
Bijlagen. [353. 1—3.] Tweede Kamer. 
Nadere aanvulling en wijziging der wet, houdende buiten gew. maatr. tot afwending van eenige besmettelijke ziekten. 

(358. 1.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

MIJNE HEEEEN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot nadere aanvulling en wyziging der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), houdende buitengewone 
maatregelen tot afwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 

De toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wh' U in Godes heilige 
bescherming. 

's Gravenhage, den 12 Mei 1915. 

s 
W I L H E L M I N A . 

(353. 2.) 

Artikel I. 
In artikel 1 der wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80) 

wordt in de plaats vun: ,,of pokken" gelezen: ,, .pokken of 
vlektyphus ( typhus)" . 

Artikel I I . 
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-
taiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(353. 3.) 

O N T W E R P VAN W E T . 

W u 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 het wen-
schelijk is de wet van den 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
houdende buitengewone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding en ge-
volgen, zooals die wet is aangevuld en gewijzigd bij de wetten 
van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 164) en 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), nader aan te vullen en te wijzigen; 

Zoo is het, dat. Wij , den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden 
en verstaan, gelijk Wij goedvinde'n en verstaan bij deze: 
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MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Ingevolge de wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80) 
kunnen bij het bestaan binnen of buiten 's lands van Aziati-
sche cholera, pest, gele koorts of pokken, bij algemeenen 
maatregel van bestuur enkele buitengewone maatregelen, in 
die wet met name genoemd, worden getroffen tot afwending 
van die ziekten en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 

Na daaromtrent overleg te hebben gepleegd met den Cen-
tralen Gezondheidsraad, komt het den ondergeteekende ge-
wenscht voor, dat het treffen van die buitengewone maat-
regelen ook mogelijk worde gemaakt bij het heersenen van 
vlektyphus. De bestaande wettelijke voorschriften tot afwe-
ring van besmettelijke ziekten, die der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), zijn niet voldoende voor eene be-
hoorlijke bestrijding van den vlektyphus. Met name kunnen 
ingevolge laatstgenoemde wet geen maatregelen worden ge-
troffen ter afzondering, ook tegen hun wil, van personen, 
lijdende aan vlektyphus of verdacht wordende aan die ziekte 
te lijden, en van personen, die met de eerstbedoelde personen 
in aanraking zijn geweest. 

De gedwongen afzondering nu van deze personen, waartoe 
de mogelijkheid wordt geopend, zoodra de vlektyphus in de 
wet van 1884 is opgenomen, kan als middel ter spoedige doel-
trel'fende bestrijding van die ziekte kwalijk worden gemist en 
zulks vooral in deze tijden, nu door het heerschen van vlek-
typhus in het buitenland het gevaar voor overbrenging van 
gevallen van die ziekte naar ons land in niet geringe mate 
bestaat. 

Het aangeboden ontwerp van wet strekt ter opneming in 
de wet van 1884 van den vlektyphus, welke ziekte in de wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) in artikel 1, 1ste 
lid, onder b, als typhus wordt aangeduid. 

De Minister van Slaat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. L I N D E N . 


