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MINISTERIE VAN WATERSTAAT.

Uitgereikt aan

ingevolge Artikel 4 Beambten-Reglement
R. W. 1918.

BEAMBTEN-REGLEMENT R.W. 1918.

^SMMNTIEflfDga?

MINISTERIE VAN WATERSTAAT.

8Junil920. Wu WILHELMINA, bij de gkatie Gods, Koningin
N°. 92.
Nedeelanden, Peinses van Oranje-Nassau, enz., enz.

deb •
enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van
26 Mei 1920, n°. 269, afdeeling Waterstaat T.;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
te bepalen dat het eerste lid van artikel 1 van het bij Koninklijk
besluit van 20 Juni 1918, n”. 47 vastgestelde „Beambtenreglement R. W. 1918” zal worden gelezen als volgt:
(1). Dit reglement is, behoudens het in artikel 3 ten aanzien
van het hnlppersoneel bepaalde, van toepassing op hen, die
in een van de navolgende betrekkingen bij den Rijkswaterstaat
zijn geplaatst:
haven- en sluismeester (uitgezonderd bij de groote kanalen
en zeehavens), sluis-havenmeester, onderhaven-, hulphaven- en
hulpsluismeester, brag- en hulpbrugmeester, brugwaker en
brugwaakster;
-

sluis-, hulpsluis-, kanaal-, licht-, duin-, dijk- en brugwachter,
sluiswachter-telegraflst, brugwachter-telegraflst, sluis-, havenen brugknecht, wachthouder en brugknecht-telegraflst;
si uisknecht-helmd uiker, sluisknecht- sch ip per,
dekknecht en sluisknecht-telegraflst;

sluisknecht-

machinist, reserve-machinist, hulpmachinist, machineknecht,
machinist-stoker, stoker, electricien, electricien-monteur, machinist-electricien, electricien-hulpmachinist, smid-bankwerker,
smid-machinedrijver, bankwerker, hulpmachinist-electricien en
rnonteur;
gezagvoerend-pontwachter, pontwachter, pontknecht, gezagvoerder, schipper, motorschipper, motordrijver-dekknecht, stuurman, stuurman-dekknecht, dekknecht en stoker-dekknecht;
voogd van Rottum;
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bestuurder van een Eljksmotorrijtuig;
molenaar van den Rijkswatermolen te Nieuweschans;
dokineester, dokknecht, politiebeambte, halknecht, havenkneclit, machine-magazijnknecht en havenbeambte-timmerman;
arbeider bij de zee- en havenwerken, -bp de rivieren, -bij
de kanalen en -bij de wegen;
arbeider-voorman en arbeider bij de rivierkaart;
arbeider-helmduiker, arbeider-schipper, arbeider-timmerman,
arbeider-aluisknecht, arbeider-stuwwachter, ai'beider-havenmeester. arbeider-lichtwachter;
/
concierge.
Onze Minister van Waterstaat is beiast met de uitvoering
van dit besluit, hetwelk in de Staatscourant zal worden geplaatst.
bet Loo, den 8 Juni 1920.
(get.:) WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
(get:) A. A. H. W. Konig.

20 Juni 1918
no. 47,
—

Wu WILHELMINA, bij de ghatie Gods,
Koningin der Nederlanden, Prinses
VAN Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van
18 .Tnni 1918, n“. 243, afdeeling- Waterstaat T;
Overweg-ende, dat liet wensclielijk is voorwaarden vast
te stellen waarop personen als beambte van den Eijkswater'
staat in dienst van bet Rijk geiionien worden, als zoodanig
werkzaam zijn en bunne dienstbetrekking beeindigen;
Hebben goedgevonden en verstaan;
vast te stellen bet navolgend reglement betreffende den
dienst van de beambten van den Eijkswater staat, betwelk met
ingang van een nader door Onzen Minister van W^aterstaat
te bepalen datum in werking zal treden;

REGLEMENT
betreffeiido don dienst van de beambten van
den Rijkswaterstaat.
§ 1-

Algemeene bepalingen.
Artikel 1.
(1) Dit reglement is, behoudens bet in art. 3 ten aanzien
van bet bulppersoneel bepaalde, van toepassing op ben, die in
een van de navolgende betrekkingen bij den Rijkswaterstaat
zijn geplaatst:
haven- en sluismeester (uitgezonderd bij de groote kanalen
en zeebavens), sluis-bavenmeester, onderbaven-, bulpbavenen bulpsluismeester;
sluis-, bulpsluis-, kanaal-, licbt-, duin-, dijk- en brugwacbter, sluis- en brugknecbt en wacbtbouder;
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macliiiiist, hulpniachinist, macliinekneclit, maclLinist-stoker, stoker, electricien, electricien-monteur, macliinist-electricieii, electricieii-hulpniacliiuist, sinid-bankwerker, siniclinaclunedrijver, baiikwerker;
gezagvoerend-poiitwacliter, poiitwacJiter, poiitkneclit, gezagvoerder, scliipper, motorscliipper, stuurinan, stuurmandekkneclit, dekknecht en stoker-dekkneclit;
voogd van Rottuni;
‘ inolenaar van den Eijkswatermolen te Meuweschans;
dokmeester, dokknecht, politiebeambte, lialkneclit, liav'en
kneclit en macliinekneciit-niagazijnknecbt;
arbeider bij de Rij’kswaterstaatswerken.
(2) Door 0ns kan dit reglement van toepassing worden
verklaard op hem, die in eene in het eerste lid van dit artikel
niet genoemde betrekking bij den Eijkswaterstaat is of wordt
geplaatst.
Artikel 2.
In dit reglement worden verstaan:
onder Onze Minister: Onze Minister met de nitvoering van
dit besluit belast;
onder
Hoofdingenieur-Directeur:
de
lioofdingenieur
staande aan het hoofd van eene directie en onder wiens
bevelen de betrokken beambte dienst doet;
onder Districts-Ingenieur: de hoofdingenieur of de ingenieur staande aan het hoofd van een district en onder wiens
bevelen de betrokken beambte dienst doet;
onder Arrondissements-Ingenieur: de hoofdingenieur of
de ingenieur staande aan het hoofd van een arrondissement
en onder wiens bevelen de betrokken beambte dienst doet;
de hoofdingenieurs en ingenieurs met de uitvoering van een
Eijkswaterstaatswerk belast, worden in dit reglement als
Arrondissements-Ingenieurs beschouwd;
onder onmiddellijken chef van den beambte: de ambtenaar
of beambte, die hem krachtens het bepaalde bij het derde en
vierde lid van art. 23 of het tweede en vierde lid van art. 24
als zoodanig is aaiigewezen.

Artikel 3.
(1)

De beambten Tan den Eijkswaterstaat zijn onder-

scbeiden in;
A. Vaste heambten.
Vaste beambten zijn zij, die in een der in art. 1 genoemde
betrekkingen zijn benoemd en van eene vaste aanstelling zyn
voorzien.
B. Tijdelijke beambten.
Tijdelijke beambten zijn zij, die m een der in art. 1 geiioemdo betrekkingen voor een bepaalden tijd zijn aangesteli ,
met de bedoeling ben daarna bij gebleken gescbiktlieid van
eene vaste aanstelling te voorzien.
C. Hulppersoneel.
Tot bet hulppersoneel bebooren zij, die ter voorziening in
een tijdelijke beboefte, in een der in art. 1 genoemde betrekkingei) zijn in dienst gesteld.
(2) Dit reglement is slecbts verbindend voor diegenen
onder bet sub C bedoelde personeel, die gedurende een onafo-ebroken tijdperk van 6 weken bebben dienst gedaan en
riaarna door of vanwege den Hoofdingenieur-Directeur of
den Districts-Ingenieur eene scbriftelijke mededeelmg van
indienstneming bebben ontvangen.
^
Artikel 4.
Aan ieder der beambten, op wien dit reglement van toepas¬
sing is, wordt tegen ontvangbewij s een exemplaar daarvan
en van de daarin aangebrachte wijzigingen uitgereikt.
Artikel 5.
(1) Voor de verscbillende groepen van beambten worden
door Onzen Minister algemeene instriicties vastgesteld.
(2) Daarbij kan worden bepaald, dat voor bepaalde onderwerpen bijzondere instructies zullen worden vastgesteld door
den Hoofdingenieur-Directeur of den Districts-Ingenieur.
(3) Aan ieder der beambten wordt tegen ontvangbe^njs
een exemplaar uitgereikt van de in bet eerste en tweede lid
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van dit artikel bedoelde instructies, voor zooveel die op zijn
dienst betrekking hebben, alsmede van de eventueel daarin
aangebraclite Avijzigingeu.
Artikel 6.
(1) De bondeii en vereeiiigingeii van de in art. 3 genoeinde
beambten, ten doel bebbende de beliartiging van bun recbts reeks met den dienst verband boudende belangen en waarvan de statuten bij Koninklijk Be.sluit zijn goedgekeurd, en
zooveel mogelijk ook de beambten persoonlijk zullen op de
door Onzen Minister vast te stellen wijze in de gelegenbeid
worden gesteld, over voorgenomen wijzigingen van dit
leglement bun gevoelen mede te deelen.
(2) Dezelfde gelegenbeid zal bun geboden worden vddr
de vaststelling van voorscbriften, welke uitvoering geven aan
in dB reglement vervatte bepalingen, voor zooveel bun dienst
ot die bunner leden bij die voorscbriften betrokken is.

§ 2.

Verplichtingeii en verbodsbepalingen.
Artikel 7.
]7e beambten worden geacbt den inboud der in de artt. 4
en 5 bedoelde stukken te kennen.
*

Artikel 8.

leder beambte is verplicbt tot naleving van de voorscbriften
opgenomen in de in de artt. 4 en 5 bedoelde stukken.
Artikel 9.
^ leder beambte is verplicbt met ijver en nauwgezetbeid
(le hem opgedragen werkzaambeden te verrichten en stiptelijk
de ambtelijke bevelen van de boven bem gesteldeii op te
volgen.
Artikel 10.
leder beambte is verplicbt om, wanneer bem zulks in bijzonder© gevallen om redenen van dienstbelang, ter beoordeeling van den Districts- of den Arrondissements-Ingenieur,
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woiclt gelast, langer dieiist te doen dan bij zijno instructie
is bepaald of den dienst van een ander beambte tijdelijk waar
le nemen.
Artikel 11.
leder beambte is verplicbt om, wanneer dit ter voorkomingr
van stremming in den openbaren dienst van hem verlangd
wordt, tijdelijk werk buiten zijn dienstkring of niet tot zijn
gewonen dienst beboorend werk te verricbten voor zoover bij
daartoe in staat wordt geacbt.
Artikel 12.
(1) leder beambte is verplicbt te wonen binnen de gemeente en eventueel bet onderdeel der gemeente, “welke of
lietwelk hem bij zijne benoeming of later als standjilaats is
aangewezen, tenzij en voor zoover Onze Minister hem van
deze verjdichting ontheffing verleent.
(2) In bijzondere gevallen kan aan een beambte de verplichting worden opgelegd te wonen binnen een bepaalden
ufstand van de plants, waar hij gewoonlijk zijn werkzaamheden heeft te verricbten.
(3) Wanneer ten gevolge van de verplichting, opgelegd
krachtens het bepaalde in het vorige lid, meer woninghunr
verschuldigd is, kan het verschil komen voor • rekening van
het Rijk.
Artikel 13.
(1) leder beambte, wien eene dienstwoning ter bewoning
is aangewezen, is verj^licht die te betrekken.
(2) Hij moet die woning zindelijk en ordelijk bewonen en
zorgen, dat daaraan geene schade door verwaarloozing ontstaat. Evenzeer is hij verplicbt voor behoorlijk onderhoud en
bemesting van hem in gebruik gegeven Rijksgrond zorg te
dragen.
(3) Hij mag noch die woning, noch den hem in gebruik
gegeven Rijksgrond, noch een deel van een en ander, aan
niet tot zijn gezin behoorende personen afstaan, verluiren of
in gebruik geven. Ook is het houden van kostgangers in de
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woning verboden, teiizij de Districis-Ingenieui' of de Arrondissements-Ingenieor vergiiuning liiertoe verleent, indien
Eijks- of iuidere jdgeiueone belangeii, fe zijnei' bcoordOeling,
afwijkiug vjiii den regel wettigen.
(4) Hij draagt zorg, dat de tot zijn gezin behoorende
personen in die woning en op den hem in gebruik gegeven
Eijksgrond geen bedrijf uitoefeuen of handel drijven. De
Hoofdingenieur-Directeur of de Districts-Ingenieur kan met
bet oog op Eijks- of andere algemeene belangen, te zijner
beoordeeling, van dit verbod ontheffing verleenen, belialve
voor verkoop van alcobolhoudenden drank .
(5) leder beambte, die bet gei)ruik van Eijksgrond verkrijgt, is verplicht met den vorigen gebruiker of diens erven
eene regeling te treffen ten aanzien van de bestemming van
betgeen door dezen laatste op of in dien grond is geplant of
gezaaid. Wanneer geene overeenstemming kan worden verkregen, vordt bet gescbil aan de beslissing van den DistrictsIngenieur of den Arrondissenients-Ingenieur onderworpen.
Artikel 14.
Ilet is aan de beambten verboden, zonder voorafgaande
van of iiamens Onzen Minister verkregen vergunning, niet
openbaar gemaakte of niet voor openbaarmaking bestemde
besebeiden en mededeelingen den dienst betreffende bekend
te maken of aan ieniand, die niet nit den aard zijner betrekking tot kennisneming daarvan bevoegd is, ter inzage te
geven of inlicbtingen daaromtrent te verstrekken.
Artikel 15.
(1) Eeboudens vergunning van Onzen Minister, is bet
aan de beambten verboden rechtstreeks of zijdelings deel
te nemen aan werken of leveringen ten beboeve van openbare
licbamen.
(o) De beambten mogen geen ander bezoldigd ambv
nitoefenen, tenzij met Onze toestemniing’ of met die van
Onzen Minister.
(b) De beamlden ningen geen opdraebt of betrekking,
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vreenicl iiaii den dienst, aanvaarden, teiizij met t(;estemmin<r
van (dnzen Minister.
(4) Het uitoefenen van bedrijven en liet drijven van
handel is aan de beambteu verboden. De HoofdingenieurUirecteur of de Districts-Ingenieur ban van dit verbc'd ontheffing verleenen, bebalve voor verkoop van aleobolhoudenden drank.
(5) Het is aan de beambten, belialve aan de ongebuwden,
die bij Imn ouders inwonen, verboden te wonen in een huis
alwaar alcohollioudende drank wordt verkocbt, of in eene
woning, welke met zoodanig liuis onmiddellijk gemeenschap
heeft. Onze Minister kan van dit verbod ontheffing ver¬
leenen.
(6) Eene toestemming, als bij bet derde lid van dit
artikel bedoeld, vervalt door iiitrekking of door verloop van
den duur der toestemming, zoomede bij verplaatsing of bij
benoeming van den beambte tot eene andere betrekking.
(T) Op liulppersoneel is liet bepaalde in bet tweede,
derde, vierde en vijfde lid van dit artikel niet van toepassing.
Artikel 16.
Het is aan de beambten verboden voor bun j^ersoonlijb
belang of voor dat van bun gezin eigendommen van bet
Rijk te gebruiken of voor lietzelfde doel diensten te laten
verrichten door onder ben dienende beambten of wel door
personen werkzaam bij de uitvoering van Rijkswaterstaatswerken.
Artikel 17.
(1) leder beambte is verplicbt gedtirende de uitoefening van zijn dienst de voorgescbreven dienstkleeding en
dienstonderscbeidingsteekenen te dragen en die steeds in zindelijken en netten staat te onderbouden.
(2) Het dragen van buiten-model-dienstkleeding of dienst¬
onderscbeidingsteekenen is verboden.
Artikel 18.
leder beambte is verplicbt een ieder, met wien bij uit
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lioofde van zijii anibt in aanralving koint, voorkomciid te
bejegenen en met inaclitnemiiig van art. 14 aan de belaiigliebbenden, op verzoek of ambtshalve, de noodige inliclitingen te geven.
Artikel 19.
Ilet is aan de beambten verboden:
a. eene gift of belofte aan te nemen, welke klaarblijkelijk wordt gedaan ten einde bun te bewegen, al dan niet in
strijd met bun plicdit, in de uitoefening van den dienst iets
te doen of na te laten;
h. eene gift of belofte aan te nemen, bun klaarblijkelijk
gedaan ten gevolge of naar aanleiding van betgeen door ben,
in strijd met bun plicbt, in de uitoefening van den dienst is
gedaan of nagelaten;
r. gedurende de uitoefening van den dienst gif ten, van
welken aard ook, te vragen van personen of vereenigingen,
met welke zij door bun dienstbetrekking in aanraking komen.
Artikel 20.
Het is aan de beambten verboden, gedurende den tijd dat
zij dienst doen, alcobolboudenden drank te gebruiken, bij zicb
te bebben of aan anderen toe te dienen.
Artikel 21.
leder beambte is verplicbt de aanwijzing tot lid van eene
Commissie van advies, als bedoeld in art. 54, te aanvaarden,
te voldoen aan den oproep van den secretaris van eene dergelijke Commissie om als getuige of deskundige ter zitting
te verscbijnen en alle alsdan of bij een plaatselijk onderzoek
door de Commissie verlangde inlicbtingen naar waarheid te
verstrekken.
§ 3.

Aanstelliiig, bevordering, verplaatsing en overgang
in eene andere betrekking.
Artikel 22.
(1)

Om benoemd te kunnen worden tot vast of tijdelijk
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beambte of om in eene andere betrekking te kunnen overgaan, moet worden Toldaan aan de algemeene en bijzondere
eischen voor elke groep van beambten gesteld.
(2) Benoeming zal niet plants bebben dan nadat nit eene
verklaring, afgegeven door een of meer van Rijkswege aangewezen geneeskundigen, zal zijn gebleken, dat de sollicitant
licbamelijk en geestelijk gescbikt is te acbten voor de door
hem te vervullen betrekking en geen daarvoor binderlijke
gebreken beeft. De kosten van bet geneeskundig onderzoek
worden door bet Rijk gedragen.
(3) nij, die niet gescbikt is bevonden, kan binneu
veertien dagen na ontvangst der desbetreffende mededeeling
herkenring vragen, desgewenscbt door andere geneeskundigen. Door den aanvrager wordt tot dekking van de
kosten der berkenring een door Onzen Minister te bepalen
bedrag gestort. AVordt de aanvrager bij berkenring wel ge¬
scbikt bevonden, dan worden die gelden aan bem teruggegeven en de kosten van de berkenring door bet Rijk ge¬
dragen.
Artikel 23.
(1) Bij benoeming tot vast of tijdelijk beambte ontvangt
de benoemde een afscbrift van of een nittreksel nit 0ns desbetreffend besluit of de desbetreffende Ministerieele bescbikking.
(2) In deze stukken zijn vermeld:
a. de naam en de beginletters der voomamen van den
benoemde;
h. de betrekking;
c. de bezoldiging met eventueel bijkomende voordeelen;
d. de voorloopige pensioengrondslag (bij eene benoeming
ill vasten dienst) ;
e. de datum waarop de benoeming ingaat;
/. de duur der aanstelling (bij eene benoeming in tijdelijken dienst).
(3) Daama ontvangt bij eene scbriftelijke mededeeling,
wie zijn onmiddellijke chef is, welke dienstwoning bem
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eventueel ter bewoning is aangewezen en voor zooveel noodig
welke zijn dienstkring en standplaats zijn. Tevens worden
hem bij die gelegenheid de in de artt. 4 en 5 bedoelde
stukken uitgereikt.
(4) Bij verandering van onmiddellijken chef wordt hem
dil medegedeeld.
(5) Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde stnk
wordt door den beambte bij zijn beediging aan den Kantonrechter ter hand gesteld, opdat daarop aanteekening der
beeediging kan geschieden, waarna het stuk door den
beambte aan zijn onmiddellijken chef ter inzage wordt
overgelegd.
Artikel 24.
(1) Aan hulppersoneel wordt, na gedurende een onafgebroken tijdperk van 6 weken te hebben dienst gedaan, eene
schriftelijke mededeeling van indienstneming uitgereikt,
onderteekend hetzij door den Hoofdingenieur-Directeur of
den Districts-Ingenieur, hetzij door den ambtenaar of den
beambte, die krachtens machtiging van den HoofdingenieurDirecteur of den Districts-Ingenieur de indienstneming heeft
gedaan.
(2) Deze mededeeling vermeldt:
a. den naam en de beginletters der voornamen van den
belanghebbende;
h. de betrekking, met de waarneming waarvan of de
werkzaamheden waarmede hij is belast;
c. de bezoldiging;
d. den datum, waarop de indiensttrediiig is aangevangen;
e. wie zijn onmiddellijke chef is.
(3) Bij het eindigen van het dienstverband wordt door of
vanwege den HoSfdingenieur-Directeur of den DistrictsIngenieur op vorenbedoeld stuk aangeteekend, gedurende
welken tijd door den betrokken persoon dienst is gedaan.
(4) Bij verandering van onmiddellijken chef wordt hem
(lit medegedeeld,
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Artikel 25.
(1) Persoiieii, die niet reeds in eene aiidere betrekking
bij den Kijkswaterstaat in dien.st zijn geweest, worden abs
regel niet tot vaste beambten beiioemd, dan nadat zij eerst
voor den tijd van een jaar, welk tijdvak zoo noodig' met ten
hoogste nog een jaar kan worden verlengd, tot tijdelijk
beainbte zijn benoemd geweest (de zoogenaainde proeftijd).
(2) Indien een tijdelijk beainbte tijdens den proeftijd
voor eene vaste benoeming in eene andere betrekking bij den
Eijkswaterstaat in aanmerking komt, is liet eerste lid van
dit artikel opnieuw op hem van toepassing.
(3) Van bet bepaalde in bet eerste en tweede lid van dit
artikel kan worden afgeweken, indien, naar bet oordeel
van Onzen Minister, de te benoenien per.soon op eene andere
wijze blijk beeft gegeven, de noodige gescbiktbeid voor de te
vervullen betrekking te bezitten.
Artikel 26.
Aan een tijdelijken beambte, die tijdens den proeftijd wordt
ontslagen of na afloop van dien tijd geene vaste aanstelling
ontvangt, wordt door den Hoofdingenieur-Directeur of den
Districts-Ingenieur scbriftelijk de reden dnarvan medegedeeld.
Artikel 27.
(1) Wanneer, uitgezonderd bij bet Staatsvisscbersbavenbedrijf te I.Jinuiden, eene vacature is of zal ontstaan in een
dcr betrekkingen genoemd in art. 1 en waaraan met inbegrip
van de eventueel bijkomende voordeelen eene boogere aanvangsbezoldiging dan die van den laagst bezoldigden beambte
is verbonden, worden de vaste beambten in de gelegenheid
gesteld te solliciteeren naar de vervulling van die vacature.
(2) De betrokken Hoofdingenieur-Directeur of DistrictsIngenieur geeft daarioe aan zijiie ambtgenooten kennis van
de vacature, under mededeeling van de bezoldiging eii de
eventueel bijkomende voordeelen aan de betrekking ver¬
bonden, van de standplaats, de algemeeng en bijzondere
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eisclieu, waaraan de sollicitant zal liebben te voldoen eu vau
de verdere bijzonderlieden, die te vermelden zijn.
(3) De Hoofdingenieur-Directeur of de Districts-Ingeuieur, die eene mededeeling ontvangt, als in bet tweede lid
van dit artikel bedoeld, zorgt dat een en ander ter tennis
wordt gebracht van de beambten, die geacbt worden voor de
vervulling van de vacature in aanmerking te kunnen komen.
(4) De beambte, die voor de vervulling van eene vaca¬
ture in aanmerking wenscht te komen, doet daarvan, uiterlijk 8 dagen nadat deze te zijner tennis werd gebracbt, mededeeling aan zijn onmiddellijken chef.
(5) Wanneer uit de zich aangemeld hebbende beambten
eene keuze wordt gedaan, zal daarbij in de eerste plants
gelet worden op geschiktheid en daarna op diensttijd, leeftijd en andere bijkomende omstandiglieden.
Artikel 28.
(1) Wegens redenen van dienstbelang kan een beambte
worden verplaatst of in eene andere betrekking, waaraan
eene even hooge of hoogere bezoldiging verbonden is, benoemd
worden.
(2) Wegens onvoldoende bekwaamheid of geschiktheid
kan een beambte in eene andere betrekking, waaraan eene
lagere bezoldiging verbonden is, benoemd worden.
Artikel 29.
Wanneer de Hoofdingenieur-Directeur of de DistrictsIngenieur meent, dat op een beambte het bepaalde bij het
tweede lid van art. 28 zal moeten worden toegepast, deelt hij
de reden daarvan schriftelijk mede aan den betrokkene, aan
dezen de gelegenlieid gevende, hem binnen 8 dagen na ontvangst der mededeeling- zijn bezwaren schriftelijk kenbaar
te maken, Blijft de Hoofdingenieur-Directeur of de DistrictsIngeiiieur na kennisneming dezer bezwaren van oordeel, dat
het bepaalde bij genoemd artikel behoort te worden toegepast,
dan legt hij bij zijn desbetreffend Voorst el het bezwaarschrift
over aan Onzen Minister.
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Artikel 30.
Bij benoeming' in eene andere betrekking eii bij bevorderiug of verplaatsing door Onzen Minister ontvangt de belangliebbende desgewenscbt een af.sclirift van of een uittreksel nit
0ns desbetreffend besluit of de desbetreffende Ministerieelo
bescbikking.
§ i-

Ziekte en overliiden.
Artikel 31.
(1) De bezoldiging van beambten, die wegens ziekte of
ten gevolge van een ongeval niet in staat zijn bnn dienst te
verricliten, zal nader worden geregeld. In afwachting daarvan blijven de daaromtrent tbans geldende bepalingen van
kracht.
(2) leder beambte, die wegens ziekte of tengevolge van een
ongeval niet in staat is zijn dienst te verrichten, zorgt dat
daarvan onvervrijld wordt kennis gegeven aan zijn onmiddellijken chef.
(3) Diterlijk op den vierden dag na de in bet eerste lid
van dit artikel bedoelde kennisgeving is de betrokken be¬
ambte, indien bij nog niet in staat is zijn dienst te bervatten,
verplicbt eene geneeskundige verklaring, waarvan de kosten
door bet Eijk worden gedragen, aan zijn onmiddellijken cbei
over te leggen.
(4) Zoolang een beambte door ziekte of ten gevolge van
een ongeval niet in staat is zijn dienst te verrichten, is Onze
Minister bevoegd hem, zoo dikwijls zulks noodig voorkomt,
op Eijks kosten geneeskundig te doen onderzoeken en deswege,
met redenen omkleed rajjport te vragen. De betrokken beambte
is verplicdit zicdi aan dit onderzoek te onderwerpen.
(;■)) Indien na verloop van negen maanden sedert bet tijdstip waaroji de onbekwaamlieid tot dienstverricbten is ontstaan, de arbeid nog niet kan worden bervat, wordt op Eijks
kosten een geneeskundig onderzoek ingesteld ter beantwoording van de vraag of berstel al dan niet is uitgesloten.
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(6) Blijkt bij liet in bet vijfdo lid van dit artikel
bedoeldo geiieeskundig’ onderzoek, dat hcrstel nict ig uitfjesloten, dan wordt bet geneeskiindify onderzoek, telkens
wanneer zeilks gewenscbt wordt geaclit, berbaald.
(7) Blijkt bij bet in bet vijfde lid van dit artikel bedoelde geneeskundig onderzoel;, dat hcrstel i.i uitgesloten.,
dan wordt de uitkeering van de bezoldiging voortgezet tot op
den dag van ingang van bet ontslag.
(8) Indien een beambte binnen een niaand iia bet bervatten van den dienst weder onbekwaam wordt, zal de
nietiwe onbekwaambeid, tenzij deze bet gevolg is van een
ongeval, dat hem in de nitoefening van den dienst is overkomeii, worden aangemerkt als eene voortzetting der eerste.
Artikel 32.
leder beambte geeft, indien zicb een geval van besmettc'
lijke ziekte, in den zin der wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten, voordoet in bet door bem bewoonde buis, daarvan onverwijld kennis aan zijn onmiddellijken chef. Is bem,
in verband met bet zicb voordoen dier ziekte, bet nitoefenen
van zijn dienst verboden, dan wordt bet werk niet bervat dan
nadat door eene verklaring van een geneesknndige is gebleken, dat bet gevaar van besmetting geweken is.
Artikel 33.
Bij overlijden van een beambte wordt daarvan door den
meest nabij wonenden beambte, onmiddellijk nadat bij daar¬
van kenm.s krijgt en zoo bij aanleiding beeft om te meenen,
dat de onmiddellijke cbef van den overledene daarmede nog
niet bekend is, aan dezen laatste kennis gegeven.
Artikel 34.
(1) Bij bet overlijden van een vast beambte bondt zijn
bezoldiging op, docb beeft de overlevende ecbtgenooi, of
hebben bij ontstentenis van deze, do erfgenanien van den
beambte aanspraak op de nitkeering van een bedrag, gelijkstuande met drie maanden bezoldiging van den overledene,
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verminderd met liet pensioeiisbedrag, lietwelk aan den overlevende eclitgenoot of erfgenamen over dat tijdvak toekomt.
(2) Het in liet vorige lid bepaalde is mede van toepassing
op de tijdelijke beambten en op bet hulppersoneel, met dien
verstande, dat voor elk jaar gedurende betwelk de overledene
ten minste 300 dagen is in dienst geweest, bet bedrag der
uitkeering zal gelijkstaan met de bezoldiging van een maand,
tot een maximum van drie maanden.

§ 5.
Vergoeding van verplaatsingskoston.
Artikel 35.
Een beambte, die in bet belang van den dienst verplaatst
of verbuisd is, ontvangt eene tegeinoetkoming in de kosten
daarvan overeenkomstig de vastgestelde of nog vast te stellen
bepalingen.

§ 6.
Terlof.
Artikel 36.
Tenzij de belangen van den dienst zicb daartegen verzetten
bebben de beambten aanspraak op verlof met beboud van
bezoldiging in de gevallen en naar de regelen in de volgendc
artikelen vervat.
Artikel 37.
(1) Een vast beambte beeft in elk kalenderjaar aanspraak
op 14 dagen gewoon verlof.
(2) Een vast beambte, die in den loop van een kalender¬
jaar als zoodanig is benoemd, beeft in dat jaar aanspiaak
op ten boogste een dag gewoon verlof voor elke maand, welke
bij gedurende dat jaar in onafgebroken dienst bij den Eijkswaterstaat doorbrengt.
Artikel 38.
(1) Gewone verloven van 5 dagen of langer worden door
den Districts-Ingenieur of den Arroudissements-Ingeiiiexir
verleend,
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(2) Door den Districts-Ingenieur of den AriondissementsIngenieur wordt aangewezen, wie bevoegd is gewoon verlof
voor korter dan 5 dagen te verleeneii. Van elk evenbedoeld
gewoon verlof wordt keuiiis gegeven aan den DistrictsIng’enieur of den Arrondissements-Ingenieur.
(3) Aanvragen om gewoon verlof voor langer dan een
dag moeteii ten niinste 6 dagen te voren schriftelijk wordeu
ingediend bij den onmiddellijken chef, tenzij deze termijn
om afdoende redenen niet in acbt genomen kan worden.
(4) Het gewone verlof wordt naar verkiezing van den
betrokken beambte, indien bet dienstbelang dit toelaat, in
eens of in gedeelten verleend.
(5) Gewone verloven worden bij voorkeur verleend in
tijden, waarin de betreffende beambten bij de nitoefening
van den dienst bet best kiinnen worden gemist, zoodat
vervanging door anderen zooveel mogelijk wordt vermeden.
Artikel 39.
(1) Buitengewoon verlof wordt, na aanvraag aan den
oinniddellijken cbef, verkregen:
a.
A’oor bet bijwonen van algemeene vergaderingen van
de bonden en vereenigingen van beambten, bedoeld in bet
eerste lid van art. 6, door:
1°. alle leden van boofdbesturen dier bonden, enz.;
2°. den voorzitter en den secretaris van elk afdeelingsbestuur of, indien dezen verbinderd mocbten zijn, door de
in bim plants als afgevaardigden aangewezen leden van de
afdeeling;
h.
voor bet bijwonen van vergaderingen van Commisf?ies
van advies, als bedoeld in art. 54 en volgende, door;

1°. de tot leden of, indien dezen verbinderd mocbten zijn,
door de tot i)laatsvervangende leden van eene zoodanige
Commissie aangewezen beambten;
2°. door beambten, die ingevolge art. 62 door eene zoo¬
danige Commissie w^orden opgeroepen om als getuige of deskundige te worden gehoord.
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(2) Aauvrageii om buitengewoon verlof als in (lit artikel
beiioeld moeteii ten minste 8 dagen te voren worden ingediend, tenzij deze termijn om afdoende redenen niet in acbt
genomen kan worden.
Artikel 40.
(1) Buitengewoon verlof wordt, na aanvraag aan den
onmiddellijken chef, verkregen of geaclit te zijn verkregen,
indien de betrokken beambte aantoont, dat er voor bem noodzakelijkbeid voor afwezigbeid bestaat of bestond.
(2) Noodzakelijklieid voor afwezigbeid, als in bet eerste
lid van dit artikel bedoeld, wordt steeds geacbt te bestaan;
a. voor bet uitoefenen van bet kiesrecbt, voor zooveel dit
niet in den vrijen tijd kan gescbieden;
h. voor bet voldoen aan eene wettelijke verplicbting,
tenzij deze is ontstaan door scbuld of nalatigbeid van den
betrokken beambte en voor zooveel bet voldoen daaraan niet
in den vrijen tijd kan gescbieden;
c. bij ondertrouw of buwelijk van den betrokken be¬
ambte gedurende ten boogste 7 dagen en bij buwelijk van een
zijner kinderen, stief- of pleegkinderen gedurende ten boogste
2 dagen;
d. bij bevalling van de ecbtgenoote gedurende ten boogste
2 dagen;
e. bij overlijden van de ecbtgenoote en gedurende ten
boogste 4 dagen na den dag van dat overlijden;
/. bij overlijden en ter bijwoning van de begrafenis van
ouders of kinderen, aanbebuwd-, stief- of pleegouders en
aanbebuwd-, stief- of pleegkinderen;
g. ter bijwoning van de begrafenis van breeders of
zusters, grootouders of kleinkinderen;
h. bij verbuizing in geval van verplaatsing gedurende 2
dagen; ecbter kan zoo noodig dit verlof worden verlengd tot
3 en in zeer bijzondere omstandigbeden tot 4 dagen;
i. bij verbuizing binnen de standplaats, eenmaal per jaar
gedurende 1 dag;

^^Grplacitsmg* voor lifit zop]<eii van eeiie woning’ gedureiide ten lioogste 2 dageii;
k.

bij 25- eii 40-jarig ambtsjubileiim voor 1 dag.

(3) Aaiivrageu om buitengewooii verlof als in dit artikel
bedoeld moeten ten minste 24 nren te voren worden ingediendj
tenzij deze termijn om afdoende redenen niet in acbt genomen
kan worden.
Artikel 41.
Afweziglieid wegens liet vervullen van militaire plicliten
vermindert niet de aanspraken op verlof, bedoeld bij art. 3T.

§ 7.
Straffen.
Artikel 42.
(1) Aan de beanibten, die zich aan plicbtverzuim scbuldig
maken, kan straf worden opgelegd.
(2) Pliclitverzuim omvat zoowel bet overtreden van eenig
voorsclirift, als bet doen of nalaten van lets, betwelk een
goed beambte in gelijke omstandigbeden beboort na te laten
of te doen.
Artikel 43.
De straffen bestaan in:
1°. sehriftelijke berisping;
2°. ontboiiding van een tot vijf dagen gewoon verlof;
3°. geldboete tot ten boogste een bedrag gelijkstaande
gedeelte van de jaarlijksclie bezoldiging van den
betrokken beambte;
4“. scborsing in dienst;
5 . scborsing in dienst, met inbouding van bezoldiging;
6°. uitstel van verbooging van bezoldiging, al of niet
gepaard met invloed op eventueel volgende periodieke
verboogingen;
7". aanwijzing van eene andere betrekking, waarmede
vermindering van bezoldiging gepaard kan gaan;
8°. niet-eervol ontslag.

Artikel 44.
(1) De straffen, geiioeind in art. 43, sub 1°. tot en met 3°..
kunneu door den Districts-Ingenieur of den ArroudissementsIngenieur worden opgelegd.
(2) De overige straffen worden door 0ns of door Onzen
Minister opgelegd.
(3) Voorstellen tot oplegging van straf kunnen van iederen
chef uitgaan.
Artikel 45.
Alvorens een der straffen, genoeind in art. 43 wordt op¬
gelegd, zal de betrokkene in de gelegenbeid worden ge.“telct
zicli scliriftelijk te verantwoorden. Hij zal tot zoodanige verantwoording verpliclit zijn in de gevallen,. waarin zij wordt
verlangd.
Artikel 46.
Indien en zoolang beroep op Onzen Minister, als bedoeld
bij art. 52, openstaat of aanliangig is, wordt de straf niet
ten nitvoer gelegd.
Artikel 47.
llij bet opleggen van een der straffen, genoemd in art. 43,
sub 2“. tot en met 8“., kan een termijn worden bepaald,
gedurende welken, zoolang de beambte zicb niet opnieuw aan
pliclitsverzuim sclinldig maakt, de uitvoering der straf niet
zal plants vinden. Zoodra deze termijn zonder bet plegen van
pliclitsverzuim is verstreken, is de straf niet meer voor tennitvoerlegging vatbaar.
Artikel 48.
(1) De Districts-Ingenieur of de Arrondisseinents-Ingenieur kan, indien de dienstbelangen dit vorderen, een
beambte, die voor straf zal worden voorgedragen, voorloopig
van zijne werkzaamheden ontbeffen.
(2) Met eene zoodanige ontbeffing van werkzaambeden
wordt Onze Minister onverwijld in kennis gesteld.

Artikel 49.
Wanueer er termen aanwezig' worden geaclit voor Let opleggen van de straf, geiioemd in art. 43, sub 8“., Leeft zulks
van reclitswege ontLeffing van werkzaamLeden ten gevolge,
ingaande onmiddellijk na de schriftelijke mededeeling, Ldoeld in Let eerste lid van art. 54.
Artikel 50.
De ontlieffing van werkzaamLeden als bedoeld in Let eerste
lid ^ an art. 48 en in art. 49 vervalt, indien zij niet reeds
eerder ojjgeLeven is, op den dag, volgende op dien, waarop
den betrokken beambte scLriftelijk wordt medegedeeld, welke
straf is opgelegd.
Artikel 51.
(1) Het ojoleggen van een der straf fen, genoomd in art.
43, sub 2°. tot en met 8“., wordt den gestrafte scLriftelijk
medegedeeld.
(~) Indien bij Let opleggen van straf wordt afgeweken
van Let advies der Commissie als in art. 54 Ledoeld, wordt de
reden van die afwijking ter kenuis gebracLt van den be¬
trokken beambte.

§ 8.
Berocp tcgen opgelegde straffen.
Artikel 52.
Er Lestaat berDeji op Onzen Minister tegen een der straffen,
genoemd in ai't. 43, sub 1“. tot en met 3®., voor zoover die
straffen zijn opgelegd ingevolge Let bepaalde in Let eerste
lid van art. 44.
Artikel 53.
(1) Het instellen van een beroep als bedoeld in art. 52
gescliiedt door Let indienen van een LezwaarscLrift bij (Inzen
Minister, uiterlijk 4 maal 24 uren nadat Let opleggen van de
straf den betrokken beambte is medegedeeld.
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(2) Van liet indienen van een bezwaarsclirift als in liet
eerste lid van dit artikel bedoeld, geeft de betrokken beambte
gelijktijdig kennis aan den Districts-Ingenieur of den Arrondissements-Ingenieur.
(3) Door Onzen Minister wordt op een zoodanig bezwaar¬
sclirift zoo spoedig mogelijk eene beslissing genomen.

§ 9.
Commissies van Advies.
Artikel 54.
(1) Nadat een voorstel tot bet opleggen van een of meer
der straffen, genoemd in art. 43, sub 4“. tot en met 8“., Onzen
Minister heeft bereikt, doet deze den betrokken beambte
daarvan scbriftelijk mededeeling, onder uitnoodiging om
desverlangd binnen 8 dagen na ontvangst dier mededeeling
op te geven wie door bem worden aangewezen tot leden en
plaatsvervangende leden van eene Commissie, welke omtrent
zijn zaak advies zal uitbrengen.
(2) Hij, die een voorstel indient tot bet opleggen van een
of meer der straffen, genoemd in art. 43, sub 4®. tot en met
8°., doet daarbij mededeeling Van de personen, die door
bem worden aangewezen om zoo noodig zitting te nemen als
leden en plaatsvervangende leden van eene Commissie, welke
omtrent bet opleggen der straf advies zal uitbrengen.
(3) Verstrijkt de in bet eerste lid van dit artikel genoemde termijn zonder dat aan de gedane uitnoodiging
gevolg is gegeven, dan wordt over de strafoplegging zoo spoe¬
dig mogelijk beslist zonder dat bet advies van eene Commissie
is ingeroepen.
Artikel 55.
Eene Commissie als in art. 5 bedoeld, adviseert eerst over
de vraag, of de betrokken beambte meet geacht worden
scbuldig te zijn aan bet bem ten laste gelegde en vervolgens
over de vraag, of een der straffen, genoemd in art. 42, sub 4®.
tot en met 8®., of wel een licbtere straf beboort te worden
opgelegd.
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Artikel 56.
(1) Eene Commissie als in art. 54 bedoeld, bestaat uit
vij,f ledeii, bijgestaan door een door Onzen Minister be«
iioeinden permanenten secretaris.
(2) Er zijn bovendien vijf leden-plaatsvervangers en een
door Onzen Minister benoemde permanente secretaris-plaatsvervanger.
Artikel 57.
(1) Van de leden worden er twee en bunne plaatsvervanger.s aange'wezen door bein, die de inededeeling ontving,
bedoeld in bet eerste lid van art. 54 en twee en bnnne plaatsvei-vangers door liein, die de strafoplegging beeft voorgesteld.
(2) Het vijfde lid, tevens voorzitter, en diens plaatsvervanger worden aangewezen door de vier reeds aangewezen
leden. Indien geene overeenstemming kan worden verkregen
gescbiedt de aanwijzing door Onzen Minister.
(3) Tot vijfde lid, tevens voorzitter, en diens plaatsvervanger kunnen niet worden aangewezen personen, die in
dienst zijn bij den Rijkswaterstaat.
Artikel 58.
Tot leden of plaatsvervangende leden kunnen niet worden
aangewezen:
a. cbefs van liem, die de inededeeling ontving, bedoeld
in bet eerste lid van art. 54;
h. beambten, die dienst doen onder de bevelen van bem,
die de niededeeling ontving, bedoeld in bet eerste lid van
art. 54;
c. personen, die den leeftijd van 30 jaar niet bebben
bereikt.
Artikel 59.
De leden en bunne plaatsvervangers genieten geene belooning als zoodanig, docb ontvangen van Rijkswege vergoeding van door ben gemaakte rcis- en verblijfkosten.
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Artikel 60.
Onze Minister deelt de iianien der vier ingevolge liet eerste
lid Tan art. 57 aangewezen leden en liunne plaatsvervangers
mede aan den secretaris, die hen uitnoodigt tot eene bijeenkomst ter aanwijzing van het vijfde lid, tevens voorzitter,
en diens plaatsvervanger.
Artikel 61.
Eoinen de vier aangewezen leden niet tot overeeusteniming omtrent liet aan te wijzen vijfde lid of diens plaats¬
vervanger dan geeft de secretaris daarvan onverwijld kennis
aan Dnzen Minister, die alsdan krachtens het bepaalde bij
het tweede lid van art. 57 tot aanwijzing overgaat.
Artikel 62.
(1) De voorzitter bepaalt plants, dag en uur der zittingen.
(2) De Conamissie hoort hem, die de mededeeling ontving
bedoeld in het eerste lid van art. 54 en hem, die de strafoplegging heeft voorgesteld.
(3) De Commissie is bevoegd inzage van stukken te nemen
en eventueel getuigen en deskundigen te hooren.
(4) De voorzitter is, indien de Commissie zulks wenscht,
bevoegd aan een of meer leden een onderzoek in loco op te
dragen of zelf zoodanig onderzoek te doen.
(5) Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
(6) De zittingen zijn niet openbaar. De leden en de secre¬
taris zijn verplicht tot geheimhouding van mededeelingen,
wanneer dit door hem, die de mededeeling doet, verzocht
wordt.
Artikel 63.
Het advies wordt met redenen omkleed op schrift g’ebraclit
en door den voorzitter en den secretaris onderteekend, waarna
binnen 3 maal 24 uren een door den secretaris gewaarraerkt afschrift daarvan aan Onzen Minister, aan hem, die
de strafoplegging heeft voorgesteld en aan hem, die de mede-
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floeling ontving bedoeld in liet eerste lid van art. 54, wordt
loeg’ezonden.
Artikel 64.
Wanneer zicli eenige omstandiglieid lieeft voorgedaan.,
welke bij de behandeling van eene zaak aan de daarvoor ingestelde Commissie niet bekend was, en welke, ware zij bekend
geweest, had kunnen leiden hetzij tot een voor den gestrafte
minder ongunstige beslissing, hetzij, uitsluitend met het
oog op het dienstbelang, tot ontslag, kan Onze Minister de
(’ommissie in de gelegenheid stellen, haar advies te herzien.
Artikel 65.
(1) De ambtenaren en beambten, die door of namens
eene Commissie worden opgeroepen om als getuige of deskundige te worden gehoord, genieten van Rijkswege vergoeding van door hen gemaakte reis- en verblijfkosten.
(2) Deze vergoeding wordt ook genoten door gehoorde
personen, die niet in dienst van het Rijk zijn. Aan heii kan
bovendien eene vergoeding wegens tijdverlies worden toegekend.
Artikel 66.
Indien een beambte, wiens zaak bij eene Commissie in
behandeling is, wegens hetzelfde feit strafrechtelijk wordt
vervolgd, schorst de Commissie de behandeling, totdat de
uitspraak van den strafrechter in kracht van gewijsde is
gegaan.

§ 10.
Wensclien en bezwaren.
Artikel 67.
Bouden en vereenigingen van beambten bedoeld in art. 3,
afdeelingen van die bonden en vereenigingen zoowel als de
l)eambten persoonlijk, zijn bevoegd zich met hunne wenschen
en bezwaren mondeling of schriftelijk te wenden tot de
ambtenaren in art. 2 vermeld of tot Onzen Minister.
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§ 11.

Ik'oiiHligiiiiT (Ut dioiistbi'trekkiiig.
Artikel 68.
De dieiistbetrekkiiig eincligt:
a. door liet toekennen Yan ontslag, lietzij ecrvol, lietzij
niet-eervol;
h. indien bij de indiensttreding scbriftelijk is inedegedeeld dat deze uiterlijk geldt voor eeii bepaald tijdvak, door
verloop van dat tijdvak of eerder, in bet laatste geval na eene
ten minste veertien dagen van te voren gedane kennisgeving;
c. door overlijden.
Artikel 69.
Eervol ontslag, niet op verzoek, kan een beanibte worden
gegeven:
a. wegens bet bereiken van den leeftijd waarop bij volgens
de wet voor pensioen in aaninerking koint;
h. wegens ongescbiktbeid voor zijne betrekking ten govolge van ziekte of van een ongeval, als bedoeld in bet zevende
lid van art. 31;
c. wegens opbeffing zijner betrekking;
d. om andere redenen, indien de belangen van don dienst,
naar bet oordeel van Oiizen Minister zulks vorderen.
Artikel 70.
(1) Eervol ontslag niet op verzoek kan een vast beamble
worden gegeven tegen elken te kiezen dag, met dien verstande
evenwel, dat tusscben de kennisgeving daarvan en bet
eindigen van de dienstbetrekking ten minste vier weken
moeten verloopen.
(2) Hulppersoneel, voor wien dit reglement verbindend
is geworden, kan tegen elken te kiezen dag eervol ontslagen
worden, met dien verstande evenwel, dat tusscben de kennis¬
geving daarvan en bet eindigen van de dienstbetrekking ten
minste een week moet verloopen.

*
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(•J) Iiidieu (le lielaiigou van den dienst zulks vordereii,
kan de met iugang' van sen bepaalden datum ont.slagen beambte i-eecks dadclijk van zijne werkzaamliedeii ontbovcn
woi'deii.
Artikel 71.
(1) Eeii vast of tijdelijk beambte, die den dienst wenscbt
to verlaten, moet bet ontslag scliriftelijk aanvrugen, en wel:
a. ten minste vier weken te voren aan Ons, indien zijne
l)('zoldiging laatstelijk door Ons is geregeld;
h. ten minste twee weken ie voren aan Onzen Minister,
indien zijne bezoldiging laaistelijk door dezen is geregeld.
(2) ])e in bet eerste lid sub a beduelde annvraag wordt
reclitstrecks aan Ons ingediend.
(3) De in bet eerste lid sub b bedoelde aanvraag wordt
door tussclienkomst van den Districts-Ingenieur of den
Arrondissements-Ingenieur ingediend.
(4) Wanneer bet ontslag is verleend ontvaugt de
belangbebbende een afsclirift van- of een \iittreksel iiit Ons
Ix'sluit of de desbetieffende Ministerieele bescbikkijig.
Artikel 72.
(1) Diegenen under bet liul2)person('(d, voor wieJi (lit
reglenient verbindend is geworden en die den dienst wenscben
te verlaten, dienen eene week te voren door tussclienkomst
van den onmiddellijken cbef eene aanvraag om ontslag in bij
den Hoofdingenieur-Directeur of den Districts-Ingenieur of
bij den ambtenaar of den beambte, die kracbtens machtiging
van den Hoofdingenieur-Directeur of den Districts-Ingenieur
de indienstneming beeft gedaan.
(2) Hulppersoneel is van reclitswege uit bet dienstverband
ontslagen, indien bet voor bet vervullen van militaire
idicbten wordt opgeroepen.
(3) Het in bet eerste lid van dit artikel bedoelde personeel
ontvangt bij ontslag eene desbetreffende scbriftelijke mededeeling.
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§ 12.
>Slotbt‘paUiJgcn.
Artikel 73.
In gevallen, waarin Jit reglemeut of Je instriictien en
ai'dere Toorscliriften oil bepalingon iiiet voorzieii, beslist
Onze Minister.
Artikel 74.
l)it reg'leinent zal uiterlijk Jrie jareii na zijii in weikiiig
tieden worden lierzien.
Artikel 75.
Uit reglement kan worden aangeliaald als; ,,Beanibtenreglement E. A¥. 1918”.
Onze Minister van AVaterstaat is belast met de uitvoeriiig
van dit besluit, betwelk in de Staatscovrant zal worden geplaatst.
’s-Gravenliage, den 20 Jnni 1918.
WILHELMINA
De Minister van. Waterstaat,
0. Lely.

