leurs territoires a bail, „settlements" et concessions en
Chine, de supprimer pari passu avec le Gouvernement chiuois
les fumeries d'opium ou établissements semblables qui pourront y exister encore, et de prohiber 1'usage de 1'opium dans
les maisons d'amusement et les maisons publiques.
Article 18.
Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine
prendront des mesures effectives pour la réduction graduelle,
•pari passu avec les mesures effectives que le Gouvernement
cliinois prendra dans ce merrie but, du nornbre des boutiques,
destinées a la vente de 1'opium brut et préparé, qui pourront
encore exister dans leur-s territoires a bail, „settlemcnts" et
concessions en Chine. Elles adopteront des mesures efficaces
pour la restriction et le controle du commerce de détail de
1'opium dans les territoires a bail, „settlements" et conces
sions, a moins que des mesures existantes n'aient déja réglé
la matière.
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Article 19.
Les Puissances Contractantes qui possèdent des bureaux de
poste en Chine adopteront des mesures efficaces pour interdire
rimportation illegale en Chine, sous forme de colis postal,
tout aussi bien que la transmission illegale d'une localité de
la Chine a une autre localité par 1'intermédiaire de ces
bureaux de l'opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et
de la cocaïne et de leurs seis respectifs et des autres substances
visées a 1'article 14 de la présente Convention.
CHAPITEE Y.
Article 20.
Les Puissances Contractantes examineront la possibilité
d'édicter des lois ou des règlements rendant passible de peines
la possession illegale de l'opium brut, de l'opium préparé, de
la morpliine, de la cocaïne et de leurs seis respectifs, a moins
que des lois ou des règlements existants n'aient déja réglé la
matière.
Article 21.
Les Puissances Contractantes se communiqueront, par
1'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas:
a. les textes des lois et des règlements administratifs exis
tants, concernant les matières visées par la présente Conven
tion, ou édictés en vertu de ses clauses;
b. des renseignements statistiques en ce qui concerne le
commerce de l'opium brut, de l'opium préparé, de la mor
phine, de la cocaïne et de leurs seis respectifs, ainsi que des
autres drogues, ou leurs seis, ou préparations, visés par la
présente Convention.
Ces statistiques seront fournis avec autant de détails et dans
un délai aussi bref que 1'on considérera comme possibles.
CHAPITEE VI.
Dispositions finales.

Article 22.
Les Puissances non représentées a la Conférence seront
admises a signer la présente Convention.
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Dans ce but, le Gouvernement des Pays-Bas invitera, immédiatement après la signature de la Convention par les Plénipotentiaires des Puissances qui ont pris part a la Conférence,
toutes les Puissances de 1'Europe et de 1'Amérique non représentées a la Conférence, a savoir:
la République Argentine; 1'Autricke-Hongrie; la Belgique;
la Bolivie; le Brésil; la Bulgarie; le Chili; la Colombie; le
Costa-Rica; la République de Cuba; le Danemark; la Répu
blique Dominicaine; la République de 1'Equateur; 1'Espagne;
la Grèce; le Guatemala; la République d'Haïti; le Honduras;
le Luxembourg; le Mexique; le Monténégro; le Nicaragua;
la Xorvège; le Panama; le Paraguay; le Pérou; la Roumanie;
le Salvador; la Serbie; la Suède; la Suisse; la Turquie; 1'TJruguay; les Etats-Unis du Yénézuéla
a désigner un Délégué muni des pleins pouvoirs nécessaires
pour signer, a La Haye, la Convention.
La Convention sera munie de ces signatures au moyen d'un
„Protocole de signature de Puissances non représentées a la
Conférence", a ajouter après les signatures des Puissances
représentées et mentionnant la date de chaque signature.
Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois a
toutes les Puissances signataires avis de chaque signature
supplémentaire.
Article 23.
Après que toutes les Puissances, tant pour elles-mêmes que
pour leurs possessions, colonies, protectorats et territoires a
bail, auront signé la Convention ou le Protocole supplémen
taire visé ci-dessus, le Gouvernement des Pays-Bas invitera
toutes les Puissances a ratifier la Convention avec ce Pro
tocole.
•
Dans le cas oü la signature de toutes les Puissances invitées
n'aurait pas été obtenue a la date du 31 décembre 1912, le
Gouvernement des Pays-Bas invitera immédiatement les Puis
sances signataires a cette date, a désigner des Délégués pour
procéder, a La Haye, a 1'examen de la possibilité de déposer
néanmoins leurs ratifications.
La ratification sera faite dans un délai aussi court que
possible et déposée a La Haye au Ministère des Affaires
Etrangères.
Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois avis
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aux Puissances signataires des ratif'ications qu'il aura revues
dans 1'intervalle.
Aussitöt que les ratif'ications de toutes les Puissances signa
taires, tant pour elles-mêmes que pour leurs colonies, possessions, protectorats et territoires a bail, auront été revues par
le Gouvernement des Pays-Bas, celui-ci notifiera a toutes
les Puissances qui auront ratifié la Convention la date a
laquelle il aura reQU le dernier de ces actes de ratification.
Article 24.
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après
la date mentionnée dans la notification du Gouvernement des
Pays-Bas, visée au dernier alinea de 1'article précédent.
A 1'égard des lois, règlements et autres mesures, prévus par
la présente Convention, il est convenu que les pro jets requis
a eet ef'fet seront rédigés au plus tard six mois après 1'entrée
en vigueur de la Convention. En ce qui concerne les lois,
elles seront aussi proposées par les Gouvernements a leurs
Parlements ou Corps Législatifs dans ce même délai de six
mois, et en tout cas a la première session qui suivra 1'expiration de ce délai.
La date a partir de laquelle ces lois, règlements ou mesures
entreront en vigueur fera 1'objet d'un accord entre les Puis
sances Contractantes sur la proposition du Gouvernement des
Pays-Bas.
Dans le cas ou des questions surgiraient relatives a la rati
fication de la présente Convention, ou a la mise en vigueur,
soit de la Convention, soit des lois, règlements et mesures
qu'elle comporte, le Gouvernement des Pays-Bas, si ces
questions ne peuvent pas être résolues par d'autres moyens,
invitera toutes les Puissances Contractantes a désigner des
Délégués qui se réuniront a La Haye pour arriver a un accord
immédiat sur ces questions.
Article 25.
S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voulüt
dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée
par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera
immédiatement copie certifiée conforme de la notification a
toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date a
laquelle il 1'a recue.
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La dénonciation ne produira ses effets qu'a 1'égard de la
Puissance qui 1'aura notifiée et un an après que la notification
en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente
Convention de leurs signatures.
Fait a La Have, le 23 janvier mil neuf cent douze, en
seul exeinplaire, qui restera déposé dans les archives du Gou
vernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées confermes, seront remises par la voie diplomatique a toutes les
Puissances représentées a la Conférence.
(F. DE MULLER.
:

Pour l'Allemagne. ]DELBRÜCK.
( GKUNENWALD.

I „

,

,

( CHARLES H. BRENT.

Pour les Etats-)
hTOS
! üms d Amerique. j uENRY j.

| Pour la Chine

Whight_
Finger.

. LIANG CHENG.

Pour la France . H. BRENIER.

I Sous réserve d'une ratification, ou d'une
< dénonciation, éventuellementséparée etspéciale
(en ce qui concerne les Protectorats francais.
1

/W

S

MFVTTR

„

,

iw. G. MAX
(rranae- 1 Ar..
, MULLER.

Sous réserve de la déclaration suivante:
Les articles de la présente Convention, si elle
est ratifiëe par le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique, s'appliqueront a 1'Empire des Indes
Britanniques. a Ceylan. aux Etablissements des
Détroits, a Hong Kong et a Wei-hai-wei, sous
Itous les rapports, de la même facjon qu'ils ap\ pliqueront au Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et
d'Irlande; mais le Gouvernement de Sa
Majesté Britannique se réserve le droit de signer
ou de dénoneer séparément ladite Convention
au nom de tout Dominion, Colonie, Dépendance
ou Protectorat de Sa Majesté autre que ceux
qui ont été spécifiés.

Pour la
p ,
nrviuyitf' .

.

•JWTTTTA-VT

Pour l'ltalie

.

. G. DE LA TOUR CALVELLO.

itiimnji
\ COLLINS.

IOR

IAIMARO SATO.

Pour le Japon

. TOMOE TAKAGI,
(KOTARO NISHIZAKI.

/J. T. CREMER.
C. TH. VAN DEVENTER.
Pour les Pays-Bas
l . .
T
3
,A. A. DE JONGH.
[ J . G. SCHEURER.
T,

R,

„
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Pour la Perse

. MIRZA

S?,us £'
serve.des articles
réserve
articles 15,
16, 17, 18
et
MAHMOUD \i 1QSous
15, 16,17,
IS et

KHAN.

•J19
] 19 (la Perse nn'ayant
ayant pas de traité
traite avec la
f Chine) et du paragraphe a de 1'article 3.

Pour le Portugal. ANTONIO MARIA BARTHOLOMEU
FERREIRA.

Pour la Russie . A. SAVINSKY.
T,

,

Pour le Siarn.
Pour la Grande
Bretagne . .

I AKHARAJ VARADHARA . (

. ' TIT
,
T
|WM. J. ARCHER.

Sous réserve des articles16,16,17,
18 et 19, le Siam n ayant pas de
I traité avec la Chine.

En vertu de la réserve mentionnée en marge de la
signature des plénipotentiaires de la Grande Bretagne,
le soussigné envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique a La Haye,
déclare qu'il signe la présente Convention pour les
Dominions, Colonies, Dépendances et Protectorats
suivants:
Canada. Terre-Neuve, Nouvelle Zéelande, Brunei,
Chypre, Protectorat de 1'Afrique Orientale, lies Faikland, Protectorats malais, Gambie, Gibraltar, Cöte d'Or,
Jamaïque, Johore, Kedah, Kelantan, Perlis, Trengganu,
Malte, Nigéria du Nord, Borneo septentrionale, Nyasaland, Stc Hélène, Serawak, Seycbelles, Somaliland,
Nigéria du Sud, Trinidad, Uganda
ALAN JOHNSTOXE.

17

décembre

1912.

ainsi que pour la Colonie de Fiji
ALAN JOHNSTONE.

27

février

1913.

et pour la colonie de Siërra Leone, le Protectorat des
Hes Gilbert et Ellis et le Protectorat des Hes Salomon
ALAN JOHNSTONE.

22 avril 1913.

et pour le Gouvernement du Commonwealthd'Australië
ALAN JOHNSTONE.

25

juin 1913.

et pour les ïles Bahamas et pour les trois colonies
des iles Windward, savoir Grenade, S'. Lucie et S'.Vincent
ALAN JOHNSTONE.

14

novembre

1913.

17

257

PROTOCOLE DE SIGNATURE
DE PUISSANCES NON REPRËSENTÉES A LA CONFÉRENCE.

I |Pour
Pcrar
I Pour
[ Pour

le
le
le
la

Costa-Rica
Mexique .
Guatemala
Belgique.

.

MANUEL M. DE PERALTA.

. F. GAMBOA.
. JOSÉ M. LARDIZABAL.
.

ALB. FALLON.

25
15
17
18

avril
mai
juin
juin

1912.
1912.
1912.
1912.

Sous réserve d'adhésion ou de dénonciation en ce qui
concerne le Congo Beige.

jj Pour
|Pour
i Pour
[ Pour
; Pour
Pour
| Pour
BPour
Pour
! Pour

le Luxembourg.
le Panama. .
l'Equateur . .
le Honduras .
le Salvador. .
l'Haïti . . .
le Venezuela .
le Brésil . .
l'Argentine . .
l'Espagne . .

ALB. FALLON.

.

1912.

J. A. JIMENEZ.

19 juin
1912.
2 juillet
1912.
JALHAY.
5 juillet
1912.
ARTURO R. AVILA.
80 juillet 1912.
DR. A. RIBOUL DE PESCAY. 21 aoüt
1912.
SANTOS A. DOMINICI.
10 septembre 1912.
GRAQA ARANHA.
16 octobre 1912.
ALLJANDRO GUESALAGA.
17 octobre 1912.
JOSÉ DE LA RICA Y CALVO. 23 octobre 1912.

VICTOR M. REN DON.

Pour la République
Dominicaine . . ELISEO GRULLON.
Pour le Paraguay . ENRIQUE OOSTENDORP.
Pour le Danemark . J. G. DE GREVENKOP

Pour la Colombie

18 juin

12novembrel912.
14 décembrel912.

CASTENSKJOLD,
17décembre 1912.
pour le Danemark, l'Islande et
les Antilles danoises.
IGNACIO GUTIEKREZ-PONCE.
15 janvier 1913.
Sous réserve de 1'approbation du corps législatif de la
Colombie.

Pour la République de
Cuba

ARTURO PADRO.

8 mai

1913.

18
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POUR LA BOLIVIE

.

.

POUR LE CHILI .

.

.

MACARIO PINILLA.

4 JUIN

1913.

2 JUILLET

1913.

POUR LE NICARAGUA .

SIMON PLANAS SUAREZ.

18 JUILLET

1913.

POUR LE PÉROU .

.

.

MANUEL ALVAREZ CALDERON. 24 JUILLET

1913.

POUR LA SUÈDE

.

.

F. DE KLERCKER.

JORGE HUNEEÜS.

27 AOÜT

1913.

Sous réserve de la déclaration suivante: 1'opium n'étant
pas fabriqué en Suède, le Gouvernement Suédois se contentera
pour le moment de prohiber l'importation de 1'opium préparé,
mais se déclare en même temps prêt a prendre les mesures
visées dans 1'article 8 de la Convention si 1'expérience en
démontre 1'opportunité.

Pour la Norvège .

.

G. F. HAGERUP.

2 septembre 1913.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N#. 258.)

i V E T van den 20sten Juni 1914, houdende
goedkeuring van het op 31 December 1913
te Brussel tusschen Nederland voor Nederlandsch-Indië, Duitschland, België, Bolivia,
Chili, Columbia, Cuba, Denemarken, de
Dominicaansche Republiek, Spanje, Frank
rijk, Groot-Biitannië, Guatemala, Haïti, Hon
duras, Italië, Japan, Mexico, Nicaragua,
Noorwegen, Paraguay, Peru, Perzië, Portugal,
Rusland, Siam, Zweden, Zwitserland en
Uruguay gesloten verdrag met bijlagen be
treffende de instelling van eene internationale
handelsstatistiek.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooien lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 31
December 1913 te Brussel tusschen Nederland voor Nederlandsch-Indië, Duitschland, België, Bolivia, Chili, Colurnbia, Cuba, Denemarken, de Dominicaansche Republiek,
Spanje, Frankrijk, Groot-Britannië, Guatemala, Haïti, Hon
duras, Italië, Japan, Mexico, Nicaragua, Noorwegen, Para
guay, Peru, Perzië, Portugal, Rusland, Siam, Zweden. Zwit
serland en Uruguay gesloten verdrag met bijlagen betref
fende de instelling van eene internationale handelsstatistiek,
wettelijke rechten betreft;
Gelet op het tweede lid van artikel 59 der Grondwet;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
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Artikel 1.
Wordt goedgekeurd het met de bijlagen in afdruk nevens
deze wet gevoegde op 31 December 1913 te Brussel tusschen
Nederland voor Nederlandsch-Indië, Duitschland, België,
Bolivia, Chili, Columbia, Cuba, Denemarken, de Dominicaansehe Republiek, Spanje, Frankrijk, Groot-Britannië,
Guatemala, Haïti, Honduras, Italië, Japan, Mexico, Nica
ragua, Noorwegen, Paraguay, Peru, Perzië, Portugal, Rus
land, Siam, Zweden, Zwitserland en Uruguay gesloten ver
drag betreffende de instelling van eene internationale han
delsstatistiek.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
W I L H E L M I N A.
De Minister van Buitenlandsche Zaken,
J. LOBDOS,

De Minister van Koloniën,
TH. B. PLEYTE.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. O E T.
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CONVENTION
CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT Ü'UNE STATISTIQUE
COMMERCIALE INTERNATIONALE.
Les Gouvernements d'Allemagne, de Belgique, de Bolivie,
du Chili, de Colombie, de Cuba, du Danemark, de la République Dominicaine, d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, de Guatémala, de Haïti, de Honduras, d'Italie, du
Japon, du Mexique, de Nicaragua, de Norvège, du Paraguay,
des Pays-Bas pour les Indes Néerlandaises, du Pérou, de
Perse, du Portugal, de Russie, du Siam, de Suède, de Suisse,
de rUruguay, ayant reconnu 1'utilité de prendre des mesmes
propres a faciliter la comparaison des diverses statistiques
oommerciales,
Les soussignés, a ce düment autorisés, sont convenus de
ce qui suit:
ARTICLE I.
Les Etats contractants décident d'établir, en dehors de la
statistique commerciale publiée par chaque pays, une statistique spéciale basée sur une nomenclature commune groupant, en un nombre restreint de catégories, les marchandises
importées et exportées, avec 1'indication de la valeur et,
autant que possible, du poids.
ARTICLE II.
Les Etats contractants déclarent adopter a eet effet la
nomenclature commune dont le texte est annexé a la présente
Convention.
ARTICLE III.
En vue d'assurer la publication de la statistique spéciale
visée a 1'article I, les Etats contractants sont d'accord pour
créer a Bruxelles un Office international sous le titre de
BUREAU INTERNATIONAL DE STATISTIQUE COMMERCIALE.
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ARTICLE IV.

Le Bureau international est chargé de réunir, de coordonner
et de publier les renseignements statistiques qui lui sont
fournis par les Etats contractants relativement a leur commerce d'importation et d'exportation. Ces Etats s'engagent
a mettre le Bureau en possession de toutes les indications
nécessaires pour établir la statistique spéciale dont il est
quaestion a 1'article I.
La publication de cette statistique se fera dans un organe
intitulé: BULLETIN DU BUREAU INTERNATIONAL DE STATISTIQUE
COMMERCIALE.
ARTICLE V.

Le Bureau international, dont les frais sont supportés par
les Etats contractants, est placé sous la haute direction du
Gouvernement beige et fonctionne sous sa surveillance.
ARTICLE VI.

Un Bèglement, annexé a la présente Convention et ayant
la même force obligatoire que celle-ci, détermine 1'organisation du Bureau international et fixe la part d'intervention
de chacun des Etats contractants dans les frais occasionnés
par le fonctionnement dudit Bureau.
ARTICLE VII.
è

Les Etats et colonies qui n'ont point pris part a la présente
('onvention seront admis a y accéder ultérieurement.
L'accession sera notifiée par écrit au Gouvernement beige
qui la fera connaïtre a tous les Etats contractants. L'accession
emportera de plein droit adbésion a toutes les clauses stipulées dans la présente Convention et elle sortira ses effets a
partir du Ier janvier de 1'année suivante.
ARTICLE VIII.

La présente Convention sera ratifiée; les ratifications en
seront déposées au Ministère des Affaires Etrangéres a Bruxelles le plus tót possible et, en tous cas, avant le Ier juillet

1914.
Elle deviendra obligatoire a cette date et elle restera en
vigueur pendant sept ans.
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Si, douze mois avant 1'expiration des sept premières années,
la présente Convention n'a pas été dénoncée, elle subsistera
pendant un nouveau terme de sept années et ainsi de suite
de sept en sept ans.
La dénonciation sera adressée au Gouvernement beige qui
aura a consulter les autres Gouvernements sur les conditions
dans lesquelles la Convention resterait exécutoire entre eux.
ARTICLE IX.

II est entendu que douze mois avant 1'expiration de chaque
période septennale, chacun des Etats contractants aura la
faculté de provoquer, par 1'intermédiaire du Gouvernement
beige,- la réunion d'une Conférence en vue de discuter toutes
propositions relatives a la comparaison des différentes statistiques commerciales.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé
la présente Convention.
#
Fait a Bruxelles, le trente-un décembre mil neuf cent treize.
Pour VAUemagne:
Signé: Prinz v. HATZFELD TRACHENBERG.
Poiir la Belgiqve:
Signé: BON. CAPELLE.
,,

J. JANSSENS.

,,

H. SLLLEVAERTS.

,,

R. CAMPEN.

,,

GOFFART.

Povr la Bolivie:
Signé: JOAQUIN DE LEMOINE.
Povr le Chili:
Signé: FRITZ HOCHHEIMER.
,,
Luis ILLANES GCERRERO.
Ponr la Colombie:
Signé: C. EODRIGUEZ MALDOXADO.
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Pour Cuba:

Signé: A. D JAZ DE V ILLA».
Pour le JJanemarlc et ses possessions et colonies:
Signé: W. GKEVENKOP CASTENSKIOLD.
Pour la République Dominicaine:
Signé: JOSEPII I'ENSO.
Pour VEspagne:
Signé: MARQUÉS DE FATTRA.
Pour la France:
Signé: A. E J.OBUKOWSKI.
Pour la Grande-Bretagne:
Signé: F. H. YILLIERS.
Pour le Guatémala:
Signé: JOSÉ M. LARDIZABAL.
Pour Haïti:
Signé: Dr. A. BIBOUL DE PESCAT.
Pour le Honduras:
Signé: H. JALHAY.
Pour VItalië et les colonies:
Signé: COSTA.
Pour le Japon:
Signé: KEIZIRO NABESHIMA.
Pour le Mexique:
Signé: CARI.OS PEREYBA.
Pour le Nicaragua:
Signé: LÉox YALLEZ.
Pour la Norvège.
Signé: F. HAGEBXJP.
,,
A. N. KXAER.
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Pour le Paraguay:
Signé: G. DU MONCEAÜ.
Pour les Indes Néerlandaises:
Signé: H. v. WEEDE.
Pour le Pérou:
Signé: CABLOS LABBABUBE Y COBBEA.
Pour la Perse:
Signé: M. MAHMOUD KIIAM.
Pour ie Portugal:
Signé: A. M. ALVES DA YEIGA.
Pour la Russie:
Signé: KOUDACHEFF.
Pour le Siam:
Signé: WILLIAM J. ABCHEB.
Pour la Suède:
Signé: F. DE KXEBCKEB.
Pour la Suisse:
Signé: JULES BOBEL.
,,

I. BUSEB.

,,

T. GEEBING.

Pour VUruguay:
Signé: ALBEBTO GUANI.
Pour copie conforme:
Le Président de la Conférence,
Bon. CAPELLE.
Certifié par le Secrétaire Général
du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique,
Bon. VAN DEB ELST.
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Annexe a la Convention.
(Art. IX).

NOMENCLATURE COMMUNE DES MARCHANDISES.

I. — Animaux vivants.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Espèee chevaline.
Espèee bovine.
Espèee ovine.
Espèee caprine.
Espèee porcine.
Volaille.
Tous autres animaux vivants (non compris les poissons
ni les crustacés vivants).
11. — Objets d'alimentation et boissons.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Viandes fraiclies. 1)
Yolaille uiorte et gibier mort.
Yiandes préparées ou eonservées (y compris le lard, la
volaille et le gibier conservés).
Graisses comestibles.
Margarine et beuri-es artificiels.
Lait. 2)
Beurre.
Fromages.
Caviar.
Poissons, crustacés et coquillages.

1)
2)

Y compris les viandes congelées.
Le lait condensé et le lait en poudre rentrent aussi dans cette categorie.

8.
9.
10.

9
18.

(Eufs de volaille et de gibier.

19.

Miel.
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Céréales:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
2T.
28.
29.
30.
31.

Froment.
Seigle.
Orge.
Avoine.
Maïs.
Autres céréales (y covipris Vépeautre et le méteil).
Riz.
Farines de céréales.
Autres produits de la meunerie.
Malt.
Patés alimentaires.
Légumes frais.
Légumes secs:

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

a cosse. *)
autres.
Pommes de terre.
Fruits (y compris les fruits secs).
Café (y compris le café torréfié).
Cacao brut.
Cacao préparé (y compris le chocolat).
Thés.
Sucres bruts et raffinés.
Epices. 2)
Huiles végétales. 3)

1) Pois, fèves, lentilles, etc., décortiqués, égrugés, etc.
2)
Comprenant notamraent le poivre, le piment, le safran, la vanille et la
cannelle.
3)
Huiles alimentaires ou non, a 1'exception des huiles essentielles.
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43.
44.

Sel.
Autres objets d'alimentation (comprenant notamment
les conserves de produits végétaux).

45.
46.
47.

Vins.
Bières.
Boissons
spiritueuses
(esprit-de-vin,
eaux-de-vie,
liqueurs, etc.).
Eaux de source et eaux minérales naturelles ou artificielles, gazenses ou non.
Autres boissons ( j u s d e c i t r o n e t d ' o r a n g e , l i m o n a d e s ,
etc.).

48.
49.

III. — Matières brutes ou simplement préparées.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Peaux brutes, salées, tannées en croüte et pelleteries
brutes.
Ivoire.
Os et cornillons.
Engrais (y compris les engrais chimiques).
Poils et plumes.
Plantes vivantes et fleurs naturelles.
Récoltes et fourrages (y compris les betteromes fourragères).
Son.
Tourteaux.
Houblon.
Betteraves a suere.
Graines.
Caoutchouc.
Résines, gommes et cire végétale.
Tabacs.
Bois de toute espèce, même sciés.
Charbon de bois.
Bois de teinture, écorces a tan et autres matières colorantes et tannantes.
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Patés de bois.
Minera is:

69.

de cuivre.

70.

de fer.

71.

de plomb (même argentifères).

72.

de zinc.

73.

de manganèse.

74.
75.

d'étain.
autres.
Métaux communs:

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Aluminium.
Cuivre.
Etain.
Fer et acier.
Nickel.
Plomb.
Zinc.
autres.
Pierres précieuses et demi-précieuses brutes ou simplement taillées, mais non montées (y compris le corail
et les perles fines).
85. Marbres et albatre.
86. Autres pierres.
87. Huiles minérales et leurs dérivés.
88. Charbons minéraux, même carbonisés ou agglomérés.
89.
90.
91.

Chaux.
Ciment.
Soufre.
Textiles:
92.
Laine.
93.
Soie.
94.
Coton.
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95.
96.
9T.
98.

Jute.
Chanvre et lin.
Ramie, hennequen et autres fibres textiles.
Autres matières.
IY. — Produits fabriqués.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
10T.

Amidon.
Savons.
Bougies, cierges et ckandelles.
Parfumeries et cosmétiques.
Couleurs, teintures et vernis.
Produits chimiques (y compris les alcools ne servant
pas comme boissons).
Médicaments composés.
Cigares et cigarettes.
Autres tabacs (y compris les extraits de tabac).

108.
109.
110.
111.
112.

Pelleteries préparées et ouvrées.
Cuirs et peaux préparés.
Cliaussures de peau.
Gants de peau.
Autres ouvrages en peau.
Fils:

113.
114.
115.
116.
117.
118.

de laine.
de soie naturelle ou artificielle.
de coton.
de jute.
de chanvre, de lin, de ramie et d'autres fibres
textiles.
Cordages.
Tissus:

119.
120.

de laine.
de soie naturelle ou artificielle.

13
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de coton.
de jute.

123.

de chanvre, de lin, de ramie et d'autres fibres textiles.

124.
125.
126.

Broderies, deiitelles, passementeries et tulles brodés.
Bonneterie.
Chapeaux ornés pour dames (mocles).

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Chapeaux autres de toute espèce.
Lingerie.
Vêtements pour femmes.
Vêtements pour hommes.
Autres objets confectionnés.
Ouvrages en caoutchouc de toute espèce. *)
Meubles en bois. 2)
Autres ouvrages en bois.
Papiers:

135.

de tenture.

136.

autres et carton. 3)

137.
138.
139.

Ouvrages en papier et en carton.
Liv res et musique gravée ou imprimée.
Autres produits des arts graphiques.

140.
141.

Ouvrages en marbre, en platre, en ciment et en pierre.
Tuiles, briques, carreaux, tuyaux, autres qu'en faïenco
ou en porcelaine.
Faïences et porcelaines.
Autres poteries.
Glacés.

142.
143.
144.

') Sont compris parmi les Ouvrages en caoutchouc, les chaussures, les tissus
et les vêtements en caoutchouc, ainsi que les bandages de roues de toute espèce.
2)
I-es meubles autres qu'en bois suivent le régime des ouvrages, suivant la
matière.
3)

Les cahiers lignés sont a considérer comme ouvrages en papier.
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145.

Verres de vitrage.

146.

Gobeleterie (verre creux).

147.

Autres verreries.

148.

Fer et acier simplement battus, étirés ou laminés.

149.

Autres ouvrages en fer et en acier.
Ouvrages:

150.

en aluminium.

151.

en cuivre.

152.

en étain.

153.

en nickel.

154.

en plomb.

155.
156.

en zinc.
Bijouterie, orfèvrerie et articles similaires en métaux
précieux.

157.

Bijouterie autre, même dorée, argentée, nickelée, etc.

158.

Locomotives et tenders de locomotives.

159.
160.
161.

Locomobiles.
Machines et appareils électriques.
Machines motrices (autres que locomotives, locomobiles
et machines électriques), chaudières a vapeur, tur
bines, pompes, etc.

162.
163.

Machines-outils.
Machines a tisser, a apprêter, a blanchir, a imprimer,
a teindre les étoffes, les rubans, etc., machines a carder, a peigner, a sérancer, a filer, métiers a broder
et autres machines pour 1'industrie textile.
Machines a coudre, a broder et a tricoter, a la main
ou a pédales.
Machines pour fabriques et raffineries de sucre, pour
distilleries, vinaigreries, brasseries et malteries.

164.
165.
166.
167.

Machines agricoles.
.
Autres machines et mécaniques et pièces détachées.
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168.

Outils. x)

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Voitures et wagons pour chemins de fer et tramways. 2)
Voitures automobiles.
Motocycles et autres véliicules de 1'espéce.
Yélocipèdes.
Tous autres véliicules. 3)
Navires et bateaux.
Instruments de musique.

176.
177.
178.

Instruments et appareils scientifiques.
Horlogerie et fournitures d'horlogerie. 4)
Armes et munitions.

179.
180.

Poudre a tirer et autres produits explosibles.
Allumettes.

181.
182.

Tous autres produits fabriqués.
Objets d'art et de collection.

Y. — Or et ar gent rum, ouvrés et monnaies d'or et (V ar gent.
183.
184.
185.
186.

Or non ouvré. s)
Argent non ouvré. 5)
Monnaies d'or.
Monnaies d'argent.

!) Cette rubrique ne comprend que les outils employés a Texercioe de professions manuelles, a Texclusion des machines-outils.
2)
3)
4)
5)

Y compris les fourgons et wagonnets de toute sorfce.
Y compris les aéronefs.
Les montres et fournitures pour montres rentrent dans oette catégorie.
Y compris les lingots, la poudre, les barres et les débris.
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Annexe a la Convent ion.
(Art. VI.)

RÈGLEMENT D'ORGANISATION
DU BUREAU INTERNATIONAL DE STATISTIQUE
COMMERCLALE.
En exécution de 1'article TI de la Convention en date de ce
jour, les Etats contractants adoptent le Règlement ci-après
conc-ernant 1'organisation du BrHEAU IHTKRKATIOÏAI DE STATISTIQTTE COMMEECIALE, créé en vertu de 1'artiele III de ladite
Convention.
ATTRIBUTIONS.
AETICLE I.

Le Bureau international a pour mission:
a ) De coordonner les renseignements que lui transmettent
les Pays contractants aux fins visées par la Convention et de
les publier d'après la XOMEXCLATCEE COMMUXE adoptée en
vertu de 1'article II de ladite Convention;
b) De préparer éventuellement les travaux des Conférences
dont la réunion strait décidée conformément a 1'article IX
de la Convention.
PUBLICATIONS.
AETICLE II.

Le BULEETIX DC BUEEATT IKTEEKAI IONAL DE STATISTIQUE
publié en vertu de 1'article IV de la Conven
tion, est annuel.
AETICLE III

coiiMEECiALE,

Le format du Bulletin et les tableaux v contenus sont
confornies aux modèles annexés au présent Règlement d organisation.
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ARTICLE IV.

Le Bulletin est rédigé en langue frangaise.
Les valeurs sont indiquées en francs et les poids d'après le
système métrique.
Le Bureau international conserve des droits exclusifs quant
a la propriété de ses publications.
ARTICLE Y.

En vue de 1'élaboration du Bulletin, chacun des Pays contractants fait parvenir au Bureau international, le plus tót
possible et au plus tard en novembre, les renseignements statistiques relatif's a 1'année précédente.
Ces renseignements sont consignes dans des formulaires
fournis aux différents Etats par le Bureau international et
conformes aux modèles annexés axi présent Règlement d'organisation.
Dans le cas oü les marchandises ne peuvent pas être classées
dans 1'une ou 1'autre des rubriques de la nomenclature com
mune, il y a lieu d'indiquer — dans les formulaires — le
numéro d'ordre de la rubrique relative, dans cliaque catégorie, aux marchandises non classées, c'est-a-dire qui ne font
pas 1'objet d'une rubrique spéciale.
ARTICLE VI.

Le Bulletin publié par le Bureau international est distribué
aux Gouvernements contractants proportionnellement a leur
part d'intervention dans les frais de 1'institution et ce sur la
base de dix exemplaires par unité de cent francs.
Les exemplaires supplémentaires qui seraient réclamés par
lesdits Gouvernements pourront leur être fournis par le
Bureau international d'après un barême a déterminer. La
demande doit en être f'aite lors de 1'envoi des renseignements
visés a 1'article Y du présent Règlement.
Les conditions de la vente du Bulletin aux Etats non con
tractants et aux particuliers seront réglées par le Bureau
international.
ARTICLE YII.

Cliaque Etat contractant envoie directement au Bureau
international deux exemplaires de la publication annuelle
relative a la statistique de son commerce extérieur.

18

258

PEKSONNEL.
AETICLE YIII.

Le personnel du Bureau international est nommé par les
soins du Gouvernement beige.
AETICLE IX.

Le Gouvernement beige est chargé de prendre les mesures
utiles pour le fonctionnement du Bureau international, en
restant dans les limites tracées par la Convention et par le
présent Kèglement.
II fait les avances de fonds nécessaires et veille a la marche
réguliere de 1'institution.
BUDGET.
AETICLE X.

Afin de déterminer équitablement la part contributive des
Etats contractants dans les dépenses annuelles du Bureau
international, ces Etats sont répartis en six classes correspondant a 1'importance de leur commerce spécial respectif, savoir:
lre classe: plus de 4 milliards de francs;
2e classe: plus de 3 milliards jusqu'a 4 milliards de francs;
3e classe: plus de 2 milliards jusqu'a 3 milliards de francs;
4e classe: plus de 1 milliard jusqu'a 2 milliards de francs;
5e classe: plus de 500 millions jusqu'a 1 milliard de francs;
6e classe: 500 millions de francs et moins.
AETICLE XI.

Les parts contributives des Etats contractants dans le
budget des dépenses fixées approximativement a trente-cinq
mille francs par an, sont établies, pour toute la durée de la
Con\ention, de la manière suivante:
lre classe
2e classe
3e classe

1,200 francs;
1,100 francs;
1,000 francs;
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4e classe

900 francs;

5e classe

800 francs;

6e classe

700 francs.

Le paiement des cotisations échéant aux Parties contractantes s'effectue entre les mains du Ministre des Affaires
Etrangères de Belgique ou de son délégué, dans le courant du
premier trimestre de chaque exercice et en monnaies ayant
cours légal en Belgique.
ARTICLE XII.

Les sommes provenant de la vente du Bulletin par le
Bureau international sont versées au Budget des recettes.
ARTICLE XIII.

Les Etats qui se retireraient de la Convention perdent leur
droit de copropriété dans le fonds commun,
ARTICLE XIV.

En cas de dissolution, le fonds commun sera liquide entre
les Etats contractants, proportionnellement aux parts contributives détermiuées par 1'article XI du présent Bèglement.
ARTICLE XY.

L'excédent éventuel du budget d'un exercice est reporté au
budget de 1'exercice suivant.
Le cas éckeant, les excédents servent a constituer un fonds
de réserve destiné a parer aux dépenses imprévues.
ARTICLE XVI.

Un rapport sur la gestion financiële du Bureau interna
tional et la marche des travaux est adressé chaque année aux
Gouvernements contractants.
Eait a Bruxelles, le trente-un décembre mil neuf cent treize.
Pour VAllemagne:
Signé: Prinz v. HATZFELD TRACHENBERG.
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Pour la Belgique:
Signé: BON. CAPELLE.
„
,,
,,
,,

J. JANSSENS.
H. SILLEVAEETS.
E. CAMPEN.
GOFFAET.

Pour la Bolivie:
Signé: JOAQUIN DE LEMOINE.
Pour le Chili:
Signé: FEITZ HOCHHEIMEH.

„

Luis ILLANES GUEEEEEO.

Pour la Colombie:
Signé: C. RODEIGUEZ MALDONADO.
Pour Cuba:
Signé: A. DIAZ DE YILLAE.
Pour le üanemark et ses possessions et colonies:
Signé: W. GEEVENKOP CASTENSKIOLDPour la République Dominicaine:
Signé: JOSEPH PENSO.
Pour VEspagne:
Signé: MARQUÉS DE FAUEA.
Pour la France:
Signé: A. KLOBUKOWSKI.
Pour la Grande-Bretagne:
Signé: F. H. VILLIEES.
Pour le Guatéihala:
Signé: JOSÉ M. LAEDIZABAL.
Pour Haïti:
Signé: D r . A. RIBOUL DE PESCAY.
Pour le Honduras:
Signé: H. JALHAY.
Pour VItalië et les colonies:
Signé: COSTA.
Pour le Japon:
Signé: KEIZIEO NABESHIMA.
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Pour le Mexique:
Signé: CARLOS PEREYRA.
Pour le Nicaragua:
Signé: LKON VALLEZ.
Pour la Norvège.
Signé: F. HAGEHUP.
,,

A. N. KIAER.

Pour le Paraguay:
Signé: G. DU MONCEAU.
Pour les Indes Néerlandaiscs:
Signé: H. v. WF.F.DE.
Pour le Pérou:
Signé: CARLOS LARRABURE Y CORRKA .
Pour la Perse:
Signé: M. MAHMOTJD KHAN.
Pour le Portugal:
•
Signé: A. M. ALVES DA YEIGA.
Pour la Russie:
Signé:
Pour le Siavi:
Signé:
Pour la Suède:
Signé:
Pour la Suisse:
Signé:
,,
,,

KOUDACHEFF.
WILLIAM J. ARCHER.

F. DE KLERCKER.
JULES BOREL.
I. BUSER.
T. GEERING.

Pour V Uruguay:
Signé: ALBERTO GUANI.
Pour copie conforme:
Le Président de la Conférence,
Bon. CAPELLE.
Certifié par le Secrétaire Général
du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique,
Bon. VAN DER ELST.

Annexe
au Règlement d'Organisation
(Art. 5)
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ANNEE 191
NOM:

W

Formulaire

A.

KÉLEVÉ DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS.
COMMERCE SPÉCIAL.

M A R C H A S D I S E S

22

IMPORTATIONS.
I n d i q u e r d ' a p r è s l a n o m e n c l a t u r e c o m mune: j

Désignation (3)

~ ^ catégorie

le n° d'ordre de larubriqae

IN uméro statistique:
(2)

(4)
POIDS
NOMBRE

I

[5)
YALEUR
fl.ancs

100
kilogrammes

(6)

IMPORTATIONS TOTALES

0

(8)

I

(1Q)

(9)

Ij

;

OBSERYATIONS

EXPORT ATIONS.
Ij

' M A R C H A N D I S E S

i
"TTT:
r
IINumórosfcatistique:/
l

Indiquer d'après la nomenclature commune: j

"TZI
~
....
Désignation (8)

la catéeorie"
ia

| ^

(4)
POIDS
NOMBRE ~

100

|len°d'ordredelarubrique

I
VALEUB

~

| francs

!
OBSERVATIONS

| kilogrammes

(6)

EXPORTATIONS TOTALES.
(*)

(3)
(4)
(5)

(6)

(8)
(9)
(10)

(8)

(9)

MI
j
j

A remplir seulement lorsque la désignation des marchandises n'est pas la même a 1 exportation qu a
1'importation.
.
.
.
, ...
Indication du pays qui fournit les renseignements faisant lobjet au present reie\e.
Numéro statistique attribué aux marchandises dans le Tableau du commerce exterieur clu pays
qui fournit les renseignements faisant 1'objet du présent relevé.
_
Dénomination telle qu'elle existe dans le Tableau du commerce extérieur du pays qui tournit les
renseignements faisant 1'objet du présent relevé.
Indiquer en clüff'res celle des cinq grandes catégorks de la nomenclature commune dans laqueiie
rentrent les marchandises faisant 1'objet du présent relevé.
Indiquer en chiffres le numéro d'ordre de la rubrique de la nomenclature commune dans laquelle rentrent
les marchandises faisant 1'objet du présent relevé. Dans le cas oü les marchandises ne peuvent pas
être classées dans 1'une ou 1'autre des rubriques de la nomenclature commune, ïl y a heu d indiquer
le numéro d'ordre de la rubrique relative, dans chaque catégorie, aux marchandises non classees,
c'est-a-dire qui ne font pas 1'objet d'une rubrique spéciale.
o n. m
A remplir uniquement pour la catégorie I. Animaux Tivants, a 1 exception de ia rubrique n . t. lous
autres animaux vivants.
A remplir uniquement par les pays dont 1'unité de poids est autre que le kilogramme. Indiquer eventuellem'ent cette unité en tête de la colonne.
A remplir uniquement par les pays dont Vunité de poids est le kilogramme.
A remplir uniquement par les pays' dont 1'unité de valeur est autre que le franc. Indiquer eventuellement
cette unité en tête de la colonne, en specifiant s'il s'agit de valeur or, argent ou papier.
A remplir uniquement par les pays dont 1'unité de valeur est le franc.
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(7)

1

32

Cl)
(2)

(7)
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24

PAYS
NOM:
(1)

POPULATION:
Haliitants:
A la date du:

Annexe
au Règlement d'Organisation (Art. V).

Formulaire B.

ANNÉE 191

EELEVÉ DES IMPOETATIONS TOTALES ET DES
EXPORTATIONS TOTALES.
COMMERCE SPÉCIAL.
IMPORTATIONS TOTALES
POIDS

YALEUR

lOOkilogr.

(2)

EXPORTATIONS TOTALES

(3)

POIDS

Franc

(4)

(5)

YALEUR

lOOkilogr.

(2)

(3)

francs

(4)

(5)

(1) Indication du pays qui fournit les renseignements faisant 1'objet du
présent relevé.
(2) A remplir uniquement par les pays dont 1'unité de poids est autre
que le kilogramme. Indiquer éventuellement cette unité en tête de
la colonne.
(3) A remplir uniquement par les pays dont X unité de poids est le kilogramme.
(4) A remplir uniquement par les pays dont Yunité de valeur est autre
que le franc. Indiquer éventuellement cette unité en tête de la
colonne, en spécifiant s'il s'agit de valeur or, argent ou papier.
(5) A remplir uniquement par les pays dont Vunité de valeur est le franc.
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Annexes
au Règlement d'Organisation
(Art. III).

TABLEAU N°. 1.

KÉSUMÉ GÉNÉRAL
DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS D'APRÈS
LES 5 CATÉGORIES DE LA NOMENCLATÜRE
COMMUNE.

COMMERCE SPÉCIAL.

ANNEE 191
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27
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TABL^1""

RÉSUMÉ

pf^NDlSES
BrIQUES

DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS D'A?^t-—

DE LA NOMENCLATURE COMMUNE

^CUL.
COMMF>

I. ANIMADX VIVANTS. - Espèce chevaline.
Importations
PAYS

~nT,
Poids.

J . ANIMAITX VIVANTS. - 2. Espêce bovine.

Exportations

Importations

X YIYAKTS.

Exportations^ ||

PAYS

~
Poids

PAYS
Valeur

Tonnes

Poids

Yaleur

Tonnes

—

Poids

Valeur

Poids

Tonnes

***

Tonnes

Valeur

Valeur

3. Espèce ovine.

p0ids

Vaj

9
9

»«««

h

Oz

k

i-

1

«•

3.

I

I

«

•'

t:
£

10-

I

•

I-

1S-

?;
J

16.
is.
"•

19

I
I

!
j

1
I

18.

20'

21.

j

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
a3
Si
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1

I
i
;

I

19-

I

20.

21.
2-2.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1

1

|
I
I
1
|
"j
I
1

;
i

'i
f
I
1
I
1

-

|

19

10.

ii:

}!•

14.
151817.
ia
19-

Ie'
15.
isïo'

Poids

«gte

Tmws

Valeur
j

MiUe

/' CtïlCS

I

2.

21-

9n

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35!
«6.
37.
3S.
39.
40.

|1.
22g24.
25.
26.
27.
2829.
30.
31<32.
33.
34.
3o.
3637.
38.
39.
40.

20.

f®-

22.

20-

9
j

Yaleur

2.
t

I

14-

Exnortations

3-

:

12-

13
14
15
16
17
is

Tonnes

la
w J x8:

10

~
Poids

1.

'

?•
i

"^tolstations
PAYS

--

1

t

X. ANIttA.tJX VIVANTS - 4 Espèce caprine

Exportetions^

I

I
'

!

1

'

1

\

!

|
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28

29
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TABLEAU N°. 2.

RÉSUMÉ PAR MARCHANDISES
DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS D'APRÈS
LES 186 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE COMMUNE.

COMMERCE SPÉCIAL.

ANNÈE 191
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r°. 1.
TAA~.
Jrix^ |jES 5 CA.TÉOO
RIE>S
DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ''yt.?

DE LA N°MENCLATURE

COMMUNE

CULOOM/™
CO.M31

A

EXPORT ATJOXS

IMPORTATIONS.
i
PA
AY
1S
ö

n

CATÉGOKIES
m
iv

^
I

v

Animaux
vivants

enta
ad S
aiimeriLa
tion et
boissons

b r u t e f ou
ou
piutes
simplement
préparées

Produita
fabriqués

^ouvrlsl
Eonou\ieset
monnaies d or
et d'argent

Poids Yaleur

Poids Valeur

Poids Valeur

Poids Valcur

Poids Valeur

T
ï uO
j. ï J
•
Poids Va'^

4
Tonnes Mille Tonnes Mille Tonnes Mille Tonnes Mille Tonnes Mille Tonnes &•francs
francs
fra?ics
francs
francs
fm\
'B

2'

I

s-

I
U
Ir
1
I
:
•
I
1
j
1
;
:|
1
1
f
| I

iB

g7.
8'
9.
10.
1112.
13.
U.
15.
16.
17.
1Sis20.
21.
22.

f

I

f:
Ë:

! 27.
28
29.80.
31.
32.
t
®'
6b
§<?•
3'.
38.
39.
40.
'

I

|

I
I
1
•
9
'
•: f

!

:

i
!1

i '1•' ^
!

•
|
1

J
1

i

I
1',

.

^
11

I
!

PAVS

\

vivants
—

""

~ *-—•-•—
i
o

'

r

C A T ÉG O B T
111

F, s

====f^===^=^=

tion et
boissoii3

simplemenfprÉDarppi

Proci
*fa ^ • » i t e
bnqués

^0'^'S ^C"L

!

Poids Valcur

Valcur

O r eouvrés
t a r g e nett
non
monnaies d'nr
et d'argent

TOT AT

Poids Valom-

Pni7 77

f<"" U'C"r
Tonnes Mille Ton^s Mi',, r'
TT"
nes Mille Tonnes Mille Tnnwo
francs
francs
fmv>»e
nr-n
francs
francs
£
francs

T°^Mille

i:
5.
i 67-8.
9
j 10.
! 11
j 12
13
H
15.
16.
! 17
! 18.
19
20
ai!
2*>
2.3
24'
25:

,

[
[

27

2a
S'
30
:
si'
V
g«
3fi
3:! SS.
i 3n
40
I
1

1

i
!
i
.1

=====

!:

!

:

|

I
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TABLEAU No. 3.

RÉSUMÉ PAK PAYS
DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS D'APRÈS
LES 186 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE COMMUNE.

COMMERCE SPÉCIAL.

ANNÉE 191

34

258

TABLEAU N°. 3.

RÉSUMÉ PAIi PAYS
DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS DAPRÈS LES 186
RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE COMMUNE.

COMMERCE SPÉCIAL.
ANNÉE 191

A L L E M A G N E
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

Poids

Yaleur

Poids

Valeur

Tonnes

Mille francs

Tonnes

Mille francs

MARCHANDISES

I. — ANIMAUX VIVANTS
1 Bspèce chevaline
2 Espèce bovine
, . . .
3 Espèce ovine
4 Espèce caprine. .........
5 Espèce porcine
6 Volaille
7 Tous autres animaux vivants (wow compri-s les poissons ni les crmtacés vivants)

TOTAL
ÏI. — OBJETS DALIMENTATION ET
BOISSONS
8 Yiandes fraïches
9 Volaille morte et gibier mort ....
10 Yiandes préparées ou conservées (y compris le lard, la volaille et le gibier conservés)

11 Graisses comestibles
12 Margarine et beurres artificiels . . .
13 Lait
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A L L E M A 6 N E
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS •

Poids

Valeur

Poids

Yaleur !

Mille francs

Tonnes

Mille francs

MARCHANDISES
Tonnes

14 Beurre
15 Fromages
16 Caviar
| 17 Poissons, crustacés et coquillages . .
1 18 (Eufs de volaille et de gibier ....
19 Miel
•
Céréales:
. 20 Froment
21 Seigle
22 Orge
23 Avoine
24 Maïs
25 Autres céréales (y compris l'épeautre
et le rnéteil)
I 26 Riz
27 Farines de céréales
28 Autres produits de ]a meunerie . . .
29 Malt
j 30 Patés alimentaires
31 Légumes frais
Légumes secs:
a cosse
autres
Pommes de terre
Fruits (y compris les fruits secs) . . .
Café (y compris le café torréfié). . . .
Cacao brut
Cacao préparé (y compris le chocolat). .
Thés
Sucres bruts et raffinés
Épices
Huiles végétales
Sel
Autres objets d'alimentation (compre•
nant notamment les conserves de produits
végétaux)
45 Yins
46 Bières
47 Boissons spiritueuses (esprit-de-vin. eauxde-vie, liqueurs, etc.)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
: 42
43
44

J

_
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A L L E M A G N E
MABCHANDISES

j

IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

Poids ' Yaleur

Poids

Tonnes

Tonnes

|

Mille francs

|

Yaleur
Mille francs

48 Eaux de source et eaux minérales natu
relles ou artificielles, gazeuses ou non
49 Autres boissons (jus de citron et d'orange,
limonades, etc.)

I

TOTAL
III. — MATIÈRES BRUTES OU SIMPLEMENT PRÉPARÉES
50 Peaux brutes, salées, tannées en croüte
et pelleteries brutes
51 Ivoire
52 Os et cornillons . . . . . ••• •
53 Engrais (y compris les engrais cliimiques)
54 Poils et plumes
55 Plantes vivantes et fleurs naturelles .
56 Récoltes et fourrages (y compris les
betteraves fourragères)

57 Son
58 Tourteaux
59 Houblon
60 Betteraves a sucre
61 Graines
62 Caoutchouc
63 Résines, gommes et cire végétale . .
64 Tabacs
65 Bois de toute espèce, même sciés . .
66 Charbon de bois
67 Bois de teinture, écorces a tan et autres
68 matières colorantes et tannantes. . .
Patés de bois
! 69
70
71
72
73
74
75

Minerais:
de cuivre
de fer
de plomb (même argentifères). . . .
de zinc
de manganèse
d'étain
autres
- •

•

|

258
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A L L E M A G N E
IMPORT ATION S

MARCHANDISES

i 76
| 77
78
79
| 80
j 81
| 82
83

Métaux communs:
Aluminium
Cuivre
Etain
Fer et acier
Nickel
Plomb
Zinc
autres

J 84 Pierres précieuses et demi-précieuses
brutes ou simplement taillées, mais non
montées (y compris le corail et lesperles
• fines)
85 Marbres et albatre
86 Autres pierres
87 Huiles minérales et leurs dérivés . .
88 Charbons minéraux, même carbonisés
ou agglomérés
89 Chaux
90 Ciment
91 Soufre
Textiles:
Laine
Soie
Co ton
Jute
Chanvre et lin
Ramie, hennequen et autres flbres
textiles
98 Autres matières

92
93
94
95
j 96
j 97

TOTAL

99
j 100
i 101
102
103

EXPORTATIONS

r

IV. — PRODUITS FABRIQUÉS
Amidon
Savons
Bougies, cierges et chandelles . . .
Parfumeries et cosmétiques ....
Couleurs, teintures et vernis. . . .

Poids | Valeur

Poids

Valeur

Tonnes

Tonnes

Mille francs

Mille francs
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A L L E M A G N E

j

IMPORT ATIONS

MARCHANDISES

Yaleur

Poids

Tonnes

Mille francs

Tonnes

| 104 Produits chimiques (y compris les
alcools ne servant pas comme boissons) .

105 Médicaments composés
i 106 Cigares et cigarettes
i 107 Autres tabacs (y compris les extraits
de tabac)

Pelleteries préparées et ouvrées. . .
Cuirs et peaux préparés
Chaussures de peau
Gants de peau
Autres ouvrages en peau
Fils:
113 de laine
114 de soie naturelle ou artificielle . .
115 de coton
116 de jute
•
117 de chanvre, de lin, de ramie et
d'autres fibres textiles
[ 118 Cordages
Tissus:
119 de laine
! 120 de soie naturelle ou artificielle . .
121 de coton
122 de jute
•
123 de chanvre, de lin, de ramie et
d'autres fibres textiles
124 Broderies, dentelles, passementeries et
tulles brodés
125 Bonneterie
: 126 Chapeaux ornés pour dames (modes) .
. | 127 Chapeaux autres de toute espèce . ..
128 Lingerie
129 Yêtements pour femmes
130 Yêtements pour hommes
131 Autres objets confectionnés ....
| 132 Ouvrages en caoutchouc de toute
espèce
133 Meubles en bois
134 Autres ouvrages en bois
Papiers:
I 135 de tenture

EXPOBTATIONS

•
Poids

| 108
109
110
111
i 112

'

j

Yaleur
Mille francs

I
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A L L E M A G N E
IJIPORTATIONS

EXPOETATIONS

Poids

Yaleur

Poids

Yaleur

Tonnes

Mille francs

Tonnes

Mille francs

MAECHANDISES

136
187
138
139
140
141
142
143
144
; 145
146
147
148
149

autres en carton
Ouvrages en papier et en carton . .
Livres et musique gravée ou imprimée
Autres produits des arts graphiques .
Ouvrages en marbre, en platre, en
ciment et en pierre
Tuilles, briques, carreaux, tuyaux,
autres qu'en faïence ou en porcelaine
Faïences et porcelaines
Autres poteries
Glacés
Verres de vitrage
G-obeleterie (verre crewx)
Autres verreries
Fer et acier simplement battus, étirés
ou laminés
Autres ouvrages en fer et en acier .

IV. — PRODUITS FABRIQUÉS.
(Suitej
Ouvrages:
150 en aluminium
151 en cuivre
152- en étain
153 en nickel
154 en plomb
155 en zinc
156 Bijouterie, orfèvrerie et articles similaires en métaux précieux
157 Bijouterie autre, même dorée, argentée,
nickelée, etc
158 Locomotives et tenders de locomotives
159 Locomobiles
160 Machines et appareils électriques . .
161 Machines motrices (autres que locomoti
ves, locomobiles et machines électriques),
chaudiêres a vapeur, turbines, pompes, etc
162 Machines-outils
163 Machines a tisser, aapprêter,ablanchir,
a imprimer, a teindre les étoffes, les
rubans, etc.: machines a carder, a pei-
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ALLEMAGNE
IMPORTATIONS
MARCHANDISES

Poids

Yaleur

Tonnes

Mille francs

EXPORTATIONS ! I
I
Poids | Yaleur |
Tonnes

;

! Mille francs;

gner, a sérancer, a filer, métiers abroder
et autres machines pour 1'industrie
textile
%
164 Machines a coudre, a broder et a
tricoter, a la main ou a pédales . .
165 Machines pour fabriques et raffineries
de sucre, pour distilleries, vinaigreries,
brasseries et malteries
166 Machines agricoles........
167 Autres machines et mécaniques et
pièces détachées
168 Outils
169 Yoitures et wagons pour chemins de
fer et tramways
170 Yoitures automobiles
171 Motocycles et autres véhicules de
1'espèce
172 Vélocipèdes
173 Tous autres véhicules
174 Navires et bateaux .......
175 Instruments de musique
176 Instruments et appareils scientifiques
177 Horlogerie et fournitures d'horlogerie
178 Armes et munitions
179 Poudre a tirer et autres produits explosibles
180 Allumettes
181 Tous autres produits fabriqués . . .
182 Objets d'art et de collections. . . .

T OTAL
V. — OR ET ARGENT NON OCJVRÉS ET
MONNAIES D'OR ET D'ARGENT
188 Or non ouvré
184 Argent non ouvré
185 Monnaies d'or
186 Monnaies d'argent

T OTAL

TOTAL GÉNERAL.

;
.

i
|

41
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TABLEAU N°. 4.

TABLEAU
INDIQUANT LE RANG D'IMPORTANCE DES DIFFÉRENTS PAYS
AU POINT UE VUE DE LEUR COMMERCE EXTÉRIEUR.

COMMERCE SPÉCIAL.

ANNÉE 191
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TABLEAU N° 4.

TABLEAU
INDIQUANT LE RANG D'IMPORTANCE DES DIFFÉRENTS PAYS
AU POINT DE VUE DE LEUR COMMERCE EXTÉRIEUR.

COMMERCE SPECIAL.
ANNÉE 191
Rang
d'Importance
Yaleur du
"
commerce
- • i
d'apres
special par ^ vajeur d'après

Commerce spécial

PAYS.

Population.
Importation Exportation

Total

\
habitants

par
^
habitants

Mille francs Mille francs

Mille francs

la valeur
absolue
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PROTOCOLE
Les Etats contractants se réservent d'examiner, le moment
venu et de commun accord, 1'opportunité d'instituer, a cöté
du Bureau international créé par la Convention, un Conseil
international permanent appelé a donner son avis sur les
questions concernant 1'application de la Convention.
Fait a Bruxelles, le trente-un décembre mil neuf cent treize.
Pour VAllemagne:
Signé: Prinz v. HATZFELD TRACHENBERG.
Pour la Belgique:
Signé: Bon. CAPELLE.
,,
J. JANSSENS.
,,

H. SlLLEVAERTS.

,,

R. CAMPEN.

,,

GOFFART.

Pour Ia Bolivie:
Signé: JOAQUIN DE LEMOINE.
Pour le Chili:
Signé: FRITZ HOCHHEIMEE.
,,

Ltrxs ILLANES GÜERRERO.

Pour la Colowbie:
Signé: C.

RoDRiGtrEZ

MALDONADO.

Pour Cuba:
Signé: A. DIAZ DE YILLAR.
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Pour le Danemark et ses possessions et colonies:
Signé: W. GKEVENKOP CASTENSKIOLD.
Pour la République Dominicaine:
Signé: JOSEPH PENSO.
Pour VEspagne:
Signé: MARQUÉS DE FAURA.
Pour la France:
Signé: A. KLOBUKOWSKI.
Pour la Grande-Bretagne:
Signé: F. H. YTT.LIERS.
Pour le Gualémala:
Signé: JOSÉ M. LARDIZABAL.
Pour Haïti:
Signé: Dr. A. RIBOUL DE PESCAY
Pour le Honduras:
Signé: H. JALHAY.
Pour VItalië et les colonies:
Signé: COSTA.
Pour le Japon:
Signé: KEIZIKO NABESHIMA.
Pour le Mexique:
Signé: CARLOS PEREYEA.
Pour le Nicaragua:
Signé: LÉON VAI.LEZ.
Pour la Norvège.
Signé: F. HAGERTJP.
,,

A. N. KIAER.

Pour le Paraguay:
Signé: G. DU MONCEAÜ.
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Pour les Indes -A7éerlandaises:
Signé: H. v. WEEDE.
Pour le Pérou:
Signé: CAEI.OS LARRABURE y CORREA.
Pour la Perse:
Signé: M. MAHMOUD KTIAX.
Pour le Portugal:
Signé: A. M. ALVES DA VEIGA.
Pour la Russie:
Signé: KGUDACHEFF.
Pour le Stam:
Signé: WILLIAM J. ARCHER.
Pour la Suède:
Signé: F. DE KXERCKER.
Pour la Suisse:
Signé: JULES BOREL.
,,

I. BUSER.

,,

T. GEEBING.

Pour VTJruguay:
Signé: AI.BERTO GTJANI.
Pour copie conforme:
Le Président de la Conférence,
Bon. CAPELLE.
Certifié par le Secrétaire Général
du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique,
BON. VAN DER EEST.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 259.)

W E T van den 20sten Juni 1914, houdende
goedkeuring van het op 26 October 1912 te Berlijn
namens Nederland, Duitschland, Oostenrijk
en Hongarije, België, Denemarken, Spanje,
Frankrijk, Groot-Britannië, Italië, Japan,
Noorwegen, Portugal, Busland, Zweden en
Zwitserland onderteekend verdrag, met bij
behoorend protocol, betreffende internationale
tentoonstellingen.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEB
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSATJ, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat bet op
26 October 1912 te Berlijn namens Nederland, Duitscbland,
Oostenrijk en Hongarijë, België, Denemarken, Spanje,
Frankrijk, Groot-Britannië, Italië, Japan, Noorwegen, Por
tugal, Rusland, Zweden en Zwitserland onderteekend ver
drag, met bijbeboorend protocol, betreffende internationale
tentoonstellingen, wettelijke rechten betreft;
Gelet op artikel 59, 2de lid, der Grondwet;
Zoo is het dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Eenig artikel.
Wordt goedgekeurd het nevens deze wet in afdruk gevoegde
op 26 October 1912 te Berlijn namens Nederland, Duitschland, Oostenrijk en Hongarije, België, Denemarken, Spanje,
Frankrijk, Groot-Britannië, Italië, Japan, Noorwegen, Por
tugal, Rusland, Zweden en Zwitserland onderteekend ver
drag, met bijbehoorend protocol, betreffende internationale
tentoonstellingen.
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Lasten en bevelen, dat deze in liet Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Buitenlandsche Zaken,
3. L o IX D O N .
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
T R E U B.

De Minister van Financiën,
BEETLIÏG,

De Minister van Koloniën,
TH. B. PLETTE.

Uitgegeven den dertigsten Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. o E T.
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CONVENTION
CONCERNANT LES EXPOSIÏIONS INTERNATIONALES.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des
pays ci-après énumérés, s'étant réunis en Conférence a Berlin, sont convenus, d'un commun accord et sous réserve de
xatification, des dispositions suivantes:
Article premier.
Les expositions sont classées comme suit:
1°.

d'après les objets exposés, 1'exposition est

universelle, lorsqu'elle embrasse le plus grand nombre des
productions de 1'activité humaine;
spéciale, lorsqu'elle est limitée a une ou quelques produc
tions de cette activité, tels que les produits agricoles, 1'art
appliqué a 1'industrie, 1'économie sociale, 1'hygiène, la locomotion automobile, 1'aéronautique, les sports;
II0. d'après les modalités de 1'organisation, 1'exposition est
officielle, lorsque ses services sont constitués, dirigés et
administrés par le gouvernement ou ses délégués;
officiellement reconnue, lorsque ses services sont constitués,
dirigés et administrés par un organisme qui a obtenu a eet
effet la reconnaissance, le patronage ou 1'autorisation du
gouvernement;
privée, lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catégories précédentes;
III0. d'après 1'origine des produits exposés, 1'exposition est
nationale, lorsqu'elle admet les seuls produits du pays et
de ses colonies;
internationale, lorsqu'elle admet, en même temps que les
produits nationaux, ceux d'un ou plusieurs pays étrangers.
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Article 2.

La participation d'un pays étranger a une exposition est
1°.

off'icielle, lorsqu'elle est constituée, dirigée et adrninistrée par le gouvernement ou ses délégués;

2°.

officiellement reconnue, lorsqu'elle est constituée,
dirigée et administrée par un organisme qui a formellement obtenu a eet effet la reconnaissance, le patronage
ou 1'autorisation du gouvernement;

3°.

privée, lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux
catégories précédentes.

Article 3.
Une exposition ou une participation ne peut obtenir du
gouvernement la reconnaissance, le patronage ou 1'autorisa
tion, que si elle présente des garanties sérieuses dans son
organisation administrative et f'inancière et si elle assure au
gouvernement et a ses délégués un pouvoir de controle général
sur 1'administration et sur la gestion financière.
Article 4.
La reconnaissance, le patronage ou 1'autorisation visés a
1'article précédent doivent faire 1'objet d'une décision
spéciale. II ne peut être fait usage de la reconnaissance, du
patronage ou de 1'autorisation avant que cette décision n'ait
été publiée dans les journaux of'ficiels du pays de 1'exposition
ou de la participation.
Article 5.
Lorsqu'un gouvernement alloue une subvention en argent
a un organisme en vue de 1'aider a constituer une exposition
universelle ou une participation a une telle exposition, cette
exposition ou cette participation devient officiellement recon
nue, si la subvention atteint au moins le tiers des sommes
nécessaires a 1'organisation de ladite exposition ou partici
pation et, en ce cas, les dispositions de la présente convention
sont applicables.
Article 6.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux

5
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expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, ainsi qu'aux participations officielles ou officiellement
reconnues a des expositions internationales.
Sont toutefois exceptées:
1°. les expositions spéciales des beaux-arts amsi que celles
ayant un caractère exclusivement artistique ou scientifique;
2°. les expositions rattachées a un congres organisé ou
patronné par un gouvernement, en dekors de toute
préoccupation industrielle ou commerciale et en vue
d un intérêt public tel que le progrès des sciences,
1'enseignement, la protection de la vie humaine;
3°. les participations aux expositions visées aux numéros
1 et 2;
4°. les participations d'une administration publique a une
exposition universelle privée ayant lieu dans son
propre pays, a la condition que ces participations ne
comprennent que les objets rentrant dans les attributions de cette administration et qu'elles soient organisées en dehors de toute préoccupation industrielle
ou commerciale;
5°. les participations au seul groupe des beaux-arts dans
les expositions universelles;
6°. les concours temporaires dans toutes les expositions.
Article 7.
Dans une exposition:
1°. ne sont considérées comme sections nationales et, en
conséquence, ne peuvent être désignées sous cette
dénomination, que les participations officielles ou
officiellement reconnues;
2°. ne peuvent être désignées sous le titre de commissaire
ou délégué, que les personnes investies de cette qualité
avec 1'agrément de leur gouvernement.
Article 8.
La section nationale d'un pays ne peut comprendre que les
objets appartenant a ce pays.
Toutefois, peut y figurer, avec 1'autorisation du commis
saire ou délégué du pays intéressé, un objet appartenant a un

259
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autre pays a condition qu'il ne serve qu'a compléter 1'installation, qu'il soit sans influence sur 1'attribution de la récompense a 1'objet principal et, qu'a ce titre, il ne bénéficie luiraême d'aucune récompense.
Sont considérés comme appartenant a un pays, pour 1'industrie et 1'agriculture, les produits qui ont été extraits de
son sol, récoltés ou fabriqués sur son territoire.
Article 9.
Dans un même pays, il ne peut, au cours d'une période
de dix années, être organisé plus d'une exposition universelle
officielle, officiellement reconnue ou privée avec subvention
du gouvernement.
Aucun pays contractant ne peut organiser de participation
officielle ou officiellement reconnue, ni subventionner de
participation privée a une exposition universelle, alors même
qu'elle aurait lieu dans un pays non adhérent a la présente
conveniion, que dans le cas oü cette exposition suivrait d'au
moins trois années 1'exposition universelle précédente.
Les expositions officielies, officiellement reconnues ou
privées avec subvention du gouvernement, qui n'ont pas de
programme précis et nettement limité a une ou plusieurs
productions de 1'activité humaine, sont assimilées aux exposi
tions universelles pour 1'application des délais ci-dessus fixés.
Les délais mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article
ont pour point de départ 1'ouverture d'une exposition.
Lorsqu'une exposition universelle n'admet, d'après son programme et pour des raisons spéciales, que la participation
d'un nombre restreint de pays, cette exposition n'entre pas en
compte pour le calcul des délais ci-dessus prévus.
Si une exposition universelle est projetée pour la même
année par deux ou plusieurs pays adhérents a la présente
convention, ces pays procéderont a un échange de vues et le
résultat de leur entente sera notifié aux autres pays contractants.
En cas de simultanéité de date entre une exposition univer
selle organisée par un pays adhérent et celle organisée par
un pays non adhérent a la présente convention, les autres
pays contractants donneront, de préférence, leur adliésion a la
première.

7
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Article 10.
Le gouvernement du pays oü a lieu une exposition officiellement reconnue doit nommer un commissaire ou délégué
pour le représenter et exercer le pouvoir de controle général
prévu a 1'article 3.
Ce commissaire ou délégué a dans ses attributions tous les
rapports avec les commissaires ou délégués des pays étrangers.
Article 11.
Les gouvernements des pays participants doivent nommer
des commissaires ou délégués pour les représenter et exercer
le pouvoir de controle général prévu a 1'article 3.
Les commissaires ou délégués sont seuls chargés de régler
1'attribution ou la répartition des emplacements entre les
exposa-nts de leur pays.
Article 12.
Les invitations a participer a une exposition oft'icielle ou
officiellement reconnue doivent être adressées par le gouver
nement aux pays étrangers, avant la date d'ouverture de
1'exposition, dans les délais ci-après:
1°.

trois années pour les expositions universelles offi
cielies;

2°.

deux années pour les expositions universelles officielle
ment reconnues et les expositions spéciales officielles;

3°.

une année pour les expositions spéciales officiellement
reconnues.

Ces invitations sont accompagnées du reglement général de
1'exposition, ainsi que des documents indiquant les mesures
prises
1°.

pour assurer la sécurité tant des personnes que des
constructions et notamment pour parer au danger
d'incendie dans 1'édification et 1'exploitation de
1'exposition;

2°.

pour assurer la protection des inventions brevetables,,
des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels, des marqués de fabrique ou de commerce, de
la propriété littéraire et artistique;

259
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pour faciliter le transport et la manutention des objets
destinés a 1'exposition, ainsi que leur prise en charge
par 1'administration douanière.
Article 13.

La durée des expositions universelles ou spéciales ne peut
dépasser six mois.
Article 14.
Chaque pays oü a lieu une exposition off'icielle ou officiellement reconuue offrira ses bons offices pour obtenir de
ses administrations, compagnies et entreprises de cliemins de
fer ou de navigation, au profit des objets destinés a cette
exposition, des facilités de transport.
Article 15.
Dans toute exposition universelle officielle, les objets
étrangers passibles de droits de douane sont traités comme
s'ils étaient en entrepot réel ou en port franc, a condition
d'être réexportés tels qu'ils ont été pris en charge a leur
entrée.
En cas de destruction totale ou partielle desdits objets,
1'exposant conserve le bénéfice de la franchise s'il justifie
que les objets détruits ont été utilisés pour les services de
1'exposition et si le tarif douanier ne taxe d'aucun droit
1'entrée des objets détériorés ou inutilisables.
Les justifications ci-dessus prévues sont présentées par le
commissaire ou délégué du pays auquel ressortit 1'exposant;
la décision appartient a 1'administration du pays oü 1'exposi
tion a lieu.
Doivent être considérés comme objets destinés a 1'exposi
tion, au sens des dispositions qui précédent,
1°.

les matériaux de construction, même s'ils sont iniportés
a 1'état de matière première destinée a être travaillée
après 1'arrivée dans le pays oü 1'exposition a lieu;

2°.

les outils, le matériel de transport pour les travaux
d'exposition;

3°.

les objets servant a la décoration intérieure et exté:
rieure des locaux, stands, étalages des exposants;
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4°.

les objets servant a la décoration et a 1'ameublement
des locaux affectés aux commissaires ou délégués des
pays participants, ainsi que les articles de bureau
destinés a leur usage;

5°.

les objets employés aux installations des machines ou
appareils exposés en plein fonctionnement;

6°.

les échantillons nécessaires aux jurys pour 1'appréciation et le jugement des produits exposés.

En outre sont exonérés de droits, qu'ils soient ou non réexportés:
1°.

les catalogues, brochures et affiches officiels, illustrés
ou non, publiés par les participations des pays étrangers;

2°.

les catalogues, brochures, affiches et toutes autres
publications, illustrés ou non, distribués gratuitement
par les exposants.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux
monopoles d'Etat que sous les conditions prescrites par les
administrations compétentes.
Article 16.
Les monopoles de caractère industriel ou privé qui seraient
concédés, a titre temporaire, dans une exposition, ne peuvent
porter atteinte au libre fonctionnement des participations
des pays étrangers.
Article 17.
Dans une exposition officielle, il ne peut être pergu par
Padministration de 1'exposition aucune taxe pour les emplacements soit couverts, soit découverts qu'elle attribue a chaque
pays participant.
Article 18.
Dans toutes les publications officielles relatives a une expo
sition ou a une participation, les désignations doivent être
conformes aux classifications et dénominations adoptées dans
les articles de la présente convention.
II ne peut être fait aucune transmission de documents dans
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lesquels les dites classifications ou dénominations ne seraient
pas observées.
Article 19.
Dans une exposition officielle ou officiellement reconnue,
il ne peut être fait usage, pour designer un groupe ou un
établissement, d'aucune appellation géographique se rapportant a un pays participant qu'avec 1'autorisation du commissaire ou délégué de ce pays.
En cas de non participation de pays contractants, de telles
interdictions sont prononcées par 1'administration de 1'exposition sur la demande des gouvernements intéressés.
Article 20.
L'appréciation et le jugement des objets exposés sont confiés a un jury international constitué en conformité des regies
générales suivantes:
1°.

chaque pays est représenté dans le jury en proportion
de la part qu'il prend a 1'exposition, cette part étant
déterminée en tenant surtout compte du nombre de ses
exposants, non compris les collaborateurs et coopérateurs, et de la superficie qu'ils occupent;
chaque pays a droit a un juré au moins dans toute
classe oü ses produits sont exposés, sauf dans le cas
oü 1'administration de 1'exposition et le commissaire
ou délégué du pays intéressé sont d'accord pour reconnaitre que cette représentation n'est pas justifiée par
1'importance de sa participation dans cette classe;
aucun pays ne peut avoir plus de sept jurés dans
une même classe; toutefois cette limitation n'est pas
applicable aux classes de 1'alimentation liquide et
solide;

2°.

les f'onctions de jurés doivent être attribuées a des
personnes choisies autant que possible parmi les expo
sants et possédant les connaissances techniques néces
saires;
les jurys sont autorisés a procéder ou a faire pro
céder a des expertises techniques, a moins que le com
missaire ou délégué du pays intéressé ne déclare cette
opération impossible en raison de circonstances spéciales;
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3°.

les jurés ne peuvent être investis de leurs fonctions
qu'avec 1'agrément de leur gouvernement;

4°.

Ie jury comporte trois degrés de juridiction ou instances.
En cas de réclamation contre la décision du juiy
de première instance, il doit être procédé a un nouvel
examen des objets exposés, si 1'intéressé le demande.
Article 21.

Les récompenses se divisent en six catégories:
1°.

grands prix;

2°.

diplömes d'honneur;

3°.

médailles d'or;

4°.

médailles d'argent;

5°.

médailles de bronze;

6°.

mentions.

En outre, il peut être attribué des diplömes aux collabora
teurs et coopérateurs des exposants récompensés ou mis liors
concours.
Tout exposant, même s'il concourt pour la première fois,
peut obtenir les plus hautes récompenses.
Les récompenses décernées antérieurement ne constituent
pas, a elles seules, un titre a 1'obtention de récompenses
équivalentes.
Article 22.
La mise liors concours, a quelque titre qu'elle ait lieu, ne
comporte ni jugement ni appréciation des objets exposés et
par suite ne peut être considerée comme une récompense.
Sont mis hors concours d'office:
1°.

dans toutes les classes, les exposants membres du juryet les sociétés, associations ou corporations représentées dans le jury par leur président ou administrateur
délégué ou par 1'un de leurs directeurs ou agents;

2°.

dans les classes oü ils en remplissent les fonctions, les
exposants experts du jury.
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La mise liors concours d'office n'est applicable ni aux
administrations publiques ni aux sociétés, associations ou
corporations poursuivant un but exclusivement désintéressé.
Peuvent être mis liors concours, a titre exceptionnel et sur
leur demande transmise avec avis conforme du commissaire
ou délégué de leur pays:
1°.

les exposants qui, lors de la dernière exposition a
laquelle ils ont pris part, ont dans la même classe
obtenu un grand prix ou été 1'objet d'une mise liors
concours, a condition toutefois que leur participation
soit en rapport avec 1'importance de leur établisse
ment;

2".

les administrations publiques, ainsi que les sociétés,
associations ou corporations poursuivant un but exclu
sivement désintéressé, sans qu'elles aient a justifier
d'un précédent grand prix ou d'une précédente mise
hors concours;

3".

Ie groupe des beaux-arts.

Les diplómes décernés aux exposants mis hors concours
portent, selon les cas, 1'une des indications suivantes:
1°.

hors concours, membre du jury,

2°.

hors concours, expert du jury,

3°.

hors concours sur demande, non
récompenses.

participant

aux

La mise hors concours ne peut être invoquée qu'en reproduisant intégralement le libellé du diplome.
Article 23.
Le reglement du jury international doit contenir des dispositions conformes aux régies générales fixées par les articles 20
a 22 de la présente convention.
Ce règlement et la liste des récompenses ou palmarès doivent
être publiés par 1'administration de 1'exposition.
La publication du règlement du jury doit être faite six mois
au moins avant la date d'ouverture de 1'exposition et celle de
la liste des récompenses au moins un mois avant la clöture
de 1'exposition.
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Les pays participants regoivent communication officielle de
tous les documents concernant le jury international; la liste
des jurés des pays participants et leur répartition dans les
divers groupements de 1'exposition doivent être communiquées
avant la convocatiou du jury.
Article 24.
Dans les expositions universelles, les dispositions des
articles 20, 21 et 23 de la présente convention ne s'appliquent
pas au groupe des beaux-arts.
Article 25.
Lorsqu'une exposition universelle est oi'ganisée dans un
pays non adherent a la présente convention, les pays con
tractante procéderont a un échange de vues avant d'accepter
1'invitation a participer a cette exposition.
Ils ne donneront pas leur 'adliésion a une telle exposition,
si elle ne présente pas les mêmes garanties que celles exigées
pour les expositions universelles des pays contractants, ou tout
au moins des garanties équivalentes.
Article 26.
Chaque pays contractant usera de tous les moyens qui,
suivant sa législation, lui paraitront le plus opportuns
1°.

pour agir contre les promoteurs d'expositions fictives
ou d'expositions auxquelles les participants sont frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou
réclames mensongères;

2°.

pour réprimer les agissements des personnes qui se
livrent au trafic des récompenses d'expositions ou en
font un usage illicite.

Article 27.
Les pays contractants prendront ou proposeront, dans le
plus bref délai possible, en tant que de besoin et en conformité
de leurs lois constitutionnelles, les mesures nécessaires pour
1'exécution des engagements réciproques contenus dans la
présente convention.
Ils se communiqueront par la voie diplomatique les lois
relatives a ladite convention.

259

14

Art iele 28.
La présente convention pourra être modifiée par des con
férences ultérieures.
Le lieu et 1'époque de ces conférences seront fixés d'un
comniun accord par les gouvernements des pays contractants.
Article 29.
Les pays qui n'ont point pris part a la présente conven
tion sont admis a y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique au
Gouvernement Impérial Allemand et par celui-ci a tous les
autres.
Elle produira ses effets trois mois après la date de la notification faite au Gouvernement Impérial Allemand.
Elle emporte de plein droit accession a toutes les clauses
de la présente convention et admission a tous les avantages y
stipulés.
Article 30.
Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps
a la présente convention pour leurs colonies, possessions,
dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.
Ils peuvent a eet effet faire une déclaration générale par
laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et pro
tectorats sont compris dans 1'accession, nommer expressément
ceux qui y sont compris, ou indiquer ceux qui en sont exclus.
Cette déclaration est notifiée par la voie diplomatique au
Gouvernement Impérial Allemand et par celui-ci a tous les
autres.
Les pays contractants peuvent, en tout temps et dans les
mêmes conditions, dénoncer la convention pour leurs colonies,
possessions, dépendances et protectorats, dans leur ensemble
ou pour cliacun d'eux séparément.
Cette dénonciation est notifiée par la voie diplomatique au
Gouvernement Impérial Allemand trois années a 1 avance.
Article 31.
Chaque pays contractant conserve la liberté d'organiser des
participations, conformes ou non aux dispositions de la pré-
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sente convention, dans toute exposition qui a lieu dans ses
colonies, possessions, dépendances et protectorats.
Lorsqu'un des pays contractants a fait usage du droit
d'accession prévu a 1'article 30 pour 1'une de ses colonies,
possessions, dépendances ou pour 1'un de ses protectorats, le
gouvernement de cette colonie, possession, dépendance ou de
ce protectorat conserve la liberté d'organiser une participation, conforme ou non aux dispositions de la présente conven
tion, a toute exposition qui a lieu dans ce pays contractant
ou dans ses autres colonies, possessions, dépendances et pro
tectorats.
Dans les cas de participations visées aux alinéas précédents,
les autres pays contractants qui seraient invités aux susdites
expositions conservent de leur cöté toute liberté d'y donner
leur adkésion et d'y organiser des participations dans les
mêmes conditions.
Mais il reste entendu que les expositions mentionnées au
présent article qui seraient organisées sur le propre territoire
des pays contractants demeurent régies par les dispositions de
la présente convontion, si elles admettent des participations
étrangères.
Article 32.
Les expositions dont il sera tenu compte pour 1'application
de la présente convention sont celles dont les invitations seront
adressées postérieurement au Ier novembre 1912.
Article 33.
La présente convention sera ratifiée aussitöt que possible et
les ratifications en seront déposées a Berlin.
Le premier dépot de ratifications sera constaté par procesverbal, signé par les représentants des pays contractants. II
sera procédé a ce premier dépot des que la convention aura été
ratifiée au moins par la moitié des dits pays.
Les dépots ultérieurs de ratifications se feront au moven
d une notification écrite, adressée au Gouvernement Impérial
Allemand et accompagnée de 1'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du proces-verbal relatif au dépöt
de ratifications et des notifications mentionnées a 1'alinéa
précédent sera remise a cliaque pays adhérent par les soins du
Gouvernement Impérial Allemand, qui leur fera connaitre
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en même temps la date a laquelle il aura regu ladite notificatioii.
Article 34.
La présente convention sera mise a exécution, par les pays
qui auront participé au premier dépöt de ratifications, six
mois après la date du proces-verbal de ce dépöt, et, pour les
pays qui ratifieront ultérieurement, six mois après que la
notification de leur ratification aura été regue par le Gouver
nement Impérial Allemand; elle demeurera en vigueur pen
dant un temps indéterminé.
Lorsqu'un pays signataire voudra dénoncer la présente con
vention, il adressera au Gouvernement Impérial Allemand sa
dénonciation écrite, qui sera communiquée aussitöt par ce
gouvernement a tous les autres gouvernements en leur faisant
connaïtre la date a laquelle il 1'a Tegue.
Cette dénonciation ne produit son effet qu'a 1'égard du
pays au nom duquel elle a été faite, et seulement trois années
a partir du jour oü elle aura été faite. Pour les autres parties
contractantes, la convention reste exécutoire.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont signé la
présente convention en un exemplaire qui restera déposé aux
archives du Gouvernement Impérial Allemand et dont une
copie certifiée conforme sera remise a chacune des Hautes
Parties contractantes.
Fait a Berlin, le 26 octobre 1912.
Pour l'Allemagne:
Dr. RICHTER.
Dr. LEWALD.
GOEÏSCH.
ALBERT.
FISCHER.
F. v. LANDMANN.
GOLDBERGER.
BUSLEY.
HOENTXG.
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Pour VAutriche et pour la Hongrie:
SzöGYÉNY,
Ambassadeur d'Autriche-Hongrie.
Pour 1' Autriche:
Dr. EODOLPHE Baron MENSI DE ELAEBACH,
Conseiller ministeriel au Ministère Impérial Eoyal
Autrichien des Travaux publiés.
Pour la Hongrie:
GUIILATJME LEES DE SZEPESBÉLA,

Conseiller ministeriel au Ministère Eoyal
Hongrois du Commerce.
Pour la Belgique:
Baron BEYENS.
FBANCOTTE.

Pour le Danemark:
J. C. W. EEUSE.
H. VEDEL.
G. BUSCK-NIELSEN.

Pour VEspagne:
J. GIL DELGADO.
J. DE LANDECHO.

Pour la France:
JULES CAMBON,
F. CHAPSAL.
EMILE DUPONT.
MANAUT.
G. BOGEE SAXDOZ.

Pour la Grande-Bretagne:
A. E. BATEMAN.
TI. F. WINTOUE.
WALTEE F. BEID.
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Pour VItalie:

A. F. LABRIOLA.
J. SLLVESTRI.

Pour le Japon:
ROKURO MOROI.

Pour la Norvège:

v. DITTEN.
Pour les Pays-Bas:
CH. VAN DE POLL.
H. W. VAN ASCH VAN WIJCK.

Pour le Portugal:
SLDONIO DA SLLVA PAES.

Pour la Russie:
A. BRONEVSKY.
CH. DE MULLER.
B. SALOMÉ.
J. MAMONTOFF.
TH. BAERENSTAMM.

Pour la Suède:
ARVID TAUBE.
ARTHTJR THIEL.
GTJSTAF CEDERSTRÖM.

Pour la Suisse:
ALFRED DE CLAPARÈDE.
GUSTAVE ADOR.
BOOS-JEGHER.

19

259

PROTOCOLE.
Au moment de procéder a la signature de la convention
concernant les expositions internatioiiales, arrêtée par la Con
férence de Berlin, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
I.
La convention (article 30) prévoit 1'adkésion des colonies,
possessions, dépendances et protectorats, sans régler la
question du droit de vote de ces territoir es aux conférences
ultérieures.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour décider
que cette question restera pendante et que, dans le cas d'une
telle adliésion, elle doit être réglée par la voie diplomatique
avant la prochaine conférence.

II.
II est pris acte des déclarations suivantes:
1°.

la délégation russe est d'avis qu'il serait préférable
qu'aux conférences ultérieures ckaque pays ne dispose
que d'une voix; toutefois, en cas d'application de
Partiele I du présent Protocole, le Gouvernement Russe
se réserve le droit de demander pour ses protectorats et
possessions le maximum des voix concédées a une autre
puissance;

2°.

la délégation du Danemark, en signant la convention,
déclare toutefois que sa signature ne se rapporte pas
a 1'Islande et aux Hes de Féroë;

3°.

le Gouvernement Britannique se réserve le droit d'adkérer pour 1'Ile de Chvpre.
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III.

La conférence exprime le voeu
1°. que les pays contractants recherchent les moyens
d'étendre aux expositions offieiellement reconnues le
benefice des dispositions adoptées dans la convention,
en matière douanière, pour les expositions officielles;
2°.

que chacun d'eux se préoccupe dès maintenant d'étudier
un ensemble de regies a soumettre a une conférence
ultérieure en vue de fixer d'une fa£on uniforme le
régime douanier des expositions et les mesures a
prendre contre le danger d'incendie;

3°.

que dans toutes les expositions, même privées, le titre
de commissaire ou de délégué soit exclusivement
réservé aux personnes qui en sont investies avec
1'agrément de leur gouvernement;

4°.

que les facilités de transport visées a 1'article 14 de
la convention consistent, autant que possible, soit en
une diminution de tarif de cinquante pour cent tant
a 1'aller qu'au retour, soit en un paiement du plein
tarif a 1'aller avec retour gratuit.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé
le présent Protocole, qui aura la même force et la même
valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte
même de la convention a laquelle il se rapporte, et ils l'ont
signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du
Gouvernement Impérial Allemand et dont une copie certifiée
conforme sera remise a chacune des Hautes Parties contractantes.
Fait a Berlin, le 26 octobre 1912.
Pour VAUemagne:
Dr. RICHTER.
Dr. LEWALD.

GTOETSCH.
ALBEET.
FISCHER.
F. v. LANDMANN.
GOLDBERGER.
BUSLEY.
HORJSTING.
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Pour VAutriche et pour la Hcmgrie:
SzÖGYÉNY,

Ambassadeur d'Autriche-Hongrie.
Pour 1' Autriche:
Dr. RODOLPHE Baron MENSI DE KLARBACII,
Conseiller ministériel au Ministère Impérial Royal
Autrichien des Travaux publics.
Pour la Hongrie:
GUILLATTME LEES DE SZEPESBÉLA,

Conseiller ministeriel au Ministère Royal
Hongrois du Commerce.
Pour la Belgique:
Baron BEYENS.
FRANCOTTE.

Pour le Danemark:
J. C. W. KRUSE.
H. VEDEL.
G. BUSCK-NIELSEN.

Pour VEspagne:
J. GIL DELGADO.
J. DE LANDECHO.

Pour la France:
JULES CAMBON.
F. CHAPSAL.
EMILE DUPONT.
MANATJT.
G. ROGER SANDOZ.

Pour la Grande-Bretagne:
A. E. BATEMAN.
U. F. WINTOTJR.
WALTER F. REID.
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Pour l'Italie:
A. F. LABRÏOLA.
J. SlLVESTRI.

Pour le Japon:
ROKURO MOROI.

Pour la Norvège:
v. DITTEN.

Pour les Pays-Bas:
CH. VAN DE POLL.
H. W. VAN ASCH VAN WIJCK.

Pour le Portugal:
SïDONIO DA SLLVA PAES.

Pour la Russie:
A. BRONEVSKY.
CH. DE MULLER.
B. SALOMÉ.

J. MAMONTOFF.
TH. BAERENSTAMM.
Pour la Suède:
ARVID TAUBE.
ARTHUR THIEL.
GIT,STAF CEDERSTRÖM.

Pour la Suisse:
ALFRED DE CLAPARÈDE.
GUSTAVE ADOR.
BOOS-JEGHER.

STAATSBLAD
VAN

HST

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N". 260.)

B E S I J V I T v a n d e n 2 2 s t e n J u n i 1 9 1 4 , terbekendmaking van den tekst van het Koninklijk
besluit van den 18den Juni 1909 (Staatsblad
n°. 189), tot vaststelling van een algemeenen
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel
31 der Ongevallenwet 1901, zooals dat besluit
laatstelijk is gewijzigd bij het Koninklijk
besluit van 30 Mei 1914 (Staatsblad n°. 218).

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel van 18 Juni 1914, n°. 1909, Afdeeling Arbeiders
verzekering ;
Gelet op artikel 2 van Ons besluit van den 30 Mei 1914
(.Staatsblad n°. '218);
Hebben goedgevonden en verstaan:
den tekst van Ons besluit van 18 Juni 1909 (Staatsblad
n°. 189), zooals dat besluit is gewijzigd bij Ons besluit van
7 November 1910 (Staatsblad n°. 318), Ons besluit van
12 Augustus 1911 (Staatsblad n°. 275), Ons besluit van
26 Juli 1913 (Staatsblad n°. 335), Ons besluit van 21 Januari
1914 (Staatsblad n°. 19) en Ons besluit van 30 Mei 1914
(Staatsblad n°. 218), algemeen bekend te maken door bijvoeging
van dien gewijzigden tekst in zijn geheel bij dit besluit.
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is belast
met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal
worden geplaatst.
Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
TREUB.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914
De Minister van Justitie,
B. ORT.
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T E K S T
van het Koninklijk besluit van 18 Juni 1909 (Staatsblad
n°. 189), tot vaststelling- van een algemeenen maatregel
van bestuur, als bedoeld in artikel 31 der Ongevallenwet
1901, zooals dat besluit is gewijzigd bij Koninklijk besluit
van 7 November 1910 (Staatsblad n°. 318), Koninklijk
besluit van 12 Augustus 1911 (Staatsblad n°.275), Koninklijk
besluit van 26 Juli 1913 (Staatsblad n°. 335). Koninklijk
besluit van 21 Januari 1914 (Staatsblad n°. 19) en Koninklijk
besluit van 30 Mei 1914 (Staatsblad n°. 218).

Artikel 1.
Het aantal gevarenklassen, bedoeld in artikel 31 der Ongevallen
wet 1901, bedraagt 93.
Gevarenkl. 1
,,
2
3
,,
4
,,
5
6
,,
7

Artikel 2.
bevat liet gevarencijfer
,, de gevarencijfers
,,
,,
„
, , , ,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

1
12
2
3
3 4
4
5
5
6
6
7

3
4
5
6
7
8

8

„

.,

„

6

8

10

9

„

„

„

7

9

11

10

„

„

„

8

10

12

11
12
13
14
15

„
„
„
„
„

„
„
„
„

„
„
„
„
„

9
10
10
11
12

11
12
13
14
15

13
14
16
17
18

3
Gevarenkl. 16 bevat
17
,,
18 ,,
19
„
20
21 ,,
22 ,,
23 ,,
24 ,,
25 ,,
26 „
27 „
28 ,,
29
30 ,,
31 ,,
32 ,,
33 ,,
34
,,
35 ,,
36 „
37 ,,
38
„
39
„
40 ,,
41 „
42 ,,
43 „
,,
44 ,,
45 „
46
„
47
„
48 „
49 ..
50 ,,
51 „

de gevarencijfers
,,
„
,,
,,
,,
,,
„
„
„
,,
,,
„
„
„
,,
„
„
„
,,
,,
,,
„
,,
„
,,
„
„
„
,,
„
„
,,
„
,,
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,
,,
„
..
„
,,
,,
„
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
53
56
59
62
65
68
71

13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
53
56
59
62
65
68
71
75
79

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
53
56
59
62
65
68
71
75
79
83
87

19
20
20 22
21 2-3
22 24
23 25
24 26
25 27
26 28
27 29
28 30
29 32
30 34
32 36
34 38
36 40
38 42
40 44
42 46
44 48
46 50
48 53
50 56
53 59
56 62
59 65
62 68
-65 71
68 75
71 79
75 83
79 87
83 91
87 96
91 101
96 106

260
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Gevarenkl. 52 bevat de gevarencijfers 75 83 91 101 111
53 „
,,
,,
79 87 96 106 117
54 ,,
,,
„
83 91 101 111 123
55 ,,
,,
,,
87 96 106 117 129
56 ,,
,,
,,
91 101 111 123 135
57
„
,,
„
96 106 117 129 142
58 ..
,,
„
101 111 123 135 149
59 ,,
,,
,,
106 117 129 142 156
60
,,
,,
„
111 123 135 149 164
61 ,,
,,
,,
117 129 142 156 172
62 ,,
„
,,
123 135 149 164 181
63
„
129 142 156 172 190
64
,,
,,
„
135 149 164 181 200
65 ,,
,,
„
142 156 172 190 210
66
..
,,
149 164 181 200 221
67 ,,
,,
,,
156 172 190 210 232
68 ,,
,,
,,
164 181 200 221 244
69
„
,,
,,
172 190 210 232 256
70 „
,,
„
181 200 221 244 269
71 ,
„
,,
190 210 232 256 282
72 „
„
„
200 221 244 269 296
73 ,,
,,
,,
210 232 256 282 311
74
„
221 244 269 296 327
75 ,,
,,
„
232 256 282 311 343
76 ,,
,,
,,
244 269 296 327 360
77 ,,
.
„
256 282 311 343 378
78 ,,
„
269 296 327 360 397
„ •
79 „
„
„
282 311 343 378 417
80 ,,
,,
„
296 327 360 397 438
81 „
„
„
311 343 378 417 460
82 ,,
,,
327 360 397 438 483
83 ,,
,,
„
343 378 417 460 507
84 ,,
,,
,,
360 397 438 483 532
85 ,,
,,
378 417 460 507 559
86 „
„
,,
397 438 483 532 587
87 ..
„
417 460 507 559 616

5
Gevarenkl. 88 bevat de gevarencijfers
89
,,
,,
90
„ ,,
,,
91
,,
„
92
,, ..
,,
93
,, ,,
,,

260
438 483
460 507
483 532
507 559
532 587
559 616

532
559
587
616
647
679

58T 647
616 679
647 713
679 749
713 786
749 825

Artikel 3.
De in artikel 10 der Ongevallenwet 1901 bedoelde bedrijven
zijn als volgt ingedeeld in gevarenklassen:
, Klassen, waarin

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

de bedrijven
de
bedrijven
zijn ingedeeld.

GROEP 1.

Aardewerk, glas, kalk, enz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aardewerk (het bedrijf van vervaardigen van
fijn)
Aardewerk (het bedrijf van vervaardigen van
grof) met krachtwerktuig
Aardewerk (het bedrijf van vervaardiger) van
grof) zonder krachtwerktuig
Cement (het bedrijf van vervaardigen van) ...
Cementwaren (het bedrijf van vervaardigen
van) en van platen van gips, beton en derge
lijke stoffen met krachtwerktuig
Cementwaren (het bedrijf van vervaardigen
van) en van platen van gips, beton en derge
lijke stoffen zonder krachtwerktuig
Ertsen, kalk, klei, krijt, mortel, tras en der
gelijke stoffen (het bedrijf van malen van)
Gipsbrandersbedrijf (het)
Glas (liet bedrijf van verzilveren, etsen, schil
deren of graveeren van) en het zetten van
glas in lood
Glas of spiegelglas (het bedrijf van slijpen van)

8
18
16
24
24

20
26
24
6
35

260
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Klassen, waarin

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

11
12
13
14:
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Glasblazersbedrijf (liet), uitgeoefend in flesschenfabrieken
Glasblazersbedrijf (liet), uitgeoefend in fabrie
ken van glazen voorwerpen
Grind of zand (liet bedrijf van baggeren van)
met krachtwerktuig
Grind of zand (liet bedrijf van baggeren van)
zonder kraclitwerktuig
Grind, keien, klei of leem (bet bedrijf van del
ven van)
Kalkblusschersbedrijf (bet) met krachtwerktuig
Kalkblusschersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig
Kalkbrandersbedrij f (het)
Kalkzandsteen (het bedrijf van vervaardigen
van)
Kunstvoorwerpen in aardewerk (het bedrijf van
vervaardigen van)
Mergelblokbrekersbedrijf (het)
Pannenbakkers-, steenbakkers- of tegelbakkers
bedrijf (het)
Pleisterbeelden (het bedrijf van vervaardigen
van)
Tabakspijpen (het bedrijf van vervaardigen van)
Tafelglas (het bedrijf van vervaardigen van),
liet gieten daaronder al of niet begrepen ...

!

de bedrijven
zijn ingedeeld.

22
8
40
35
34
26
20
24
33
7

34
20
7

8
31

GROEP II.

Diamant en andere edelsteenen, enz.
26
27
28

Diamant (de bedrijven van zagen en slijpen van)
en van snijden van diamant met werktuigen
Diamant (de bedrijven van klooven van) en van
snijden van diamant zonder werktuigen
Schijvenschuurdersbedrijf (het)

3
2
3

I

260
Klassen, waarin

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

de bedrijven
zijn ingedeeld.

GROEP III.
Bock-, steendrukkerijen, enz.
Boek-,
29

30

Drukkers-, metaaldrukkers- en steendrukkersbedrijf (het), het linieeren daaronder al of
niet begrepen, met krachtwerktuig en het uit
geversbedrijf met krachtwerktuig:
in Noordholland, met uitzondering van Am
sterdam
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen
Drukkers-, metaaldrukkers- en steendrukkersbedrijf (het), het linieeren daaronder al of
niet begrepen, zonder krachtwerktuig

9
7
7

GROEP IV.

31
32
33
34

35
36
37
38

Bouwbedrijven, daaronder begrepen reiniging
van gebouwen, enz.
Aardwerkersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Aardwerkersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig
Asphaltbestratingen (het bedrijf van maken
van), het bereiden van asphalt daaronder al
of niet begrepen
Asphaltpapier, asphaltvilt, dakpapier en derge
lijke stoffen (het bedrijf van vervaardigen
van) en het maken van vloeren van asphalt,
daaronder al of niet begrepen het bereiden
van asphalt
Asphaltpapier, asphaltvilt, dakpapier, lioutcement of dergelijke stoffen (het bedrijf van
liet beleggen van daken met)
Baggerbedrijf (het) met krachtwerktuig
Baggerbedrijf (het) zonder krachtwerktuig ....
Behangers- en stoffeerdersbedrijf'
stoffeerdersbedrijf (het)

34
34
33

22
25
40
35
<>

260
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OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

40

Burgerlijk bouwkundige werken (het bedrijf van
maken van):
in Noordholland, met uitzondering van Am
sterdam, Watergraafsmeer en Sloten
,, Noordbrabant
,, Overijssel
,, Limburg
,, Amsterdam, Watergraafsmeer en Sloten .
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenliage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen

42

44
45

40
34
42
36

25

Gemeentereiniging (het bedrijf der), uitgeoefend
door publiekrechtelijke lichamen

11

Glazenwasschersbedrijf (het), daaronder al of
niet begrepen het schoonmaken van gebouwen
en het verrichten van werkzaamheden aan
gevels:
76
53

Heiersbedrijf (het) met krachtwerktuig:
in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen

47

34
42
42
45
40

Electrische geleidingen of bliksemafleiders (het
bedrijf van plaatsen, leggen, herstellen, on
derzoeken of wegnemen van) en het monteeren
en herstellen van electrische toestellen, scha
kelborden en ornamenten
j

in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen
46

Klassen, waarin
de
de bedrijven
bedrijven
zijn ing deeld.

Heiersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig

83
52
42

9

260
i Klassen, waarin

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

48

49

Houtgraniet, mozaïk, xyloliet of dergelijke stof
fen (het bedrijf van aanbrengen van bedek
kingen met) al of niet daaronder begrepen
het vervaardigen dier stoffen
Huisschilders-, rijtuigschilders- of decoratie
schildersbedrijf (liet), het scheepsscliildersbedrijf niet vallende onder n°. 330 en het glazenmakersbedrijf:
in Noordholland, met uitzondering van Am
sterdam, Watergraafsmeer en Sloten
,, Zuidholland, met uitzondering van Rot
terdam (daaronder niet begrepen Hoek van
Holland) en 's Gravenhage
,, Gelderland
,, Limburg
,, Amsterdam, Watergraafsmeer en Sloten .
Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen

50

51

52
53

Xanalen, sluizen, havens, dokken, bruggen,
dijken of andere waterwerken, wegen, spoorof tramwegen (het bedrijf van maken, lierstellen, opbreken of afbreken van) met kracht
werktuig
Kanalen, sluizen, havens, dokken, bruggen,
dijken of andere waterwerken, wegen, spoorof tramwegen (het bedrijf van maken, her
stellen, opbreken of afbreken van) zonder
krachtwerktuig
Leidekkers-, pannendekkers-, rietdekkers- of
stroodekkersbedrijf (het)
Loodgieters- en zinkwerkersbedrijf (het), daar
onder al of niet begrepen het plaatsen, leg
gen, herstellen, onderzoeken of wegnemen van

(le

bedrijven

zijn ingedeeld.

20

14
12
14
32
20
29
32
17

34

34
52

260
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56

57
58

59
60

61

62
63
65

leidingen voor centrale verwarming, gas of
water en het beleggen van daken met dak
papier of houtcement
Metselaarsbedrijf (het), daaronder al of niet be
grepen het verrichten van herstellingen aan
bouwwerken:
in Noordholland, met uitzondering van Am
sterdam, Watergraafsmeer en Sloten
,, Zuidholland, met uitzondering van Rot
terdam (daaronder niet begrepen Hoek van
Holland) en 's Gravenhage
,, Gelderland
,, Noordbrabant
,, Amsterdam, Watergraafsmeer en Sloten .
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenliage
,, alle overige plaatsen
Molenmakersbedrijf (het)
Nortonpompen en leidingen voor centrale ver
warming, gps of water (het bedrijf van plaat
sen, herstellen, onderzoeken of wegnemen van)
Ch'enbouwersbedrijf (het)
Riolen of buisleidingen (het bedrijf van plaat
sen, leggen, herstellen, onderzoeken of weg
nemen van)
Riolen, bouwwerken, straten, watergangen,
waterwerken en wegen (het bedrijf van on
derhouden en reinigen van), uitgeoefend
door publiekrechtelijke lichamen
Schoorsteenvegersbedrijf (het) —
Sloopen van bouwwerken (het bedrijf van)
Steenhouwers- en steenzagersbedrijf (het)

Klassen, waarin
de bedrijven
zijn ingedeeld.

25

27

30
24
30
42
37
41
32
46

25
32

34

9
40
78
18

1L

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

68
69
<0
71
'2

Straatmakersbedrijf' (het)
Straatreiniging (liet bedrijf van openbare) met
vervoer met dieren of schuiten
Straatreiniging (liet bedrijf van openbare) zon
der vervoer met dieren of schuiten
Stucadoors- en wittersbedrijf (het)
Timmerliedenbedrijf (het), het verrichten van
herstellingen aan bouwwerken, witwerkers- en
meubelmakerswerkzaamheden al of niet daar
onder begrepen:
in Noordholland, met uitzondering van Am
sterdam, Watergraafsmeer en Sloten
,, Zuidholland, met uitzondering van Rot
terdam (daaronder niet begrepen Hoek van
Holland) en 's Gravenhage
,, Friesland
,, Groningen
,, Overijssel
,, 's Gravenhage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen

260
Klassen, waarin
de bedrijven
zijn ingedeeld.

29
29
11
30

18
18
20
27
29
32
42
22

GROEP V.
Chemische nijverheid, ontplofbare stoffen, enz.
74
76
77
80

Apothekersbedrijf (het)
Buskruit, nitro-glycerine en andere ontplofbare
stoffen (het bedrijf van vervaardigen van) ...
Chemische fabrieken (de bedrijven uitgeoefend
in) of het bedrijf van vervaardigen van verf
of verfstoffen
Eau de Cologne, parfumerie of haarwater (het
bedrijf van vervaardigen van) met krachtwerktuig

3
38
22
9

260

12

i Klassen, waarin

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

81

82
83
84
85

86
87
88

89
90
92
93
96
97
98
100

Eau de Cologne, parfumerie of haarwater (liet
bedrijf van vervaardigen van) zonder krachtwerktuig
Gasgloeikousjes (het bedrijf van vervaardigen
van)
Inkt, zegellak en gom (het bedrijf van vervaar
digen van)
Kaarsenmakersbedrijf (het)
Kunstmest (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig en de handel in kunst
mest met krachtwerktuig
Kunstmest (liet bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Kunstvuurwerk (het bedrijf van vervaardigen
van)
Laboratoria voor wetenschappelijk en technisch
onderzoek, ook ten dienste van het onderwijs
(het bedrijf, uitgeoefend in)
Lakstokers- en vernisstokersbedrijf (het)
Lijmmakers- en gelatinemakersbedrijf (het)
met krachtwerktuig
Lucifers (het bedrijf van vervaardigen van) ...
Olieslagerijen (het bedrijf, uitgeoefend in) en
het bedrijf van vervaardigen van veekoeken
met krachtwerktuig
Pharmaceutische of photografische preparaten
(het bedrijf van vervaardigen van)
Politoer (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Politoer (liet bedrijf van vervaardigen van) zon
der krachtwerktuig
Traan of oliën (het bedrijf van zuiveren of koken
van), de handel in traan of oliën met kracht
werktuig daaronder al of niet begrepen

de bedrijven
zijn ingedeeld.

8
19
9
10

27
23
54

3
22
34
14

30
19
9
8
18

13

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

101
102
103
104
105
106

Vetsmeltersbedrijf (liet), de handel in vet met
krachtwerktuig daaronder al of niet begrepen.
Vuurmakers (liet bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
I
Wagensmeer, schoensmeer of poetspommade
(het bedrijf van vervaardigen van)
Wasbleekersbedrijf (het) met krachtwerktuig of
stoomtoestel
Zeep of zeeppoeder (het bedrijf van vervaardigen j
!
van) met krachtwerktuig
Zeep of zeeppoeder (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig

260
Klassen, waarin
de bedrijven
zijn ingedeeld.

18
11
22
22
14
14

GROEP VI.
Hout-, hurlc-, stroobewerking, enz.
107

108

109
110
111
112
113

Akkermaalshout en griendliout (het bedrijf van
hakken van), daaronder al of niet begrepen
het vervoeren van hout, het houtschillen en
teenscliillen en het maken van brandhout ...
Bezems, boenders, borstels, kwasten of penseelen
(het bedrijf van vervaardigen van), daar
onder niet begrepen het vervaardigen van
borstelhout
Boomen (het bedrijf van vellen van) door mid
del van hakken en het vervoeren van hout
Boomen (het bedrijf van vellen van) door mid
del van zagen, en het schillen, zagen en ver
voeren van mijnhout
Borstelhoutmalcersbedrijf (het) met krachtwerk
tuig
Borstellioutmakersbedrijf (het) zonder kracht
werktuig
Brandhout (het bedrijf van zagen van) met
krachtwerktuig

7
54
33
43
13
33-

260
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Klassen, waarin

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

114

Brandhout (liet bedrijf van zagen van) zonder
kraclitwerktuig
115 Duigenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig
116 Duigenmakersbedrij f (het) zonder krachtwerk
tuig
117 Hoepelmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig
118 Hout (het bedrijf van bereiden van) tegen bederf
119 Houtdraaiersbedrijf (het) met krachtwerktuig
120 Houtdraaiersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig
121 Houtschillers- en teenschillersbedrijf (het) ....
122 Houtwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
123 Houtwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
124 Houtwolmakersbedrijf (het) met houtbewer
kingsmachines
125 Houtzagers- en houtschaversbedrij f (het) en de
houthandel met krachtwerktuig:
in Noordholland, met uitzondering van Amsterdam
„ Zuidholland, met uitzondering van Rot
terdam (daaronder niet begrepen Hoek van
Holland) en 's Gravenhage
,, Gelderland
,, 's Gravenhage
,, de gemeente Utrecht
„ alle overige plaatsen
126 Houtzagersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig
127

128

Jaloezieën, markiezen, rolluiken en zonnescher
men (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Jaloezieën, markiezen, rolluiken en zonnesclier-

1'J>
4!
^
10

50
3o
13
7

°-

ot>

B4

33

15

260
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129
130
131
132
135
136
137

138

140

141

142
143
143
bis
144
145
14<

men (het bedrijf van vervaardigen van) zon
der krachtwerktuig
Kistenmakersbedrijf (liet) met kraclitwerktuig.
Kistenmakersbedrijf (liet) zonder krachtwerk
tuig
Klompenmakersbedrijf (liet) met kraclitwerk
tuig
Klompenmakersbedrijf (liet) zonder kraclit
werktuig
Kuipersbedrijf (liet) met kraclitwerktuig
Kuipersbedrijf (liet) zonder kraclitwerktuig ...
Kurk, balein, been, lioorn, kunstbalein of paar
lemoer (het bedrijf van vervaardigen van
voorwerpen van) met kraclitwerktuig
Kurk, balein, been, hoorn, kunstbalein of paar
lemoer (liet bedrijf van vervaardigen van
voorwerpen van) zonder kraclitwerktuig
Landbouwgereedschappen, pompen of werktui
gen (het bedrijf van vervaardigen of herstel
len van houten) met kraclitwerktuig
Landbouwgereedschappen, pompen of werktui
gen (het bedrijf van vervaardigen of herstel
len van houten) zonder kraclitwerktuig
Leestenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Leestenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig
Loonzagerijen en loonschaverijen (het bedrijf,
uitgeoefend in) ten behoeve van bouwonder
nemingen of lioutbewerkingsinrichtingen
Mandenmakersbedrijf (het)
Mattenma.kersbedrijf (liet)
Meubelmakers- en biljartmakersbedrijf (het)
met krachtwerktuig

tle

drijven

zijn ingedeeld.

13
33
13
33
12
33
13

14

11

33

13
33
13

62
6
6
28
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^SeTa.

148

Meubelmakers- en biljartinakersbedrijf
zonder krachtwerktuig

(bet)

149

Meubelscliildersbedrijf (bet)

150

Modelmakersbedrijf (bet) met kracbtwerktuig

33

151

Modelmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig

13

Parketvloeren (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
j
153 Platen of spiegels (het bedrijf van het maken
van omlijstingen voor) met krachtwerktuig,
het omlijsten al of niet daaronder begrepen . j
154 Platen of spiegels (het bedrijf van het maken
van omlijstingen voor) zonder krachtwerk
tuig, het omlijsten al of niet daaronder be
grepen
155 Rietmattenmakersbedrijf (het)
156 Rietmeubelmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig
157 Rottingschillersbedrij f (het)
158 Rottingvlechtersbedrijf (het)
159 Runmolens (de bedrijven, uitgeoefend in)
163 Staaflijsten (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
164 Staaflijsten (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
165 Stoelenmakersbedi'ij f (het) met krachtwerki
.....
tuig
166 Stoelenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig
167 Stoelenmattersbedrijf' (het)
168 Stroohaksel (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
169 Stroohulzenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig

6

152

43

15

24

öO

4'

17
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170
171
172
173
174
175

de

«

zyn ingedeeld.

Stroohulzenmakersbedrijf (het) met werktuigen
zonder krachtwerktuig
Stroovlechtersbedrijf (het) met werktuigen
Timmerfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in)
Witwerkersbedrijf (het) met krachtwerktuig ...
Witwerkersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig
Woninginrichtingen (het bedrijf van vervaar
digen van), daaronder al of niet begrepen het
vervaardigen van meubelen met krachtwerk
tuig en het stoffeeren

6
6
49
33
13

8

GROEP VII.
Kleeding en reiniging.
F 176
177
178
179
180
181
183
184
187
188

Badinrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in)
met krachtwerktuig of stoomtoestel
Bedden of matrassen (het bedrijf van vervaar
digen van) en het bereiden van bedveeren of
kapok met krachtwerktuig
Bontwerkersbedrijf (het) met krachtwerktuig...
Chemische wasscherijen en ververijen (het bedrijf, uitgeoefend in)
Confectiebedrijf (het) met krachtwerktuig
Dekens (het bedrijf van vervaardigen van ge
stikte) met krachtwerktuig
Équipementen (het bedrijf van vervaardigen
van militaire) met krachtwerktuig
Galon- of borduurwerken (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerktuig
Handschoenen (het bedrijf van wasschen van)
met benzine
Ontsmettingsinrichtingen (het bedrijf, uitge
oefend in) met krachtwerktuig of stoom
toestel

15

19
5
,

,
18
5
5
5
5
18
15
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-

en

•

189

Parapluiemakers- en parasolmakersbedrijf (het)

191

Petten (het bedrijf van vervaardigen van) en
het bedrijf van vervaardigen van hoeden met
krachtwerktuig

192

de

zijn ingedeeld.
—

5

0

Stofzuigmachines (het bedrijf van reinigen van
tapijten, gordijnen, meubelbekleedingen en
dergelijke, met behulp van)

24

193

Tapijtreinigingsinrichtingen met val- of slag
werktuigen (het bedrijf, uitgeoefend in) met
krachtwerktuig

H

194

Wasch-, bleek- en strijkinrichtingen (het be
drijf, uitgeoefend in) met krachtwerktuig of
stoomtoestel

15

GROEP VIII.
Kunstnijverheid.
195

Beelden en ornamenten (het bedrijf van polychromeeren van)

196
197

Cachetsnijders- en graveerdersbedrijf (het)
Porseleinschildersbedrijf (het) en het bedrijf
van beschilderen van aardewerk, fluweel, hout
en andere stoffen
Verguldersbedrijf (het)

198

3

GROEP IX.
Leder, wasdoek, caoutchouc.
•300

Caoutchoucwaren (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
'201 Caoutchoucwaren (het bedrijf van vervaardigen
j
van) zonder krachtwerktuig

'

260
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202

Huidenzouters- en vellenblootersbedrij f
met krachtwerktuig

(het)

203

Huidenzouters- en vellenblootersbedrij f
zonder krachtwerktuig

(het)

204

Kunstgebitten (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig

205

Kunstgebitten (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig

208
209

210
211
212
213
214

de bedr«veri

zijn ingedeeld.

21

Lederwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en het zadelmakersbedrij f met krachtwerktuig
Lederwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en het zadelmakersbedrij f zonder krachtwerk
tuig
Leerlooiers-, perkamentmakers- en zeemledermakersbedrij f (het) met krachtwerktuig
Leerlooiers-, perkamentmakers- en zeemledermakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig ...
Linoleum (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Schoenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Schoenmakersbedrijf (het) met werktuigen zon
der krachtwerktuig

13
11
0

10

21
13
33
10
8

GROEP X.

Oer, steenkolen, turf.
216

Briquetten (het bedrijf van vervaardigen van)

33

216

Cokes (het bedrijf van vervaardigen van)

24

217

Mijnbouw (het bedrijf van)

42

217

bis

Mijngangen en mijnschachten (het bedrijf van
aanleggen van)
••••••

218

Turfbaggersbedrijf (het) en het bedrijf van ver-

bis

260
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219
219
bis
220
221

Klassen, waarin
(le bedrijven
zjjn ingedeeld.

vaardigen van veenbagger met krachtwerk
tuig
Turfstrooisel (het bedrijf van vervaardigen van)
Vervenersbedrijf (het) met krachtwerktuig

37
34
21

Vervenersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig .
IJzeroergraversbedrijf (het)

8
34

GROEP XI.
Bewerking van metalen.
222
223
224

225
226
227
280
231
232
233

Appendages (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Blikwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en het blikslagers- of koperslagersbedrijf
met krachtwerktuig
Blikwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
en het blikslagers- of koperslagersbedrijf
zonder krachtwerktuig
Bouten, klinknagels of moeren (het bedrijf van
vervaardigen van) met krachtwerktuig
Brandkasten, kachels of voorwerpen van plaat
ijzer (liet bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Brandkasten, kachels of voorwerpen van plaat
ijzer (het bedrijf van vervaardigen van) zon
der krachtwerktuig
Capsules (het bedrijf van vervaardigen van) ...
Draadtrekkerijen (het bedrijf uitgeoefend in)
en het vervaardigen van draadnagels
Draadvoorwerpen (het bedrijf van vervaardigen
van)
Fittings (het bedrijf van vervaardigen van) voor

j

;

H
24
11

!

27

i

22

;

^
11
29

21

260
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234
235
236
237
240
241
243
244

245
246
247

248

249
251
252
253
254

electrische lampen, liet vervaardigen van
vitriet daaronder al of niet begrepen
Galvanoplastisclie inrichtingen (liet bedrijf uit
geoefend in)
Gereedschappen en schaatsen (het bedrijf van
vervaardigen van) met krachtwerktuig
Gereedschappen en schaatsen (het bedrijf van
vervaardigen van) zonder krachtwerktuig ...
Goud- en zilversmederijen en juwelierswerkplaatsen (het bedrijf uitgeoefend in)
Kettingen (het bedrijf van smeden van)
Knoopen (het bedrijf van vervaardigen van me
talen)
Lettergietersbedrijf (het)
Loodpletters- en zinkplettersbedrijf (het) en het
bedrijf van persen van buizen van compositie
of lood
Messenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Messenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig
Messing, brons en andere metaallegeeringen
(het bedrijf van vervaardigen van voorwerpen
van) met krachtwerktuig
Messing, brons en andere metaallegeeringen
(het bedrijf van vervaardigen van voorwerpen
van) zonder krachtwerktuig
Metaalgietersbedrijf (het)
Moffelarijen (het bedrijf uitgeoefend in)
Munten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Smederijen (het bedrijf, uitgeoefend in) met
krachtwerktuig
Smederijen (het bedrijf, uitgeoefend in) zonder

bedrijven

z\)n ingedeeld.

14
16
24
1'
j
!

3
33

|
'

ü
'

25
11
7

11

;

10
25
11
11

;

33

22
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I de bedrijven
zyn ingedeeld.

krachtwerktuig, het herstellen van rijwielen
daaronder al of niet begrepen:
in Noordholland, met uitzondering van Amsterdam

^

,, Limburg
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen
256

Staniolmakersbedrijf (het)

257
259

Tin en lood (het bedrijf van gieten van voorwerpen van)
Verzinken, vertinnen of vernikkelen (het be
drijf van), voor zoover dit niet langs galvanoplastischen weg geschiedt

260

Yijlenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig

261

Yijlenmakersbedr ij f (het) zonder krachtwerktuig
Weverskammen of rieten (het bedrijf van vervaardigen van)

262
263

Ijzer of metaal (het bedrijf van slijpen of polijsten van) met krachtwerktuig

264

IJzer of metaal (het bedrijf van slijpen of polijsten van) zonder krachtwerktuig

265

IJzerdraaiers- en metaaldraaiersbedrijf (het) ...

266

IJzergietersbedrijf (het)

269

Ijzerwaren

(het

82
X7

^

^

bedrijf van vervaardigen van

geëmailleerde of verzinkte)
270

Zink (het bedrijf van vervaardigen van)

271

Zinkwerken (het bedrijf van vervaardigen van)

24

260
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de bedr«ve"

zijn ingedeeld.

!
GROEP XII.
Vervaardigen van stoom-, en andere werk
tuigen, instrumenten, enz.
272

273
274
( 277
I 278
279
I 280
| 281
I 282
| 284
| 285

I

286

[ 287
289

.

Automobielen (het bedrijf van vervaardigen
van), motorrijwielen en vliegtoestellen, bet
beproeven van vliegtoestellen daaronder niet
begrepen
Brandspuiten (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Brandspuiten (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig
Bruggen, ijzerconstructies en stoomketels (het
bedrijf van monteeren van)
Bruggenbouw - en ijzerconstructiewerkplaatsen
(het bedrijf uitgeoefend in), daaronder al of
niet begrepen het monteeren
Dynamo's en electro-motoren (het bedrijf van
vervaardigen en herstellen van), daaronder
al of niet begrepen het installeeren
Gasmeters (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Gasmeters (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Gasornamenten (het bedrijf van vervaardigen
van)
Geweermakersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Geweermakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig
j
Gloeilampen (het bedrijf van vervaardigen van
electrische) met krachtwerktuig
j
Horlogemakers- en uurwerkmakersbedrij f (het)
Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen of
herstellen van fijne) of fijne werktuigen
met krachtwerktuig

16
24
17
61
41
17
15
14
11
12
'
9
3

11
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—
290

291
292
293
298

299
300
301
302

303
304
305
306
307

i

^tSleTa.

•

Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen of
herstellen van fijne) of fijne werktuigen
zonder krachtwerktuig
j
Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen van
grove) en werktuigen met krachtwerktuig —
Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen van
grove) en werktuigen zonder krachtwerktuig .
Eetelmakersbedrijf (het)
Machines, motoren en arbeidswerktuigen (het
bedrijf van vervaardigen van), daaronder niet
begrepen de ketelmakerij
Machines en werktuigen (het bedrijf van herstel
len van) met krachtwerktuig

•

'
24
17
41

24
33

Machines en werktuigen (het bedrijf van herstel

len van) zonder krachtwerktuig
Machines (het bedrijf van monteeren van),
drijfwerk en toestellen
Machines en ketels (het bedrijf van sloopen van),
de handel in oud ijzer met krachtwerktuig
daaronder al of niet begrepen
Muziekinstrumenten (het bedrijf van vervaar
digen of herstellen van) met krachtwerktuig
Muziekinstrumenten (het bedrijf van vervaar
digen of herstellen van) zonder krachtwerktuig
Orgels, piano's of harmoniums (het bedrijf van
vervaardigen of herstellen van) met kracht
werktuig
;
Orgels, piano's of harmoniums (het bedrijf van
vervaardigen of herstellen van) zonder krachtwerktuig
Rijwielen (het bedrijf van vervaardigen van) en
het bedrijf van herstellen van rijwielen met
krachtwerktuig, de handel in rijwielen daar
onder al of niet begrepen

IV
35

54
11

'

lo

25
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308

de bedrijven
zijn ingedeeld.

Rijwielen (het bedrijf van vervaardigen van)
en liet bedrijf van herstellen van rijwielen
zonder krachtwerktuig, de handel in rijwielen
daaronder al of niet begrepen

9

311

Stoomketels en buisleidingen (het bedrijf van
bekleeden van), het maken van bekleedingsstof daaronder al of niet begrepen

38

312

Toestellen (het bedrijf van vervaardigen van
electrisclie) en accumulatoren daaronder al
of niet begrepen het installeeren

17

Torenuurwerken (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig

17

Torenuurwerken (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig

15

313
314

GROEP XIII.
Scheepsbouw, vervaardiging van rijtuigen.

318
319
320
321
322
323
324
325

Blokmakers- en mastenmakersbedrijf (het) en
het vervaardigen van houten pompen met
krachtwerktuig
Blokmakers- en mastenmakersbedrijf (het) en
het vervaardigen van houten pompen zonder
krachtwerktuig
Droogdokken (het bedrijf van exploiteeren van)
Kinderwagens (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Kinderwagens (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig
Rijtuigbelcleedersbedrijf (het)
Rijtuigmakers- of wagenmakersbedrij f (het)
met kracht werktuig
Rijtuigmakers- of wagenmakersbedrij f (het)
zonder krachtwerktuig

33
12
31
15
9
8
16
10

26
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326
328

Rijtuigschildersbedrijf (het)
Scheepsmakersbedrijf (het) met krachtwerk
tuig, daaronder al of niet begrepen het
scheepsbeschieten
i
329 Scheepsmakersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig, daaronder al of niet begrepen het
scheepsbeschieten
330 Scheepsscliildersbedrij
Sche-epsschildersbedrijff (het) voor zoover samen
hangende met en daaronder begrepen het afbikken en schoonmaken van schepen
331 Scheeepssloopersbedrijf (het), het sloopen van
machines en ketels en de handel in oud ijzer
met krachtwerktuig daaronder al of niet be
begrepen
332 Scheepstuigers- en scheepstakelaarsbedrijf (het)
333 Sloepenmakersbedrijf (het)

10

oi

^
0

GROEP XIV.
Papier, enz.

336

Boekbinders- en linieerdersbedrijf (het) met
krachtwerktuig
j
337 j Boekbinders- en linieerdersbedrijf (het) zonder i
krachtwerktuig
338 Cartonnages (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
339 Cartonnages (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
342 Lompensorteerderijen (het bedrijf van sorteeren van lompen en anderen afval m)
343 Papier (het bedrijf van vervaardigen van), het
vervaardigen van cellulose daaronder al
ai ot
niet begrepen
345 Papierwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
met. krachtwerktuig
kranhtwerktuisr
met

é

27
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_______

346
341
348
348

Papierwaren (het bedrijf van vervaardigen van)
zonder krachtwerktuig
Papieren zakken (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Papieren zakken (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig
Stroocarton (het bedrijf van vervaardigen van)
en het bedrijf van vervaardigen van cellulose
of stroostof met krachtwerktuig
|

4
9
4

82

GROEP XV.
Textiele Nijverheid.
349
< 351
352
353

354

| 355
I 356
357
359

360
361

Band (het bedrijf van vervaardigen van) en het
katoenvlechtersbedrijf met krachtwerktuig ...
Cocosweversbedrijf (het) met krachtwerktuig ..
Dekens (het bedrijf van vervaardigen van wol
len) met krachtwerktuig
Dekkleeden (het bedrijf van vervaardigen of
herstellen van) en het zeilmakersbedrijf met
krachtwerktuig
Dekkleeden (het bedrijf van vervaardigen of
herstellen van) en het zeilmakersbedrij f zon
der krachtwerktuig
Garentwijndersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Jutespinnersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Juteweversbedrijf (het) met krachtwerktuig ...
Katoendrukkersbedrijf (het), daaronder al of
niet begrepen het verven, appreteeren en bleeken van katoenen stoffen
Katoenspinnersbedrijf (het) met krachtwerktuig
Katoenwevers- en linnenweversbedrijf (het) met
krachtwerktuig

6
8
11

12

j

9
11
11
11

9
11
6

260

28

Klassen, waarin

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJVEN.

362
363
364
365

366
367
368

369
370
371
372

873
374
375
376

de bedrijven
zijn ingedeeld.

Kunstbleekerij van katoen (de) met krachtwerk
tuig

14

Kunstwol (liet bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig

43

Lampekousen (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig

6

Netten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig, de twijnderij daaronder al of
niet begrepen

6

Pakking (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
.

19

Passementwerk (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig

5

Poetskatoen (het bedrijf van vervaardigen van)
en het bedrijf van pluizen van katoenafval
met krachtwerktuig

43

Sterkerijen en appreteerderijen (het bedrijf, uit
geoefend in) met krachtwerktuig
Stoffen (het bedrijf van vervaardigen van wol
len) met krachtwerktuig
Tapijten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Tricotgoederen (het bedrijf van vervaardigen
van) en het breien daarvan met krachtwerk
tuig
Trijp (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Verbandstoffen (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Verven van stoffen en garens (het bedrijf van)
met krachtwerktuig
Vlas of hennep (de bedrijven van braken, heke
len en zwingelen van) met krachtwerktuig

14
11
8

6
8
5
^
21

29
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i

'

oli5

379

380
381
382
383

Vlas of hennep (de bedrijven van braken, heke
len en zwingelen van) zonder krachtwerk
tuig
Vlas- of hennepgaren (het bedrijf van vervaar
digen van) en het touwslagersbedrijf met
krachtwerktuig
I
Vlas- of hennepgaren (het bedrijf van vervaar
digen van) en het touwslagersbedrij f zonder
krachtwerktuig
Watten (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Wolspinners- en sajetspinnersbedrijf (het) met
krachtwerktuig
Wolwasscherij (de) met krachtwerktuig
Zeil- en touwtaandersbedrijf (het)

7

14

7
43
11
19'
18-

GROEP XVI.

V ervaardiging van gas en electriciteit.
884
385
386

Centralen (het bedrijf uitgeoefend in electrische)
Gasfabrieken (het bedrijf van exploiteeren van)
Lantaarnopstekersbedrijf (het)

20'
14
9>

GROEP XVII.

Bereiding van voedings- en genotmiddelen.
387
388
388
389
389

Aardappelmeel, sago, aardappelstroop, dextrine,
dextrose of glucose (het bedrijf van vervaar
digen van) met krachtwerktuig
Abattoirs (het bedrijf uitgeoefend in)
Alcohol, gist en spiritus (het bedrijf van ver
vaardigen van)

21
15'
22:
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390
391
392

393
394

395
396

397
398
399
400
401

Azijnmakersbedrijf (het)
Beetwortelsuiker (het bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Bierbrouwersbedrij f (het), het moutersbedrijf
en het vervaardigen van kunstijs daaronder al
of niet begrepen:
in Noordbrabant
,, Limburg
,, alle overige plaatsen
Biscuits (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
Boter (het bedrijf van vervaardigen van) met
behulp van centrifuges, zonder krachtwerk
tuig
Brandersbedrijf (het), daaronder al of niet be
grepen de mouterij, distilleerderij en gistpakkerij
Brood-, koek- en banketbakkersbedrijf (het) met
krachtwerktuig:
in Amsterdam
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen
Cacao en chocoladewaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerktuig
Chocoladewaren of suikerwerk en banketbakkerswaren (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Cichorei of koffiestroop (bet bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerktuig
Cichorei of koffiestroop (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder krachtwerktuig
Drinkwaterleidingen (het bedrijf van exploiteeren van)
-

de bedoven

zyn ingedeeld.

22

33
39
21
25

8
35

j

1"

:

19
13
8

;
8
16
1

j
i

14
1

31
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402
403
404
406

407

408
409
410

411
412

41b

414

Exportsla chtersbedrijf (liet) en liet loonslachtersbedrijf
Gistpakkersbedrij f (liet)
Gortpellers- en rijstpellersbedrijf (bet)
Haringpakkers- of vischpakkersbedrij f (liet),
bet kuipersbedrijf al of niet daaronder be
grepen
Hooipersers- en stroopersersbedrijf (bet) met
kracbtwerktuig en de bandel in hooi en stroo
met kracbtwerktuig
Koffiepellers-, koffiesorteerders- en koffiebrandersbedrijf (bet) met kracbtwerktuig
Kunstboter (bet bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
Kunstmineraalwater of gazeuse dranken (bet be
drijf van vervaardigen van) en de bandel in
bier met krachtwerktuig
Kunstijs (het bedrijf van vervaardigen van)
met krachtwerktuig
.'

20
4
16

7

36
9
9

21
21

Levensmiddelen (het bedrijf van vervaardigen
van verduurzaamde), het bedrijf van vervaar
digen van vruchtensappen, jam of appel
stroop en het bedrijf van drogen van groenten,
kruiden, vruchten enz. met krachtwerktuig
Levensmiddelen (het bedrijf van vervaardigen
van verduurzaamde), het bedrijf van vervaar
digen van vruchtensappen, jam of appel
stroop en het bedrijf van drogen van groenten,
kruiden, vruchten, enz. zonder krachtwerk
tuig

14

Likeurstokers- en distilleerdersbedrijf (het) en
het bedrijf van vervaardigen van elixer of
essences, het maken van vruchtensappen en de
handel in wijn en gedistilleerd met kracht
werktuig, daaronder al of niet begrepen

8

16
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Meelfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) en
bet gruttersbedrijf met krachtwerktuig, de
handel in graan, meel en zaden met kracht
werktuig al of niet daaronder begrepen
416 ; Melk (het bedrijf van vervaardigen van gecon
denseerde) met krachtwerktuig
417 Mosterd (het bedrijf van vervaardigen van), en
het specerij malersbedrijf met krach twerktuig
418 Mouterijen (het bedrijf, uitgeoefend in)
419 Poeliersbedrij f (het)
420 Sigarenmakersbedrijf (het) en het sigaretten makersbedrijf met krachtwerktuig
421 Slagersbedrijf (het), daaronder al of niet be
grepen het vervaardigen van vleeschwaren:
in Zuidholland, met uitzondering van Rot
terdam (daaronder niet begrepen Hoek
van Holland) en 's Gravenhage
,, Gelderland
,, Limburg
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenhage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen
422 Stokvischbeukersbedrijf (het) met krachtwerk
tuig
423 Stokvischbeukersbedrijf (het) zonder krachtwerk
tuig
424 Stijfsel (het bedrijf van vervaardigen van) met
krachtwerktuig
425 Stroopersersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig
426 Suikerraffinaderij (de), daaronder al of niet be
grepen de vervaardiging van kandij, met
krachtwerktuig

de bedrfe»

zijn ingedeeld.

415

24
17
16
3°

®

^
20

24
1"
24

^
1,0

-3(|
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, 42;
> 428
429
j 430
431
j 432
|433

Tabakskerversbedrijf (liet)
"Vermicelli of macarQni (bet bedrijf van vervaar
digen van) met krachtwerktuig
Viscb (bet bedrijf van drogen, rooken of zouten
van)
Vleeschwaren (bet bedrijf van vervaardigen
van) met krachtwerktuig
Vleeschwaren (het bedrijf van vervaardigen
van) zonder krachtwerktuig
Zoutziedersbedrijf (het)
Zuivel (het bedrijf van vervaardigen van) en het
bedrijf, uitgeoefend in melkinrichtingen met
krachtwerktuig of stoomtoestel

de bedrijven
ztfn ingedeeld.

6
25
18
23
14
22

8

GROEP XVIII.

Handel, verkeerswezen, enz.
434
| 435
I 437
| 438
439
440
441
442

Aannemers van verhuizingen (het bedrijf van)
Automobielondernemers (het bedrijf van), de
handel in benzine daaronder al of niet begre
pen
Begrafenisondernemers (het bedrijf van)
Bergers van schepen en ladingen (het bedrijf
van)
Beurtschippersbedrijf (het) niet met stoombooten of motorbooten
Brandweerbedrijf (het), uitgeoefend door een
beroepsbrandweer
Brandweerbedrijf (het), daaronder niet begre
pen het bedrij f, uitgeoefend door een beroeps
brandweer
Caroussels, cinematographen, hippodromes en
andere publieke vermakelijkheden (het be
drijf uitgeoefend door houders van) met
krachtwerktuig, het bedrijf, bedoeld onder
442bis daaronder niet begrepen

35
20
11
54
23
14

19

26
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442
bis

443

Cinematographische theaters (liet bedrijf, uitgeoefend door houders van vaste) met krachtwerktuig
Diamantslijpersmolens (het bedrijf van ver
huren van door krachtwerktuig gedreven) ...

444

Dorschwerktuigen (het bedrijf van esploiteeren
van) met krachtwerktuig, het stroopersersbedrijf al of niet daaronder begrepen

445

Goederen (het bedrijf van dragen, stapelen en
wegbergen van):
in Amsterdam
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen

447

Klassen, waarin
de drijven
zijn ingedeeld.

Handelaars (het bedrijf van), daaronder al of
niet begrepen het winkelhoudersbedrij f, met
krachtwerktuig:
1. in behangersartikelen, manufacturen, le
der, lederwaren en zakken
2. in boter, kaas, koloniale waren (het bran
den van koffie al of niet daaronder begrepen)
3. in bouwmaterialen en afbraak
4. in brandstoffen en aardappelen
5. in glas- en verfwaren
6. in graan, meel en zaden
7. in machines, werktuigen, rijwielen en
automobielen
8. in metalen
9. in petroleum
10. in tabak
11. in verlichtingsartikelen

1°

^8

^

12
14
39
28
24
20
3'
12
20
10
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447
I bis
448

449

12. in wijn, gedistilleerd, vruchtensappen,
limonade, minerale wateren en dergelijke
dranken
;
Handkarren (het bedrijf van vervoeren met) en
met door honden of ezels getrokken voertuigen
Hotelhoudersbedrijf en koffiehuishoudersbedrijf (het) met krachtwerktuig of stoomtoestel
Hout opslaan (het bedrijf van)

260
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de
tle bedrijven
bedr««n
zijn ingedeeld.

8
27

4
38

1 450

Houtvlottersbedrij f (het)

41

[ 451

Kappersbedrij f (het) met krachtwerktuig

11

[ 453

Eruiersbedrijf (het)

27

1

Laden of lossen van schepen (het bedrijf van),
niet bedoeld in art. 10, sub 6, der Ongevallen
wet 1901, daaronder begrepen het dragen, sta
pelen en wegbergen van goederen uit aan den
wal geloste schepen en het bedrijf van laden
of lossen van andere vaartuigen uit of in sche
pen, niet bedoeld in artikel 10, sub 6, Ier
Ongevallenwet 1901, een en ander uitgeoefend
op de rivier de Maas van de oostelijke grens
van de gemeente Rotterdam af, tot aan zae,
zoomede binnen het overige gedeelte der ge
meente Rotterdam, met uitzondering van het
overige gedeelte van Hoek van Holland, voor
zoover betreft:
1. laden of lossen van hout, met uitzondering
van planken
2. laden of lossen van ruw ijzer of gewalst
ijzer of andere goederen, die op overeen
komstige wijze geladen of gelost worden
Laden of lossen met drijvende kranen (het bedrijf van) van ertsen, steenkool of andere goe
deren, die op overeenkomstige wijze geladen
of gelost worden

454

454
bis

66

73

46

36
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de bedrijven
zijn ingedeeld.
-

454
ter

455

455
bis
457

Laden of lossen met drijvende pneumatische
elevatoren (het bedrijf van) van granen of
zaden of andere goederen, die op overeenkom
stige wijze geladen of gelost worden
Laden of lossen van schepen (het bedrijf van),
niet vallende onder 454, 4546?s of 454ter,
daaronder begrepen het dragen, stapelen en
wegbergen van goederen uit aan den wal ge
loste schepen
I
Melkrijdersbedrijf (het)

33

54
34

Oesterkweekers en mosselkweekers (het bedrijf
uitgeoefend door) en het oesterputhouders- en
mosselvisschersbedrijf
Overzetveeren (het bedrijf van exploiteeren van)
Polderbemaling (de), het schoonmaken van slooten of watergangen daaronder al of niet be
grepen

12

460

Rijpaardenondernemers (het bedrijf van)

25

461

Rijtuig- en omnibusondernemersbedrijf (het)
en het postdienstaannemersbedrijf
Schelpen visschersbedrij f (het) met andere
vaartuigen dan stoombooten en motorbooten.
Schelpenvisschersbedrijf (het) zonder vaartui
gen
Schepen (het bedrijf van sleepen van) met
paarden
.*
Schippersbedrijf (het) niet met stoombooten of
motorbooten
Schuitenvoerdersbedrij f (het)
Sleepdienstondernemersbedrijf (het)

458
459

462
463
464
465
466
467
468

Sleepersbedrijf (het):
in Amsterdam

22

20
IS
15
25
35
38
39
50

37
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de

bedrijven

z\jn ingedeeld.

in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenhage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen

38
50
50
46

Sluizen en beweegbare bruggen (het bedrijf van
bedienen van)

10

Stoffen (het bedrijf van bewaren of vervoeren
van ontplofbare)

42

Stoffen (het bedrijf van handelaars in ontplof
bare)

10

473

Stoffen (het bedrijf van bewaren of vervoeren
van vluchtige, licht ontbrandbare)

15

475

Stoomboot- of
motorbootondernemersbedrijf
(het) en het schippers- en beurtschippers
bedrijf met stoombooten en motorbooten
Stoomtramwegondernemingen (het bedrijf, uit
geoefend in):
in Noordbrabant
,, alle overige plaatsen

469
471
472

476

477

478

479
480
481

33

35
24

Stukgoederen (het bedrijf van onderhouden van
een geregelden dienst tot vervoer van) met
door dieren getrokken voertuigen

35

Telegraaf ondernemingen (het bedrijf, uitge
oefend in) met krachtwerktuig en de brievenposterij

4

Tramwegondernemingen (het bedrijf, uitge
oefend in electrische)
Tramwegondernemingen met dieren (het be
drijf, uitgeoefend in)
Veemen (het bedrijf der) en het pakhuismeestersbedrijf:

13
13
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483
484
485

Klassen, waarin
de bedr«ve»
zijn ingedeeld.'

in Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, alle overige plaatsen

39
32

Visscliersbedrijf (het) op de Zeeuwsche en Zuidhollandsclie stroomen

22

Visschersbedrijf (het) op zoetwater, behalve het
zalmvisschersbedrij f

22

Visschersbedrijf (het) op de Zuiderzee

22

487

Vrachtwagenondernemersbedrijf (het) en het
bedrijf van vervoeren met zwaar voertuig,
anders dan bedoeld onder n°. 468:
in Amsterdam
;
,, Rotterdam, daaronder niet begrepen Hoek
van Holland
,, 's Gravenhage
,, de gemeente Utrecht
,, alle overige plaatsen
488 ! Wegers of meters (het bedrijf van)
j
489 Wiervisschersbedrijf (het), het persen al of niet
daaronder begrepen
491 Winkelhoudersbedrij f (het) met krachtwerktuig
en het bedrijf van winkeliers in vluchtige,
licht ontbrandbare stoffen
492 Zalmvisschersbedrij f (het)
493 Ziekenhuizen (het bedrijf van exploitatie van)
met krachtwerktuig of stoomtoestel

50
50
50
50
46
33
22

4
22
4

Artikel 4.
Wanneer een verzekeringsplichtig bedrijf niet genoemd is in
de lijst van bedrijven, vervat in artikel 3, wordt het geacht te
zijn ingedeeld in dezelfde gevarenklasse als het in die lijst ge
noemde bedrijf, waarmede het naar den aard der daarin uitge
oefende werkzaamheden het meest overeenkomt.

39
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Is laatstbedoeld^ bedrijf ingevolge de laatste zinsnede van liet
eerste lid van artikel 31 der Ongevallenwet 1901 in verschillende
gevarenklassen ingedeeld, dan wordt het niet in artikel 3 genoemd
bedrijf geacht te zijn ingedeeld in de gevarenklasse, waarin is
ingedeeld het in artikel 3 genoemd bedrijf, voor zoover het wordt
uitgeoefend in de niet afzonderlijk genoemde plaatsen.
Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Juni 1914 (Staatsblad
n°. 260).
Mij bekend,
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
T K, E TT B.
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(N*. 261.)

E 1' vo,n den 22ste n Juni 1914, tot ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913.
(Voorschotten uit 's Rijks schatkist.)

ff'

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEK
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo "Wij in overweging genomen hebben, dat de nood
zakelijkheid is gebleken van eene verhooging van het Vilde hoofd
stuk B der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913, vast
gesteld bij de wetten van 20 Februari 1913 (Staatsblad n°. 65)
en 7 Juni 1913 (Staatsblad n°. 265);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
In de Xde afdeeling (Voorschotten uit 's Rijks Schatkist)
van het Vilde hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor het
dienstjaar 1913 worden de artikelen verhoogd als volgt:
Artikel 97. Voorschotten aan gemeenten, ingevolge artikel
33, 1ste lid, der Woningwet met een millioen driehonderd een
en twintig duizend negenhonderd zes en zestig gulden een en
veertig cent (f 1 321 966,41) en daardoor gebracht op vijf millioen
driehonderd een en twintig duizend negenhonderd zes en zestig
gulden een en veertig cent (f 5 321 966,41).
Artikel 98. Voorschot aan het Fonds voor de uitvoering van
de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222), thans uitgetrokken
voor Memorie, met drie millioen achthonderd duizend gulden
(f 3 800 000).
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Artikel 99. Voorschot aan het Muntbedrijf tot uitbreiding
van kapitaal, thans uitgetrokken voor Memorie, met negen en
vijftig duizend vijfhonderd gulden (f 59 500).
Artikel 100. Voorschot aan liet- bedrijf voor de artillerieinrichtingen tot uitbreiding van kapitaal inet drie. en vijftig
duirund gulden (f 53 000) en daardoor gebracht op honderd
een duizend gulden (f 101 000).
Artikel 2.
Ten gevolge van de in artikel 1 dezer wet omschreven ver
hoogingen wordt het totaal der Xde afdeeling, alsmede het
eindcijfer van het hoofdstuk, verhoogd met vijf mülioen twee
honderd vier en dertig duizend vierhonderd zen en zestig gulden
een en veertig cent (f 5 '234 466,41).
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
W1LHELMINA.
De Minister van Financiën,
BERTLING.
Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
W ' 2 6 2 » ) I I ' E T v a n den 22sten J u n i 1914, houdende
bepalingen tot bescherming van in het wild
levende nuttige dieren.
WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat liet wenschelijk is voorschriften vast te stellen tot bescherming van
in het wild levende nuttige dieren;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Indien in het wild levende dieren, met uitzondering van
vogels, in die mate worden gevangen of gedood, dat daardoor
de belangen van den land-, tuin- of boschbouw worden bedreigd,
kunnen bij algemeenen maatregel van bestuur hetzij voorliet
geheele Rijk, hetzij voor bepaalde gedeelten daarvan, voor
schriften ter bescherming worden gegeven.
Artikel 2.
Tegelijk met de afkondiging van een algemeenen maatregel
\an bestuur, als bedoeld in het vorige artikel, wordt een
voorstel van wet, houdende regeling van het in den algemeenen
maatregel van bestuur geregelde onderwerp, aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal gezonden.
Indien het voorstel tot wet wordt verheven, houdt tegelijk
met de inwerkingtreding de algemeene maatregel van bestuur
op van kracht te zijn.
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Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van de
beide Kamers der Staten-Generaal tot niet-aanneming van het
voorstel besluit, wordt de algemeene maatregel van bestuur
dadelijk ingetrokken.
Artikel 3.
Met het opsporen van de in deze wet strafbaar gestelde
overtredingen zijn belast, behalve de bij de artikel 8, 1°. tot
en met 6°. van het Wetboek van Strafvordering aangewezen
ambtenaren:
a. de marechaussee;
b. alle andere ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie;
c. de ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen.
Artikel 4.
Overtreding van een der krachtens deze wet vast te stellen
voorschriften wordt gestraft met geldboete van ten hoogste
vijftig gulden.
Artikel o.
Voorwerpen, door middel van overtreding verkregen of
waarmede eene overtreding is gepleegd, met uitzondeling van
middelen van vervoer, worden zoo spoedig mogelijk in beslag
genomen.
Artikel 6.
Indien in beslag genomen voorwerpen dreigen in bederf over
te gaan, worden zij, na te zijn gewaardeerd, op bevel van
den ambtenaar van het Openbaar Ministerie vernietigd.
Artikel 7.
De ambtenaar van het Openbaar Ministerie kan gelasten,
dat in beslag genomen levende dieren, nadat zij zijn gewaar
deerd, in vrijheid worden gesteld.
Artikel 8.
Bij veroordeeling kunnen in beslag genomen voorwerpen
worden verbeurd verklaard.

3
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Artikel 9.
Indien in beslag genomen voorwerpen niet meer aanwezig
zijn, bepaalt de rechter bij het vonnis, of, en zoo ja, tot welk
bedrag de eigenaar zal worden schadeloos gesteld.
Artikel 10.
Indien de zaak niet wordt voortgezet, worden de in beslag
genomen voorwerpen op bevel van den ambtenaar van het
Openbaar Ministerie aan den belanghebbende teruggegeven.
Indien in het geval, bedoeld in het eerste lid, de in beslag
genomen voorwerpen niet meer aanwezig zijn, wordt de eigenaar
op bevel van den ambtenaar van het Openbaar Ministerie, dat
hem bij exploit wordt beteekend, tot een door dien ambtenaar
te bepalen bedrag schadeloos gesteld.
Artikel 11.
De in de vorige twee artikelen bedoelde schadeloosstelling
wordt door een door Onzen Minister van Financiën aan te wijzen
ambtenaar aan den rechthebbende uitgekeerd.
Artikel 12.
De rechthebbende kan zich gedurende vijf jaren, nadat het
vonnis onherroepelijk is geworden, de opgelegde geldboete is
betaald of het in artikel 10 bedoelde bevel van den ambtenaar
van het Openbaar Ministerie is beteekend, tot den door Onzen
Minister van Financiën aan te wijzen ambtenaar wenden, om
de schadeloosstelling te ontvangen.
Na verloop van deze vijf jaren is de vordering vervallen.
Ar tinei 13.
De in deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd
als overtredingen.
Artikel 14.
Met het in werking treden dezer wet vervalt de wet van
25 Mei 1880 (Staatsblad n°. 89), tot bescherming van dier
soorten, nuttig voor landbouw of houtteelt, gewijzigd bij de
wetten van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en van 23
September 1912 (Staatsblad n°. 303).

4
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Artikel 15.
Deze wet kan worden aangehaald onderden titel van „Nuttige
Dierenwet" met bijvoeging, van het jaartal van het Staatsblad,
waarin zij zal worden afgekondigd.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen. Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
TREUE.

Uitgegeven den veertienden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. oET.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK^ DER NEDERLANDEN.
(N . , 63.)

H' ET van den 22nten Juni 1914, tot wijEiyiittf
van de Stoomwet (wet van 15 April 1896,
Staatsblad n°. 69).

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de Stoomwet
(wet van 15 April 1896, Staatsblad n°. 69) behoort te worden
gewijzigd;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I.
Aan artikel 4 der Stoomwet wordt een tweede lid toege
voegd, luidende:
„Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen stoomtoestellen worden aangewezen, waarop het vorige lid niet van
toepassing is."
Artikel II.
Het eerste lid van artikel 6 wordt gelezen :
"Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt bepaald:
a. aan welke eischen de in artikel 4, 1ste en 2de lid
bedoelde stoomtoestellen en hun toebehooren moeten voldoen;
b. welke opgaven de aanvrage tot het verkrijgen eener
akte van vergunning moet bevatten en wat daarbij moet
worden overgelegd, alsmede de opgaven en voorwaarden
welke de akte moet vermelden;
c. de wijze van het onderzoek en van de beproeving en
de regelen daarbij in acht te nemen."
Artikel III.
In het eerste lid van artikel 14 der Stoomwet worden de
woorden „en niet valt onder den algemeenen maatregel van
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bestuur, bedoeld in artikel 1", vervangen door „en voor het
in werking brengen waarvan geene akte van vergunning ver
eischt wordt".
Aan dat lid wordt de volgende volzin toegevoegd: „Op
schriftelijk verzoek van den gebruiker wordt gelijke lastgeving
verstrekt ten aanzien van een stoomketel, voor het in werking
brengen waarvan geene akte van vergunning wordt vereischt."
Artikel IV.
In het eerste lid van artikel 22 wordt onder 1°. in plaats
van „sub b" gelezen „sub a".
Artikel V.
In artikel 29 der Stoomwet worden onder letter a de woorden
„in artikel 4 bedoelde vergunning" vervangen door „ingevolge
artikel 4 vereischte vergunning".
Artikel VI.
In artikel 30 der Stoomwet worden onder letter a, na de
woorden „uitgereikt is", ingevoegd de woorden „of voor het
in werking brengen waarvan, ingevolge het tweede lid van
artikel 4, geene akte van vergunning vereischt is".
Aldaar wordt in plaats van „sub b" gelezen „sub a".
Artikel VII.
Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te
bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
W I L H E L M I N A.
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
T It E U B.
Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. OBI.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N . 2 64.)

II #•; T

van den 22stm Juni 1914, tot Itefftng
van eene bijzondere belasting ten behoeve van
de provincie Friesland.

\\ IJ \\ ILHELMIJVA, BIJ DE GRAHE GODS, KONINGIN DER
-NEDERLANDEN, PRINSES VAN OHAXJE-XASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen salnt! doen te
weten:
Alzoo TV ij m overweging genomen hebben, dat zich in de
provmeie Friesland bijzondere omstandigheden voordoen die
de heffing van eene andere dan de in artikel 1266w der Pro
vinciale Wet genoemde belastingen, noodzakelijk maken;
En dat. ingevolge artikel 126septies dier wet, vooraf bij de
wet het bedrag, waarvoor zij ten hoogste kan worden geheven
moet worden bepaald, en hare grondslagen, haar duur en hare
invordering moeten worden geregeld;
Zoo is liet dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De Staten van Friesland zullen ter bestrijding van het twee
derde deel van de jaarlijksche kosten van de uit te voeren
^erken tot verbetering van de afstrooming van bet boezem
water, bestaande m de renten en aflossingen van de daarvoor
aan te gane geldleenmgen, en de kosten, verbonden aan de
exploitatie en het onderhoud van de te stichten watergemalen
onder den naam van bemalingsbelasting, mogen heffen ten
hoogste f 80 000 en f 160 000 (naar mate een of twee gemalen
worden gesticht), aan buitengewone opcenten op de hoofdsom
der grondbelasting voor de ongebouwde eigendommen, ook
wanneer daardoor de opcenten op de hoofdsom der grond
belasting te zamen meer dan vijftig zouden bedragen
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Artikel 2.
Deze buitengewone opcenten op de hoofdsom der grond
belasting voor de ongebouwde eigendommen, zullen op de be
grooting der provinciale inkomsten onder eene afzonderlijke
af deeling van liet hoofdstuk „opbrengst van belastingen" als
.,bemalingsbelasting", worden gebracht.
Artikel 3.
De bemalingsbelasting zal voorloopig mogen worden ge
heven voor den tijd van dertig jaren, welk tijdvak voor elk
der beide heffingen van f 80 000 zal aanvangen met het tijd
stip, waarop de voor de stichting van ieder watergemaal vereischte geldleening zal worden aangegaan.
Artikel 4.
De invordering van de bemalingsbelasting zal geschieden
tegelijk met die van de opcenten op de grondbelasting en op
dezelfde wijze als deze, door 's Rijks ambtenaren.
Artikel 5.
Ten aanzien van bezwaren tegen de aanslagen in de heffing,
gelden dezelfde regelen als welke bij de wet van 26 Mei 1870
(Staatsblad n°. 82) ten aanzien van de Rijksgrondbelasting,
zijn vastgespeld.
Lasten en bevelen, dat deze in liet Staatsblad zal worden
geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autori
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Binnenlandsrite Zaken,
C O Ï t T V . H . L I N D E TT.

l)e Minister van Financiën,
B E B T L I N G.

De Minister van Waterstaat,
C. L E L Y.

Uitgegeven den elfden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. O ïT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N\ 265.)

W E T van den 22sten Juni 1914, houdende
machtiging tot het aangaan van eene overeen
komst met de Nederlandsche Centraal Spoorweg
maatschappij in zake de pensioenregeling voor
haar personeel.

WTJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES YAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk
is Onze Ministers van Waterstaat en van Financiën te machtigen
met de Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij eene
overeenkomst aan te gaan in zake de pensioenregeling voor
het vaste personeel dier Maatschappij;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaai, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Onze Ministers van Waterstaat en van Financiën worden ge
machtigd met de Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij
eene overeenkomst aan te gaan volgens het, met de daaraan
te hechten bijlage, bij deze wet gevoegd ontwerp, nadat in den
aanhef dier overeenkomst de dagteekening dezer wet en het
nummer van het Staatsblad, waarin zij wordt afgekondigd,
zullen zijn ingevuld.
Artikel 2.
De overeenkomst, in artikel 1 bedoeld, wordt met de bijlage
daarvan gratis geregistreerd.
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMI NA.
De Minister van Waterstaat,
c. L E L T ,
De Minister van Financiën,
BEKTLINÖ.

Uitgegeven den vijftienden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B.

O KT.
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ONTWERP-OVEREENKOMST.

Tusschen:
den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door den Mi
nister van Waterstaat en den Minister van Financiën, tot het
aangaan van deze overeenkomst gemachtigd bij de wet van
, (Staatsblad n°.
), ter eenre,
en
de Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij, vertegen
woordigd door haren Directeur, tot het aangaan van deze
overeenkomst door de Algemeene Vergadering van Aandeel
houders der Maatschappij gemachtigd, ter 'andere zijde,
is het navolgende overeengekomen:
Artikel 1.
Aan artikel 3 der overeenkomst onder dagteekening van
26 Juli 1913 tusschen partijen gesloten en waarvan het ontwerp
gevoegd was bij de wet van 7 Juni 1913 (Staatsblad n°. 260),
wordt toegevoegd:
„Indien bij een — op de wijze als bedoeld bij art. 2, 3°,
dezer overeenkomst, doch niet vóór 1 Januari 1924 of ingeval
vóór dien datum tot overneming van het Fonds door den Staat
mocht worden overgegaan, op het tijdstip dier overneming —
in te stellen onderzoek is gebleken, dat tengevolge van de in
het vorig lid bedoelde herziening van het reglement voor het
Pensioenfonds de baten van het Fonds in den zin van art. 2,
tweede lid, dezer overeenkomst niet meer voldoende zouden
zijn tot volledige dekking van de op het Fonds rustende lasten,
zullen de Ministers van Waterstaat en van Financiën van het
uit dien hoofde berekende tekort van de Maatschappij slechts
dekking kunnen verlangen voor de helft, en wel uitsluitend
door verhooging van hare jaarlijksche bijdrage aan het Fonds,
alsnog in te gaan op den lsten Januari 1914. Met ingang van
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dienzelfden dag wordt alsdan de in art. 2 dezer overeenkomst
onder 3°. letter b bedoelde blijvende verhooging van de bij
dragen aan het Fonds ondersteld te zijn toegenomen met gelijk
percentage van het daar bedoelde gezamenlijke bedrag deibezoldigingen, als waarmede de bijdrage der Maatschappij is
verhoogd, en zal derhalve van dien datum af voor de toepassing
van het bij art. 2 dezer overeenkomst onder 3°. bepaalde,
onder „baten" mede zijn te begrijpen de waarde van eene
zoodanige verhooging.
De Maatschappij verbindt zich, in het bij het vorige lid
bedoelde geval de verhooging van hare jaarlijksche bijdrage,
voor zoover de betaling daarvan achterstallig is, met rente op
rente daarvan, berekend naar drie en drie vierden ten honderd
(33/4 %) 'sjaars, in eens in het Fonds te storten."
Artikel 2.
Zich kwijtende van de verplichting, op haar rustende volgens
art. 3 van de in art. 1 aangehaalde overeenkomst van 26 Juli
1913, verbindt de Maatschappij zich zorg te dragen, dat met
ingang van 1 Januari 1914 in het Reglement voor liet Pen
sioenfonds ten behoeve van haar vaste personeel de wijzigingen
worden aangebracht, in de bijlage dezer overeenkomst aange
geven.
Aldus in tweevoud overeengekomen te 's-Gravenhage/Utrecht,
den
De Minister van Waterstaat,

De Minister van Financiën,

De Nederlandsclie Centraal
Spoorweg-Maatschappij,
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BIJLAGE DER ONTWERP-0 VEREENKOMST.

WIJZIGINGEN,
AAN TE BRENGEN IN HET REGLEMENT VOOR HET
PENSIOENFONDS TEN BEHOEVE VAN HET VASTE
PERSONEEL DER NEDERLANDSCHE CENTRAAL
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ.

I.

Artikel 4 is te lezen als volgt:

De jaarlijksclie bijdrage der Maatschappij bedraagt vier ten
honderd (4 °/0) van het bedrag der gezamenlijke bezoldigingen,
waarover de deelgenooten van het Fonds in het afgeloopen
jaar doorloopende korting hebben betaald, vermeerderd met:
1°. hetgeen door die deelgenooten — met uitzondering van
de onder 2°. bedoelde — te zarnen in het jaar minder dan
vijl ten honderd (5 °/0) over bet bedrag hunner gezamenlijke
bezoldiging bovenbedoeld als doorloopende kortinar is biigredragen en
2°. hetgeen door de deelgenooten, die ingevolge artikel 53
lid b niet zijn onderworpen aan de met ingang van 1 Januari
1914 ingevoerde verhooging der doorloopende korting met 1
ten honderd (1%) der bezoldiging, te zamen in dat jaar minder
dan vier ten honderd (4 °/0) over het bedrag hunner gezamen
lijke bezoldiging bovenbedoeld als doorloopende korting is bij
gedragen.
II.

Tusschen de artikelen 11 en 12 is in te voegen:
Artikel llöis.

Boven en behalve de doorloopende korting, te heffen inger
vnlge lid a van artikel 11, wordt — behoudens het bepaalde
bij .artikel 53 lid b — wegens de met ingang van 1 Januari
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1914 ingevoerde verbetering der pensioenen van nagelaten
betrekkingen geheven eene doorloopende korting van één ten
honderd (1 %) der bezoldiging.
III.

In artikel 14 is overal, waar staat „driehonderd
gulden (f 300)" te lezen:

„vierhonderd gulden (f 400)".
IV.

Artikel 16 is te lezen als volgt:

Indien iemand deelgenoot van het Pensioenfonds wordt met
eene bezoldiging, in den zin van artikel 10, hooger dan vier
honderd gulden (f 400), zal het verschil tusschen die bezol
diging en vierhonderd gulden (f 400) beschouwd worden als
eene verhooging van bezoldiging.
Van dat verschil is afloopende korting op den bij artikel 12
omschreven voet verschuldigd, behoudens dat:
1°. indien de bezoldiging bij den aanvang van het deelge
nootschap zeshonderd gulden (f 600) niet overtreft, de hier
bedoelde afloopende korting slechts zal verschuldigd zijn voor
de helft;
2°. het verschuldigde zal worden ingehouden gelijkmatig
verdeeld voor mannelijke deelgenooten over acht (8) jaren en
voor vrouwelijke deelgenooten over twee (2) jaren.
Y.

Artikel 34 is te lezen als volgt:

Het pensioen aan nagelaten betrekkingen wordt verleend:
1°. aan de weduwe tot aan haar overlijden of tot door
haar een nieuw huwelijk wordt aangegaan; daarna gaat het
pensioen, zonder de verhooging bedoeld in artikel 36 lid c,
over op de in artikel 32 bedoelde kinderen, zoolang zij den leeftijd
van achtien (18) jaren niet hebben bereikt;
2° en 3° blijven ongewijzigd.
YI.

Artikel 36 is te lezen als volgt:

a. Behoudens het bepaalde bij lid b en c van dit artikel
en de artikelen 36bis en 36ter bedraagt het pensioen aan
nagelaten betrekkingen vijf tachtigste deelen (s/80) van het
gemiddeld bedrag der jaarlijksche bezoldiging, waarnaar gedurende
de laatste vijf (5) jaren, waarin de (het) deelgenoot (lid) tot
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het Fonds heeft bijgedragen, — of, zoo het aantal dier jaren
minder dan vijf (5) bedraagt, gedurende alle die jaren — zijne
bijdrage berekend werd, vermeerderd met één tachtigste deel
< Vso) van dat gemiddeld bedrag voor elk jaar, gedurende hetwelk
•de (het) deelgenoot (lid) tot het Fonds heeft bijgedragen, alsmede
voor elk jaar, gedurende hetwelk de (het) deelgenoot (lid) vóór
1 Januari 1877 tot het vaste personeel der Maatschappij heeft
behoord, met dien verstande dat het pensioen niet minder zal
'bedragen dan vijftien tachtigste deelen (15/80) van dat gemid
deld bedrag.
b. Het pensioen, in het vorige lid bedoeld, kan niet meer
bedragen dan negenenveertig honderdzestigste deelen (49/160)
van het aldus berekende gemiddelde bedrag der jaarlijksche
bezoldiging en niet meer dan zevenhonderd vijfendertig gulden
'<f 735) per jaar, tenzij volgens de op 31 December 1913
-geldende regeling meer dan negenenveertig honderdzestigste
•deelen (49/160) van dat gemiddeld bedrag en (of) meer dan zeven
honderd vijfendertig gulden (f 735) per jaar zou zijn toegekend, in
welk geval laatstbedoelde regeling alsnog wordt toegepast.
c. Het pensioen der weduwe, berekend overeenkomstig lid
•a en b van dit artikel, zal — indien de overledene kinderen
als bedoeld bij artikel 32, lid a, beneden den leeftijd van achttien
(18) jaren heeft nagelaten — verhoogd worden met één vijfde
.gedeelte (1/5) van dat pensioen voor ieder kind beneden den
leeftijd van achttien (18) jaren, doch in het geheel voor niet
meer dan vijf kinderen, met dien verstande dat deze verhooging
; slechts zal worden toegepast, indien en voor zooveel met inbegrip
-daarvan het pensioen der weduwe veertienhonderd zeventig
gulden (f 1470) niet overtreft. Deze verhooging vervalt,
wanneer alle evenbedoelde kinderen den leeftijd van achttien (18)
.jaren hebben bereikt of overleden zijn. Tot dat tijdstip wordt
zij tot het volle bedrag daarvan uitgekeerd.
d. Het pensioen wordt verhoogd met twee gulden (f 2) over
eenkomstig het bepaalde in artikel 24.
VII.

Tusschen de artikelen 36 en 37 zijn in te voegen:
Artikel 36bis.

Onverminderd het bepaalde bij artikel 41 is bij overlijden
-van een invalide als bedoeld in artikel 22 na ontslag uit den
•dienst der Maatschappij om andere redenen dan leeftijd of
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invaliditeit het aan de nagelaten betrekkingen toe te kennen
pensioen gelijk aan dat, hetwelk zou zijn verleend, indien
de deelgenoot wegens invaliditeit ontslagen ware met ingang
van den dag, waarop in verband met het genot van uitkeering.
en (of) ongevalrente zijne bezoldiging werd verminderd.
en
Artikel 36ter.
a. "Wanneer en zoolang de pensioentrekkende weduwe of
moeder of een of meer der weezen van een deelgenoot of van
een voormalig(en) deelgenoot (lid) krachtens wettelijke bepalingen
betreffende ongevallenverzekering eene rente geniet(en) ter zake
van een ongeval, laatstbedoelde in verband met de uitoefening
van het bedrijf der Maatschappij overkomen, zal gullen) de
pensioentrekkende(n) als pensioen ontvangen een bedrag,.
— met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid —
berekend op den voet van het bepaalde bij lid a, b en c van
artikel 36, doch met vervanging in lid a van de daargenoemde
breuken vijf tachtigsten (s/80), een tachtigste (V80) en vijftien
tachtigsten (16/8o^ door: vijftien vierhonderdsten (16/4oo)> drie
vierhonderdsten ( 3 / 400 ) e n vijfenveertig vierhonderdsten ("/«o) r
in lid b van de daargenoemde breuk negenenveertig honderd
zestigsten (49/160) door honderd zevenenveertig achthonderd
sten (147/800) en van het daargenoemde bedrag van zevenhonderd
vijfendertig gulden (f 735) door vierhonderd eenenveertig gulden
(f 441) en in lid c van het daargenoemde bedrag van Veertien
honderd zeventig gulden (f 1470) door: achthonderd twee
entachtig gulden (f 882).
b.

Echter zal:

1°. — voorzooveel bij de berekening van het pensioen jaren
vóór 1 Januari 1914 in aanmerking komen — het volgens
lid a van artikel 36, doch met inachtneming van het vórige
lid berekende pensioenbedrag vöor elk dier jaren worden ver
minderd met één vierhonderdste gedeelte (V400) van het volgens
lid a van artikel 36 berekende bedrag der jaarlijksche bezol
diging, maar niet dalen beneden vijfenveertig vierhonderd
sten ( 4 5 / 4 OO);
.
,
- 2°. over eenig tijdperk aan pensioen en rente te zamen
nimrnèr minder worden genoten dan wanneer de pensioen-
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trekkende(n) uitsluitend pensioen genoot (genoten) volgens
lid a, b en c van artikel 36.
en
Artikel 36 quater.
Ingeval het belang van een of meer pensioengerechtigde
kinderen van een overleden deelgenoot of voormalig(en) deel
genoot (lid) splitsing van het hun toekomende pensioen vordert,
wordt ieder dier kinderen geacht, aanspraak te hebben op een
gelijk deel van dat pensioen.
Indien kinderen worden nagelaten van verschillende moeders,
zal van het bedrag der verhooging, bedoeld bij lid c van artikel
36, een deel kunnen worden uitgekeerd niet aan de weduwe,
maar aan de(n) voogd(en) der kinderen, die de weduwe niet
tot moeder hebben. Dit deel is alsdan te bepalen in verhouding
van het aantal van laatstbedoelde kinderen tot het aantal der
overige kinderen.
VIII.

Het bepaalde in lid c van artikel 40 onder 3°
is te lezen als volgt:

in stede van vijf tachtigsten (6/80) van het in lid a van artikel
36 aangegeven gemiddelde bedrag, vermeerderd met één tach
tigste (J/80) van dat gemiddelde bedrag voor elk daar bedoeld
jaar is in rekening te brengen vijftien vierhonderdsten (16/i00)
van dat bedrag, vermeerderd met drie vierhonderdsten (3/W0)
daarvan voor elk jaar als daarbedoeld, terwijl niet minder dan
vijfenveertig vierhonderdsten (45/40o) in stede van vijftien tach
tigsten (16/80) van dat gemiddelde bedrag is toe te kennen.
Bij de toepassing van het vorenstaande zal zijn in acht te
nemen, hetgeen is voorgeschreven in artikel 36ter, lid b
•onder 1°;
onder 4° is te lezen als volgt:
in stede van negenenveertig honderdzestigsten (49/160) van het
in lid b van artikel 36 bedoelde gemiddelde bedrag is te
stellen honderd zevenenveertig achthonderdsten ("Vsoo) van
dat bedrag en in stede van zevenhonderd vijfendertig gulden
<f 735) is te stellen vierhonderd eenenveertig gulden (f 441);
onder 5° is toe te voegen hetgeen volgt:
in stede van het in lid c van artikel 36 genoemde bedrag van
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veertienhonderd zeventig gulden (f 1470) is te stellen het
bedrag van achthonderd tweeentachtig gulden (f 882).
IX.

In lid b van artikel 41 zijn de woorden „artikel
36 lid c" te lezen als „artikel 3Qbis", terwijl
lid c is te lezen als volgt:

In het geheel kan ten laste van het Fonds niet meer genoten
worden dan:
ingeval artikel 39 toepassing vindt, het bedrag, hetwelk vol
gens lid b van artikel 23 onderscheidenlijk lid b en c van
artikel 36 — of wanneer en zoolang de pensioentrekkende(n)
valt (vallen) in de termen van lid c van artikel 23 onder
scheidenlijk artikel 36ter volgens die bepalingen — ten hoogste
als pensioen kan worden toegekend;
ingeval artikel 40 toepassing vindt, het bedrag, hetwelk
volgens dat artikel ten hoogste kan worden toegekend, ver
hoogd met één honderdvijftigste (7]50), onderscheidenlijk één
tweehonderdste (V200) voor elk jaar, hetwelk bij de berekening
van het pensioen ingevolge lid c van artikel 25, onderschei
denlijk artikel 36öis in aanmerking komt, Deze verhooging
wordt niet toegekend, wanneer en zoolang de pensioentrekkende(n) valt (vallen) in de termen van lid c van artikel 23
of artikel 36ter.
X.

Het bepaalde in artikel 53 wordt lid a van artikel 53,
terwijl daaraan als lid b is toe te voegen het
geen volgt:

De met ingang van 1 Januari 1914 ingevolge artikel llöis
ingevoerde verhooging der doorloopende korting met een ten
honderd (1 %) der bezoldiging wordt niet geheven:
1°. van hem, die op 31 December 1912 lid van het Fonds
was en vóór 1 Januari 1914 voor zijne nagelaten betrekkingen
— ongeacht het bepaalde bij lid c van artikel 36
aanspiaak
heeft verkregen op een pensioen van veertienhonderd zeventig
gulden (f 1470) of meer per jaar;
2°. van de vrouwelijke deelgenoote, die op 31 December
1912 lid van het Fonds was en vóór 1 Januari 1914 voor
hare nagelaten betrekkingen aanspraak heeft verkregen op
een pensioen van negen en veertig honderdzestigste gedeelten
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(49/i6o) van het volgens lid a van artikel 36 berekende ge
middelde bedrag der jaarlijksche bezoldiging.
XI. Tusschen de artikelen 53 en 54 is te voegen:
Artikel 53bis.
Voor de nagelaten betrekkingen van hen, die vóór 1 Januari
1914 zijn overleden of — al dan niet met pensioen — den
dienst der Maatschappij hebben verlaten, blijft van kracht de
regeling te hunnen aanzien vóór dien datum geldende.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N#. 266.)

IF JE T van den 22sten Juni 1914, houdende
aanwijzing van de Visschershaven te IJmuiden
als Staatsbedrijf.

W IJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE G ODS, K ONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk
is, den tak van Staatsdienst, omvattende de Visschershaven te
IJmuiden, aan te wijzen als Staatsbedrijf in den zin der wet
van 16 Februari 1912 (Staatsblad n°. 85);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De tak van Staatsdienst, omvattende de Visschershaven te
IJmuiden, wordt, voor zooveel betreft het dienstjaar 1915 en
volgende dienstjaren, aangewezen als Staatsbedrijf in den zin
der wet van 16 Februari 1912 (Staatsblad n°. 85).
Artikel 2.
De uitgaven wegens werken of leverantiën ten dienste van
de Visschershaven te IJmuiden, bedongen bij in 1914 aange
gane contracten en waarvoor gelden op de begrooting voor
1914 zijn uitgetrokken, worden voor zoover de oplevering in
1915 mocht plaats hebben, gebracht ten laste van de begrooting
van het in artikel 1 genoemde Staatsbedrijf voor 1915.
Artikel 3,
De in artikel 6 der wet van 16 Februari 1912 (Staatsblad
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n°. 85) bedoelde schatting van de waarde dei- bezittingen van
het in artikel 1 genoemde Staatsbedrijf op 1 Januari 1915
geschiedt door Onze Ministers van Waterstaat en van Financiën.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
W I L H E L M I N A .S
De Minister van Waterstaat,
c. LELY.
De Minister van Financiën,
bekilikg.

Uitgegeven den veertienden Juli 1914
De Minister van Justitie,
B. O R T .

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N°. 267 •)

WIJ

H ET van den 22sten Juni, 1914, betreffende
overbrenging in beheer en onderhoud bij de
gemeente Zwolle van een gedeelte van den
Rijksweg van Deventer naar Zwolle.

"WILHELMINA, BIJ

DE GRATIE GODS,

KONINGIN

DER

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de gemeente
Zwolle een gedeelte van den Rijksweg van Deventer naar
Zwolle in beheer en onderhoud wenscht over te nemen en
dat daartegen in 's Rijks belang geen bezwaar is;
Gelet op artikel 1, eerste lid, der wet van 10 November
1900 (Staatsblad n°. 176);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Eenig artikel.
Bij de gemeente Zwolle wordt in beheer en onderhoud over
gebracht een gedeelte van den Rijksweg van Deventer naar
Zwolle, zich uitstrekkende van 10 M. voorbij Hectometer 318
tot 83 M. voorbij Hectometer 319, ter lengte van 173 M., op
den voet van de overeenkomst, gesloten bij de in afschrift
aan deze wet gehechte akte van 11 October 1913, welke over
eenkomst bij deze wet wordt bekrachtigd.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
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Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
C.

L E L Y.

Uitgegeven den veertienden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B.

OST.

B
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AFSCHRIFT.

OVEREENKOMST
betreffende overdracht in beheer en onderhoud bij
de gemeente Zwolle van een gedeelte van den
Rijksweg van Deventer naar Zwolle.
De ondergeteekenden:
G. ROOSEBOOM, Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswater
staat in de 5de directie te Zwolle, handelende ingevolge
machtiging van den Minister van Waterstaat van den 11 Septem
ber 1913, n°. 248, afdeeling Waterstaat, in deze vertegen
woordigende het Rijk, en Mr. Dr. I. A. VAN ROIJEN, Burgemeestei
der gemeente Zwolle en Mr. Dr. G. VAN LEYDEN, Secretaris
dier gemeente, te zamen vertegenwoordigende het College van
Burgemeester en Wethouders, dat namens die gemeente handelt,
ter uitvoering van het besluit van den gemeenteraad van den
3 Maart 1913, n°. 161, goedgekeurd bij besluit van Gedepu
teerde Staten, dd. 25 Maart 1913, 2de afd., n°. 1783/1186,
zijn, onder voorbehoud van bekrachtiging bij de wet, overeen
gekomen als volgt:
Artikel 1.
Het Rijk draagt in beheer en onderhoud over aan de
gemeente Zwolle, die in beheer en onderhoud aanneemt het
gedeelte van den Rijksweg van Deventer naar Zwolle, gelegen
tusschen de lijn, loodrecht op de as van de verharding van
den Rijksweg op 10 M. voorbij hectometer 318, en de aan
sluiting van den Rijksweg aan de Deventerstraat te Zwolle,
op 83 M. voorbij hectometer 319, ter lengte van 173 M., en
deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend: gemeente
Zwolle, sectie G, n°. 4712.
Het overgedragen weggedeelte is met eene roode kleur aan
geduid op de aan deze overeenkomst gehechte en door beide
partijen gewaarmerkte teekening.
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In de overdracht zijn begrepen, de wegbermen en bermslooten, de op het bedoelde wegvak staande beplanting, de in
het wegvak liggende gecreosoteerd houten duiker in het Molen
water, wijd 2.20 M. tusschen de palen, gelegen op 16 M.
voorbij hectometer 319 en het op het wegvak staande gedeelte
van een rikwerk van steen en palen met ijzeren stangen.
Artikel 2.
. De gemeente treedt door de overneming tegenover derden
in de rechten en verplichtingen van liet Rijk te dezer zake.
Artikel 3.
De gemeente neemt het beheer en onderhoud op zich van
den dag af, waarop de wet, bij welke deze overeenkomst
wordt bekrachtigd, in werking treedt.
Artikel 4.
De gemeente draagt zorg, dat het karakter van het over
gedragen wegvak ten dienste van het doorgaande verkeer over
de volle breedte niet verloren ga en dat de verharding van
dat gedeelte, evenals de daarin bestaande duiker en eventueel
te maken andere werken, zich steeds bevinden in voldoenden
toestand ten behoeve van dat verkeer.
Artikel 5.
De overdracht en overneming van het bovenomschreven
gedeelte van den Rijksweg c. a. geschieden, behoudens de
rechten van derden, met inbegrip van de daarin liggende en
daarop staande kunstwerken en boomen, als traverse op den
voet van het Souverein besluit van 20 September 1814, n°. 52.
Artikel 6.
Tot aanwijzing van het zuidoostelijk einde van het over
gedragen wegvak wordt door en op kosten van de gemeente
geplaatst en onderhouden een paal van steen, ijzer of gewapend
beton, waarop in verdieping zijn aangebracht de letters G. Z.
Artikel 7.
De gemeente verzekert de afwatering van het zuidoostwaarts
van het overgedragen wegvak gelegen gedeelte van de berm-
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sloot en legt, indien de tot het overgedragen weggedeelte
behoorende bermsloot wordt gedempt, in deze demping ten
behoeve van die afwatering op hare kosten eene buisleiding,
wijd ten minste 0.30 M.
Deze leiding moet zijn ten genoegen van den HoofdingenieurDirecteur van den Rijkswaterstaat in de 5de directie en daarin
wordt naar diens genoegen eene zoodanige afsluiting aan
gebracht, dat nimmer water of andere stoffen uit de riolen
der gemeente in de bermsloot kannen vloeien.
Artikel 8.
De kosten van overschrijving dezer overeenkomst en aan
gehechte teekening in de openbare registers zijn ten laste van
de gemeente en moeten binnen acht dagen na opgave ten
kantore van den betrokken Ontvanger der Registratie en Domeinen
betaald worden.
Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend te Zwolle, den
11 October 1913.
Burgemeester en Wethouders
van Zwolle,
(get.) I. A. VAN ROTJEN,
Burgemeester.
(get.) VAN LEYDEN,
Secretaris.

De Hoofdingenieur-Directeur
van den Rijkswaterstaat
in de 5de directie.
(get.) ROOSEBOOM.

Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris-Generaal
van het Departement van Waterstaat,
G. VAN DEK MEULEN, 1°.-S.-G.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N. 268.)

W E T van den 22sten Juni 1914, tot verklaring
van het algemeen nut der onteigening van
eigendommen in de gemeente 's-Gravenhage,
noodig voor de verbouwing en uitbreiding
van het gebouw van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, dat de verbouwing
en uitbreiding van het gebouw van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal in het algemeen belang noodig is;
Gelet op de wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord; en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Wij verklaren, dat het algemeen nut de onteigening vordert,
ten name van den Staat, van eigendommen in de gemeente
's-Gravenhage, noodig voor de verbouwing en uitbreiding van
het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Artikel 2.
Deze wet vervalt, voor zooveel de onteigening van de niet
in der minne aangekochte eigendommen bij den rechter niet
is aangeviaagd binnen anderhalf jaar na de dagteekening van
de Staatscourant, waarin Ons besluit, bedoeld in artikel 14 of
aitikel 16 der aangehaalde wet, is openbaar gemaakt. Die
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termijn kan door Ons bij een in de Staatscourant te plaatsen
besluit met ten hoogste zes maanden worden verlengd.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
c. LELY.
Uitgegeven den negenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. OKT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N#. 269.)

Hr E T van den 22sten,Juni 1914, tot verklaring
van het algemeen nut der onteigening van
eigendommen in de gemeente Horssen, noodig
voor den aanleg van eene wetering door het
ivaterschap „de Gecombineerde waterlossing
der polderdistricten Rijk van Nijmegen en
Maas en Waal".

WIJ WILHELMÏNA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de aanleg
van eene wetering in de gemeente Horssen door het waterschap
„de Gecombineerde waterlossing der polderdistricten Rijk van
Nijmegen en Maas en Waal" in het algemeen belang noodig is;
Gelet op de wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State geboord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Wij verklaren, dat het algemeen nut de onteigening vordert,
ten name van het waterschap „de Gecombineerde waterlossing
der polderdistricten Rijk van Nijmegen en Maas en Waal", van
eigendommen in de gemeente Horssen, noodig voor den aanleg
door genoemd waterschap van eene wetering van de grens van
Bergharen nabij het Afferdensche schutlaken tot aan de Blauwe
wetering nabij de Puiflijksche brug.
Artikel 2.
Deze wet vervalt, voor zooveel de onteigening van de niet
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in der minne aangekochte eigendommen bij den rechter niet
is aangevraagd binnen één jaar na de dagteekening van de
Staatscourant, waarin Ons besluit, bedoeld in art. 14 of art. 16
der bovenaangehaalde wet, is openbaar gemaakt.
Die termijn kan door Ons bij een in de Staatscourant te
plaatsen besluit met ten hoogste zes maanden worden verlengd.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
C. L E L Y .

Uitgegeven den achtsten Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. o E T .

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N*. 270.) W JE T

van den 22sten Juni 1914, tot ver
klaring van het algemeen nut der onteigening
van eigendommen in de gemeenten Epe,
Heerde en Oldebroek, noodig voor de uitbreiding
van het schietterrein van de legerplaats bij
Oldebroek.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GHATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat uitbreiding
van het schietterrein van de legerplaats bij Oldebroek in het
algemeen belang noodig is;
Gelet op de wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125);
Zoo is het, dat Wij, den Baad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 'bij deze:
Artikel 1.
Wij verklaren, dat het algemeen nut de onteigening vordert
ten name van den Staat, van eigendommen in de gemeenten
Epe, Heerde en Oldebroek, noodig voor de uitbreiding van het
schietterrein van de legerplaats bij Oldebroek.
Artikel 2.
Deze wet vervalt, voor zoover de onteigening van de niet
in der minne aangekochte eigendommen bij den rechter niet
is aangevraagd binnen één jaar na dagteekening van de
Staatscourant, waarin Ons besluit bedoeld in artikel 14 of
artikel 16 der bovenaangehaalde wet is openbaar gemaakt.
Die termijn kan door Ons bij een in het Staatsblad te
plaatsen besluit met ten hoogste zes maanden worden verlengd.
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Oorlog,
BOSBOOM.

Uitgegeven den achtsten Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 271.)

W E T van den 22sten Juni 1914, tot verklaring
van het algemeen nut der onteigening van
eigendommen, noodig voor het doortrekken van
de Admiraliteitskade en liet verbreeden van de
Infirmeriestraat te Rotterdam.

WIJ WILHELM IN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het in
het publiek belang der gemeente Rotterdam noodig is, de
Admiraliteitskade door te trekken, en de Infirmeriestraat te
verbreeden;
Gelet op de wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Wij verklaren, dat het algemeen nut de onteigening vordert
ten name van de gemeente Rotterdam, van eigendommen in
die gemeente, noodig voor het doortrekken van de Admirali
teitskade en het verbreeden van de Infirmeriestraat aldaar.
Artikel 2.
Deze wet vervalt, voor zooveel de onteigening van de niet
in der minne aangekochte eigendommen bij den rechter niet
is aangevraagd binnen één jaar na de dagteekening van de
Staatscourant, waarin Ons besluit, bedoeld in artikel 14 of
artikel 16 der bovenaangehaalde wet is openbaar gemaakt.
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Die termijn kan door Ons bij een in de Staatscourant te
plaatsen besluit met ten hoogste zes maanden worden verlengd.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
C O E T V. D. L I N D E N .

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitief
B. O R T .

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 272.) -E

W
22-sten Juni 1914, iot verklaring
II' E T
T van den 22sten
van het algemeen nut der onteigening van
eigendommen, noodig voor en ten behoeve van
Bad-straat te Katwijk.
het verbreeden van de Badstraat

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GEATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het
publiek belang der gemeente Katwijk noodig is de Badstraat
aldaar te verbreeden;
Gelet op de wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125);
Zoo is het, dat Wij, den Eaad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Wij verklaren, dat hét algemeen nut de onteigening vordert
ten name van de gemeente Katwijk van eigendommen in die
gemeente, noodig voor en ten behoeve van het verbreeden van
de Badstraat aldaar.
Artikel 2.
Deze wet vervalt, voor zoover de onteigening van de niet
in der minne aangekochte eigendommen bij den rechter niet
is aangevraagd binnen één jaar na de dagteekening van de
Staatscourant, waarin Ons besluit, bedoeld in artikel 14 of
artikel 16 der bovenaangehaalde wet, is openbaar gemaakt.
Die termijn kan door Ons bij een in de Staatscourant te
plaatsen beslxiit met hoogstens zes maanden worden verlengd.
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Lasten en bevelen, dat deze in liet Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoritei
ten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Binnenlandsclie Zaken,
COET V. D. LINDEN.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. o m .

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N#. 273.)

IV E T van den 22sten Juni 1914, tot verklaring

van het algemeen nut der onteigening van
eigendommen, noodig voor het verbreeden van
een deel van den dorpsweg te Beets.
WIJ WIL HELMIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het
publiek belang der gemeente Beets noodig is een deel van den
dorpsweg aldaar te verbreeden;
Gelet op de wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Wij verklaren, dat het algemeen nut de onteigening vordert
ten name van de gemeente Beets van eigendommen in die
gemeente, noodig voor het verbreeden van een deel van den
dorpsweg aldaar.
Artikel 2.
Deze wet vervalt, voor zoover de onteigening van de niet
in der minne aangekochte eigendommen bij den rechter niet
is aangevraagd binnen één jaar na de dagteekening van de
Staatscourant, waarin Ons besluit, bedoeld in artikel 14 of
artikel 16 der bovenaangehaalde wet, is openbaar gemaakt.
Die termijn kan door Ons bij een in de Staatscourant te
plaatsen besluit met hoogstens zes maanden worden verlengd.

273

2

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
C O R T V. D . L I N D E N .

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 274.)

W E T van den 22sten Juni 1914, houdende
voorziening in het kas-tekort van den Surinaamschen dienst gedurende de jaren 1914
en 191b.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GEATIE GODS, KONINGIN DEE
NEDEBLANDEN. PEINSES VAN OEANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of liooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat verlenging
van den in artikel 1 der wet van 29 Juni 1912, (Staatsblad
n°. 209) gestelden termijn noodzakelijk is;
Zoo is het, dat Wij, den Baad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Onze Minister van Financiën wordt ook voor de jaren 1914
en 1915 bevoegd verklaard om, bij het openen van kredieten
aan Onzen Minister van Koloniën ten behoeve van de kolonie
Suriname, in afwijking van het bepaalde bij het tweede lid
van artikel 18 der Surinaamsclie Comptabiliteitswet (Staats
blad 1910, n°. 315) het tegoed van die kolonie in 's Rijks
schatkist te boven te gaan met eene som van vier millioen
gulden, en om in dat voorschot te voorzien door uitgifte of
beleening van bewijzen van vlottende schuld, met inacht
neming van de daaromtrent bestaande of nog vast te stellen
wettelijke bepalingen.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag harer afkondiging.
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Lasten en bevelen dat deze in liet Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoritei
ten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de liand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
W I L H E L M I NA.
De Minister van Koloniën,
T H.

B.

P1EITE.

De Minister van Financiën,
BEKTLING.

Uitgegeven den zevenden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. OET.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 275.)

I V E T van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. J. E. Brockmöller.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEK
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Joseph
Eugen Brockmöller aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Johann Joseph Eugen Brockmöller, geboren te Recke (Pruisen)
den 6 Mei 1856, koopman, wonende te 'sGravenhage, provincie
Zuidholland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den eersten Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N\ 276.)

W E T van den 22sten Juni 1914, houdende,
naturalisatie van J. B. A. Stegewerns.

WIJ WIL HELMIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Jan Bernd
Albert Stegewerns aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Jan Bernd Albert Stegewerns, geboren te Stadt Bentheim
(Pruisen) den 15 April 1867, fabrieksarbeider, wonende te
Enschede, provincie Overijssel.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den eersten Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N#. 277.)

W E T van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. Q. Crets.

WIJ WIL HELM IN A, BIJ DE GEATIE GODS, KONINGIN DEE
NEDEELANDEN, PEINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Josepk
Quirin Crets, aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Joseph Quirin Crets, geboren te Aken (Pruisen) den 20 Juli
1876, slotenmaker, wonende te Aken (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. OET.

Uitgegeven den eersten Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. O ET.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N . 278.)

van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. P. Moberts.

W E T

WIJ WIL HELM IN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann
Peter Moberts aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bi] de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal. hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Johann Peter Moberts, geboren te Aken (Pruisen) den 24
Juni 1875, voerman, wonende te Aken (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den eersten Juli 1914.'
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N#. 279.)

W E T van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van H. H. G. Arntz.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Hermann
Heinrich Gerhard Arntz aan Ons een verzoek om naturalisatie
heeft ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld
in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Hermann Heinrich Gerhard Arntz, geboren te Emmerik
(Pruisen) den 8 Februari 1866, timmerman, wonende te
Duisburg-Meiderich (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie.:
B. ORT.

Uitgegeven den eersten Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N*. 280.)

If' _E T van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. W. A. Heming.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Wil
helm Albert Heming aan Ons een verzoek om naturalisatie
heeft ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld
in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268),
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Johann Wilhelm Albert Heming, geboren te Duisburg
(Pruisen) den 10 Februari 1875, fabrieksarbeider, wonende te
Duisburg (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den eersten Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B'. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N". 281.)

H ET van den Ü2sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. H. Lüps.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann
Heinrich Liips aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johann Heinrich Lüps, geboren te Orsoij (Pruisen) den 7 Sep
tember 1855, grondeigenaar, wonende te Velp, gemeente Rheden,
provincie Gelderland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den zes en hvintigsten Juni 1914.
Be Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N i

3(S3i j §tr E T van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van L. Meyer.

WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GBATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN , PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Lebhold Meyer
aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend, met
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Lebhold Meyer, geboren te Altona (Pruisen) den 28 November
1875, handelsreiziger, wonende te Hamburg (Duitschland).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
T)e Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

• 283.)

j v E T van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van J. J. Cordowiener.

W IJ WIL H E L MIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Joseph
Cordowiener aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft inge
diend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art.
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johann Joseph Cordowiener, geboren te Bardenberg (Pruisen)
den 31 October 1853, voerman, wonende te Aken (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(F. 284.) WET

van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van A. Freundgen, weduice van
J. W. Habets.

WIJ WIL HEL MINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Adellieid
Freundgen, weduwe van Jan Willem Habets, aan Ons een ver
zoek om naturalisatie heeft ingediend, met overlegging van de
bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 1892
(,Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910
(Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Kaad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Adellieid Freundgen, weduwe van Jan Willem Habets,
geboren te Ellen (Pruisen) den 17 Mei 1868, werkvrouw, wonende
te Aken (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(-^ »

H*£' T van den 22sten Jnni 1914, houdende
naturalisatie van S. Dikker.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Simon Dikker,
aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend, met
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Simon Dikker, geboren te Antwerpen (België) den 29 Maart
1873, diamantslijper, wonende te Watergraafsmeer, provincie
Noordholland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(-N »

i v E T v a n den 22sten J u n i 1914, houdende
naturalisatie van M. C. Penners.

WIJ WIL HELMIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Maria Christina
Penners aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend,
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Maria Christina Penners, geboren te Brühl (Pruisen) den 31 Juli
1872, zonder beroep, wonende te Keulen (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie.
B. ORT.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
• 28Ti) ff' E T van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van F. M. Penners.
WIJ WILHELM IN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Franzisca
Margaretha Penners aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft
ingediend, met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 2lè);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Franzisca Margaretha Penners, geboren te Keulen (Pruisen)
den 21 Mei 1868, zonder beroep, wonende te Keulen [Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(X • 288.) iv JE T

van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van M. C. Penners.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN , PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
AlzooWij in overweging genomen hebben, dat Maria Gatharina
Penners aan Ons een verzoek om naturalisatie beeft ingediend,
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat "Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Maria Catharina Penners, geboren te Brühl (Pruisen) den
17 Juni 1874, zonder beroep, wonende te Keiden (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
Be Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N • 289.)

si E T van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van N. Demandt.

WIJ W1LHELMINA, BIJ DE GKATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Nicolaus
Demandt aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend,
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Kaad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Nicolaus Demandt, geboren te Duisburg (Pruisen) den 10 Februari
1876, fabrieksarbeider, wonende te Duisburg (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N#. 290.)

I I ' E T van den 22sten Juni 1914, houdende
. naturalisatie van B. Schrewen.

W IJ W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS , KONINGIN DER
NEDERLANDEN , PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Bernhardus
Schrewen aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend,
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216);'
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
aan Bernhardus Schrewen, geboren te Duisburg (Pruisen) den 4
November 1876, los werkman, wonende te Duisburg (Pruisen).
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitie,
B. O R T .

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N#. 291.)

II' E T van den 22sten Juni 1914, houdende
naturalisatie van M. B. Langemeijer, weduwe
van H. Voss.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER

I NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
I te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Maria Bertha
I Langemeijer, weduwe van Hermann Voss, aan Ons een verzoek
| om naturalisatie heeft ingediend, met overlegging van de bewijs
stukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 1892
s (Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910
(Staatsblad n°. 216);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend
[ aan Maria Bertha Langemeijer, weduwe van Hermann T^oss,
geboren te Mettingen (Pruisen) den 9 October 1862, zonder
beroep, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien
| harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwi keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 1914.
De Minister van Justitie,

WILHELMINA.

B. ORT.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1914.
De Minister van Justitiet
B.

ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
1

^

~ B E S L U I T van den 25sten Juni 1914,
tot wijziging van het, laatstelijk bij Koninklijk
besluit van 5 Augustus 1913 ('Staatsblad n°.
344), gewijzigde Koninklijk besluit van 29 Juni
1911 CS taatsblad n°. 198), houdende aanwij
zing van de gemeenten, tvaar de bepaling van
artikel 19, lste lid, der Muntwet 1901 niet
geldt.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de vooidiacht van Onzen Minister van Financiën van
27 Mei 1914, n°. 129, Generale Thesaurie;
Den Raad van State gehoord (advies van 9 Juni 1914, n°. 24);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 20 Juni 1914, n°. 51, afdeeling Generale Thesaurie:
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
Artikel 1.
Te rekenen van 15 Juli 1914, wordt in artikel 1, onder a
van Ons besluit van 29 Juni 1911 (Staatsblad n°. 198), zooals
dat is gewijzigd, laatstelijk bij Ons besluit van 5 Augustus
191ó (Staatsblad n". 344), geschrapt de naam der gemeente
Aalten.
Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking op den tweeden dag na dien
der dagteekening van het Staatsblad en van de Staatscourant,
waarin het geplaatst is.
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Onze Minister
van dit besluit,
Staatscourant zal
worden gezonden

van Financiën is belast met de uitvoering
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal
aan den Raad van State.

Het Loo, den 25sten Juni 1914.
WILHELHINA.
De Minister van Financiën,
BEETLIKG.

Uitgegeven den derden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B.

OET.

STAATSBLAD
VAN HST

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N . 2.Jo.)

BESLUIT

van den Stoten Juni 1914,
tot wijziging van het derde lid van artikel 7
van het „Reglement voor de stuurlieden
examens", vastgesteld bij Koninklijk Besluit
van 27 December 1907 (Staatsblad n°. 353).

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen-Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel van 25 Mei 1914, n°. 3232, afdeeling Nijverheid;
Den Raad van State gehoord, advies van 16 Juni 1914, n°. 16;
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 25 Juni 1914, n°. 4023, Afdeeling Nijverheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I.
In artikel 7, sub 3, van het „Reglement voor de stuurliedenexamens", vastgesteld bij Koninklijk besluit van 27 December
1907 (.Staatsblad n°. 353) wordt in plaats van „op een stoom
schip" gelezen: „op een stoom- of motorschip".
Artikel H.
Dit besluit treedt in werking op den tweeden dag na dien
der dagteekening van het Staatsblad en van de Staatscourant,
waarin het is geplaatst.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van dit
besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Raad van State.
Het Loo, den 29sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
TREUB.

Uitgegeven den elfden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N°. 294.)

B JE S Li II1T van den 30sten Juni 1914,
houdende wijziging van het Koninklijk besluit
van 15 April 1911 (Staatsblad n°. 117), tot
vaststelling van de grenzen tusschen kust- en
binnenvisscherij en tusschen de wateren, waarin
kustvisscherij wordt uitgeoefend.

WIJ WIL HELM IN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel van 8 Mei 1914, n°. 2827, Afdeeling Nijverheid;
Gelet op artikel 1 der Visscherijwet (wet van 6 October 1908,
Staatsblad n°. 311), gewijzigd bij de wet van 8 Februari 1912
(Staatsblad n°. 66) en op Ons besluit van 15 April 1911
(Staatsblad n°. 117);
Den Raad van State gehoord (advies van 16 Juni 1914, n°. 19);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 26 Juni 1914, n°. 4024, afdeeling Nijverheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Eenig Artikel.
Het Koninklijk besluit van 15 AprM 1911 (Staatsblad n". 117)
wordt gewijzigd als volgt:
I.
Art. 1 B, 2°, letter c, wordt gelezen als volgt: „voor het
Scheur: het verlengde van de aslijn van de open haven van
Maassluis, met dien verstande, dat die haven zelve behoort tot
de wateren, waarin binnenvisscherij wordt uitgeoefend."
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II.

In Art. 1 B, 2°, letter d, worden vóór het woord „lantaarn"
ingevoegd de woorden „het meest benedenstrooms staande".
HL
Art. 1 B, • 2°, letter e, wordt gelezen als volgt: „voor~%liet
Spui: de lijn, gaande van den Noordwestelijken dijkhoek van
den Nieuwen Piershilschen polder naar den schoorsteen van
het stoomgemaal „de Biersum" in den polder Oud Schuddebeurs."
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is belast
met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden
aan den Raad van State.
Het Loo, den 30sten Juni 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
TREÜB.

Uitgegeven den elfden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. o ET.

STAATSBLAD
VAN

HBT

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N*. 295.)

van den 2den Juli 1914,
houdende machtiging tot uitgifte van schat
kistpromessen volgens de wet van 5 December
1881, (Staatsblad n°. 185).

B E S IJ U I T

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Overwegende, dat het wenschelijk is maatregelen te nemen
ten einde 's Rijks kas tijdelijk te kunnen versterken;
Gelet op de wet van 31 December 1913 (Staatsblad n°. 477)
houdende voorziening in het kas-tekort van den Indischen
dienst in 1914, nader gewijzigd bij de wet van 20 Juni 1914
(Staatsblad n°. 226);
Gezien de artikelen 3 en 6 der wet van 5 December 1881
(Staatsblad n°. 185);
Op de voordracht van Onzen Minister van Financiën, van
den 30sten Juni 1914, n°. 133 (Generale Thesaurie);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Eenig artikel.
Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd tot de uitgifte
van schatkistpromessen tot een bedrag van tien millioen
gulden (f 10 000 000).
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering
van dit besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in de
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal
worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer.
Het Loo, den 2den Juli 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Financiën,
BERTLING.

Uitgegeven den vierden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
*

- 90.) li /; S 1.1' I I' van de» Mm Juli 1914, tot
wijziging van het Koninklijk besluit van
30 April 1914 (Staatsblad n°. 189), tot schor
sing van het besluit van den Raad der ge
meente Ambt-Hardenbergt'aw28 Januari 1914,
strekkende tot opheffing van de openbare lagere
school in de buurtschap Rheeze.

WIJ WILHELMINA,

BIJ

DE GRATIE GODS,

KONINGIN

DER

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van 27 Juni 1914, n°. 10865, afdeeling Onderwijs, tot
wijziging van Ons besluit van 30 April 1914 (Staatsblad n°.
189), tot schorsing van het besluit van den Raad der gemeente
Ambt-Hardenberg, dd. 28 Januari 1914, waarbij met ingang
van den eersten dag der maand, volgende op die, waarop de
mededeeling van goedkeuring van dat besluit door Gedeputeerde
Staten van Overijssel bij Burgemeester en Wethouders zal zijn
ontvangen, de openbare lagere school in de buurtschap Rheeze
wordt opgeheven;
Overwegende, dat bovenvermeld besluit van den Raad deigemeente Ambt-Hardenberg, ten einde, hangende het onderzoek
naar de wettigheid ervan, het in werking treden daarvan te
voorkomen, bij Ons besluit van 30 April 1914 (Staatsblad n°.
189) tot 1 November 1914 is geschorst;
dat gemeld raadsbesluit is goedgekeurd by besluit van Ge
deputeerde Staten van Overijssel van 31 Maart 1914 2de
afdeeling, n°. 1832/1308;
dat het ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat er geene
teimen bestaan om meergemeld raadsbesluit wegens strijd met
de wet of met het algemeen belang te vernietigen;
Gelet op de artikelen 153—155 der Gemeentewet;
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Hebben goedgevonden en verstaan:
met wijziging van Ons besluit van 30 April 1914 (Staatsblad
n°. 189) de schorsing van bovenvermeld besluit van den Raad
der gemeente Ambt-Hardenberg met 16 Juli 1914 te doen
eindigen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal
worden geplaatst.
Het Loo, den 2den Juli 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
C O R T V. D. L I N D E N .

Uitgegeven den vijftienden Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B . o R T.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N •

^ 9 7 » ) ï t K S i s U M T van den éden Juli 1914. tot
aanvulling van het Koninklijk besluit 'van
22 April 1901, n°. 68 (Nederlandsch Staats
blad w°. 78a en Indisch Staatsblad n°. 255)
ter nadere, voorziening in de godsdienstiae
behoeften van de Christelijke gemeenten en van
de garnizoenen in Nederlandsch-Indië.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
XNEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
VaU
qn°f
°nZen Minister
30 Juni 1914, Afdeeling A1, n°. 59;

van

Koloniën van

Hebben goedgevonden en verstaan:
Eenig artikel.
Artikel f> van het Koninklijk besluit van 22 April 190]
ot[Nederl?nd*^ Staatsblad n°. 78a en Indisch Staatsblad
n Ab.>), zooals het is aangevuld en gewijzigd bij de Konink-

s£/,S;U °on Ir!

14 D eCembor 1904> n°- 39

(Nederlandsch
r
Staatsblad n . 2o3 en Indisch Staatsblad 1905, n°. 141) en
3 November 1908, n°. 32 (Nederlandsch Staatsblad n°. 334
en Indisch Staatsblad 1909, n°. 38), wordt aangevuld met een
tweede lid, luidende:
„De sub b genoemde indemniteit kan door den GouverneurGenei aal worden verhoogd voor standplaatsen, waar de plaat
selijke omstandigheden dat noodig maken".
Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van
dit besluit hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en
Rekenkamer

^ ^

W°rden

aan

cle&Algemeene

Het Loo, den 4den Juli 1914.
n
• ,
Be Mmister van Koloniën,
TH. B. PLEYTE.

WILHELMINA.

Uitgegeven den een en twintigsten Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.

STAATSBLAD
VA* HBT

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N . 298.)

B E S I V I T van den 8sten Juli 1914, tot
uitvoering voor de Kolonie Suriname van de
wet van 18 April 1885 (Staatsblad n°. 98,
Gouvernementsblad n°. 21), betreffende toe
passing van de crimineele wetgeving voor het
krijgsvolk te water in de Koloniën en overzeesche
bezittingen van het Rijk.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onze Ministers van Koloniën, van
Marine en van Justitie van 18 Mei 1914, Afdeeling B, n°. 40,
van 20 Mei 1914, Bureau A, n°. 68 en van 20 Mei 1914,
2de Afdeeling A, n°. 615;
Den Raad van State gehoord (advies van 9 Juni 1914, n°. 28);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers
van 22 Juni 1914, afdeeling B, n°. 26, van 30 Juni 1914,
Bureau B, n°. 60; en van 4 Juli 1914, 2de Afdeeling A, n°. 511;
Overwegende, dat het noodzakelijk is de bepalingen, voor
de Kolonie Suriname vastgesteld ter uitvoering van de wet
van 18 April 1885 (Staatsblad n°. 98, Gouvernementsblad n°. 21),
betreffende toepassing van de crimineele wetgeving voor het
krijgsvolk te water in de Koloniën en overzeesche bezittingen
van het Rijk, in verband met de invoering van eene nieuwe
strafwetgeving in die Kolonie te herzien;
Hebben goedgevonden en verstaan:
met intrekking van het Koninklijk besluit van 18 Februari
1887 (Staatsblad n°. 37, Gouvernementsblad n°. 12), zooals
dat besluit thans luidt, te bepalen:
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Artikel 1.
Europeesche schepelingen en andere aan de crimineele
wetgeving voor het krijgsvolk te water onderworpen personen,
die niet tusschen de keerkringen geboren en opgevoed zijn,
worden, indien zij bij vonnis van een zeekrijgsraad in de
kolonie Suriname veroordeeld zijn tot gevangenisstraf, militaire
gevangenisstraf, militaire detentie of hechtenis, zoo spoedig
mogelijk naar Nederland opgezonden, ten einde daar te lande
hunne straf te ondergaan, tenzij hun straftijd gerekend van
den dag waarop het vonnis mag worden ten uitvoer gelegd,
minder bedraagt dan acht maanden. De opzending geschiedt
steeds wanneer de straf gepaard gaat met ontzegging van
het recht om bij de gewapende macht of als militair geëm
ployeerde te dienen. Heeft geen opzending plaats, dan worden
de gevangenisstraf en de militaire gevangenisstraf als gevan
genisstraf, de militaire detentie of hechtenis als hechtenis
ondergaan in eene der daarvoor bestemde inrichtingen in de
Kolonie Suriname.
Ten aanzien van hen, die geboren en opgevoed zijn tusschen
de keerkringen, worden al de bovengenoemde straffen, waartoe
zij door een zeekrijgsraad in de kolonie Suriname veroordeeld
zijn, geheel aldaar ten uitvoer gelegd op de wijze als in het
eerste lid is vermeld.
Artikel 2.
In de gevallen, waarin de straffen van gevangenis en van
militaire gevangenis geheel of gedeeltelijk in afzondering moeten
worden ondergaan, of waarin de tot militaire detentie of
hechtenis veroordeelde verzoekt zijn straf in afzondering te
ondergaan en opzending naar Nederland overeenkomstig het
vorig artikel niet plaats vindt, wordt tot uitvoering der straf
zooveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gelegenheden
tot afzondering.
Artikel 3.
De Gouverneur van Suriname geeft tot uitvoering van de
bovenstaande bepalingen de voorschriften die hij noodig acht.
Artikel 4.
Dit besluit treedt in werking tegelijk met het Wetboek van
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Strafrecht voor de Kolonie Suriname, vastgesteld bij Ons besluit
van 14 October 1910, n°. 44 (Gouvernementsblad 1911, n°. 1).
Onze Ministers van Koloniën, van Marine en van Justitie
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van
State.
Het Loo, den 8sten Juli 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Koloniën,
TH.

B.

PLEYTE.

De Minister van Marine,
J.

J.

RAMBONNET.

De Minister van Justitie,
B.

ORT.

Uitgegeven den twee en twintigsten Juli 1914.
De Minister van Justitie,
B.

ORT.

STAATSBLAD
VAN

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N*. 299.)

B E S L U I T van den 9den Juli 1914,
tot aanwijzing, overeenkomstig art. 170 der
Hooger-onderwijswet, van den Gereformeerden
Bond tot verbreiding en verdediging van de
Waarheid in de Nederlandsch Hervormde
(Gereformeerde) Kerk, gevestigd te Utrecht,
als bevoegd om bij de faculteit der godge
leerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
een leerstoel te vestigen.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van 29 Mei 1914, n°. 9089/3, afdeeling Onderwijs;
Gelet op artikel 170, 171 en 172 der Hooger-onderwijswet;
Den Raad van State gehoord, advies van 23 Juni 1914,
n°. 27;
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 6 Juli 1914 n°. 11439, afdeeling Onderwijs;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Den Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging van
de Waarheid in de Nederlandsch Hervormde (Gereformeerde)
Kerk, gevestigd te Utrecht, aan te wijzen als bevoegd om bij
de faculteit der godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht, een leerstoel te vestigen, opdat door den daarvoor
te benoemen hoogleeraar onderwijs worde gegeven in de
Gereformeerde Godgeleerdheid.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
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uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal
worden gezonden aan den Raad van State.
Het Loo, den 9den Juli 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
CORT V. D. L I N D E N .

Uitgegeven den eersten Augustus 1914.
De Minister van Justitie,
B. OBT.

STAATSBLAD
VA N

HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N\ 300.)

IS E S Li UIT van den 9den Juli 1914, tot
toepassing van artikel 3 § 2 en artikel 6 der
Rivierenwet.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van
15 Mei 1914, n°. 240, Afdeeling Waterstaat;
Gezien de Rivierenwet;
Den Raad van State gehoord, advies van 16 Juni 1914,
n°. 13;
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister voornoemd
van 6 Juli 1914, n° 213, Afdeeling Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Vast te stellen de volgende bepalingen tot toepassing van
artikel 3, § 2, en artikel 6 der Rivierenwet;
Artikel 1.
Als terreinen, bedoeld in artikel 3, § 2, der Rivierenwet,
dienende tot zijdelingsche afleiding van hoog opperwater van
de Maas in Limburg, worden aangewezen de navolgende daartoe
van ouds gediend hebbende gebieden:
a. de Heugemsche overlaat aan de rechterzijde der rivier,
waarvan de bovenmonden zijn gelegen in de gemeenten Gronsveld en St. Pieter en de benedenmonden in de gemeenten
Borgharen, Itteren en Bunde.
b. de overlaat van Contelmo aaii de rechterzijde der rivier,
waarvan de bovenmond is gelegen in de gemeenten Roosteren
en Ohé en Laak en de benedenmond in de gemeente Maasbracht.
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c. de overlaat bewesten Roermond aan de linkerzijde der
rivier, waarvan de bovenmond is gelegen in de gemeenten
Beegden en Roermond en de benedenmond in'de gemeenten
Roermond en Buggenum.
Deze overlaatsgebieden zijn op de bij dit besluit behoorende
kaarten, bijlagen I en II, met blauw en groen gestreepte tint
aangeduid.
Artikel 2.
Ingevolge artikel 6 der Rivierenwet wordt bepaald, dat op
de tot het zomerbed der rivier behoorende Oude Maasarmen,
ingesloten door het gebied van de hierboven in artikel 1 sub
b en c vermelde overlaten, buiten toepassing blijft artikel 4,
§ 1, sub c en d van genoemde wet, alsmede artikel 4, § 1,
sub e dier wel, voor zooveel betreft bet verandering brengen
in een vischtoestel als daar bedoeld.
Artikel 3.
Ingevolge artikel 6 der Rivierenwet wordt bepaald, dat op
het deel van het winterbed van de Maas in Limburg, dat op
de bij dit besluit behoorende kaarten, bijlagen I, II en III,
in blauw is aangeduid, buiten toepassing blijft artikel 5, § 1,
sub c en d van genoemde wet, alsmede artikel 5, § 1, sub b
dier wet, voor zooveel betreft het maken of veranderen van
een bouwwerk of getimmerte, of het maken van eene ophooging
van tijdelijken aard met goederen of bouwstoffen.
Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van
dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad
van State in afschrift medegedeeld zal worden.
Het Loo, den 9den Juli 1914.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
c. LELY.
Uitgegeven den eersten September 1914.
De Minister van Justitie,
B. ORT.
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Mij bekend,
De Minister van Waterstaat,
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Mij bekend,
De Minister van Waterstaat,
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