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(ó«. 7.) 

I. (iKWI.I/Kil) ONTWERPRADENWET 

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

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebhen, dat het wen-
.schelijk is Raden in het leven te roepen, die hun medewerking 
verleenen hij de uitvoering van wettelijke regelingen betref-
fende de arbeidersverzekering; 

Zoo is het, dat Wij, den Baad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaai, hebben goedgevonden 
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

EEE8TE AFDKELING. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art i. Artikel 1. 
Instelling Raden van Arbeid. ( l ) Voor elk der gebieden, waarin het Rijk bij alge-

meenen maatregel van bestuur wordt verdeeld, wordt opge-
richt een Raad van Arbeid. 

(2) De plaats waar de Raad van Arbeid gevestigd is, 
wordt mede bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald. 

(3) Het gebied van den Raad van Arbeid telt ten minste 
25 000 inwoners. 

(4) De verdeeling. in dit artikel bedoeld, kan. nadat vijf 
jaren na het in werking treden van deze wet zijn verloopen, 
slechts bij de wet worden gewijzigd. 

t 

Art 2. Artikel 2. 

Instelling Verzekeringsraden. (1) Voor iedere groep van Raden van Arbeid, bij alge-
meenen maatregel van bestuur aangewezen, wordt opgericht 
een Verzekeringsraad. 

(2) De plaats waar de Verzekeringsraad gevestigd is, 
wordt mede bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald. 

Art. 3. Artikel 3. 
Bepaling van arbeider. (1) Under arbeider wordt verstaan de arbeider in dienst 

van een onderneming, uitgezonderd degene: 

a. wiens dienstbetrekking voor minder dan I dagen is 
aangegaan en korter dan 4 dagen duur t ; 

rtl. wiens loon uitsluitend bestaat in onderricht; 

b. wiens dagloon meer bedraagt dan een bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen bedrag; dit bedrag 
wordt voor het gebied van iederen Raad van Arbeid, of voor 
elk gedeelte daarvan, afzonderlijk vastgesteld op ten minste 
12,50 en ten hoogste f 5 ,—; 
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c. die zelf of wiens niet van tafel en bed geseheiden 
echtgenoot over het loopende of voorafgaande dienstjaar in 
do vermogensbelasting is aangeslagen ; 

</. die zelf of wiens niet van tafel en bed gescheiden ec.ht-
genoot over het loopende of voorafgaande dienstjaar in de 
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten is aangeslagen, 
tan minste tot (iet voor ieder gedeelte des Rijks in de bij 
deze wet behoorende tabel aangegeven bedrag; 

f. die deel uitmaakt van de bemanning van een schip, 
dat de zee bevaart, builen liet gezicht der Nedorlandsohe kust 
pleegt te gaan en langer dan een week achtereen van Neder-
land pleegt afwerig te zijn ; 

/ . die in dienst is van een publiekrechtelijk lichaam; 
g, die ter vervulling van zijn militairen dienstplicht 

onder de wapenen is; 
It. die door deze wet als werkgever wordt beschouwd ; 
i. die als handelsreiziger in dienst is van een buiten 

's lande gevestigde onderneming. 
{Xbi$) Indien een arbeider in een tijdvak van 21 dagen 

op ten minste b' dagen in dienst van dezelfde onderneming 
werkzaam is geweest, wordt de werkzaamheid geacht te zijn 
verricht in een dienstbetrekking en wordt de dienstbetrok-
king geacht te hebben geduurd van den eersten tot den laat-
sten dag, waarop hij is werkzaam geweest. 

(2) Als bedrag bedoeld onder b of d, van het eerste lid 
geldt ten aanzien van elk arbeider liet bedrag, vastgesteld 
voor de plaats, waar hij zijn werkelijk verblijf heeft. 

(3) Voor de toepassing van deze wet geldt ten aanzien 
van hem, die niet zijn werkelijk verblijf heeft in één bepaalde 
gemeente, als plaats van werkelijk verblijf de gemeente, in 
welker bevolkingsregister hij is ingeschreven. Is hij inge-
schreven in eene gemeente, die in de bij deze wet behoorende 
tabel in afzonderlijk genoemde gedeelten is gesplitst, dan 
wordt hij geacht zijn werkelijk verblijf te hebben in dat ge-
deelte der gemeente, waarvoor het ingevolge b of d van het 
eerste lid vastgesteld bedrag het hoogst is. Kan niet worden 
nagegaan wéér hij is ingeschreven of is hij nergens inge-
sohreven, dan geldt als plaats van werkelijk verblijf de ge-
meente Amsterdam. 

(4) Waar gedeelten eener gemeente in de bij deze wet 
gevoegde tabel afzonderlijk worden genoemd, wordt de grens 
tusschen die gedeelten door Ons bepaald en zoo noodig ge-
wijzigd. Van deze besluiten wordt mededeeling gedaan in de 
Staatscourant. 

(5) Of iemand is uitgezonderd ingevolge het bepaalde 
onder c of d van het eerste lid, wordt, voor zooverre het niet 
uit de aanslagbiljetten blijkt, bewezen door een desbetref-
fende ongezegelde verklaring, welke op verzoek van den be-
t rokken e kosteloos moet worden afgegeven door den ambte-
naar, wien de regeling der betreffende aanslagen is opge-
dragen. Overlegging der aanslagbiljetten, of van zoodanige 
verklaring, kan door den Raad van Arbeid ten allen tijde 
van den betrokkene worden gevorderd. 

Art * Artikel 4. 
(1) Onder dagloon wordt verstaan het gemiddeld loon 

per dag, berekend over een week, of, bij korter duur der 
dienstbetrekking, over dat kortere tijdvak. Voor de toepas-
sing van dit artikel wordt de week gesteld op zes dagen, de 
maand op vier en het jaar op twee-en-vijftig weken. Niet 
in geld vastgesteld loon wordt berekend naar het bedrag der 
geldswaarde. 

(2) Geniet de arbeider mede ontvangsten van derden, 
welke van invloed zijn op de voorwaarden der arbeidsover-
eenkomst, dan worden die voor de bepaling van het dagloon 
beschouwd als loon en wordt het bedrag daarvan geschat. 

(3) Bij de berekening van het dagloon wordt onderricht 
niet medegerekend. 
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Art. 6. Ar t i ke l 5 . 

Bepaling van werkgever. (1) Onder werkgever wordt verstaan ieder die een of 
meer arbeiders hij een onderneming in dienst heeft. 

(2) Als werkgever van den arbeider , die in d iens t is van 
een rechtspersoon, wordt beschouwd het hoofd of de bestuur-
der der onde rneming . Als werkgever van den arbe ider , d ie 
in dienst is van een bui ten 's lands gevest igde onde rneming , 
wordt beschouwd degene, die t e r .p laa t se waar de werkzaam-
lieden hier te l ande worden verr icht , inet de l e id ing daar-
van heiast is . 

(3) Ind ien twee of meer personen bij één onde rneming 
als werkgever zijn t e beschouwen, is ieder h u n n e r voor de 
nakoming der ve rp l i ch t ingen , bij of krachtens deze wet den 
werkgever opgelegd, aansprakel i jk , en is ieder h u n n e r be-
voegd tot liet uitoefenen der rechten, bij of k rach tens deze 
wet den werkgever toegekend. 

Art. 6. A r t i k e l 6 . 

Bepaling van „Onze Mini«- Onder , ,Onze M i n i s t e r " wordt ve r s taan : Onze Minis ter , 
**"""• met de u i tvoer ing van deze wet belast . 

Art. 7. A r t i k e l 7 . 

Verplichting van werkgever (1) ])e werkgever is verpl icht den arbe ider , overeenkomst ig 
de" wttD1rorVaarnbeidaereVinB " * • ! • bij a lgemeenen maat rege l van bes tuur t e s tel len, en 

behoudens de bij dien a lgemeenen maa t rege l te bepalen ui t -
zonder ingen, gelegenheid te geven tot het ui toefenen van de 
hem bij of krachtens deze wet toegekende bevoegdheden en tot 
liet nakomen van de hem bij of k rach ten ! deze wet opgelegde 
verpl icht ingen. 

(2) Van de oproeping van een arbeider voor een vergade-
r i n g geeft de voorzit ter van den R a a d van Arbe id of den 
Verzeker ingsraad of, wanneer liet eene commiss ievergader ing 
betreft , de voorzit ter der commissie, op de bij a lgemeenen 
maatregel van bes tuur voor te schrijven wijze kennis aan diens 
werkgever. 

Artikel 7«. 
Degene die ingevolge deze wet of ingevolge een a lgemeenen 

maatregel van bes tuur , krachtens deze wet u i t gevaa rd igd , 
een beroep instelt na den hiervoor bepaalden t e rmi jn , wordt 
niet op grond daa rvan niet-ontvankcli jk verk laa rd , indien hij 
ten genoegen van he t in beroep beslissend gezag aan toont , dat 
hij het niet eerder heeft kunnen instel len. 

T W E E D E A F D E E L I N G . 

V A N D E R A D E N VAN A R B E I D . 

HOOFDSTUK I . V A N DK SAMENSTELLING EX INRICHTING 

D E R R A D E N VAN A R H E I D . 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 8. Ar t i ke l 8 . 
Samenstelling. (1) De Raad van Arbeid is samengesteld ui t een voor-

zitter, een p laa t svervangend voorzitter, en een gelijk aanta l 
gekozen werkgevers-leden, arbeiders- leden, p laa t sve rvangende 
werkgevers-leden en p laa t svervangende arbeiders- leden. 

(2) Onder (p laa t svervangende) werkgevers-leden worden 
verstaan (p laa t svervangende) leden, gekozen door de werk-
gevers : onder (p laa t svervangende) arbeiders- leden, (plaata* 
vervangende) leden, gekozen door de arbe iders . 

(•1) Een p laa t svervangend lid beeft alleen z i t t ing bij 
afwezigheid of onts ten tenis van het l id, a ls wiens plaatsver-
vanger hij is aangewezen. 

(4) De R a a d van Arbeid wordt b i jges taan door een 
secretaris . 
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Art. ». 

Aantal Ifden. 

Art. 11. 

K ieagerechtigdheid. 

Art. 12. 

Wijze van verkiezing. 

Art. IS. 

Zittingsduur. 

Artt. 14 en 15. 

Verkieabaarheid. 

Artikel f. 
(1) Het aantal leden van den Baad van Arbeid bedraagt 

l<-n minste acht on wordt voor iederen Raad van Arbeid bij 
slgemeenen maatregel van bestuur vastgesteld. 

(2) Het aantal plaatsvervangende werkgevers-leden u 
eren groot als dal dei werkgevers-leden; «lat der plaatsver-
vangende arbeiders-leden oven groot als dat der arbeiders-
leden. 

S 2. Van <lf verkiezing, 

Artikel 11. 
(1) Kiesgerechtigd voorden Raad van Arbeid zijn Neder* 

landen, die vóór den aanvang van het loopende kalenderjaar 
den leeftijd van 26 jaren hebben bereikt, en 

hetzij werkgever of arbeider zijn, 
hetzij verzekerd zijn krachtens één der artikelen IC, 2de 

lid. on 16a der Ziektewet, of ingevolge artikel 166 dier wet. 
(2) Van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten: 
n. zij, wien dat recht bij onherroepelijk geworden rechter* 

lijko uitspraak is ontzegd: 
h. zij, die in gevangenschap of hechtenis zijri. 

Artikel 12. 
(1 ) De verkiezing kan geschieden met toepassing van het 

beginsel der evenredige vertegenwoordiging. 
(2) De werkgever heeft reebt op een aantal stemmen, 

dat voiband houdt met het getal arbeiders in dienst van zijne 
anderneming, die ingeschreven zijn bij de ziekenkas van den 
Raad van Arbeid, waarvoor de verkiezing geldt, en wel op: 

één stem, zoo dit getal 20 of minder bedraagt; 
twee stemmen, zoo dit getal 21 tot en met 100 bedraagt; 
één stem meer voor ieder vol honderdtal, dat dit getal meer 

dan 100 bedraagt. 
(>'?) ledere kiesgerechtigde arbeider brengt één stem uit. 
(4) De werkgever is kiesgerechtigd voor iederen Raad van 

Arbeid, bij wiens ziekenkas een of meer in zijn dienst zijnde 
arbeiders ingeschreven zijn. Voor den ltaad van Arbeid bin-
nen welks gebied hij niet zijn woonplaats heeft, is hij bevoegd 
zijn stemmen door een bijzonder schriftelijk daartoe gemaeh-
tigde te doen uitbrengen. 

(6) Al wat verder de verkiezing betreft wordt bij alge-
meenen maatregel van bestuur geregeld. 

§ 3. Van de leden. 

Artikel 13. 
De leden en plaatsvervangende leden van den Raad van 

Arbeid hebben zitting gedurende zes jaren. Zij treden af den 
eersten Dinsdag van October. 

Artikel 14. 
Verkiesbaar tot lid of plaatsvervangend lid van den Raad 

van Arbeid zijn Nederlanders, die vóór den aanvang van het 
loopende kalenderjaar den leeftijd van 2;") jaren hebben be-
reikl, hun woonplaats hebbon binnen het gebied van den Raad 
van Arbeid, en 

hetzij werkgever of arbeider zijn of gedurende ten minste 
•") jaar geweest zijn. 

betzij verankerd zijn krachtons één-der artikelen 16, 2de 
lid, en 16« der Ziektewet, of ingevolge artikel 166 dier wet, 

betzij lid zijn van bet bestuur eener vereeniging. welke zich 
uitsluitend of voornamelijk bezighoudt met het bevorderen 
van belangen van werkgevers of arbeiders. 

Artikel 15. 
Van de verkiesbaarheid tot lid of plaatsvervangend lid 

van den Raad van Arbeid zijn uitgesloten zij, die bij onber-
roepelijk geworden rechterlijke uitspraak de beschikking of 
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Art. 17 

Verplicht ophouden van lid 
maatschap. 

liet helieer over hun goederen hebben verloren, of van de 
vei kiesbaarheid ontzet zijn. 

Artikel 17. 
(1) H i j , die t i jdens zijn l idmaa t schap of plaatsvervan~ 

gcnd l idmaatschap van den R a a d van Arbeid bij onher-
roe])elijk geworden rechterl i jke u i t spraak van bet kiesrecht 
of de vcrkicshaarhcid is on tze i ; de beschikking of het helieer 
over zijn goederen beeft verloren ; niet l anger zijn woonplaats 
beeft b innen bet gebied van den R a a d van Arbeid, of een 
benoeming tot een der bij het eerste lid van ar t ikel 101 
ui tgesloten betrekkingen aanneemt , houd t op lid te zijn. 
Hi j geeft daarvan kennis aan den R a a d van Arbeid , met 
vermeld ing der reden. 

(2) Ind ien hij deze kennisgeving n ie t heeft gedaan , 
verklaar t de R a a d van Arbeid op voorstel van het bes tuur 
dat hij heeft opgehouden lid te zijn. H e t bes tuur doet zoo-
dan ig voorstel na den be langhebbende acht dagen tevoren 
te hebben gewaarschuwd. 

SCIICISIII^ 
hlatiiiK 

AH IS 

en IW vallen Ter < 
\HII lidmaatschap 

Artikel 18. 
(1) Die met het tweede lid van ar t ikel 101 in strijd 

hande l t , of in één kalender jaar dr ie vergader ingen van den 
Baad van Arbeid , zonder geldige reden, niet heeft bijge-
woond, kan door den R a a d in zijn be t rekking worden 
geschorst . 

(2) Deze onderwerpt het geval onmiddel l i jk aan den 
Verzeker ingsraad, die den geschorste in de gelegenheid stelt 
om zich ie verantwoorden en hem, zoo hij zich niet of onvol-
doende verantwoordt , van zijn l idmaa t schap vervallen ver-
k laar t . 

(•3) De Verzekeringsraad kan ambtsha lve het lid of 
p laa t svervangend lid van den R a a d van Arbeid, da t met het 
tweede lid van art ikel 101 in strijd hande l t , na hem in de 
gelegenheid te hebben gesteld om zich te verantwoorden, van 
zijn l idmaa t schap of p laa tsvervangend l idmaatschap verval-
len verklaren . 

Art. lil. Artikel 19. 
Beroep van verklaring van Van de verk lar ing , dat hij heeft opgehouden l id te zijn of 

ophouden of van vervallen v a n z j j n l i dmaa t schap vervallen is, kan de be langhebbende 
verklaring van lidmaat' , - . . , , , i i 1 1 
schap. b innen 14 dagen , te rekenen van den d a g waarop hem de 

u i t spraak is medegedeeld, in beroep komen bij den cen t ra les 
raad van beroep, ingesteld bij ar t ikel 1 der Uernepswet. 

Art 20. 

Onvoltalligheiil 

Artikel 20. 
(1) I n d i e n het getal gekozen leden of p laa tsvervangende 

leden minder bedraag t dan het voor den R a a d van Arbeid 
vastgestelde aan t a l , worden de onbezette plaatsen vervuld 
ingevolge regelen, bij a lgemeenen maat rege l van bes tuur te 
stel len. Hetzelfde is het geval , indien gedurende den z i t t ings-
tijd een p laa tsvervangend lid u i tva l t of ingevolge he t volgend 
lid de p laa ts van een lid vervul t . 

(2) Tndien gedurende den z i t t ingst i jd een lid u i tva l t , 
wordt zijne p laa ts vervuld door zijn p laa t svervanger . 

(3) De tusschenti jds gekozene t reedt af op het t i jds t ip , 
waarop degene, in wiens p l aa t s hij is gekozen, moest af-
t reden . 

Art. 22. 

Belegging van vergadering 

§ 4. Van de vergadering. 

Art ike l 2 2 . 

De R a a d van Arbeid vergader t zoo dikwijls de voorzit ter 
het noodig oordeelt of het door ten mins te 1 / 3 der leden 
schrif tel i jk, met opgave van redenen , wordt verzocht. I n het 
laats te geval moet de ve rgader ing gehouden worden ui ter l i jk 
binnen 14 dagen , nada t het verzoek ter kennis van den 
voorzi t ter is gekomen. 

Hande l ingen der S ta ten-Generaa l . Bi j lagen. 1911—1012 



[50. 7.] 
Rege l ing der Arbeiders-ziekteverzekering. I. <Jntwerp-Radenwet. — I I . Ontwerp-Ziektewet . 

Alt s7 Artikel 27. 
v.-nisclit aantal leden voor (1) De Raad van Arbeid mag niet beraadslagen of 

beraadslagen en besluiten, i 1 •. • 1 i ÜM. I ixx' i i 1 1 
besluiten, zoo met ten minste de hel i t der z i t t ing hebbende 
leden tegenwoordig is. 

(2) Ter bepal ing der helft komen de leden, die zich van 
inedesteinmen moeten on tbonden , niet in a a n m e r k i n g . 

A" 28 Artikel 28. 
KCIIIM van besluiten. ( i ) ^ l l e besluiten worden bij volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen genomen. 
(2) Indien meer werkgevers-leden dan arbeiders-leden 

aanwezig en tot medestemmen bevoegd zijn, of omgekeerd, 
stemmen zooveel door het lot aan te wijzen leden niet mede, 
als noodig is om beiden een gelijk getal s temmen te doen 
u i tbrengen. 

(•'{) Hij s tak ing van stemmen beslist het lot . 

Art 30 Artikel 30. 
KVük-nient van orde (1) D e t reg lement van orde, d a t de R a a d van Arbeid 

voor zijne ve rgade r ing vaststel t , wordt aan den Verzekerings-
raad medegedeeld. 

(2) I n da t reg lement moet eene rege l ing worden opge-
nomen, waardoor wordt gewaarborgd, da t de leden van den 
Etaad van Arbeid behoorlijk kunnen kennisnemen van de 
s tukken, die; be t rekking hebben op de onderwerpen, welke 
in de ve rgader ing van den Raad aan de orde zullen komen. 

Art 3i Ar t i ke l 3 1 . 

Cdiiinissiën (1) D e R a a d van Arbeid is bevoegd conimissiën, onder 
• voorzit terschap van den voorzit ter van den R a a d van Arbeid, 

te belasten met de voorbereiding van hetgeen, waarover bij 
heeft te bes lui ten . 

(2) De R a a d van Arbeid is mede bevoegd, eommissiën 
of commissarissen aan te wijzen, die he t bes tuur of den 
voorzitter in eenig onderdeel van h u n taak kunnen bi js taan 
of vervangen . De aanwi jz ing van zoodanige commissie of 
commissaris geschiedt niet dan op voordracht van hem, wiens 
bijstand of ve rvang ing het geldt . Do taak van den aange-
wezene kan' tot een bepaald deel. van het gebied van den 
Raad van Arbeid worden beperkt . 

(3) Tot commissar is en tot lid eener commissie zijn mede 
benoembaar personen, die geen l id van den R a a d van 
Arbeid zijn. 

(4) De t aak en de werkwijze van de commissie of den 
commissaris worden geregeld door den R a a d van Arbeid , die 
mede bepal ingen omt ren t de vergader ingen van de commissie 
vaststel t . 

(5) Yoor de ins te l l ing eener commissie of de aanwi jz ing 
van een commissar is , zoomede voor vas ts te l l ing , wi jz iging of 
in t rekk ing van de rege l ing en de bepa l ingen , in het vorige 
lid bedoeld, behoeft de R a a d van Arbeid de goedkeur ing van 
den Verzeker ingsraad . 

Artikel 31». 
(1) Bij a lgemeenen maat rege l van bes tuur worden be-

pal ingen vastgesteld nopens de vergader ingen van den R a a d 
van Arbeid . 

(2) Bi j dien a lgemeenen maa t rege l worden in het bijzon-
der regelen gesteld a a n g a a n d e : 

a. de inzending en de behande l ing van geloofsbrieven, en 
de beslissing van geschil len d i e n a a n g a a n d e ; 

b. de oproeping tot de vergader ingen en de oproeping 
van p laa tsvervangende l eden ; 

c. de gehe imhoud ing omt ren t onderwerpen, in een ver-
gade r ing behandeld of te behande len ; • 

d. de ve rp l i ch t ing van leden, om zich in bepaalde geval-
len van medestennnen te o n t h o u d e n ; 

e. de wijze van s temmen. 
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Art. 32 

.SiiniunHtelling. 

Art. 33. 

Belegging van vergadering. 

Art. 34. 

Andere bepalingen betreffen-
de vergadering. 

Art. 35. 

Reglement van orde. 

8 6. Vu» het bestuur. 

Artikel 32. 
(1) He t bestuur van den R a a d van Arbeid beslaat ui t 

den voorzitter, twee leden en twee p laa tsvervangende leden. 
(2) Eén lid en zijn p laa tsvervanger worden gekozen door 

en u i t de werkgevers-leden, liet andere lid en zijn p laa ts -
vervaiigcr door en ui t de arbeiders- leden. 

(3) De secretaris van den Kaad van Arbeid is secretar is 
van het bestuur. 

(4) In de eerste vergader ing nada t de R a a d van Arbeid 
tengevolge van de gewone verkiezing opnieuw is samenge-
steld, t reden de leden en p laa t svervangende leden van he t 
bes tuur af en worden n ieuwe gekozen. De af t redenden zijn 
dadeli jk weder verkiesbaar . 

(5) I n de vervul l ing van tusscheuti jds opengeval len 
plaatsen wordt zoodra mogelijk voorzien. 

Artikel 33. 
(1) He t bes tuur vergader t zoo dikwerf als door den voor-

zi t ter noodig geoordeeld of door een der leden, met opgaaf 
van redenen, schriftelijk verzocht wordt . I n het l aa t s te geval 
wordt de vergader ing gehouden uiterl i jk binnen ach t dagen , 
n a d a t het verzoek ter kennis van den voorzit ter is gekomen. 

(2) Omtrent de vergader ingen van het bes tuur worden bij 
algemeenen maatregel van bes tuur de noodige voorschrif ten 
gegeven. Daarbi j worden in het bijzonder de in ar t ike l 31 a, 
lid 2, onder b tot e genoemde pun ten geregeld, alsook hoe 
gehandeld wordt , wanneer een lid zich van medes temmen 
moet onthouden. 

Artikel 34. 
H e t bes tuur m a g niet beraads lagen of bes lui ten , zoo het 

niet voltal l ig is. 

Artikel 35. 
H e t reglement van orde, door he t bes tuur voor zijn ver-

gader ingen vast te stel len, wordt aan de goedkeur ing van 
den E a a d van Arbeid onderworpen. 

Art. 36. 

Benoeming, schorsing, 
slag. 

Art. 37 

Vernachten 

Ar t 3H 

Bezoldiging 

§ 6. Van den voorzitter. 

Artikel 36. 
ont- ( 1 ) De voorzitters en de p laa t svervangende voorzitters van 

de Raden van Arbeid worden door Ons voor den tijd van zes 
j a ren benoemd. Zij moeten zijn Neder lander en vóór den aan-
vang van liet loopende ka lender jaar den leeftijd van 26 j a ren 
hebben bereikt . Over h u n n e benoeming en verp laa t s ing wordt , 
indien zulks mogelijk is, de Verzekeringsraad geboord. 

(2) Zij kunnen door Ons worden geschorst en onts lagen . 
(3) Met het e inde van het ka lender jaar waar in de voor-

zi t ter den leeftijd van 70 j aa r bereikt , wordt hem onts lag 
verleend. 

Artikel 37. 
(1) De voorzitter en de p laa tsvervangende voorzit ter 

mogen geen werkgever, noch arbeider zijn. 
(2) Zij hebben hun woonplaats b innen het gebied van den 

R a a d van Arbeid. 
(3) Zonder Onze toes temming bekleedt de voorzi t ter geen 

ander openbaar ambt noch een bet rekking en oefent hij geen 
beroep ui t . 

Artikel 38. 
(1) De bezoldiging van den voorzitter van den R a a d van 

Arbeid wordt door Ons vastgesteld. 
(2) Deir p laa tsvervangenden voorzitter kan door Ons een 

vergoeding worden toegekend. 
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Art. M 

liotougdhrid tot medeateiii-
i nM. 

A l t . 41. 

Artikel 39. 
(1) De voorzitter heeft stem in de vergadering van den 

Hnad van Arbeid, van liet bestuur en van een onder zijn 
voorzitterschap ingestelde commissie. 

(2) Hij onthoudt zich van medestemmen over de zaken, 
die licni, zijn echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten, tot 
den derden graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of waarin 
hij als gelastigde is betrokken. 

Artikel 41. 
(1) De voorzitter is belast met het. uitvoeren van de be-

sluiten van het bestuur. 
(2) Voor zoover daartoe door den Raad van Arbeid ge-

niachligd, is hij bevoegd tot het afdoen van zaken, welke 
geen uitstel kunnen lijden, onder gehoudenheid hiervan in 
de eerstvolgende bestuursvergadering mededeeling te doen. 

Artikel 42. 
Vertegenwoordiging van den J)<. voorzitter vertegenwoordigt den Raad van Arbeid in en 

Uitvoering 
sluiten. 

van bestuur»be-

Art . 42. 

Raad 

Art. 43. 

Buitengewone vervanging. 

buiten rechte. 

Artikel 43. 
(1) Van gelijktijdige afwezigheid of ontstentenis van den 

voorzitter en den plaatsvervangenden voorzitter geeft de 
secretaris van den Raad van Arbeid onverwijld kennis aan 
den Verzekeringsraad en deze aan Onzen Minister. 

(2) Onze Minister wijst voor den tijd dat zulks noodig 
mocht zijn, een anderen plaatsvervangenden voorzitter aan. 
Aan dezen kan door Onzen Minister een vergoeding worden 
toegekend volgens door Ons vast te stellen rebels. 

Art. 44. 

Opschorting van de uitvoe-
i mg van besluiten. 

Artikel 44. 
(1) Tenzij de wet, tot welker uitvoering het besluit ge-

nomen is, anders bepaalt, geeft de voorzitter, wanneer een 
besluit van den Baad van Arbeid, van het bestuur of van eenc 
commissie, waarvan hij voorzitter is, naar zijn oordeel in 
strijd is met de wet. algemeenen maatregel van bestuur of het 
algemeen belang, van dit gevoelen binnen 24 uren na het 
nemen van het besluit, kennis aan het lichaam, dat het nam, 
en aan den Verzekeringsraad, die daarvan terstond aan Ons 
verslag doet. 

(2) Tenzij de wet, tot welker uitvoering het besluit ge-
nomen is, anders bepaalt, kim in dit geval het besluit eerst 
worden uitgevoerd, wanneer 30 dagen na de dagteekening der 
kennisgeving zijn verloopen en geen schorsing of vernietiging 
is bevolen. 

Van den secretaris. 

Art. 46. 

rlenoeming. 
Sohonfof, 

Vervanging, 
ontslag. 

Artikel 46. 
(1) De secretaris van den Raad van Arbeid wordt, voor 

den tijd dut de leden zitting hebben, benoemd door den Raad 
van Arbeid, die daatoe van het bestuur een aanbeveling van 
twee personen ontvangt. 

(2) Hij moet zijn meerderjarig Nederlander en den graad 
van doctor in de staats- of in de rechtswetenschap hebben 
verkregen aan een der Rijksuniversiteiten of aan een andere 
Nederlandse he universiteit, die ten aanzien van het verleenen 
van dien graad gelijke rechten heeft als de Rijksuniversitei-
ten. Van dit laatste vereischte kan met machtiging van den 
Verzekeringsraad worden afgeweken. 

(-i) Hij blijft zijn werkzaamheden waarnemen totdat zijn 
opvolger zijn betrekking heeft aanvaard,of hij is herbenoemd. 
De benoeming geschiedt binnen een maand nadat het bestuur 
is gekosen. Zijn tijdelijke vervanging bij afwezigheid of 
ontstentenis wordt door den voorzitter geregeld. 

(4) Hij kan door den Raad van Arbeid worden geschorst 
en ontslagen. 
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Art. 47. 
Woonplaats, vergoeding. 

Artikel 47. 
(1) De secretaris beeft zijn woonplaats b innen Let gebied 

van den Baad van Arbeid. 
(2) Hij geniet een vergoeding, waarvan bet bedrag door 

Ons wordt bepaald. 

Art. 48. 

Taak 

Artikel 48. 
(1) De secretaris geeft den Verzekeringsraad onverwijld 

kennis van benoeming, ontalag, overlijden, schorsing of op-
beffing der icboning van den voorzitter, plaatsvervangenden 

.voorzitter, leden of plaatsvervangende leden van den Baad 
van Arbeid of van een commissaris , bedoeld in ar t ikel 8 1 . 

(2) l l i j is den Baad van Arbeid, bet bes tuur en den voor-
zittei in alles, wat de liiin opgedragen werkzaamheden aan-
gaa t , behulpzaam. Evenzeer op daar toe te kennen gegeven 
wensrh den in ar t ikel 31 bedoelden coinmissiën en cninmis-
sarissen, voor zoover n ie t hun taak is beperkt tot een gedeelte 
van het gebied van den Baad van Arbeid. 

(3) Door hem worden al le de s tukken, die u i t g a a n van den 
Baad van Arbeid , he t bes tuur en een commissie, welke hij 
behulpzaam is, mede onder teekend. 

(4) Hi j is belast met de zorg voor het archief. 
(5) Zijn ins t ruc t ie wordt door den B a a d van Arbeid raat-

gesteld en aan den Verzeker ingsraad medegedeeld. 

Art. 49. 

Algerneene omschrijving. 

HOOFDSTUK I I . V A N DE TAAK DER R A D E N VAN A R B E I D . 

Artikel 49. 
(1 ) De R a a d van Arbeid verleent zijn medewerk ing bij de 

u i tvoer ing van wetten of a lgemeene maa t rege len van bes tuur , 
de arbeidersverzeker ing betreffende, welke die medewerking 
vorderen. 

(2) Hij maakt de daar toe noodige verordeningen . 

Art. 50. 
Weigering tot medewerking. 

Ontbreken van alle leden 
van een groep. 

Artikel 50. 
(1) Weiger t de R a a d van Arbeid of het bes tuur de van 

bem bij de wet of a lgemeenen maat rege l van bes tuur gevor-
derde medewerking , dan voorziet de voorzit ter daa r in , tenzij 
de wet anders bepaalt. 

(2) I n d i e n in twee achtereenvolgende ve rgader ingen , na 
behoorlijke oproep ing , het voor beraads lagen en besluiten 
vereiaebte getal leden niet is opgekomen, wordt de R a a d van 
Arbeid of het bes tuur geacht ten aanzien van de in de oproe-
pingsbriefjes vermelde zaken zijn medewerking te weigeren. 
In de oproepingsbriefjes voor de tweede ve rgade r ing worden 
de bepal ingen van dit ar t ikel aangehaa ld . 

(3) De voorzit ter voorziet eveneens, tenzij de wet anders 
bepaal t , in de van den Baad van Arbeid gevorderde mede-
werking, indien voor werkgevers-l id en p laa t svervangend 
werkgevers-lid, of voor arbeiders-l id en p laa t svervangend 
arbeiders- l id, n iemand is gekozen, of indien gedurende den 
zi t t ingst i jd een zoodanig aan ta l plaatsen van werkgevers-lid 
en p laa tsvervangend werkgevers-lid of van arbeiders- l id en 
plaatsvervangend arbeiders-lid onbezet zijn, dat niet mag 
u•orden beraadslaagd BH besloten, een en ander zoolang geen 
aanvu l l ing overeenkomst ig art ikel 20 is geschied. 

(4) De voorzit ter van den Raad van Arbeid geeft , indien 
een in dit ar t ikel bedoeld geval zich voordoet, h iervan onvor-
wijld kennis aan I h u . 

Art. 51. 
Goedkeuring van besluiten 

door den Verzekeringsraad. 

Artikel 51. 
(1) W a n n e e r a a n den R a a d van Arbeid de u i toefening 

van eeuige bevoegdheid is opgedragen behoudens goedkeu-
r ing van den Verzeker ingsraad , wordt deze goedkeur ing , 
tenzij anders is bepaa ld , geacht te zijn ver leend, indien bin-
nen 30 dagen na d ien , waarop zij is gevraagd , geen beslissing-
of geen ber icht , de beslissing verdagende, aan den R a a d van 
Arbeid is ingezonden. 

H a n d e l i n g e n der S ta t en -Generaa l . Bi j lagen. 1 9 1 1 - 1012 



l«8 [50. 7.] 
Regeling der A rbeiderMiekteveriekering, 1. Ontwerp-Radenwet. —• I I . Ontwerp-Ziektewet. 

(2) De beslissing waarbij de goedkeuring wordt gewei-
getd, is met redenen omkleed. 

(3) \':ni een weigerende beslissing van den Verzekerings-
raad slaat binnen 30 dagen na ban dagteekening beroep op 
Ons open. 

(4) Onze beslissing', binnen 3 maanden nadat liet beroep 
i-; ingesteld, bij een met radenen omkleed besluit te nemen, 
wordt aan den Verzekeringsraad en aan den Raad van Arbeid 
seionden. 

Art. 52. 

Gemeenschappelijke 
gen. 

Artikel 52. 
regoiin- ( j ) Twee of meer Raden van Arbeid kunnen gemeen-

lohappelrjke zaken in onderling overleg regelen. 
(2) Tenzij de wet, tot uitvoering waarvan de regeling 

getroffen is, anders bepaalt, behoeft zoodanige regeling vóór 
hare in werking treding de goedkeuring van den Verzeke-
ringsraad of van Ons, naai' gelang de Rnden al dan niet in 
liet gebied van éénzelfden Verzekeringsraad vallen. 

(3) De regeling kan ten allen tijde door het gezag dat 
haar goedkeurde, al dan niet op verzoek van een of meer 
der betrokken Raden van Arbeid, bij een met redenen om-
kleed besluit worden opgeheven. 

(4) Tegen weigering van goedkeuring en tegen opheffing 
eener gemeenschappelijke regeling door den Verzekerings-
raad, kunnen de betrokken Raden van Arbeid gezamenlijk 
bij Ons in beroep komen. Tegen weigering van opheffing 
eener gemeenschappelijke regeling door den Yerzekerings-
raad, kan iedere Raad van Arbeid, die het verzoek tot ophef-
fing deed, bij Ons in beroep komen. Een beroep volgens een 
der beide voorgaande zinsneden kan worden ingesteld binnen 
2 maanden na de dagteekening van het besluit, waartegen 
beroep wordt ingesteld. 

(5) De betrokken Kaden van Arbeid zorgen dat opnieuw 
in hetgeen de opgeheven regeling behelsde, voor zooveel noo-
diff is, worde voorzien. 

Art. 53. 

Samenwerking. 

Artikel 53. 
De Raad van Arbeid is verplicht een anderen Raad van 

Arbeid op diens verzoek bij de uitvoering van diens taak 
behulpzaam te zijn, door binnen zijn gebied inlichtingen in 
te winnen, gelden te innen en uit te betalen en andere tot 
zijn bevoegdheid behoorende werkzaamheden te verrichten. 

Art. 54. 

Rechtsgedingen. 

Artikel 5é. 
(1) Voor het treffen van dadingen, het onderwerpen 

van geschillen aan scheidsmannen, het voeren van rechts-
gedingen hetzij in eersten aanleg, hetzij in hooger beroep of 
cassatie, en het berusten in een tegen den Raad van Arbeid 
irjgestelde rechtsvordering, behoeft de Raad, tenzij de wet 
anders bepaalt, de goedkeuring van den Verzekeringsraad. 

(2) Bij het aanvragen der goedkeuring voor het voeren 
van een rechtsgeding, deelt de Raad van Arbeid het te dien 
aanzien door hem ingesteld rechtskundig onderzoek aan den 
Verzekeringsraad mede. 

(3) Tegen weigering van goedkeuring kan de Raad van 
Arbeid binnen 30 dagen na de dagteekening der weigerende 
beslissing bij Ons in beroep komen. 

Art. 55. 

Verordeningen op welker 
overtreding straf is gesteld. 

Artikel 55. 
(1) De door den Raad van Arbeid ter uitvoering van eene 

wet of algemeenen maatregel van bestuur gemaakte verorde-
ning, op welker overtreding bij de wet straf is gesteld, ver-
bindt niet dan wanneer zij op de bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen wijze is afgekondigd. 

(2) Zij treedt, indien zij geen ander tijdstip daartoe aan-
wijst, in werking op den derden dag na dien, waarop zij is 
afgekondigd. 

(3) Tegelijk met de afkondiging wordt zij voor een ieder 
ter secretarie van den Raad van Arbeid ter lezing gelegd 
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voor den tijd van 'A maanden, hetzij in druk, hetzij in af. 
schril), tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaai 
gesteld en medegedeeld aan het kantongerecht, de arrondisse-
inents-rechthank en liet gerechtshof waaronder het gebied van 
den Raad van Arbeid behoort, en aan het Openbaar Ministe-
rie bij dat kantongerecht en die colleges. 

(4) Het oorspronkelijke stuk wordt ter secretarie van den 
Waad van Arbeid bewaard. 

Art. 56. 

Dienen van bericht en raad 

Artikel 56. 

(1) Over alle zaken, zijn werkkring betreffende, dient de 
Raad vai. Arheid van bericht en raad aan de Departementen 
van Algemeen Bestuur, en aan den Verzekeringsraad. 

(2) Dit geschiedt door het bestuur, tenzij het bepaalde-
lijk van den Raad van Arbeid verlangd worde. Ven door bet 
bestuur gegeven bericht en raad geschiedt zijnerzijds mede-
deeling aan den Baad van Arbeid. 

Art. 57. 

Inlichtingen van ambtenaren. 

Artikel 57. 

De Raad van Arbeid, het bestuur van dien Raad, een com-
missie of commissaris en de voorzitter, hebben het recht de 
ter uitoefening hunner bevoegdheid noodige inlichtingen van 
alle aan den Raad van Arbeid ondergeschikte ambtenaren en 
beambten te vorderen. 

Art. 58. 

Jaarverslag. 

Artikel 58. 

(1) De Raad van Arbeid zendt jaarlijks een verslag van 
zijn werkzaamheden in het laatst verloopen kalenderjaar aan 
Onzen Minister. 

(2) De inrichting dezer verslagen en het tijdstip waarop 
zij worden ingezonden, worden door Onzen Minister vastge-
steld. 

(3) Door Onzen Minister wordt jaarlijks een verslag van 
de werkzaamheden van de Kaden van Arbeid openbaar ge-
maakt. 

Art. 59. 

Rechtstoestand 
naren. 

der ambt -

Artikel 59. 

(1) De Raad van Arbeid regelt binnen een nader door 
Ons te bepalen termijn bij verordening de bezoldigingen van 
alle aan hem ondergeschikte ambtenaren en beambten, de 
door hen te stellen zekerheid, en in het algemeen hun rechten 
en verplichtingen. 

(2) De verordeningen worden aan den Verzekeringsraad 
medegedeeld. 

Art. 60. 

Grenswijziging. 

Artikel 60. 

De algemeerte maatregel van bestuur of de wet, waarbij 
liet gebied van Raden van Arbeid gewijzigd wordt, regelt 
voor zoover noodig de gevolgen van deze wijziging ten aanzien 
van de door de betrokken Raden van Arbeid gemaakte ver-
ordeningen, hunne bezittingen en lasten, en de aanspraken 
der betrokken verzekerden, ambtenaren en beambten. 

Art. 61. 

Dagelijksche leiding. 

Artikel 61. 

(1) De dagelijksche leiding van hetgeen aan den Raad 
van Arbeid is opgedragen, berust bij het bestuur. 

(2) Tot de dagelijksche leiding behoort: 

a. het uitvoeren der besluiten van den Raad van Arbeid; 

b. het beheeren der inkomsten en uitgaven van den Raad 
van Arbeid, zoover dit niet aan anderen is opgedragen; 

c. het opnemen der boeken en kassen van de reken-
plichtige ambtenaren of beambten; 
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(I. het benoemen, schorsen en ontslaan van alle door den 
Raad van Arbeid beaoldigde ambtenaren of beambten; 

0, li**t. gebruik maken, alvorens de Raad van Arbeid tot 
liet roeren ren een rechtsgeding gemachtigd zij, van alle 
middelen tot bewaring van zijn recht, zoo in als buiten 
rechte, en het doen wrat noodig is Ier voorkoming van rer-
jaring <'ii verlies van recht of bezit; 

/ . net voorbereiden, zoover het niet aan anderen is opge-
dragen, van al hetgeen in den Raad van Arbeid ter over-
ireging en beslissing moet worden gebracht. 

Art «2 Artikel 62. 
Verantwoordelijkheid van het Het bestuur is wegens de dagelijksche leiding aan den 

bestuur. Raad van Arbeid verantwoording schuldig en geeft te dien 
aanzien alle de door den Raad van Arbeid verlangde inlich-

Art. 63. 

Samenstelling. 

Art. 64. 

Vereischten. 

Art. 65. 

Zittingsduur. Door wie ge-
kozen. 

Art. 66. 

Indiening van voordrachten. 

tingen. 

DERDE AFDEELEfG. 

VAN DE VERZEKERINGSRADEN. 

HOOFDSTUK I. VAN DE SAMENSTELLING EN INRICHTING 
DEE VERZEKERINGSRADEN. 

§ 1. Algemcene bepalingen. 

Artikel SS. 
(1) De Verzekeringsraad is samengesteld uit vier onbe-

zoldigde leden met hun plaatsvervangers en een voor iederen 
Verzekeringsraad bij algemeenen maatregel van bestuur te 
bepalen aantal bezoldigde leden met hun plaatsvervangers. 

(2) Hij wordt bijgestaan door een secretaris. 

Artikel 64. 
De leden en plaatsvervangende leden van den Verzeke-

ringsraad moeten zijn Nederlander en vóór den aanvang van 
het loopende kalenderjaar den leeftijd van 25 jaren hebben 
bereikt. 

§ 2. Van de onbezoldigde leden en hun plaatsvervangers. 

Artikel 65. 
(1) De onbezoldigde leden van den Verzekeringsraad, 

en hun plaatsvervangers, hebben zitting gedurende zes jaren. 
Zij treden af den eersten Dinsdag1 van Juni . 

(2) Zij worden gekozen, voor de helft door de werk-
gevers-leden en voor de helft door de arbeiders-leden van de 
Raden van Arbeid, waarvoor de Verzekeringsraad is opge-
richt, overeenkomstig liet bij de volgende artikelen bepaalde. 

Artikel 66. 
(1) De werkgevers-leden van iederen Raad van Arbeid 

zijn bevoegd een A-oordracht van één persoon voor onbezol-
digd lid en één voor plaatsvervangend lid van den Verzeke-
ringsraad, in de maand Januari van het jaar van aftreding 
aan den voorzitter van den Verzekeringsraad in te dienen. 

(2) Gelijke bevoegdheid komt toe aan de arbeiders-leden 
van den Raad van Arbeid. 

(3) De voordrachten moeten inhouden naam, voornamen 
en woonplaats der voorgedragen personen. 

(4) De werkgevers-leden en de arbeiders-leden worden 
te dien einde door den voorzitter van den Raad van Arbeid 
opgeroepen. Voor deze bijeenkomsten, gehouden onder voor-
zitterschap van den voorzitter van den Raad van Arbeid, 
gelden de bepalingen, bij algemeenen maatregel van bestuur 
gesteld. 

(5) Van de ingediende voordrachten doet de voorzitter 
van den Verzekeringsraad uiterlijk den derden Dinsdag van 
Februari mededecling aan de voorzitters van de Raden van 
Arbeid. 
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Art 07 Artikel 67 . 
Verkiezing op voordracht of ( | ) Indien liet aanta l door de werkgevers-leden voorge-

dragen personen gelijk is aan of ge r inge r dan da t der te 
vervullen plaatsen, verklaart de voorzitter ben te zijn ge-
kozen tot onbezoldigd of p laa tsvervangend lid en maak t 
hiervan onmiddel l i jk proces-verbaal op in den door Ons vast 
te stellen vorm. In hei laatste geval heeft er een stemming 
plaa ts voor de nog te vervullen p laa tsen . 

(2) Indien een grooter a a n t a l personen is voorgedragen 
dan er plaateen te vervullen zijn, hoeft een s t emming over 
dezen p laa t s . 

Artt. 68-75. \ l l il.i I 6 8 . 
Stemming. (1) De s t emming heeft, zoo noodig, plaats op den derden 

Dinsdag van Maar t . 
(2) Voor deze s t emming wijzen de werkgevers-leden van 

iederen Raad van Arbeid ui t hun midden een lid aan op de 
in ar t ikel (i(j lid t bepaalde wijze. 

Art. «9. Art ikel 69 . 
Vaststelling bepalingen wijze Hij a lgemeenen maat rege l van bes tuur worden de verder 

omtren t de s t emming noodige bepal ingen vastgesteld. 

Artikel 75. 
(1) Het bij de ar t ikelen 67 en 68 . en krachtens ar t ikel 69 

voor de s t emming door de werkgevers-leden van de Kaden 
van Arbeid bepaalde, is op de s t emming door de arbeiders-
buien van toepassing. 

(2) Ind ien voor beide een s t emming moet plaats hebben , 
vergaderen eerst de aangewezen arbeiders-leden en vervolgens 
de aangewezen werkgevers-leden. 

Artt. 78 en 79. Artikel 78. 
Aanvuiiings-verkiezingen. (1) W a n n e e r een verkozene zijn benoeming niet aanneemt , 

geschiedt zoo spoedig mogelijk een n ieuwe verkiezing. 
(2) De voorzitter van den Verzekeringsraad bepaal t den 

termi jn binnen welken de voordracht of voordrachten kunnen 
worden ingediend en den dag waarop, zoo noodig. een stem* 
ni ing p laa ts heeft . 

Artikel 79. 
(1) Ind ien het aan ta l leden en p laa t svervangende leden, 

dat gekozen i.-- dooi de werkgevers-leden van de Raden van 
Arbeid , of dat , gekozen door de arbeiders- leden van de Kaden 
van Arbeid, tot minder dan twee is gedaald , heeft b innen 
twee maanden een verkiezing plaa ts ter vervul l ing van de 
opengevallen p laa tsen . 

(2) (fel tweede lid van ar t ikel 78 is van toepassing. 

Art. 80. Artikel 80 . 
Vervallen-verklaring van het I ' ' " ' ( ' met het tweede lid van ar t ikel 101 in strijd handel t 

lidmaatschap. (lf j n ,/.(.,, kalendorjnni' dr ie vergader ingen van den Verzekc-
r ings raad , zonder geldige reden, niet heeft bijgewoond, kan 
dooi' den Baad in ziin be t rekk ing worden geschorst. 

(2) Deze onderwerpt het geval onmiddell i jk aan den cen-
tralen raad van beroep, die den geschorste in de gelegenheid 
•.telt om zich te verantwoorden, en hem. zoo hij zich niet ot' 
onvoldoende verantwoordt , van zijn l idmaa t schap vervallen 
verklaart. 

Art. si. Artikel 81. 
Andere bepalingen betref f en- ( | ) Op de onbezoldigde leden van den Verzeker ingsraad. 

de lidmaatschap. m ^ plaatsvervangers, zijn van toepassing de artikelen 15, 
17 en 20, met dien vers tande dat in plaats van . .Raad van 
Arbeid '" en „ b e s t u u r " gelezen worde: Verzeker ingsraad, en 
voorzitter van den Verzekeringsraad. 

(2) Van een verklaring ingevolge artikel 17 lid 2 staat 
beroep open overeenkomstig artikel 19. 

(3) Zij hebben hun woonplaats b innen het gebied van den 
Verzeker ingsraad . 

H a n d e l i n g e n der S ta t en -Generaa l . Bi j lagen . 1911—1912. 



172 LSÖ. 7.1 
Rege l ing der Arbei-ders-ziektovcrzeki-i il I. Ontwerp-Radenwet . — I I . Ontwerp-Ziektewet . 

Art. 82. 

£ 3 . I "/ ' '/<• bezoldigde leden en hun plaattvervangert. 

Art ike l 8 2 . 

ding. 

Bmomiag! •aboniaf, ont- \\) ])c bezoldigde Leden van den Verzekeringsraad, en 
•lag. Bezoldiging, vergoe-| | lm p laa t svervangers , worden door Ons voor den tijd van zes 

jaren benoemd. 
(2) Zij kunnen door Ons worden geschorst en onts lagen. 
('•!) Met !"'( einde van liet ka lender jaar waarin een be-

loldigd lid den leeftijd van 70 jaar bereikt , wordl hem ontslag 
verleend. 

(4) De bezoldiging van de bezoldigde leden wordt door 
Ons vastgesteld. Hun plaatsvervanger* genieten een vergoe-
ding, waarvan liet bedrag door Ons wordt bepaald. 

Art. 83. 

Vereischlen. 

Art. 84. 

Instructie. Vervanging. 

Artikel 83. 

(\) De bezoldigde leden, en luni p laa tsvervangers , mogen 
geen werkgever, noch arbeider zijn. 

(Si) Zonder Onze toes temming bekleedt een bezoldigd lid 
geen openbaar ambt noch eene be t rekk ing en oefent bij geen 
beroep ui t . 

Artikel 84. 
(1) Door Ons wordt de ins t ruet ie van ieder bezoldigd lid 

vastgesteld. Daarbi j wordt hem een s tandplaa t s aangewezen. 
(2) De werkkr ing van een bezoldigd lid kan tot een deel 

van het gebied van den Verzekeringsraad worden beperkt . 
(3) Zijn ve rvang ing door een of meer door Ons benoemde 

p laa t svervangende leden wordt door Ons geregeld . 

Art. 85. 

Verschillende bepalingen. 

§ 4. Van de vergadering. 

Ar t ike l 8 5 . 

(1) Op de vergader ingen van den Verzekeringsraad zijn 
van toepassing de art ikelen 22, 28 l id 1 en 2 en Sla, met dien 
vers tande , dat in plaa ts van R a a d van Arbeid , \verkgevers- 
lid en arbeiders- l id gelezen worde: Verzeker ingsraad, door de 
werkgevers-leden en door de arbeiders-leden van de Raden 
van Arbeid gekozen l id. 

(2) Bij s tak ing van stemmen beslist het lot, indien het 
de keuze, voordracht of aanbevel ing van personen, de voor-
zitter, indien het een andere zaak betreft . 

Art. 87. Artikel 87. 
Vereischt aantal leden voor (1) De Verzekeringsraad mag niet beraadslagen of be-

beraadslagen en bealuiten.s]u j t ( , t ] z o f ) n j e t t e ] ) n , j I l s l , . c e „ d o o r de werkgevers-leden. 
een door de arbeiders-leden van de Baden van Arbeid gekozen 
lid. en de helft der bezoldigde leden tegenwoordig zijn. Voor 
de toepassing van dit art ikel komen de leden, die zieh van 
medestemmen moeten onthouden, niet in aanmerk ing . 

(2) W a n n e e r het vereischte geta l leden niet is opgekomen, 
wordt een n ieuwe vergader ing belegd, met aanha l i ng in de 
oproepingsbriefjes der bepal ingen van dit ar t ikel . In deze 
ve rgader ing beraadslagen en beslui ten de tegenwoordige 
leden over de in de oproepingsbriefjes vernielde onderwerpen. 

Art. 88. 

Reglement van Orde. 

Artikel 88. 
Het door den Verzekeringsraad voor zijn vergader ing vast 

te stellen reglement van orde wordt aan Ons medegedeeld. 

Art. 89. 

Aanwijzing. 

§ o. Van den voorzitter. 

Ar t ike l 8 9 . 

Een door Ons aan te wijzen bezoldigd l id zit voor in 
vergader ing van den Verzeker ingsraad . 

file:///verkgevers-
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Inkomende 
stukken. 

Art- 9° Artikel 00. 
uitgaande (1) De voorzitter opent alle aan den Verzckei ingsraad 

gerichte stukken. 
(2) Hij brengt die tentond ter tafel in de rergadering, 

doch is in ipoedeischende gevallen bevoegd bel gevorderd 
VOOrloopig onderzoek der stukken daaraan te doen voorafgaan, 
behoudena mededeeling in de eerstkomende rergadering. 

(3) Hij (erkent alle stukken die van den Verzekeringsraad 
uitgaan. 

Art. 91. Artikel 01. 
Uitvoering der Raad8beslui- (1) De \ ooizittel ' is heiast niet liet voorbereiden van al 

ten. Opschoiting daarvan, hetgeen in den Verzeker ingsraad ter overweging' en beslissing 
moet worden gebracht en mei hel uitvoeren van de besluiten 
van den Verzeker ingsraad. 

(2) Met be t rekking tol de u i tvoer ing van besluiten is van 
toepassing het bij ar t ikel 11 ten aanzien van de u i tvoer ing 
der besluiten van den R a a d van Arbeid voor den voorzit ter 
van den R a a d van Arbeid bepaalde, met dien vers tande 
echter dal de kennisgev ing aan den Verzekeringsraad en aan 
Ons geschiedt . 

§ G. \<in dl ii tecretaris. 

Art. 92 

Benoeming, schorsing, 
slag. Vergoeding. 

Art. 93. 

Taak. 

A r t i k e l 0 2 . 

ont- (1) ])e secretar is van den Verzekeringsraad wordt door 
Ons voor den tijd van G j a r en benoemd. Hi j moet zijn meerder-
j a r ig Neder lander . 

(2) Hij kan door Ons worden geschorst en onts lagen . 
(3) Hij genie t een bezoldiging, waarvan het bed rag door 

Ons wordt bepaald . 

Artikel 03. 
(1) De secretaris is den Verzeker ingsraad , den voorzit ter 

en den bezoldigden leden in alles, wat de bun opgedragen 
werkzaamheden a a n g a a t , behu lpzaam. 

(2) Door hem worden al le de s tukken, die van den Ver-
zeker ingsraad u i t g a a n , mede onder teekend. 

(3) Hij is belast met de zorg voor het archief van den 
Verzekeringsraad. 

(4) De Verzeker ingsraad tegel i zijn ve rvang ing bij 
afwezigheid of ontstentenis en stelt zijn instructie vast. 
Hierbi j wordt hem een s tandp laa t s aangewezen. 

Art. 94. 

Beambten. 

Artikel 04. 
Onder den secretaris zijn de ambtenaren en beambten werk-

saam, wier b u l p hij voor de u i tvoer ing van zijn taak behoeft . 
Dezen worden benoemd, geschorst en ontslagen door Onzen 
Minis ier . 

HOOFDSTUK I I . V A » DB TAAK UKR 
VKHZKK BIIM:si< WiKX. 

Art. 95. 

Algemeene omschrijving. 

Art. 96. 

Artikel 05. 
De Verzekeringsraad verleent zijn medewerk ing bij de ui t -

vnering van weiten en a lgemeene maat regelen van bes tuur 
betreffende arbeidersverzeker ing, welke die medewerking 
vorderen. 

Artikel 06. 
Toezicht op Raden van Ar ü ) Aan den Verzeker ingsraad is opgedragen he t toe-

beid, zicbt op de R a d e n van Arbeid waarvoor hij is opger ' ch t , 
voor zooveel betreft de u i tvoer ing van wetten en a lgemeene 
maa t rege len van bes tuu r betreffende arbeidersverzeker ing. 
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Art. 97. 

Dienen van bericht en raad, 

CJ) Hij vraagt van Ons de schorsing of vern ie t ig ing der 
besluiten van een Baad pan Arbeid of van een commissie 
of oen commissaris, bet bestuur of den voorzitter van een 
Waad van Arbeid, die hein met de wet, algeineenen maat-
regel van bestuur of' bet algemeen belang strijdig voor-
komen. 

(8) Hij Iraclit alle geschil len tusseben de l t aden van 
Arbeid waarvoor bij is opger icht , in der minne te doen bi j -
leggen. Indien liij daar in niet s laagt , d raag t bij bet geval , 
zoo het een geschil betreft als bedoeld bij ar t ikel !)8, aan 
Uns ter beslissing voor. 

Artikel 97. 
• h e r alle zaken, zijn werkkr ing betreffende, dient de Yoi-

Seker ingtraad van bericht en raad aan de Depar tementen 
van Algemeen Bestuur . 

Art. 98. 

Bestuursgeschillen. 

Art. 99 

Belofte. 

Art. 100. 

VIERDE AFDEEUNG. 

BEPALINGEN AAN BEIDE RADEN GEMEEN. 

HOOFDSTUK I . Au.KMKKNK B B P A U H G K H . 

Artikel 98 . 

De Verzekeringsraden en Raden van Arbeid gedragen zicb 
naar betgeen door Ons wordt beslist in gescliillen tusseben 
die Raden onder l ing of met e lkander , n ie t behoorende tot die 
waarvan de beslissing aan den gewonen reebter , of aan een 
collegie met adminis t ra t ieve rech tspraak belast , is opge-
d r agen . 

Artikel 99. 
(1) Alvorens hun be t rekking te aanvaarden leggen de 

voorzi t ters , p laa tsvervangende voorzi t ters , leden, p laatsver-
vangende leden en secretarissen van de Verzeker ingsraden 
en de Raden van Arbeid de belofte af, dat zij de verpl icb-
t i n g e n , verbonden aan b u n n e be t rekking , naar belmoren en 
ge t rouw vervullen zullen. 

(2) Deze belofte wordt afgelegd: 
<i. door de bezoldigde leden van de Verzekeringsraden 

en b u n p laa tsvervangers , in banden van Onzen M i n i s t e r ; 
b. door de voorzitters en p laa tsvervangende voorzitters 

van de Raden van Arbeid in handen van den voorzitter van 
den Verzeker ingsraad; 

c. door de onbezoldigde leden, en bun p laa tsvervangers , 
en secretarissen van de Verzeker ingsraden en de leden en 
p laa tsvervangende leden en secretarissen van de Raden van 
Arbeid , in de vergader ing van den R a a d in handen van den 
voorzi t ter . 

(3) Deze belofte wordt geacht te zijn afgelegd voor den 
y-eheelen ti jd, gedurende welken de be t rekking, ook na ber-
benoeming , vervuld wordt . 

(4) De belofte m a g ook worden afgelegd bij e igenhand ig 
gesebreven en onderteekende verk la r ing , die vóór de aan-
vaa rd ing der betrekkin»1 moet worden ingediend daar , waar 
de belofte anders mondel ing zou zijn afgelegd. 

(ó) Deze belofte t reedt voor den ambtseed in de p laa t s . 
<(i> l iet in dit art ikel bepaalde geldt ook voor de eoni-

missarissen. zoomede voor de voorzit ters en de leden der 
commissiën, die liet bestuur of den voorzitter van den Raad 
van Arbeid in eenig onderdeel van hun taak vervangen, voor 
zoover door ben nog nie t volgens bet eerste lid van d i t 
a r t ike l de belofte is afgelegd. De belofte wordt door ben 
afgelegd in de vergader ing van den Raad van Arbeid in 
banden van den voorzitter. 

Artikel 100. 

Vergoeding van reis- en ver- (1) De voorzitters, leden en secretarissen van een Ver-
bhjfkosten en voor t ^^s^eJ ra r i l l g s raad of Raad van Arbeid of van een door een Baad 

van Arbeid ingestelde commissie zoomede de in ar t ike l 31 
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bedoelde coininiuuriMen hebbent in de gevallen en volgens 
regels hij algenieenen maatregel van bes tuur vast te stellen, 
aanspraak op vergoeding van reis- en verblijfkosten, de leden 
van een Raad van Arbeid of van een door een Raad van 
Arbeid ingestelde eoniniissic, de in art ikel 'Al bedoelde coni-
niissarissen eu de on bezoldigde leden van een Verzekerings-
raad bovendien op vergoeding voor lijd verzuim. 

(2) De vergoedingen kunnen voor verschi l lende Raden op 
verschillenden voet geregeld worden. De wijze van vast-
s te l l ing voor elk bijzonder geval en van u i tbe t a l i ng worden 
eveneens bij algenieenen maat rege l van bes tuur geregeld. 

Art. ïoi. Artikel 101. 
Onvereenigbare betrekkingen U ) Zij die als voorzit ter , p l aa t sve rvangend voorzitter, lid 

en werkzaamheden. of' p laa t svervangend lid deel u i tmaken van een Verzekerings-
raad of een R a a d van Arbeid , of als secretaris daa raan ver-
bonden zijn. of wel als coiumjssnris of als lid eener commissie 
het bes tuur of den voorzitter van den R a a d van Arbeid in 
eenig onderdeel van hun t aak vervangen , mogen niet tevens 
zijn voorzitter, p laa t svervangend voorzi t ter , gr iff ier , p laa t s -
vervangend of subs t i tuut -gr i f f ie r , lid of p laa tsvervangend 
lid van een raad van beroep of den cen t ra len raad van beroep, 
ingesteld bij ar t ikel 1 der Beroepswet , noch ambtenaa r of be-
ambte van een R a a d van Arbeid of werkzaam onder den 
secretaris van een Verzeker ingsraad , noch lid van het bes tuur 
eener e rkende bijzondere kas. 

(2^ Zij mogen niet als advocaat of p rocureur werkzaam 
zijn in rech tsgedingen , waar in een R a a d van Arbeid betrok-
ke» is, noch tegenwoordig zijn wanneer de rekening eener 
in r i ch t ing , tot welker bes tuur zij belmoren, vanwege den 
Raad van Arbeid wordt opgenomen. 

(3) Een lid of secretar is van een R a a d van Arbeid m a g 
niet tevens zijn lid of secretaris van een Verzeker ingsraad . 

HOOFDSTUK I I . V A N SCHORSING EN VERNIETIGING 
VAN BESLUITEN. 

Art. 102. Ar t ike l 102. 

Wanneer schorsing of vernie- ( I ) De beslui ten van den Verzeker ingsraad , den R a a d 
tiging kunnen geschieden. v a n Arbe id , een door den R a a d van Arbeid ingestelde com-

niissie of aangewezen commissar is , het bes tuur en den VOOT-
zit ter van den R a a d van Arbeid, kunnen , zoover zij me t de 
wet, a lgenieenen maa t rege l van bes tuu r of het a lgemeen be-
lang s t r i jden, door Ons worden geschorst of vern ie t igd . 

(2) Beslui ten waarvan beroep is ingesteld op den rechter , 
kunnen , terwij l het beroep a a n h a n g i g is of n a d a t over het 
beslui t door den rechter u i t sp raak gedaan is, door Ons n i e t 
worden geschorst of verniet igd wegens stri jd met de wet of 
algenieenen maat rege l van bes tuur . 

Art. 103. 

Hoe zij geschieden. 

Art. 104. 

Bekendmaking. 

Art. 105. 

Gevolgen van schorsing. 

A r t i k e l 103 . 

De schorsing of ve rn ie t ig ing wordt bevolen bij een met 
redenen omkleed beslui t , da t , ingeval van schorsing, den 
d u u r hiervan bepaa l t . 

A r t i k e l 104. 

De schors ing, het verval len der schorsing of de vern ie t i -
g ing van een verorden ing , op welker over t red ing bij de wet 
straf is gesteld, wordt bekend g e m a a k t op de wijze, waarop 
de a fkondig ing van zoodanige verorden ing geschiedt en mede-
gedeeld aan het kan tongerech t , de ar rondissements- recht -
bank en het gerechtshof waaronder he t gebied van den R a a d 
van Arbeid behoort , en aan het Openbaa r Minister ie bij da t 
kantongerecht en die colleges. 

Ar t i ke l 105. 

(1) Schors ing s tui t onmiddel l i jk de werking der geschorste 
bepal ingen . 

(2) Zij kan niet l anger duren dan 6 maanden . 
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Art. 106. 

Gevolgen van vernietiging. 

(3) Is binnen den voor de schorsing bepaalden tijd de 
vernietiging der bepalingen niet uitgesproken, dan worden 
deze geacht geldig te zijn. 

(4) Bepalingen dia geschorst zijn geweest, kunnen niet 
opnieuw «orden geschorst. 

Artikel 100. 
(1) Vernietiging vanwege strijd met de wet of algemee-

nen maatregel van bestuur brengt mede vernietiging van alle 
de gevolgen der vernietigde bepalingen, zoover die nog voor 
vernietiging vatbaar zijn. 

(2) Bij vernietiging vanwege strijd met het algemeen 
belang, kunnen de niet met dat belang strijdige gevolgen in 
itand blijven. 

Artikel 107. 
Voorziening in gevolgen van ( j } j ) e Verzekeringsraad, de Raad van Arbeid, een door 

schorsing ot vernietiging. , V, , t u - J • j . u • • e 
den Baad van Arbeid ingestelde commissie ot aangewezen 
commissaris, het bestuur of' de voorzitter van den Raad van 
Arbeid zorgen, in geval van geheele of gedeeltelijke schorsing 
of vernietiging hunner besluiten, dat aan het eerste lid van 
artikel 105 of aan artikel 106 worde voldaan en opnieuw in 
hetgeen de geschorste of vernietigde bepalingen regelden, 
voor zooveel noodig is worde voorzien. 

(2) Hetzelfde geldt voor den Raad van Arbeid bij schor-
siug of vernietiging van een besluit van den Verzekerings-
raad, waarbij een besluit van den Raad van Arbeid is goed-
gekeurd. 

Art. 107. 

Artt. 108, 109. 

Strafbepalingen. 

Art. 110. 

Verzekeringsverslag. 

VIJFDE AFDEELING. 

STRAF- EN SLOTBEPALINGEN. 

Artikel 108. 
(1) De werkgever, die de in artikel 7 omschreven verplich-

ting niet nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

(2) Met dezelfde straf wordt gestraft de werkgever of 
arbeider, die wederrechtelijk niet voldoet aan een hem, in 
een krachtens artikel 12 uitgevaardigden algemeenen maat-
regel van bestuur opgelegde verplichting. 

(3) Deze feiten worden als overtredingen beschouwd. 

Artikel 109. 
(1) Hij die tot staving van zijn of eens anders verkies-

baarheid of kiesgerechtigdheid voor een Verzekeringsraad of 
Raad van Arbeid omtrent een feit, waarvan die kiesgerech-
tigdheid of verkiesbaarheid afhankelijk kan zijn, mondeling 
of schriftelijk, opzettelijk een valsche opgave doet of een 
valsche inlichting verschaft, wordt gestraft niet gevangenis-
straf van ten hoogste één jaar. 

(2) Dit feit wordt als misdrijf beschouwd. 

Artikel 110. 
Aan Ons wordt door Onzen Minister tenminste eenmaal in 

de 5 jaren een algemeen verslag uitgebracht van den stand 
der arbeidersverzekering in het Rijk. Dit verslag wordt aan 
de Staten-Generaal medegedeeld en in de Nederlandsche 
Stoatsrourunt geplaatst. 

Artikel 110a. 
Alle stukken, opgemaakt ter uitvoering van de bepalingen 

dezer wet of van de bij algemeenen maatregel van bestuur 
of bij Koninklijk besluit nader te geven voorschriften, zijn 
vrij van het recht van zegel, van de formaliteit van registratie 
«MI, met inachtneming van de door (Ins vast te stellen voor-
schriften, van briefport. 
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Art. 111 

Konten der wet. 
Artikel UI . 

Ten laste van het Rijk komen: 
a. de wedden en vergoedingen der voorzitters, plaatsver-

vaugende voorzitters en secretarissen van de Raden van 
Arbeid, en de vergoedingen toegekend ingevolge artikel 100; 

IJ. de kosten van de Verzekeringsraden, die niet bij de 
wet ten laste van andereu zijn gebracht; 

c. de noodzakelijke onkosten, verbonden aan het uitoefe-
nen der kiesverrichting voor leden of plaatsvervangende leden 
van de Raden van Arbeid; 

d. alle overige kosten, aan de uitvoering dezer wet ver-
bonden, die niet bij de wet ten laste van anderen zijn ge-
bracht. 

Art. "2 Artikel 112. 
Invoeringsbepaling. ( 1 j J ) e l e ( J e n e n p laa tsver vangende leden van den Raad 

van Arbeid treden de eerste maal af op den eersten Dinsdag 
van üctober van het jaar, volgende op dat waarin zij vijf 
jaren zitting hebben gehad. 

(2) De onbezoldigde leden van den Verzekeringsraad, en 
hun plaatsvervangers, treden de eerste maal af op den eersten 
Dinsdag van Juni van het jaar volgende op dat waarin zij 
twee jaren zitting hebben gehad. 

Art. U3. Artikel 113. 
Rma'ait,rge»elbvan belt̂ Tr81""1 H e t £ e e n behalve liet in de artikelen 1, 2. 3, 7, 9, 12, 20, 31a, 

•33, 55, 63, 66. 69 en 100 bepaalde nog ter voorbereiding van 
het in werking treden van deze wet of tot hare uitvoering 
noodig is, wordt bij algemeenen maatregel van bestuur ge-
regeld. 

Art. l i l . Artikel 114. 
Titel. In werking treding. (1) Deze wet kan worden aangehaald onder den titel van 

, ,Radenwet". 
(2) Zij treedt in werking op een nader door Ons te be-

palen tijdstip. 
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Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. — I . Ontwerp-Radenwet. — I I . Ontwerp-Ziektewel. 

1* A D K N W E 'T. 

EERSTE AFDEELING. 

A U O E M E E N E B E F A LI NU EN. 

TWEEDE AFDEELING. 

VA.N D l RADEN VAN AKBEII) . 

HOOFDSTUK I. Van de .samenstelling en Inrichting der Raden 
van Arbeid. 

§ l. Algeineene bepalingen. 
S 2. Van de verkiezing. 
8 8. Van de leden. 
§ 4. Van de vergadering. 
§ 5. Van het bestuur. 
§ 6. Van den voorzitter. 
| 7. Van den secretaris. 

HOOFDSTUK II. Van de taak der Raden van Arbeid. 

DERDE AFDEELING. 
VAN DE V E R Z E K E R I N G S R A D E N . 

HOOFDSTUK I. Van de samenstelling en inrichting der Ver-
zekeringsraden. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
§ 2. Van de onbezoldigde leden en hun plaatsvervangers. 
S H. Van de bezoldigde leden en hun plaatsvervangers. 
S 4. Van de vergadering. 
§ 5. Van den voorzitter. 
S <>. Van den secretaris. 

HOOFDSTUK 11. Van de taak der Verzekeringsraden. 

VIERDE AFDEELING. 

B E P A L I N G E N A A N B E I D E R A D E N GEMEEN. 

HOOFDSTUK 1. Algemeene bepalingen. 

HOOFDSTUK II. Van schorsing en vernietiging van besluiten. 

VIJFDE AFDEELINU. 
B T B A F - EN S L O T B E P A IJ N(i EN. 



i3ijlugen. [50* 7.] Tweede Kamer. 179 
Regeling der ArbeideM-siekteversekeriug, I. Ontwerp-Radenwet. — II . Ontwerp-Ziektewet, 

TABEL, bedoeld in artikel 3 (l)d der Radenwet. 

GEMEENTE OF DEEL ÜEH GEMEENTE. 

Provincie Noordbrabant. 

's Hertogenbosch (behalve Orthen) 

Bergen op Zoom (stad) 

Breda 

Helmond (kom en onmiddellijke omgeving) 

BEDRAG. 

. f 10,25 

6,50 

Tilburg (behalve Berkdijk en 't Laar, Reit en 
Reitsche hoeve, Hasselt, Stokhasselt, Heikant, 
Groeseind en Rauwbrake) 

Waalwij k 

Besoijen 
Boxmeer — 
Boxtel 
Ouyk en St. Agatha (dorp) 
Eindhoven 
Geertruidenberg (kom) 
Ginneken en Bavel (kom Ginneken) 
Grave 
's Hertogenbosch (Orthen) 
Heusden 
Mierlo ('t Hout) 
Oosterhout (kom) 
Oss 

Oudenbofcb (kom) 
Prinsenhage (Duitenhuis en buiten Waterpoort) 
Ravenstein 
Rosendaal en Nispen (kom van Roosendaal) 
Rosmalen (Hintham) 
Teteringen (Terbeidensche hoek, Zandberg en 

Teteringsche dijk) 
Tilburg (overige deel) 
Vught 
de Werken en Sleeuwijk (kom) 
Werkendam (kom) ; 
Woudrichem (kom) 
Almkerk 
Baard wij k 

5,00 

4,25 

GEMEENTE OF DEEI, DER GEMEENTE. BEDRAG. 

Beers f 4,25 
Berghem 
Bergen op Zoom (overig deel) ... 

Berl icum 

Beugen en Rijkevoort 

Cromvoirt 
Dinteloord en Prinsland 
Dongen (kom) 

Drongelen 
Diunen 

den Dungen 

Bussen 
Engelen 
Esch 
Etten en Leur (kom Etten en kom Leur) 
Frjnaart en Heiningen 
Geldrop 

Geniert (kom) 
Gestel en Blaarthem (het deel grenzende aan 

Eind hoven) 
Goirle (kom) 
Halsteren 
Haps 
Helmond (overig deel) 
Helvoirt 
Kerpt 
Hooge en Lage Zwaluwe 
Kluudert 
Linden 
Lith 
I joon op Zand 
Maashees en Overloon 
Meeuwen 
St. Mich ielsgestel 
Mill en St. Hubert 
Nieuwkuik 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1911—1912. 
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Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. I. Ontwei p-Raden wet. — I I . Ontwerp-Zieldewet. 

GEMEENTE OF DEEL HKR GEMEENTE. BEDKAO. 

Nieuw-Vossemeer f 4,25 
Oeïfelt 
Oirtohot (kom) ,, 

Oisterwijk (kom) , ,, 
Ossendi eclit ,, 
Oudenbosch (overig deel) ,, 
Prinsenliage (overig deel) ,, 

Rosendaal en Nispen (overig deel) ,, 
Sprang 

Standdaarbuiten ,, 
Steenbergen en Kruisland ,, 
Stratum (het deel grenzende aan Eindhoven) ,, 

Strijp (het deel grenzende aan Eindhoven) ,, 

Terheiden ,, 

Tongelre (het deel grenzende aan Eindhoven) ... ,, 
Valkenswaard ,, 
Veghel (kom) en Middegaal ,, 
Vierlingsbeek ,, 
VI ij men ,, 
Wanrooy ,, 
Willemstad ,, 
Woensdrecht ,, 
Woensel (het deel grenzende aan Eindhoven) ,, 
Wouw ,, 
Zevenbergen ,, 
Zundert (kom) ,, 
Cuyk en St. Agatha (overig deel) 2,75 
Dongen (overig deel) ,, 
Etten en Leur (overig deel) ,, 
Geertruidenberg (overig deel) ,, 
Gemert (overig deel) ,, 
Gestel en Blaarthem (overig deel) ,, 
Ginneken en Bavel (overig deel) ,, 
Goirle (overig deel) ,, 
Mierlo (overig deel) ,, 
Oirschot (overig deel) ,, 
Oisterwijk (overig deel) ,, 
Oosterhout (overig deel) „ 
Rosmalen (overig deel) ,, 
Stratum (overig deel) ,, 
Strijp (overig deel) ,, 
Teteringen (dorp) ,, 
Tongelre (overig deel) ,, 
Veghel (overig deel) ,, 
de Werken en Sleeuwijk (overig deel) ,, 
Werkendam (overig deel) 

OKMKKNTE OF DEEL DER GEMEENTE. 

Woensel (overig deel) 
Woudriobem (overig deel) 
Zundert (overig deel) 
Overige gemeenten 

BEDRAG . 

. f 2,75 

Provincie Gelderland. 
Arnhem (behalve de buitenwijken en Schaars-

bergen) 
Arnhem (buitenwijken) 
Nijmegen (stad) 
Culemborg 
Nijmegen (Hatert en Hees, rondom Nijmegen) ... 
Renkum (Oosterbeek) 
Rheden (Velp) 
Tiel 
Ubbergen (Beek) 
Wageningen (stad) 
Zutphen 
Apeldoorn (kom van de hoofdafdeeling Apel-

doorn) 
Brummen (kom) 
Buurmalsen en Tricht (dorpen) 
Doesburgh 
Doetinehem (stad) 
Ede (kom) 
Geldermalsen (kom) 
Harderwijk (stad) 
Herwen en Aerdt (Tolkamer) 
Nijmegen (overig deel) 
Renkum (dorp) 
Rheden (Steeg, Dieren en Ellekom) 
Vuren en Dalem (Dalem) 
Zalt Bommel 
Zevenaar (stad) 
Ammerzoden 
Arnhem (Schaarsbergen) 
Barneveld (kom) 
Beesd 
Bommel 
Beuningen 

Beutichem 
Brakel 
Brummen (overig deel) ... 
Buren 
Buurmalsen (overig deel) 
Deil 

u,-
10,25 
8,00 
6,50 

5,00 

4,2* 

Didam (kom) 



L.Ï6. 7.] 
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181 

I I . Ontwerp-Ziektewet. 

(iF.MKFNTF OF DBEL DBB GKMKENTE. 

1 )od(!waard 
I )oorwertli 
Drie] (kom Kerk-Driel) 
Druten (kom) ' 
Duiven 
Echteld 
Ede (Bennekom, Veenendaal en Luntereu) 
Elburg 

Eist 

Ermelo (dorpen Ei'inelo en Nunspeet) 

Ewij k 

Geldermalsen (overig deel) 

Gent 

Groesbeek (koin) 

Hattem (stad) 

Hedel 

Hemmen 

Herwen en Aerdt (Lobith) 

Heteren 

Huissen 

Hummelo (de dorpen Hummelo en Laag-Keppel) 

Hurwenen 
IJzendoorn 
Kesteren 
Lienden 
Loehem (kom) 
Maurik 
Milligen (kom) 
Nijkerk 
Pannerden 
Renkum (overig deel) 
Rheden (Spankeren) 
Rossum 
Rozendaal 
Valburg 
Voorst 
Vorden (kom) 
Vuren en Dalem (Vuren) 
Wadenoijen 
Wageningen (overig deel) 
Wamel (kom) 
Warnsveld (kom) 
Westervoort (kom) 
Wijehen (kom) 
Winterswijk (dorp) 

BBDKAO. 

f 4,2.r) 
GF.MF.F.NTF. OF DBIL J)KR GKMF.KNTK. 

Wisch (Terborg) 

Zoelen 

Apeldoorn (overig deel) 

Uarneveld (overg deel) 

Didam (overig deel) 

Doetinehem (stad, schependom) 

Driel (overig deel) , 
Druten (overig deel) 

Ede (overig deel) 
Ermelo (overig deel) 
Groesbeek (overig deel) 
Harderwijk (overig deel) 
Hattem (overig deel) 
Herwen en Aerdt (overig deel) 
Hummelo (overig deel) 
Lochein (overig deel) 
Milligen (overig deel) 
Rheden (Laag Soeren) 
Ubbergen (overig deel) 
Vorden (overig deel) 
Wamel (overig deel) 
Warnsveld (overig deel) 
Westervoort (overig deel) 
Wijchen (overig deel) 
Winterswijk (overig deel) 
Wiseh (overig deel) '. 
Zevenaar (overig deel) 
Overige gemeenten 

MKDHAG. 

. f 4,25 

2,75 

Provincie Zuid-Holland. 

Rotterdam (behalve Kralingsehe Veer en Charlois 
's Gravenhage 
Hilligersberg (Zwaanshals) 
Roterdam (Kralingsehe Veer en Charlois) 
Delft 
Dordrecht 
Gouda 
Hot' van Delft (stadsgedeelte) 
Leiden 
Schiedam 
Vrijenban (stadsgedeelte) 
C'appelle aan den IJssel 
Gorinchem 
Loosduinen 
Maassluis 

14.— 

10,25 

8.— 
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Rege l ing der Ajheiders-ziekteverzekering. I . Ontwerp-Radenwet . I I . Ontwcrp-Zicktewet . 

QEMKBVTB OF DBBXI DBS «KMKKNTE. 

Rijswijk 

V laai (linden 

Voorburg 
's Ghravensande 
Helle voel sluis 

Hillegenberg (overig deel) 
l.lssel monde 

Kr impen aan den IJsse l 

Nieuwerkerk aan den Ussel 
O versch ie 

Ridderkerk 

Schoonhoven 
Vlaa rd inge r -Ambach t 

Zwijndrecli t (kom en Meerdervoort ) 

Aar landerveen 

Alblasserdam 

Al kemade 

Alphen 
Amnierstol 

Arkel .' 

Beierland (Oud-) 
Bergschenhoek 
Bodeyraven 

Boskoop 

Brielle 
Dubbeldam 
Goudera k 
Haastreel i t 

Ha rd inxve ld 

Haserswoude 
Hellevoet (Nieuw-) 

Hi l l egersberg (Ter Bregge) 

Qi l legom 

Hot' van Delft (over ig deel) 

Hoog-Mlokland 

Katwi jk 

Kethel 
Koudekerk 

Kr impen aan de Lek , 

Le iderdorp 

Leerdam 

Lekkerkerk 

Lekker land (Nieuw-) 

de L ie r 

Lisse 

BBDXAG 

. f 8. 

G.50 

5,00 

Amsterdam (de voormal ige wijk H van Nieuwer-
Amstel en het bij de wet van 20 M a a r t 1896 (Staats-
blad n°. 39) aan Ams te rdam toegevoegd voormal ig 
deel van Sloten) 

5,00 

( J K M E E N T E OB' DKEL DIB (illMKKNÏE. BüDHAIS. 

Maasland f 5 . -

Middeli iarnis (kom) ,, 

Monster ,, 

Moordrecht ,, 

Naaldwijk ,, 

Noord wijk ,, 
Noord wij kerhout ,, 

(legatgeest ,, 
Ouderkerk aan den IJsse l ,, 

Oudewater ,, 

Oudshoorn 

Papendreeh t 

Pe rn i s 

R ij n shurg 

Rozenburg 

Sassenheim 

Schiebroek 

Schiplu iden .. 

SIiedrecht 

Sommelsdijk (kom) 

S tomp wijk (Leidschrmdam) 

Va1kenburg 

Veur 

Voorhout 

Voorschoten 

Vri jenban (overig deel) 

Warmond 

Wassenaa r 

W a t e r i n g e n 

Woerden 

Zoeterwoude 

Zwarnmerdam 

Zwijndrecli t (over ig deel) 

Midde lharn i s (overig deel) 

Sommelsdijk (overig deel) 

Stompwijk (overig deel) 

Overige gemeenten 

Provincie Noordholland. 

Amsterdam (behalve de bij de wet van 20 M a a r t 
1896 (Staatsblad n°. 39) aan A m s t e r d a m toege-
voegde, doch in deze tahel afzonderlijk genoemde 
voormalige deelen van Nieuwer-Amste l , Sloten en 

Dienien 

4,25 

14,00 

14,00 

H a a r l e m 



Bijlagen. [50. 7.] 
Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. - 1. Ontwerp-Radenwet. 

Tweede Kamer. Lsa 
I I . Ontwerp-Ziektewet. 

GEMEENTE OF DEEL DBB GEMEENTE. MKDRAG. 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude (in de onmid-
dellijke omgeving van Haarlem) f 14,00 

Heemstede (Meester Lottelaan) ,, 

Ouder-Amstel (Omval) 

Sloten (Sloterdijk, Baarsjes en IJpolder) 

Watergraafsmeer 

AVeesp 

Alkmaar 

Velzen (IJmuiden) 
Zaandam 
Amsterdam (het bij de wet van 20 Maart 1896 

(Staatsblad n°. 39) aan Amsterdam toegevoegde 
voormalige deel van Diemen) 

Beverwij k 
Bloemendaal (Bloemendaal en Overveen) 
Bussum 

Diemen 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Halfweg) .. 

den Helder (den Helder en Nieuwe-Diep) , 

Hilversum 

Hoorn , 

Koog aan de Zaan , 
Muiden , 

Purmerend , 

Sloten (Sloten en Osdorp) 

Velzen (Jan Gijzenvaart) 

Wormerveer 
Zaandijk 
Aalsmeer 
Beemster 
Bennebroek 
Bloemendaal (Vogelenzang) 
Broek op Langendijk 
Buiksloot 
Edam 
Enkhuizen 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude (overig deel) 
Haarlemmermeer 
Heemstede (overig deel) 
Huizen 
Ilpendam 
Krommenie 
Landsmeer -. 
Medemblik 
Monnickendam 
Naarden 

10,25 

8,00 

6,50 

5,00 

GKMKE.VI 1 Of DEEL DER GEMEENTE. 

N isawendam 
Nieuwer-Amstel 

Noord-Seharwoude 

Oosthuizen 

Oostzaan 

Oudkarspel 

Ouder-Amstel (overig deel) 

Ransdorp 

Schoten 

BEDRAG. 

5,00 

Spaarndam 

Uitgeest 

Uithoorn , 

Velzen (overig deel) ... 

Weesperkarspel 

Westzaan 

Wijde-Wormer 

AVijk aan Zee en Duin 

Wormer 
Zandvoort 
Zuid-Scharwoude 
Abbekerk 
Akersloot 
Andijk 
Ankeveen 
Anna Paulowna 
Assendelft 
Avenhorn 
Barsingerhorn 
Beets 
Bergen 
Berkhout 
Blaricum 
Blokker 
Bovenkarspel 
Broek in Waterland 
Callantsoog 
Castricum 
Egmond aan Zee 
Egmond-binnen 
Graft 
's Graveland 
Grootebroek 
Harenkarspel 
Heemskerk 
Heer Hugowaard 

,25 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1911—1912. 
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Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. I . Ontwerp-Radenwet. I I . Ontwerp-Ziektewet. 

GE.UKE.NTE OF D l l l DEH GEMEENTE. B E I J K A G . 

Ilcilo f 4,25 
den Helder (overig deel) ,, 
Hensbroek ,, 
Hoogkarspel ,, 
Hoogwoud ,, 
Jisp 
Katwoude ,, 
Koedij k ,, 
Kortenhoef ,, 
K w a d i j k ' ,, 
Laren ,, 
Limmen ,, 
St. Maarten ,, 
Marken ,, 
Middelie ,, 
Midwoud ,, 
Nederliorst den Berg ,, 
Nibbixwoud ,, 
Nieuwe-Niedorp ,, 
Obdam ,, 
Opmeer ,, 
Opperdoes ,, 
Oterleek ,, 
Oudendij k ,, 
Oude-Niedorp ,, 
Oudorp ,, 
St. Pancras ,, 
Petten ,, 
de Rijp „ 
Schagen ,, 
Schellinkhout ,, 
Schermerhorn ,, 
Schoorl „ 
Spanbroek ,, 
Sijbekarspel , 
Terschelling ,, 
Texel 
Twisk 
TTrk 
Ursem 
Venhuizen 
Vlieland 
Warder 
Warmenhuizen 
Wervershoof ... 
Westwoud 

GEMEENTE OF DEEL DEH GEMEENTE. 

Wieringen 
Wieringei waard 
Wijdenes 
Winkel 
Wognum 
de Zijpe 
Zuid- en Noord-Schermer 
Z waag 
Overige gemeenten 

Provincie Zeeland. 
Vlissingen 
Middelburg 
Koudekerke ('t Zandt) 
Oost- en West-Souburg 
Goes 
Yerseke 
St. Laurens (Brigdamme) 
Neuzen (kom) 
Zierikzee 
Aagtekerke 
St. Annaland 
Arnemuiden 
Axel (kom) 
Baarland 
Biggekerke 
Borssele 
Brouwershaven 
Bruinisse 
Burgh 
Colijnsplaat 
Domb urg 
Dreischor 
Driewegen 
Duivendijke 
Elkerzee 
Ellemeet 
Ellewoutsdij k 
's Gravenpolder 
Grij pskerke 
Haamstede 
's Heer Abtskerke 
's Heer Arendskerke 
's Heerenhoek 
Heinkenszand 
Hoedekenskerke 

BEDRAG. 

. f 4,25 

2,75 

10,25 
8,00 
6,50 

VI 

5,00 

4,25 
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Regeling der Arbeiders-ziektevitriekering. 1. Ontweip-Radenwet. — I I . Ontwerp-Ziektewet. 

>> 
>> 

GEMEENTE OF DKEI, DIB (JEMEENTE. BEDRAG. 

Hulst f 4,25 
Kapelle ,, 

Kats ,, 

Kat tend ijke ,, 
Kerkwerve ,, 
Kloetinge ,, 
Kortgene ,, 
Koudekerke (overig deel) ,, 
Krabbendijke ,, 
Kruiningen ,, 
St. Laurens (dorp) ,, 
St. Maartensdijk ,, 
Meiiskerke ,, 
Nieuwerkerk ,, 
Nieuw- en St. Joosland ,, 
Nisse ,, 
Noordgouwe ,, 
Noordwelle ,, 
Oosterland ,, 
Oostkapelle ,, 
Oudelande 
Oud-Vossemeer 
Ouwerkerk 
Ovezande ,, 
St. Philipsland ,, 
Poortvliet ,, 
Renesse ,, 
Rilland-Bath 
Ritthem ,, 
Sas van Gent ,, 
Scherpenisse ,, 
Schore ,, 
Serooskerken (Schouwen) ,, 
Serooskerken (Walcheren) ,, 
Stavenisse ,, 
Tholen 
Veere „ 
Vrouwenpolder ,, 
Waarde ,, 
Wemeldinge ,, 
Westkapelle ,, 
Wissekerke ,, 
Wolphaartsdijk ,, 
Zonnemaire ,, 
Zoutelande ,, 
Axel (overig deel) 2,75 
Neuzen (overig deel) ,, 
Overige gemeenten ,, 

G E M E E N T E OE DBEL DK1 GEMEENTE. 

Provincie Utrecht. 
BEDRAG. 

5,00 

Jutphaas (het bij de wet van 20 Maart 1896 
(Staatsblad n°. 40) aan Jutphaas toegevoegde voor-
mulige deel van Utrecht) f 14,00 

Oudenrijn (het bij de wet van 20 Maart 1896 
(Staatsblad n°. 40) aan Oudenrijn toegevoegde voor-
malige deel van Utrecht) ,, 

Utrecht (behalve de bij de wet van 20 Maart 1896 
(Staatsblad n°. 40) aan Utrecht toegevoegde voor-
malige deelen van de Bildt, Jutphaas en Oudenrijn) ,, 

Utrecht (de bij de wet van 20 Maart 1896 (Staats-
blad n°. 40) aan Utrecht toegevoegde voormalige 
deelen van de Bildt en Jutphaas) 10,25 

Amersfoort (stad) 8,00 
Baarn (kom) 6,50 
de Bildt (kom) 
Soest (Soestdijk, Langeind, Middelwijk en de Ker-

kebui-en) 
Zeist (kom) 
Abcoude-Baambrugge 
Abcoude-Proostdij 
Breukelen-Nij enrode 
Breukelen-St. Pieters (Vechtzijde) 
Driebergen 
Harmeien 
Jutphaas (overig deel; 
Loenen 
Maarssen 
Maarsseveen (Nieuw-) 
Nigtevecht 
Oudenrijn (de Meern) 
Rhenen (stad) 
R ij senburg 
Veenendaal (dorp) 
Veldhuizen (de Meern) 
Vleuten (de Meern) 
Vreeland 
Vreeswijk 
Wijk bij Duurstede 
Willige Langerak (nabij Schoonhoven) 
Achttienhoven 4,25 
Amerongen 
Amersfoort (overig deel) 
Baarn (overig deel) 
Benschop 
Breukelen St. Pieters (Breukelerveen) 
Bunnik 
Bunschoten 
Gothen 
Doorn 
Eemnes 



186 [50. 7.] 
Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. I . Onlwerp-Radenwet. — I I . Ontwerp-Zieklewot. 

GhUfEBHTl OF DBIL UKIt GEMEENTE. BSDEAO. 

Jlaaizuilens f 4,25 
Hoen koop ,, 

Hoogland ,, 

Houten ,, 

IJsselstein ,, 
Juursveld ,, 
Kanierik ,, 
Koekengen ,, 
Laag-Nieuwkoop ,, 
Langbroek ,, 
Leersum ,, 
Leusden ,, 
Linschoten ,, 
Loenersloot ,, 
Loosdrecht ,, 
Lopik ,, 
Maarn ,, 
Maarsseveen (Oud) ,, 
Maart ensdij k ,, 
Mij drecht ,, 
Mont foort ,, 
Odijk 
Oudenriju (overig deel) ,, 
Polsbroek ,, 
Renswoude ,, 
Rhenen (overig deel) ,, 
Ru wiel ,, 
Schalkwij k ,, 
Snelrewaard ,, 
Stoutenburg ,, 
Tienhoven ,, 
Tuil e n ' t Waal 
Utrecht (het bij de wet van 20 Maart 1896 (Staats-

blnd n°. 40) aan Utrecht toegevoegde voormalige 
deel van Oudenrijn) ,, 

Veenendaal (overig deel) ,, 
Veldhuizen (overig deel) ,, 
Vinkeveen ,, 
Vlonten (overig deel) ,, 
Werkhoven ,, 
Westbroek ,, 
Willeskop pi 
Willige Langerak (overig deel) ,, 
Wilnis ii 
Woudenberg ,, 
Zegvel d ,, 
Zuilen ,. 

(i Ml EENTE OF DEKI, DIB GEMEENTE. B E « B A Ü . 
Ie Uildt (overig deel) f 2,75 
Soest (overig deel) ,, 
Zeist (overig deel) ,, 

Provincie Friesland. 

Leeuwarden 
Bolsward ... 
Freneker (behalve Vij f- en Zevenhuizen en Uit-

buren 
Harlingen 
Leeuwarderadeel (Huizum, Schrans en verlengde 

Schrans 
Sneek 
Aengwirden (Heerenveen) 
' t Bildt 
Haskerland (Nijehaske tot en met de Schans en 

de Joure 
Lemsterland (de Lemmer) 
Schoterland (Heerenveen) 
Utingeradeel (Akkrum) 
A rb tkarspelen 
Aengwirden (overig deel) 
Baarderadeel 
Barradeel 
Dantumadeel 
Dockum 
Doniawerstal 
Ferwerderadeel 
Franeker (Vijf- en Zevenhuizen en Uitburen 
Franekeradeel 
Gaasterland 
Haskerland (overig deel) 
Hemelumer Oldephaert 
Hennaarderadeel 
Hindelopen 
ldaarderadeel 
IJ ls t 
Kollumerland 
Leeuwarderadeel (overig deel) 
Lemsterland (overig deel) 
Menaldumadeel 
Oostdongeradeel 
Opsterland 
Rauwerderhem 
Schoterland (overig deel) 
Sloten 
Smallingerland 
Stavoren 
Tietjerksteradeel 

8,00 
6,50 

5,00 



Bijlagen. [ 5 6 . 7.] Tweede Kamer. 187 

GEMEENTE OF DEEL DEB GEMEENTE. BEDBAG. 

Utingeradeel (overig deel) f 4,25 
Westdongeradeel 
Weststellingwerf (Wolvega) 
Wij mbritseradeel 
Wonseradeel 
Workum 
Weststellingwerf (overig deel) 2,75 
Overige gemeenten .' ,, 

Provincie Overijssel. 
Zwolle 
Deventer 
Enschedé 
Kampen (stad) 
Hengelo (kom en naaste omgeving) 
Almelo (Ambt) (bij de stad) 
Almelo (stad) 
Borne (kom en naaste omgeving) 
IJsselmuiden (kom) 
Lonneker (bij Enschedé, alsmede Glanerbrugge) 
Losser (nabij Oldenzaal) 
Oldenzaal 
Steenwij k 
Avereest 
Blokzijl 
Dal f sen 
Delden (stad) 
Diepenveen 
Genemuiden 

10,25 
8,00 

6,50 
5,00 

Goor 
Grafhorst 
Hasselt 
IJsselmuiden (overig deel) 
Kampen (overig deel) 
Kamperveen 
Markelo (karspel Goor) ... 
Oldeniarkt 
Olst 
Kaalte 
Rij ssen 
Steenwijkerwold 
Vollenhove (Stad) 
Vollenhove (Ambt) 
Wijhe (behalve Marie) .... 
Wilsum 
Zalk en Veecaten "... 
Zwartsluis 

4,25 

GEMEENTE OF DEEL DEE GEMEENTE. 

Zwol Ier kerspel 
Almelo (Ambt) (overig deel) 
Borne (overig deel) 
Hengelo (overig deel) 
Lonneker (overig deel) 
Losser (overig deel) 
Markelo (overig deel) 
Wijhe (Marie) 

Overige gemeenten 

BEDRAG. 

. f 4,25 
2,75 

Provincie Groningen. 

Groningen 
Haren (Helpman) 
Appingedam (Appingedam, het Bolwerk en Sol-

werd ) 
Delfzijl (Delfzijl en Earmsum) 
Haren (dorp) 
Hoogezand 
Nieuweschans 
Onstwedde (Stadskanaal) 
OudePekel-A 
Sappemeer 
Slochteren (Foxham) 
Veendam 
Wildervank 
Winschoten 
Zuidbroek 
Appingedam (Opwierda, Marssum, Jukwerd en 

Tjamsweerd) 
Delfzijl (Weiwerd, Heveskes, Oterdum, Meed-

huizen en TTitwierda) 
Haren (overig deel) 
Onstwedde (overig deel) 
Slochteren (overig deel) 
Overige gemeenten 

Provincie Drenthe. 
Assen 
Borger (Nieuw-Buinen) 
Meppel 
Anlo (Annerveen, Spijkerboor, Eexterveen, 

Annerveensch kanaal en Eexterveensch kanaal) 
Borger (veengedeelte) 
Coevorden (kom) 
Emmen (Nieuw-Amsterdam) 
Gasselte (Gasselterboerveen, Gbsselterboerveen-

schemond, Gasselternijveen en Gasselternijveen-
schemond) 

Gieten (Gieterveen, Bonnerveen en Bareveld) ... 

14,00 
10,25 

5,00 

4,25 

5,00 

4,25 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1911—1912. 
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Hoogeveen (kom) f 4,25 
Nijeveen ,, 
Odoorn (veengedeelte) ,, 
Roden (Nietap) ,, 
Ruinerwold ,, 
de Wijk 
Anlo (overig deel) 2,75 
Borger (overig deel) ,, 
Coevorden (overig deel) ,, 
Emmen (overig deel) ,, 
Gasselte (overig deel) ,, 
Gieten (overig deel) ,, 
Hoogeveen (overig deel) ,, 
Odoorn (overig deel) ,, 
Roden (overig deel) ,, 
Overige gemeenten ,, 

Provincie Limburg. 

Heer (bij Maastricht) 
Maastricht 
Meerssen (sectie C) ... 
Roermond (kom) 

Venlo (stad met het stadsgedeelte van den Ban-
tuin) 

Ambij 

Berg en Terblijt (Plenkert) 
Gennep 

Gronsveld (Heugem) 
Heer (overig deel) 
Heerlen (kom) 
Kerkrade (Kerkrade en Holz) 
Maasbree (kom van Blerick) 
Meerssen (sectiën B en D) 
Oud-Vroenhoven 
St. Pieter 
Vaals (kom) 
Valkenburg 
Beek (dorp) 
Bemelen 
Berg en Terblijt (overig deel) 
Bergen 
Bocholtz 
Borgharen 
Bunde 
Echt (kom) 
Eygelshoven 

6,50 

5,00 

4,25 

GEMEENTE OF DEEL DEE GEMEENTE. BEDBAG. 

Eysden f 4,25 
St. Geertruid ,, 

Gronsveld (overig deel) ,, 

Gulpen (kom) ,, 

Heerlen (overig deel) ,, 
Horn ,, 
Horst (kom) ,, 
Houthem ,, 
Hulsberg ,, 
Itteren ,, 
Kerkrade (overig deel) ,, 
Klimmen ,, 
Maasniel ,, 
Meerssen (sectie A) ,, 
Mesch ,, 
Mheer ,, 
Mook ,, 
Nieuwenhagen ,, 
Ottersum ,, 
Oud-Valkenburg ,, 
Rij ckholt ,, 
Roermond (overig deel) ,, 
Schaesberg ,, 
Schin op Geulle ,, 
Simpelveld ,, 
Sittard (kom) ,, 
Swalmen (kom) ,, 
Tegelen ,, 
Ubach over Worms ,, 
Vaals (overig deel) ,, 
Venlo (overig deel) ,, 
Venray (dorp) ,, 
Voerendaal ,, 
Weert (kom) • ,, 
Wijlre 
Wittem ,, 
Beek (overig deel) 2,75 
Echt (overig deel) ,. 
Gulpen (overig deel) ,, 
Horst (overig deel) ,, 
Maasbree (overig deel) „ 
Sittard (overig deel) ,, 
Swalmen (overig deel) ,, 
Venray (overig deel) ., 
Weert (overig deel) » 
Overige gemeenten ,, 


