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MINISTERIE VAN WATERSTAAT.
DIRECTIE VAN DEN WATERSTAAT.

De Minister van Waterstaat,
Heeft goedgevonden met ingang van 1 Augustus
1930;
1°. in te trekken de Derde Afdeeling , (Administratieve Bepalingen) van de Algemeene Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van
werken onder beheer van het Departement van
Waterstaat, vastgesteld 1 Februari 1901, met alle
daarin sedert aangebraohte wijzigingen, en deze te
vervangen door de bij deze beschikking belioorende
nieuwe Derde Afdeeling (Administratieve bepa¬
lingen) ;
2°. te bepalen dat, voorzoover in de Eerste Af¬
deeling (Wijze van uitvoering) en Tweede Afdeeling
(Bouwstoffen) van de bovengenoemde Algemeene
Voorschriften wordt verwezen naar bepalingen van
de Derde Afdeeling (Administratieve bepalingen),
daarvoor in de plaats treden de overeenkomstige
bepalingen van de bij deze beschikking behoorende
nieuwe Derde Afdeeling (Administratieve Bepa¬
lingen) .
’s-Gravenhage, 23 Juni 1930.
P. J. KEYMEE.

ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN
VOOR

DE UITVOERING

EN

HET

ONDERHOUD

VAN WERKEN ONDER BEHEER VAN HET
DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT.
DERDE AFDEELING.
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN.

Artikel 1.
Voorschriften van algemeenen aard.
§ 1.

Aanduidingen en verkortingen.

1. In deze Algemeene Voorschriften wordt verstaan onder;
De Minister: De Minister van Waterstaat of, voorzoQver daartoe door hem gemachtigd, de DirecteurGeneraal van den Eijkswaterstaat.
Het hoofd van dienst: De Hoofdingenieur-Directeur in een directie of de Hoofdingenieur in een
district van den Eijkswaterstaat, tenzij door den
Minister een ander als zoodanig schriftelijk wordt
aangewezen.
De directie: de ambtenaar of ambtenaren, die
den aannemer door het hoofd van dienst als zoo¬
danig schriftelijk zijn aangewezen.
De aannemer: degene aan wien het werk is gegund.
Het werk: het uit te voeren werk of de levering.
Het bestek: het bestek en voorwaarden of de
overeenkomst met daarbij behoorende teekeningen
volgens welke een werk moet worden uitgevoerd.
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A. V.: deze Algemeene Voorschriften,
B. W.; liet Burgerlijk Wetboek,
P.: het in het bestek nader omschreven vorgelijkingsvlak,
A.P.: Amsterdamsch peil,
N.A.P.: Herzieii Amsterdamsch peil,
K. P.: kanaalpeil,
M.R.: rniddelbare rivierstand,
M.V.: rniddelbare vloed,
M. E.: rniddelbare eb,
H.W.: hoogwater,
L. W.: laagwater,
V.Z.: volzee,
N. L.W.; norrnaal laagwater,
kmr: kilometerraai,
kmp: kilometerpaal,
hmp: hectometerpaal,
km: kilometer,
hm: hectometer,
m: meter,
dm: decimeter,
cm: centimeter,
mm: millimeter,
m^: vierkante meter,
dm^:
,,
decimeter,
cm^:
,,
centimeter,
mm^:
,,
millimeter,
m®: kubieke meter,
dm®:
,,
decimeter,
cm®:
,,
centimeter,
mm®:
,,
millimeter,
hi: hectoliter,
1: liter,
t: ton (1000 kg.),
kg: kilogram.

5
g: gram,
mg: milligram,
sg: soortelijk gewicht.
2. Indien sprake is van ,,aannemingssom” of
van zekeren ,,termijn van betaling” wordt daarmede, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, bij
meerjarige onderhoudsbestekken, waarvan de gun¬
ning voor een bepaalde som per jaar is geschied,
de aannemingssom per jaar en de termijn van betaling van het betrekkelijk onderhoudsjaar bedoeld.
§ 2. Toegicht op de uitvoering.
1. Het toezicht op de uitvoering van het werk
en op de naleving der voorwaarden, waaronder de
aanneming heeft plaats gehad, geschiedt door de
directie. Andere personen dan die den aannemer als
zoodanig schriftelijk zijn opgegeven, zijn niet bevoegd de directie te binden.
2. De aannemer draagt zorg, dat de directie,
voor zoover fabrieksgeheim zicli daartegen niet ver-,
zet, vrijen toegang heeft tot de fabrieken, werkplaatsen en loodsen zoowel van den aannemer als
van onderaannemers en leveraneiers, 'waar werkzaamheden ten behoeve van het uit te voeren werk
worden verricht.
§ 3. Algemeene verpUchtingen van den aannemer.
1. De aannemer is verplicht het werk uit te
voeren naar de bepalingen van de A.V., het bestek,
de bijbehoorende teekeningen en het proces-verbaal
van aanwijzing of de nota van inlichtingen zonder
aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te kunnen doen gelden dan in de gevallen,
waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk
bedoeld is.
2. Hij is verplicht overeenkomstig art. 1375

6
B.W. al datgene te verriohten, hetgeen naar den
aard van de overeenkomst van aanneming door de
billijkheid, het gebruik of de wet wordt gevorderd,
of tot eene belioorlijke aanwending der bouwstoffen
behoort.
3. Hi] volgt daarbij de orders en aanwijzingen
op, die hem door de directie worden gegeven.
4. Indien dit in bet bestek wordt voorgeschreven,
zendt hij wekelijks aan de directie een door hem
onderteekende lijst, bevattende opgaven omtrent het
personeel, de bouwstoffen, de werktuigen, de middelen van uitvoering en den stand van het werk en
voorts zoodanige verdere mededeelingen, als door
hem worden noodig geacht of door de directie
mochten worden gewenscht.
5. Hij is overeenkomstig art. 1649 B.W. verantwoordelijk voor de daden van degenen, die hij
te werk stelt en is verplicht alle onbekwame en
ongeschikte j^ersonen, welke van zijnentwege op het
werk aanwezig zijn, op verlangen van de directie,
onverwijld daarvan te verwijderen.
6. Hij moet gedurende de uitvoering van het
fv’erk op of in de nabijheid van de plaats, waar de
werken uitgevoerd worden, aanwezig zijn, tenzij de
directie dit onnoodig oordeelt of een gemachtigde
hem overeenkomstig § 6 vervangt.
7. Indien de aannemer meent, dat hij op grond
van eenige bepaling van de A.V. of het bestek, tengevolge van eenige door de directie gegeven aanwijzing of genomen beslissing, aanspraak heeft op
schadevergoeding of bijbetaling of wel op verrekening, welke niet rechtstreeks uit het bestek voortvloeit, dan moet hij, op -straffe van verlies van zijn
aanspraken op betaling, zoo spoedig mogelijk en in
elk geval binnen acht dagen, nadat deze aanwijzing
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of beslissing te zijner ke'nnis is gekomen, schriftelijk
het verzoek daartoe aan de directie indienen. Zoodanig verzoek moet met redenen omkleed aangeven,
in hoeverre hij meent aanspraak op schadevergoeding, bijbetaling of verrekening als bovenbedoeld te
kunnen doen gelden.
8. Indien twee of meer personen te zamen een
werk hebben aangenomen, zijn zij hoofdelijk voor
de geheele uitvoering daarvan aansprakelijk.
§ 4. In gehreke blijven van den aannemer.
1. Indien de aannemer niet handelt naar de bepalingen van de A.V. of van het bestek of naar de
orders en aanwijzingen van de directie, kan deze zoodanige voorloopige maatregelen nemen als zij dienstig of noodig oordeelt.
2. Behalve in dringende gevallen zullen de in
het vorige lid bedoelde maatregelen niet worden genomen, dan nadat aan den aannemer schriftelijk
een redelijke termijn is gesteld, welke in het algemeen niet minder dan tien dagen zal bedragen,
binnen welken do aannemer alsnog zijne verplichtingen zal kunnen nakomen.
3. In geval de aannemer ook daarna zijne verplichtingen niet nakomt of ingeval hij het werk
laat liggen of verlaat, kan de Minister gelasten, dat
de directie het werk voor rekening van den aan¬
nemer uitvoert of doet uitvoeren.
4. In alle gevallen zal de aannemer in verzuim
zijn door het enkele feit van het niet nakomen
zijner verplichtingen.
5. Indien het Rijk door het in gebreke blijven
van den aannemer schade heeft geleden, is deze
bovendien tot schadevergoeding gehouden.
6. Wanneer de directie oordeelt, dat de aan-
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nemer tot uitvoering van het werk hetzij een te
gering aantal werklieden of hulpmiddelen, hetzij
hulpmiddelen van onvoldoend vermogen of gebrekkige inrichting bezigt, waardoor ontoelaatbare vertraging in de uitvoering ontstaat, kan zij, na voorafgaande schriftelijke aanmaning aan den aannemer
om het werk te bespoedigen of naar den eisch te
voltooien, zoodanige maatregelen nemen als zij ten
nutte van het werk dienstig oordeelt.
7. De kosten van de volgens het eerste, derde en
zesde lid genomen maatregelen, zoomede de in het
vijfde lid bedoelde schadevergoeding worden door
den aannemer binnen een door de directie te stellen
termijn voldaan, bij gebreke waarvan die bedragen
van de aannemingssom ingehouden of zoo noodig
op den aannemer- verhaald worden.
§ 5. Onvermogen of overlijden van den aannemer.
1. ‘Wanneer de aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, onder curateele wordt gesteld
of overlijdt, wordt de curator of worden de erfgenamen door de directie bij deurwaarders-exploit gesommeerd om binnen een termijn van acht dagen te
verklaren, of zij bereid zijn het werk voort te zetten,
onder zoodanige zekerheidsstelling, als de Minister
mooht verlangen en welke alsdan bij de sommatie
zal worden omschreven.
2. Verklaren de curator of de erfgenamen zich
bereid het werk voort te zetten en stellen zij de
verlangde zekerheid, dan treden zij daarmede in
alle rechten en verplichtingen van den aannemer.
3. Zijn curator of erfgenamen niet bereid het
werk voort te zetten of blijven zij in gebreke de
zekerheid te stellen, dan kan de Minister het werk
van Eijkswege doen uitvoeren met verhaal van
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mogelijke hoogere kosten op den boedel des aannemers.
4. In afwachting van de beslissing omtrent de
voortzetting van bet werk kan de directie zoodanige
maatregelen nemen als zij ten nutte van bet werk
dienstig of noodig oordeelt.
5. De kosten van de in bet vierde lid bedoelde
maatregelen worden door dengene, die in de verplicbtingen van den aannemer is getreden, binnen
een door de directie te stellen termijn voldaan, bij
gebreke waarvan die kosten van de aannemingssom
ingehouden of zoo noodig op den boedel van den
aannemer verhaald worden,
§ 6.

Gemachtigde van den aannemer.

1. De aannemer kan bij een beboorlijke volmaoht edn of meer geschikte personen aanwijzen
om hem op bet werk als gemachtigde te vervangen.
2. Een door den aannemer gewaarmerkt afschrift
van de volmacbt moet aan de directie worden verstrekt.
3. De gemachtigde is, tenzij de directie dit onnoodig oordeelt, verplicht op of in de nabijheid van
de plaats, waar de werken uitgevoerd worden, aanwezig te zijn.
4. Indien de directie van oordeel is, dat een ge¬
machtigde voor zijn taak de noodige geschiktbeid
mist, is de aannemer verplicht persoonlijk de leiding
van het werk op zich te nemen, totdat onder goedkeuring van de. directie een andere gemachtigde zal
zijn aangewezen.
§ 7.
1.

Overdracht van het werk; onderaanneming.
De aannemer mag het werk niet aan een
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ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring
van den Minister.
2. De aannemer kan onder schriftelijke goedkeu¬
ring van de directie onderdeelen van het werk in
onder-aannerning laten uitvoeren, dock blijft niettemin jegens het Itijk voor dat deel van het werk
ten voile verantwoordelijk.
3. Indien onderdeelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zullen door de direc¬
tie aanwijzingen, lastgevingen, enz. betreffende die
onderdeelen uitsluitend aan de onderaannemers
worden kenbaar gemaakt, tenzij de aannemer bij
het verzoek om de in het tweede lid bedoelde goed¬
keuring, verklaart te wenschen, dat ook hem die
aanwijzingen, lastgevingen, enz. worden medegedeeld.

Artikel 2,
Voorschriften omtrent aanvang en oplevering.
§ 8.

Aanvang van het werk.

1. Wanneer in het bestek is bepaald, dat het
werk zekeren tijd na den datum van aanvang moet
worden opgeleverd, wordt die datum door de directie
aan den aannemer schriftelijk medegedeeld. Is evenwel oplevering op een bepaalden dag noodig, dan
wordt de datum van aanvang in het bestek bepaald.
2. Tenzij in het bestek anders is bepaald, staat
het den aannemer vrij ook v66r den datum van
aanvang met het werk te beginnen.
3. Van den dag, waarop met het werk wordt
begonnen, is, behoudens het bepaalde in § 16, het
geheele werk tot de eindoplevering voor rekening
van den aannemer.
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§ 9. Opneming van het werk.
1. De opneming van het werk of van een gedeelte daarvan gesehiedt op schriftelijke aanvrage
van den aannemer, waarin wordt opgegeven, op
welken dag het werk of het gedeelte daarvan gereed
zal zijn. De directie kan echter met een mondelinge
mededeeling genoegen nemen.
2. De opneming gesehiedt zoo spoedig mogelijk
en in den regel binnen acht dagen na den overeenkomstig het eerste lid door den aannemer opge¬
geven dag.
3. Het tijdstip van opneming wordt den aan¬
nemer tijdig en zoo mogelijk ten minste drie dagen
te voren medegedeeld.
4. De directie kan verlangen, dat de aannemer
of zijn gemachtigde bij de opneming tegenwoordig is.
5. Kan het werk niet worden goedgekeurd, dan
zal dit den aannemer, binnen drie dagen na de op¬
neming, schriftelijk met opgaaf van redenen worden
medegedeeld.
6. Indien het werk wordt goedgekeurd, zal de
overeenkomstig het eerste lid door den aannemer
opgegeven dag als datum van oplevering worden
aangemerkt.
§ 10. Uitstel van oplevering.
1. De termijnen vastgesteld voor de oplevering
van het geheele werk of gedeelten daarvan kunnen,
indien daartoe aanleiding bestaat, door den Minister
of behoudens zijn goedkeuring door de directie wor¬
den verlengd.
2. Ben verzoek van den aannemer om termijnsverlenging zal slechts in overweging kunnen worden
genomen, indien dit, behoudens ontheffing door de
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directie, ten minste aciit dagen v66r het verstrijken
van den termijn, scliriftelijk wordt ingediend.

Artikel 3.
Voorsohriften omtrent wljziging, schorsing
en staking van het werk.
§ 11.

Besteksafwijkingen.

1. De directie is bevoegd v66r of tijdens de uitvoering wijzigingen in het bestek, in de samenstelling der werken en in de voorwaarden van uitvoering aan te brengen.
2. Wijzigingen, als in het eerste lid bedoeld,
zullen den aannemer schriftelijk worden gelast,
tenzij het ■wijzigingen van ondergeschikt belang
betreft.
3. De aannemer moet aan lastgevingen, als in
het Weede lid bedoeld, gevolg geven ook 'wanneer
daardoor de omvang van het -werk vermeerderd of
verminderd -wordt, zoolang het totaal zijner verplichtingen daardoor niet met meer dan een tiende
gedeelte wordt vermeerderd of verminderd. Bij
meerjarige onderhoudsbestekken, waarvan de gun¬
ning voor een bepaalde som per jaar is geschied,
wordt daarbij elk onderhoudsjaar op zich zelf beschouwd.
4. Tndien wijzigingen, als in het eerste lid hedoeld, aanleiding tot verrekening geven, wordt zoo
spoedig mogelijk een overeenkomst tot wijziging van
het bestek, een staat van meer, van minder of van
meer en minder werk opgemaakt en aan ’s Ministers
beoordeeling onderworpen.
5. Zoo noodig wordt voor de oplevering van het
meer werk een afzonderlijke opleveringstermijn gesteld.
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6. De in het vierde lid bedoelde verrekening van
het meer en minder werk geschiedt met inachtneming van de in het eerste, tweede en derde lid
van § 12 vervatte bepalingen.
7. Het Rijk zal de reeds aangevoerde, de blijkens
den vrachtbrief afgezonden en de uitsluitend ten
behoeve van het werk bestelde bouwstoffen, welke
ten gevolge van de in het eerste lid bedoelde wijzigingen niet kunnen worden gebniikt, voor zooveel
deze aan de gestelde eischen voldoen, overnemen
of deswege een billijke schadevergoeding verleenen.
8. In afwijking van het bepaalde bij artikel
1646 B.W. zal het gemis van een schriftelijke lastgeving of opdracht den aannemer zijn recht op betaling voor meer werk niet ontnemen.
9. Ingeval tot een belangrijke uitbreiding van het
werk wordt besloten, staat het den Minister vrij
daarin door anderen dan den aannemer te doen
voorzien.
§ 12.

Meer en minder werk.

1. Indien in het bestek verbindende hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken te laag of te
hoog te zijn om het werk overeenkomstig de bepa¬
lingen van het bestek of den aard van het werk tot
stand te brengen, dan zal het meer of minder werk
in het algemeen worden verrekend volgens de in het
bestek vermelde eenheidsprijzen. Voor zoover daarin
niet is voorzien of de in het bestek vermelde een¬
heidsprijzen met het oog op den aard van het werk
te hoog of te laag mochten zijn, zal de verrekening
plaats hebben volgens eenheidsprijzen na overleg
met den aannemer door de directie in billijkheid
onder voorbehoud van ’s Ministers goedkeuring vast
te stellen.
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2. Tenzij anders is beschreven, worden alle rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering noodige
kosten, zoomede een normale aannemerswinst geacht in de eenheidsprijzen begrepen te zijn.
3. Indien bij de eindafrekening van bet geheele
werk blijkt, dat de verrekening, overeenkomstig bet
eerste lid van deze paragraaf en bet zesde lid van
paragraaf 11 gezamenlijk, volgens een in bet bestek
vermelden eenbeidsprijs, voor een bepaald ^ soort
werk, loopt over een boeveelheid, die grooter is dan
tien percent van de in bet bestek voorgeschreyen
boeveelbeid van dat soort werk, dan zal de eenbeids¬
prijs in overleg met den aannemer zoo noodig worden
berzien, beboudens goedkeuring van den Slinister,
indien tevens bet bedrag aan meer of minder werk
volgens dien eenbeidsprijs meer dan twee percent
van de aannemingssom bedraagt.
4. Indien bij de eindafrekening van bet gebeele
werk bet bedrag van bet minder werk dat van bet
meer werk overtreft, wordt van bet verscbil en, als
geen meer werk is voorgekomen, van bet totaal
bedrag aan minder werk tien percent afgetrokken
en bet overblijvend bedrag van de aannemingssom
ingehouden.
5. De in bet vierde lid bedoelde aftrek van tien
percent beeft niet plants, voor zoover bet minder
werk bet gevolg is van een verzoek van den aan¬
nemer om minder te mogen uitvoeren, dan in bet
bestek is voorgeschreven.
<6. Wanneer door toedoen of op last van de
directie of door bet niet tijdig uitvoeren van leveringen, die niet tot de verplicbtingen van den aan¬
nemer behooren, de uitvoering van een gedeelte
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van het werk gedurende meer dan drie maanden is
vertraagd, doch het werk overigens is voltooid, kan
de aannemer vorderen, dat het werk als geheel vol¬
tooid wordt besohouwd en het gedeelte van het
werk, dat niet gereed kan worden gemaakt, als
minder werk in rekening wordt gebracht. Een dergelijke vordering wordt niet besohouwd als een verzoek als in het vijfde lid bedoeld.
§ 13.

Wijziging in het tijdstip van uitvoering.

1. De directie is bevoegd de uitvoering van werken, waartoe de aannemer eerst in een volgend jaar
verplicht zal zijn, in een voorafgaand jaar te verlangen en omgekeerd.
2. Alleen indien daartoe in verband met den
omvang van het vervroegde deel van het werk of
wegens bijzondere omstandigheden aanleiding bestaat, zal vervroegde betaling of een door de direc¬
tie in billijkheid onder voorbehoud van ’s Ministers
goedkeuring vast te stellen bijbetaling plaats hebben.
§ 14.

Schorsing van het werk.

1. De Minister is bevoegd de uitvoering van het
werk voor het geheel of voor een deelte te doen
schorsen.
2. In spoedeischende gevallen is de directie,
hangende ’s Minister's beslissing voorloopig tot zoodanige schorsing bevoegd.
3. De aannemer is verplicht den omvang van de
schade, welke door de schorsing aan het werk kan
ontstaan, zooveel mogelijk door gepaste maatregelen
te beperken.
4. In geval van geheele of gedeeltelijke schorsing
van het werk krachtens het eerste of tweede lid
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zullen aan den aannemer de kosten, schaden en interessen worden vergoed, welke hij zal kunnen bewijzen, dat ten gevolge van de schorsing zijn ontstaan.
5. Indien de schorsing langer duurt dan 4en
maand, kan de aannemer vorderen, dat het reeds
uitgevoerde gedeelte van het werk, zoomede de op
het werk aangevoerde bouwstoffen worden opgenomen en gekeurd en dat daarvoor gedeeltelijke betaling op rekening plaats heeft.
6. Indien de tijd, gedurende welken de uitvoering geheel geschorst is of zal zijn, meer bedraagt
dan zes maanden, heeft de aannemer bovendien de
bevoegdheid bedoeld in het zesde lid van § 12.
7. Het bepaalde in het vierde, vijfde en zesde
lid is niet van toepassing, wanneer de schorsing bevolen is wegens eigenmachtige of verkeerde handelingen van de zijde des aannemers.
§ 15.

Staking van het werk.

1. De Minister is bevoegd de uitvoering van het
werk te doen staken.
2. In dat geval vervalt de overeenkomst, behoudens de verplichting van het Eijk om aan den aan¬
nemer alle daardoor ontstane kosten, schaden en
interessen te vergoeden.

Artikel 4.
Schade aan het werk,
§ 16.

Schade aan het werk.

1. Onder schade wordt in deze paragraaf verstaan schade aan het werk, aan de daarmede verband houdende llijkswerken en aan de hulpwerken,
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en schade aan en verlies van op of bij het werk
aangevoerde bouwstoffen, werktuigen en andere
voorwerpen.
2. De aannemer is aansprakelijk voor schade,
welke is ontstaan door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen door hem of degenen,
die door hem op het werk zijn toegelaten, begaan.
3. Hij is ook aansprakelijk voor alle andere
schade, tenzij deze is ontstaan door buitengewone
omstandigheden, waartegen hij zich in verband met
den aard van het werk niet heeft kunnen of redelijkerwijs niet heeft behoeven te wapenen.
4. Bij het ontstaan van schade geeft de, aan¬
nemer daarvan zoo spoedig mogelijk en in elk geval
binnen een week, nadat hem van het ontstaan dier
schade zal moeten zijn gebleken, aan de directie
kennis. Hij is verplicht dadelijk de noodige maatregelen tegen verdere uitbreiding te nemen. Bij aanwezigheid van de directie handelt hij echter onder
hare goedkeuring.
5. De aannemer is gehouden tot herstelling van
de schade, indien de directie dit verlangt.
6. Schade, waarvoor de aannemer niet aan¬
sprakelijk IS, wordt hem in billijkheid door het Eijk
vergoed.

Artikel 5.
Voorschriften omtrent de betaling.
§ 17.

Betaling.

1. De betaling van de aannemingssom geschiedt
volgens de in het bestek bepaalde termijnen.
2. Bij de beoordeeling of het werk genoegzaam
gevorderd is om een betalingstermijn te kunnen uit-
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keeren, wordt, behalve de kosten van het reeds gemaakte werk, ook in rekening gebracht de waarde
van de nog niet verwerkte bouwstoffen, voor zoover
deze in verband met het bepaalde in § 43, Eijkseigendom zijn geworden.
3. Voor elken termijn van betaling legt de aannemer aan de directie een declaratie in tweevoud
over, vergezeld van de noodige kwitanties, indien in
het bestek het doen van betalingen is voorgeschreven.
4. De betaling der termijnen heeft in den regel
plaats binnon vier weken, nadat de werken zijn opgenomen en goedgekeurd en de in het derde lid bedoelde stukken in goede orde bij de directie zijn ingekomen.
5. Bij vertraging van de betaling, welke niet het
gevolg is van eenig verzuim of eenige handeling van
den aannemer, heeft hij aanspraak op vergoeding
van rente.
6. Indien te voorzien is, dat de volledige beta¬
ling van een termijn vertraging zal ondervinden,
kan gedeeltelijke betaling op rekening gesohieden tot
ten hoogste 4/5 gedeelte van de waarde van hetgeen
reeds opgeleverd doch nog niet betaald is. De som,
welke ingehouden wordt, moet echter voldoende zijn
om de kosten van het ontbrekende werk volkomen
te dekken.
7. De betaling van meer werk volgens staten
van meer- of van meer en minder werk en volgens
staten van afrekening, geschiedt in het algemeen in
eens, hetzij afzonderlijk hetzij als verhooging van
de in deze paragraaf bedoelde betalingstermijnen.
8. In staten van meer- of van meer en minder
werk, kan echter worden bepaald, dat de betaling
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in termijnen geschiedt. De voorschriften van deze
paragraaf zijn dan op die betaling toepasselijk.
9. Indien in geval van het ingebreke blijven, het
onvermogen of het overlijden van den aannemer het
Eijk zelf het werk geheel of gedeeltelijk doet uitvoeren, wordt de betaling geheel opgeschort, totdat
zal zijn gebleken, welk bedrag van de aannemingssom moet worden ingehouden. Het vijfde lid van
deze paragraaf is alsdan niet toepasselijk.
10. In de in het negende lid bedoelde gevallen
kan de Minister tevens bepalen, dat aan onderaannemers en leveranciers rechtstreeks door het Eijk
voor de werkzaamheden en leveringen, waarvoor zij
^og geen betaling genoten, een billijke vergoeding
wordt uitgekeerd, welke alsdan van de aannemingssom ingehouden zal worden. Deze vergoedingen
zullen echter gezamenlijk in geen geval een hooger
bedrag kunnen uitmaken, dan hetgeen na aftrek
van alle andere inhoudingen, kortingen en sohadevergoedingen ter uitbetaling aan den aannemer zou
overblijven.
§ 18. Kortingen.
1. Behalve de bedragen, die volgens het bestek
of de A. V. van de aannemingssom kunnen worden
ingehouden, kunnen den aannemer kortingen op de
aannemingssom worden opgelegd wegens te late oplevering en wegens het niet handelen naar de bepalingen van het bestek of naar de orders en aanwijzingen van de directie.
^ 2. Het bedrag der korting wegens te late oplevering wordt in het bestek bepaald. Bij gebreke van
zoodanige bepaling bedraagt zij f 10 per dag.
3. Geen korting wegens te late oplevering wordt
toegepast voor de in § 34, eerste lid, bedoelde Zon-
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en feestdagen verstreken na den opleveringstermijn.
Evenmin wordt korting toegepast voor de dagen,
dat de oplevering door overmacht is vertraagd, onverschillig of deze dagen zijn gevallen voor of na
bedoelden terrnijn, en voor zoover daarmede bij een
verleende termijnsverlenging geen rekening is gehouden. Vertraging in den voortgang van bet werk
door onwerkbare dagen en bedrijfsstoornissen worden daarbij slechts als overmacht aangemerkt voor
zoover die vertraging van ongewonen duur is
geweest.
4. Bij toepassing van korting wegens te late oplevering worden de termijnen voor volgende opleveringen, als deze met elkaar in verband staan, stilzwijgend verlengd.
5. Het bedrag der kortingen wegens bet niet
handelen naar de bepalingen van het bestek of naar
de orders en aanwijzingen der directie zal, tenzij in
bet bestek of de A. V. een bepaald bedrag is genoemd, door den Minister, naar gelang van den
ernst van het feit, worden vastgesteld en zal in dat
geval ten hoogste f 50 kunnen beloopen. Deze kor¬
tingen kunnen voortgaan voor elken dag, dat de
aannemer in gebreke blijft.
6. Alle kortingen worden, tenzij zij reeds op
andere wijze zijn ingehouden, van den eerstvolgenden terrnijn en zoo noodig van de volgende termij¬
nen van betaling ingehouden of op andere wijze op
den aannemer verhaald.
7. De kortingen worden verbeurd, enkel ten gevolge van het voorvallen of het nalaten der zaak
of het verschijnen van den bepaalden dag, zonder
dat deswege een inverzuimstelling noodig is, om
daarvan te doen blijken. De aannemer zal zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen acht dagen na het
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voorvallen of nalaten der zaak, schriftelijk worden
gewaarschuwd en in de gelegenheid worden gesteld
zijn bezwaren daartegen met redenen omkleed,
schriftelijk bij de directie in te brengen.
§ 19.

Verpanding of cessie door den aanncmer
aan derden.
1. Indien de aannemer de vordering, die bij op
fiet Eijk heeft, geheel of gedeeltelijk verpandt of
cedeert, moet uit de daarop betrekking hebbende
akte duidelijk blijken, op welken termijn of welke
termijnen van bet werk of bet daarmede verband
houdende meer werk, de verpanding of cessie be¬
trekking heeft.
2. Het is den aannemer niet geoorloofd vorderingen op bet Eijk te verpanden of te cedeeren, die
niet uit bepaalde werken voortspruiten.
3. Bij een akte, welke in strijd met het eerste
of tweede lid is opgemaakt, wordt de betaling, zoolang deze strijd voortduurt, opgescbort. Het vijfde
lid van § 17 is alsdan niet toepasselijk.
Artikel 6.
Voorschriften omtrent de uitvoering
in het algemeen.
§ 20. Uitvoering van het werk.
1. De uitvoering van het werk moet met inaobtneming van de in de A.V. en in het bestek gegeven
voorschriften onder goedkeuring of volgens aanwijzing van de directie en tot haar genoegen gescliieden.
De voorbereiding, de aanvoer van bouwstoffen, de
uitvoering van hulpwerken en in het algemeen alles
wat met de uitvoering in verband staat, moet zoodanig geschieden en de hoedanigheid van werktuigen
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en gereedscliappen moet zoodanig zijn, dat daaruit
voor het werk of de eigendommen van het Eijk geen
sehade voortvloeit, nocli daaruit schade uit anderen
hoofde voor het Kijk of voor derden is te duchten.
2. De aannemer blijft ten voile verantwoordelijk
voor de uitvoering, ook al is deze door de directie
goedgekeurd of volgens hare aanwijzingen gewijzigd.
Een en ander ontlieft hem in geenen deele van de
verplichting om liet werk naar den eisoh uit te
voeren en tijdig te voltooien.
3. Wijzigingen door de directie in de uitvoering
aangebracht, geven den aannemer alleen aanspraak
op schadevergoeding of bijbetaling, indien van hern
meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan
Worden gevorderd en hij de directie hierop vooraf
schriftelijk heeft gewezen.
§ 21.

Verband van het werk met andere werken.

1. De aannemer moet gedoogen, dat door ande¬
ren, aan wie dit door de directie wordt opgedragen,
tegelijkertijd en te zelfder plaatse wordt gearbeid
en dat daarbij onder billijke schadeloosstelling gebruik wordt gemaakt van zijn op het werk aanwezige werktuigen en hulpmiddelen.
2. Wanneer verschillende werken in elkander
grijpen of elkander raken, treden de aannemers zooveel noodig over de uitvoering met elkander in over¬
leg en doen, voordat de arbeid op zulke punten aanvangt, van de getroffen regeling mededeeling aan
de directie.
3. Indien de aannemers zieh niet of niet spoedig
met elkander verstaan of indien de directie tegen
de overeengekomen regeling bezwaar heeft, beslist
deze, hoe de uitvoering door elk der aannemers
moet geschieden.
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§ 22. Afmetingen.
1. Indien de in het bestek vermelde afmetingen
niet overeenkomen met die, voorkomende op de be¬
stek- of detailteekeningen of er verschil bestaat tusschen de in het bestek of op die teekeningen ver¬
melde afmetingen en de werkelijkheid, dan is de
aannemer verplicht zich in overleg met de directie
van de juistheid der aan het werk of aan zijne onderdeelen te geven afmetingen te vergewissen en de
uitvoering naar den aard van het werk te doen geschieden.
2. Afwijkingen in de afmetingen van het werk
of van zijn onderdeelen, als in het eerste lid bedoeld,
geven, afgezien van de verrekening van meer of
minder werk, welke uit het bestek mocht voortvloeien, den aannemer alleen aanspraak op schadeloosstelling of bijbetaling, indien die afwijkingen
van zoodanigen aard zijn, dat de gevolgen daarvan
redelijkerwijs niet te zijnen laste kunnen worden
gebracht.
§ 23. Gevonden voorwerpen.
1. De aannemer en de personen, die hij te
werk stelt, moeten alle voorwerpen, die bij de uit¬
voering van het werk gevonden worden, en die uit
een historisch of wetenschappelijk oogpunt van
waarde kunnen zijn, terstond in handen van de
directie stellen.
2. De aannemer wordt geacht voor zich en de in
het eerste lid bedoelde personen afstand te doen van
het eigendomsrecht op het gevondene, bedoeld bij
art. 642 B.W. Den vinder wordt evenwel een billijke
schadeloosstelling verleend.
3. De personen, die zich dergelijke voorwerpen
hebben toegeeigend, worden dadelijk van het werk
verwijderd.

24
§ 24.

Onvohloend work.

1. Onvoldoend werk wordt binnen een door de
directie in billijkheid te stellen termijn tot haar genoegen door en op kosten van den aannemer verbeterd of vernieuwd.
2. Voldoet de aannemer niet aan deze opdracht,
dan is hij verantwoordelijk voor de scliade en vertraging, welke daarnit mocht voortvloeien, onverrninderd de bevoegdheid van de directie oin in de
uitVoering overeenkomstig § 4 te voorzien.
§ 25.

Orcle hij de werkzaamheden; plaatselijke
reglementen, enz.

1. De aannemer zorgt voor de goede orde en de
veiligheid op het werk.
2. De aannemer gedraagt zicb naar de wetten en
wettelijke voorschriften van de bevoegde openbare
macht. Alle daarvoor noodige kosten, zoo wegens
verplichting als verzuim, komen te zijnen laste.
3. De directie zorgt, dat de vergunningen, ontlieffingen of dergelijke beschikkingen, welke voor
den opzet van het werk volgens het bestek vereischt
zijn,^ tijdig verkregen zijn; voor vergunningen, ontheffingen, enz., welke de aannemer overigens mocht
wensohen, moet hij zelf zorgen.
4. De aannemer wordt geacht met de wetten en
wettelijke voorschriften, die bij de uitvoering van
het werk van belang kunnen zijn, bekend te zijn.
Voorschriften van bijzonderen aard, waarvan redelijkerwijs niet mag worden aangenomen, dat de aannerner ze kent, zullen echter in het bestek vermeld
of in^ het proces-verbaal van aanwijzing of de nota
van inlichtingen opgenomen worden.
5. Indien bij de uitvoering van het werk moei-
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lijkheden of oponthoud ontstaan ten gevolge van de
na te leven wetten en wettelijke voorschriften, is
de aannemer voor de gevolgen daai'van aansprakelijk, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat liij deze niet had kunnen voorkomen. In
dat laatste geval heeft hij aanspraak op een billijke
bijbetaling of schadevergoeding.
6. Indien de na te leven wetten en wettelijke
voorschriften hoogere eischen aan het werk stellen
dan overigens in de A.V. of in het bestek zijn omschreven, zullen wijzigingen van het werk, welke
noodig zijn om aan die eischen te voldoen, ook
zonder dat dit uit het bestek volgt, aanleiding tot
verrekening geven.
§ 26. Voorziening in waterkeering, ivaterlossing
en verkeer.
1. De aannemer mag niet tot uitvoering van
werken, waardoor de belangen van waterkeering of
waterlossing zouden kunnen worden geschaad of
stremming of stoornis in of hinder aan het verkeer
te land of te water zou kunnen worden veroorzaakt,
overgaan, voordat hiertoe door de directie machtiging is verleend en met het oog op die belangen
de noodige voorzieningen zijn getroffen.
2. Kan de in het eerste lid bedoelde machtiging
niet worden verleend, dan zal het werk geheel of
voor een gedeelte worden geschorst, voor zoover de
uitvoering daarvan onmogelijk is geworden.
3. Onder de in het eerste lid bedoelde voorzie¬
ningen worden verstaan: tijdelijke werken, afsluitingen, waarschuwingsborden, veiligheidsmaatregelen, waaronder die bedoeld in art. 427. 2° en 3“
van het Wetboek van Strafrecht, en alle verdere
voorzieningen, welke noodig mochten zijn.
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4. Zoolaiig hinder aan of stoornis in liet verkeer
te land of te water wordt toegebraclit, moet desverlangd ten behoeve van dat verkeer de noodige hulp
kosteloos Worden bescliikbaar gesteld.
5. Zoodra de voorzieningen in bet derde lid bedoeld niet meer noodig zijn, worden de daartoe gemaakte tijdelijke werken, enz. op eerste aanschrijving van de directie binnen den daarbij bepaalden
tijd volledig opgeruimd.
6. A1 lietgeen met liet oog op de in deze paragraaf bedoelde belangen moet worden verricht, komt
ten laste van den aannemer, met dien verstande,
dat dit voor tijdelijke werken van beteekenis of
maatregelen van ingrijpenden aard slechts geldt, als
deze in het bestek zijn omschreven.
§ 27. Afhahening, peilingen en opmetingen.
1. De aannemer is verplieht ten behoeve van het
werk gediirende de uitvoering op zijne kosten de
noodige afbakening te verrichten, de vereischte profielen te maken en te stellen en geschikt personeel,
alsmede hulpmiddelen als: roei- en peilbooten, meeten peilgereedschap, waterpas- en hoekmeetinstrumenteir, baken, enz. ter beschikking van de directie
te stellen.
2. De aannemer onderhoudt de gedane afbake¬
ning, zoolang de directie dit noodig oordeelt, in
voldoenden staat.

Artikel 7.
Voorschriften omtrent werkterreinen, hulpwerken
en hulpmiddelen,
§ 28.
1.

Toestand van het luerkterrein.

De aannemer kan, mits binnen veertien dagen
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na de gunning, scliiiftelijk vorderen, dat de toestand
van het werkterrein v66r den aanvang van het werk
wordt vastgesteld, in welk geval de opneming door
de direotie in samenwerking met en op kosten van
den aannemer zal plaats hebben.
2. Afwijkingen, daarbij gevonden, van den in het
bestek omschreven of op de bestekteekeningen aangegeven toestand geven, afgezien van het meer of
minder werk, hetwelk nit het bestek mocht voortvloeien, den aannemer alleen aanspraak op schadeloosstelling of bijbetaling, indien die afwijkingen van
zoodanigen aard zijn, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet te zijnen laste kunnen worden gebracht.
3. Na afloop van het werk moet het werkterrein
tot genoegen van de direotie zooveel mogelijk
weder in den oorspronkelijken toestand worden opgeleverd.
§ 29.

Afsluiting en verlichting.

1. Het werkterrein wordt, voor zooveel de directie dit noodig oordeelt, afgesloten met schuttingen
of scheringen van voldoende hoogte, die desgevorderd tusschen zonsondergang en zonsopgang vol¬
doende moeten worden verlioht.
2. Behalve het te werk gestelde personeel wordt
niemand binnen deze afsluitingen toegelaten dan
met toestemming van de direotie.
3. Wanneer tusschen zonsondergang en zons¬
opgang of op donkere plaatsen gewerkt wordt, zorgt
de aannemer voor voldoende verlichting.
§ 30. Loodsen, heten en verdere hulpmiddelen.
1. De aannemer zorgt bij de werken, die daarvoor in aanmerking komen, voor doeltreffend inge-
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richte en behoorlijk afgesloten, van waterdichte
daken en wanden voorziene en verlichte loodsen tot
bewaring en bereiding van bouwstoffen, timmerwerken, enz. Deze loodsen moeten worden voorzien
van vloeren, alsmede van afsluitbare ruimten voor
bet bergen van verfstoffen en dergelijke.
2. In loodsen bestemd voor mortelbereiding moet
een vertrekje voor den opzichtbebbende worden afgeschoten, voorzien van een tafel, stoelen en een
afsluitbaar kastje, welk vertrekje dagelijks moet
worden schoongehouden en zoo noodig verwarmd en
verliclit.
3. Indien de aannemer keten of verblijven ten
behoeve van de directie op bet werk beschikbaar
moet stellen, wordt dit in bet bestek bepaald.
4. Alle loodsen, keten, directieverblijven, afsluitingen, steigers, werktuigen, gereedschappen of
andere bnlpmiddelen voor de uitvoering moeten,
zoolang zi] voor bet werk noodig zijn, door den aan¬
nemer in goeden toestand worden onderbouden. Zij
moeten, zoodra zij niet meer noodig zijn, binnen
een door de directie te bepalen termijn en in elk
geval voor de eindoplevering van bet geheele werk
worden opgeruimd.
5. Indien de Minister tengevolge van bet in
gebreke blijven, bet onvermogen of bet overlijden
van den aannemer bet werk door anderen dan den
aannemer doet voortzetten, is bij bevoegd daartoe
van de in bet vierde lid bedoelde bnlpmiddelen gebruik te doen maken onder verplicbting van onderboud. Zij worden alsdan zoo spoedig mogelijk, nadat
zij niet meer noodig zijn, ter bescbikking van den
aannemer of zijn recbtverkrijgenden gesteld en door
bem opgernimd.
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6. Indien van de in het vijfde lid bedoelde bevoegdheid wordt gebruik gemaakt tengevolge van
nalatigheid van den aannemer, lieeft hij geen aanspraak op vergoeding voor dat gebruik. Voor scbade
aan die hulpmiddelen toegebraclit zal hem echter
een billijke vergoeding worden toegekend.
§ 31.

Rijlishulpmiddelen.

1. Indien den aannemer het gebruik van gebouwen, van werktuigen of andere hulpmiddelen van bet
Eijk is vergund, komt het onderhoud en de herstelling, zoolang dit gebruik duurt, en de vervanging,
indien zij verloren gaan, voor zijn rekening. Desgevorderd moet hij deze gebouwen of hulpmiddelen
tegen verlies of schade verzekeren.
2. Zoodra deze gebouwen of hulpmiddelen voor
de uitvoering van het werk niet meer noodig zijn,
stelt de aannemer ze weder ter beschikking van de
directie en bergt hij de hulpmiddelen weder op de
daarvoor bestemde plaatsen op.
§ 32.

Opruiming van gezonhen niaterieel.

1. Tot de verplichtingen van den aannemer behoort het lichten en uit de Eijkswateren verwijderen
van de ten behoeve van het werk in gebruik zijnde
vaartuigen met lading en toebehooren en van de
andere werktuigen of hulpmiddelen, zoomede van
voor het werk bestemde bouwstoffen, welke gezonken zijn.
2. Hij is verplicht dadelijk de vereischte aanduiding en verlichting aan te brengen, zoo spoedig
mogelijk de eerste maatregelen tot lichting, zooals
het onderbrengen van kettingen, te nemen en vervolgens de lichting in zoo kort mogelijken tijd te
voltooien.
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Artikel 8.
Voorschriften in het belang van de arbeiders.
§ 33. Mindcrjarige arbeiders.
Zonder toestemming van de directie mag het aantal rninderjarige arbeiders niet meer dan een vierde
van alle werkkrachten bedragen.
§ 34. Werktijd.
1. Onverminderd de te dien aanzien bestaande
wettelijke voorschriften mag op Zondagen, op den
Nieuwjaarsdag, 2den Paaschdag, Hemelvaartsdag,
2den Pinksterdag, op beide Kerstdagen en op werkdagen tusschen zonsondergang en zonsopgang niet
gewerkt worden, tenzij op lastgeving of met schriftelijke vergunning van de directie.
2. Het eerste lid is niet toepasselijk op bewakingsdiensten.
§ 35. Loon.
1. De aannemer is vei’plicht, indien de directie
zulks verlangt, aan haar inz.age te geven van de
arbeidsovereenkomsten en van de loonlijsten, onver¬
minderd de bevoegdheid van de directie om de betaling bij te wonen.
2. Indien het Eijk krachtens art. 1650 B.W. tot
betaling van door den aannemer verschuldigd loon
wordt aangesproken, zal de directie den aannemer
onmiddellijk bij aangeteekend schrijven daarvan
kennis geven. De aannemer is verplicht binnen acht
dagen na de ontvangst van dat schrijven aan de
directie mede te deelen, of de schuld door hem
wordt erkend en zoo ja, tot welk bedrag. Bij gebreke van antwoord binnen dien termijn wordt de
schuld geacht te worden erkend tot het gevraagde
bedrag.
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3. De kosten, die voor het Eijk voortvloeien uit
een door den aaMem&^iet-erkennen van de schuld,
bedoeld in het ’vooraend, komen voor rekening van
den aannemer en worden op de nog niet vervallen
betalingstermijnen ingehouden.
§ 36. Schaftlokalen.
Indien arbeiders op of bij het werk schaften en
in het bestek de beschikbaarstelling van een of meer
schaftlokalen is voorgeschreven, is de aannemer
verplicht voor elk dier lokalen een behoorlijk ingericht, verlicht en zindelijk gehouden, bij koude
weersgesteldheid voldoende verwarmd, verblijf voorzien van waschgelegenheid, de noodige tafels en
banken en ten minste een voldoende kookkachel met
brandvrij ingerichte goed trekkende rookgeleiding te
hunner beschikking te stellen. De inrichting van
dit lokaal en de noodzakelijkheid der verwarming
zijn aan het oordeel van de directie onderworpen.
§ 37. Privaten.
1. Voor de arbeiders moeten op het werk priva¬
ten en waterplaatsen tot genoegen van de directie
beschikbaar zijn. De privaten moeten doelmatig en
behoorlijk zijn geplaatst en ingericht en voldoende in
aantal zijn. De aannemer zorgt voor het schoonhouden en geregeld ruimen.
2. De in het eerste lid vermelde verplichting
geldt niet voor onderhoudswerken, tenzij dit in het
bestek wordt bepaald.
3. Van de in het eerste lid vermelde verplichting
kan voorts door de directie ontheffing worden verleend, indien de aard van het werk medebrengt, dat
niet gedurende langen tijd op dezelfde plaats of
sleohts door een gering aantal werklieden moet
worden gearbeid.
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§ 38.

Drinkwater.

1. De aannemer zorgt, dat op liet werk in
voldoende hoeveelheid deugdelijk drinkwater aanwezig is.
2. De directie is bevoegd liet drinkwater scheikundig en bacteriologisch te doen onderzoeken;
indien dit onderzoek tot afkeuring leidt, komen de
kosten voor rekening van den aannemer.
3. De in het eerste lid vermelde verplichting
geldt niet voor onderhoudswerken, tenzij dit in bet
bestek wordt bepaald, terwijl in gevallen als bedoeld
in het derde lid van § 37 ontheffing van die ver¬
plichting kan worden verleend.
§ 39.

Eerste hulp bij ongevallen.

1. De aannemer stelt voor de bij het werk verblijvende arbeiders en hunne bij liet werk verblijvende gezinnen kosteloos beschikbaar de door de
directie noodig geachte genees- en hulpmiddelen.
2. Wanneer de directie zulks verlangt, moet
steeds op het werk een persoon aanwezig zijn vol¬
doende ervaren in het verleenen van eerste hulp bij
ongevallen.
3. Wanneer in het bestek is voorgeschreven om
gedurende de uitvoering van het werk een verbandkist beschikbaar te stellen en omtrent den inhoud
dier kist in het bestek geen voorschriften zijn verstrekt, behoort zoodanige kist te bevatten:
4 Utermohlens snelverbanden n“. 1;
2
,,
n“. 2;
1
,,
snelverband n". 3;
5 pakjes Brunsche watten a 10 g.;
2 doosjes met 10 steriele vierkante compresjes
X 44 cm.;
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3 hydrophile windsels 5 m. lang en 6 cm. breed;
2
,,
,,
5 m. lang en 5 cm.
,, ;
1 katoenen windsel 5 m. lang en 8 cm. breed;
3 groote driekanten doeken (elk in papier verpakt) ;
8 rol vette watten 2/10;
2 houten platte spalken 45 cm. lang, 9 cm. breed
en 2 houten platte spalken 25 cm. lang en 9 cm.
breed;
3 bordpapieren spalken 45 cm. lang en 9 cm.
breed;
1 spoel kleefpleister 1 m. lang, 1 cm. breed;
1 platgeknopte knievormig gebogen verbandschaar
tevens kleerenschaar;
1 nagelborsteltje in aluminium doosje met opschrift op deksel; ,,na gebruik borstel uitkoken en
drogen, alvorens hem weer op te bergen” (kan des¬
noods met de zeep in ddn doos verpakt zijn);
1 stuk zeep in aluminium doosje;
2 kleine handdoeken;
1 stuk (ten minste 6 m.) grijs band op plankje;
12 veiligheidsspelden in doosje of op kaartje;
1 controleboekje.
4. De inhoud dezer kist moet uiterst zindelijk
worden gehouden en na gebruik onverwijid weder
worden aangevuld en, zoo dikwijls de directie dit
noodig oordeelt, door een door haar aan te wijzen
deskundige worden onderzocht. Deze doet van zijn
onderzoek schriftelijk blijken. De aannemer betaalt
de kosten van het onderzoek, indien daaruit blijkt,
dat de inhoud der verbandkist niet aan de voorschriften voldoet.
5. Op het werk en in de verblijven moet een
voldoend aantal biljetten, waarop de bij ongevallen
te verleenen eerste hulp op gemakkelijk te begrijpen
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wijze is besehreven en voor zooveel noodig door afbeeldingen is verduidelijkt, zijn opgehangen zoodanig, dat daarvan gemakkelijk kennis kan worden
genomen.
6. Indien gevaar voor verdrinking bestaat, moeten doelmatige middelen voor bet redden van drenIcelingen, als roeibooten, reddingsboeien, dreggen,
£'nz. op door de directie goed te keuren plaatsen
aanwezig zijn.
7. De in bet vijfde en zesde lid vermelde verplicbtingen gelden niefc voor onderboudswerken,
tenzij dit in bet bestek wordt bepaald, terwijl in
gevallen als bedoeld in bet derde lid van § 37 ontbeffing van die verplicbting kan worden verleend.
§ 40. Afsluiting van gebouwen.
1. Zoodra gebouwen onder dak zijn, zullen de
ruimten, die daarvoor volgens bet oordeel van de
directie in aanmerking komen, door den aannemer
moeten worden voorzien van afsluitingen.
2. De afsluitingen moeten op zoodanige wijze tot
genoegen van de directie worden gemaakt, dat zij
zooveel mogelijk bet toobten gedurende den werktijd
beletten en buiten de werktijclen ruime lucbtververscbing toelaten.
§ 41. Veiligheidsmaatregelen.
1. Onverminderd de verplicbting tot naleving
van de bestaande wettelijke veiligbeidsvoorscbriften
is do aannemOr gebouden alle maatregelen ter voorkoraing van ongevallen te nemen overeenkomstig de
aanwijzingen van de arbeidsinspectie of van de
directie.
2. De aannemer is verantwoordelijk voor de
deugdelijkbeid der bulpwerken, tenzij de samenstelling in bet bestek of door de directie is voorge-
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schreven, in welke gevallen hij alleen verantwoordelijk is voor de goede uitvoering en het deugdelijk
onderhoud.
§ 42.

Verdere bepalingen in het belang
van de arbeiders.
1. Winkelneringen mogen op de werkterreinen,
alsmede op de voor verblijf der arbeiders gebruikte
terreinen, niet worden gehouden zonder toestemming van de directie. Het is, tenzij hem zulks door
de directie uitdrukkelijk veroorloofd is, den aannemer
verboden zelf bij zulke neringen betrokken te zijn
of langs anderen weg met zijne werklieden handel
te drijven of bij zulk een handel belanghebbende te
zijn. Hij is verplicht te zorgen, dat zulke neringen
of zulk een handel niet gedreven worden door personen, die met eenig gezag of toezicht over de werk¬
lieden zijn belast.
2. De aannemer zorgt, dat op het werk, daaronder ook begrepen de keten en andere verblijven
van de arbeiders en de schaftlokalen met de daarbij
behoorende terreinen, geen sterke drank wordt verstrekt of gebruikt.
Artikel 9.
Voorschriften omtrent bouwstoffen,
afbraak, enz.
§ 43.

Eigendom van bouwstoffen en daaruit
vervaardigde voorwerpen.
1. Alle op of bij het werk op Eijksterrein aangevoerde bouwstoffen en daaruit vervaardigde voorwerpen worden, zoodra zij zijn goedgekeurd, eigen¬
dom van het Eijk, zonder dat het Eijk uit eenigen
hoofde voor de betaling dier bouwstoffen aan de
leveranciers aansprakelijk is.
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2. De aannemer wordt geacht zich te verbinden
alle bouwstoffen van de leveranciers te hebben gekocht onder uitdmkkelijke vooi'waarde, dat deze
afstand liebben gedaan van alle aanspraken, die zij
in voorkornende gevallen daarop zouden kunnen
doen gelden, en verklaren, dat zij de in bet eerste
lid bedoelde bouwstoffen, zoodra zij zijn goedgekeurd, als eigendom van liet Itijk beschouwen.
3. Bouwstoffen aangevoerd in fabrieken, werkplaatsen of op andere niet aan bet Eijk beboorende
terreinen, zoomede de daaruit vervaardigde voorwerpen, zullen evenzeer na goedkeuring eigendom
van bet Eijk zijn, indien de aannemer door overlegging van de noodige gezegelde en geregistreerde
verklaringen tot genoegen van de directie beeft aangetoond, dat de leveranciers of andere bij delevering
of vervaardiging betrokken personen afstand van die
bouwstoffen of voorwerpen bebben gedaan in den
zin als in bet tweede lid is omscbreven.
4. Bouwstoffen of voorwerpen, die ingevolge de
in deze paragraaf vervatte voorschriften Eijkseigendom zijn, mogen niet zonder toestemming van de
directie worden weggevoerd.
5. Bouwstoffen, die na de voltooiing van bet
werk zijn overgebleven, worden zonder verrekening
aan den aannemer teruggegeven, beboudens bet bepaalde in § 12.
§ 44. Verantwoordelijkheid voor de boimstoffen.
1. De aannemer is verantwoordelijk voor de voor
bet werk bestemde goedgekeurde bouwstoffen, alsmede voor de uit afbraak voortkomende oude bouw¬
stoffen, voor zoover deze aan bet Rijk verblijven.
2. Hij is verplicbt de in bet eerste lid bedoelde
bouwstoffen, die weggeraakt of bescbadigd zijn of
bij de bewerking onbruikbaar worden, te vervangen.

MINISTERIE VAN WATERSTAAT.
DIRECTIE VAN DEN WATERSTAAT.

De Minister van Waterstaat,
Heeft goedgevonden:
met ingang van 15 December 1936 de volgende
vi^ijziging aan te brengen in de bij beschikking van
23 Juni 1930, La. N., vastgestelde Derde Afdeeling
(Administratieve Bepalingen) van de Algemeene
Voorschriften voor de uitvoering en bet onderhoud
van werken onder bet beheer van bet Departement
van Waterstaat:
Artikel 10, Beslechting van geschillen, wordt ingetrokken en opnieuw vastgesteld als volgt:

Artikel 10.
Beslechting van geschillen.
§ 46.

Vaststelling van den toestand.

1. Indien de directie of de aannerner tijdens den
loop van bet werk met bet oog op de mogelijkheid
van een gesohil den toestand, waarin eenig onderdeel
van bet werk op zeker tijdstip verkeert, wenscbt
vast te stellen, kan zij of bij vorderen, dat die toe¬
stand gemeenscbappelijk wordt opgenomen en in
een in tweevoud op te maken en beiderzijds te
onderteekenen proces-verbaal wordt vastgesteld. Van
bet proces-verbaal is 4dn exemplaar bestemd voor
de directie en een voor den aannerner.
2. In geval van afkeuring van voorwerpen of
bouwstoffen kan elk der partijen vorderen, dat een
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of meer dier voorwerj^en of ueii in onderling overleg
getrokken monster nit de bouwstoffen, na door
beiden van haar zegel te zijn voorzien, tot na de
beslechting van het nit die afkeuring mogelijk voortvloeiende geschil wordt bewaard. De bewaring geschiedt alsdan ter plaatse door de directie te
bepalen.
§ 47.

Geschillen.

1. Alle geschillen, welke ook (daaronder begrepen
die, welke slechts door den der partijen als zoodanig
worden beschouwd), welke naar aanleiding van de
overeenkomst van aatmeining of van de overeenIfomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten
zijn, tusschen den aannemer en de directie ontstaan,
worden onderworpen aan het oordeel van het hoofd
van dienst, wiens beslissing bindend is, behoudens
beroei) op den Minister. Desverlangd bepaalt de
Minister een termijn, binnen welken het hoofd van
dienst zijne beslissing geven moet. Deze termijn kan
ambtshalve door den Minister verleiigd worden.
2. De termijn van beroep op den Minister bedraagt 30 dagen, te rekenen van den dag, waaroD de
beslissing van het hoofd van dienst ter kennis van
den aannemer is gebracht.
3. ^ Indien de aannemer zich met eenige door den
Miriister in beroep gegeven beslissing niet kan vereenigen, heeft hij de bevoegdheid te verlangen, dat
beslechting zal geschioden door een bindend advies,
te verkrijgen overeenkornstig de regelen, gegeven in
de statuten van den Eaad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven in Nederland.
4. Dezelfde bevoegdheid komt den aannemer toe,
mdien hij zich niet kan vereenigen met eenige be-
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het proces-verbaal is ebn exemplaar bestemd vo^
de directie en een voor den aannemer.
/
§ 47.

Geschillen.

/

1. Indien de aannemer zich niet kan vei^nigen
met het standpunt, in eenig opzicbt met batrekking
tot de uitvoering van de overeenkomst ofrvan betgeen daarmede samenhangt, door de dbreotie ingenomen, geeft hij daarvan zoo spo^g mogelijk
schriftelijk kennis.
/
2. Uiterlijk binnen een maand,/madat den aan¬
nemer het bestaan van een gesch^moet zijn gebleken, onderwerpt hij dit schriftel^ aan het oordeel
van het hoofd van dienst. He^^eschil moet echter
door den aannemer bij het h^fd van dienst schrif¬
telijk aanhangig zijn gema^t v66r de onderteekening van de deolaratie voo^aen laatsten termijn van
betaling en, indien het Mtrekking heeft op aangelegenheden, welke zicly voor de eerste oplevering
van het geheele werkyriebben voorgedaan, voor de
afsluiting door aannejner en directie van de afrekening van het tot ^ oplevering behoorende werk.
Aan een na die o^evering door de directie tot den
aannemer gericl^verzoek om zijne afrekening terzake in te zend^, moet door hem binnen zes weken
worden vold^n. Het hoofd van dienst zal zijne
voorloopige J^slissing binnen een maand mededeelen, waaronr de aannemer binnen veertien dagen bericht, of M zich al of niet bij deze beslissing neerlegt.
3. l^idt deze voorloopige behandeling niet tot
eene glossing, dan noodigt het hoofd van dienst
hemyzoo spoedig mogelijk schriftelijk nit binnen een
ma^d eene memorie in te dienen, houdende eene
zafeelijke uiteenzetting van het geschil en van hetj^en hij vordert, alsmede de motiveering van zijn
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§ 45.

Afbraalc.

1. De uit afbraak voortkomende oude bouwstoffen blijven liijkseigendom, voor zoover in bet bestek
de verwevking mocht zijn voorgesolireven of zij door
de directie voor het Eijk nog nuttig worden geoordeeld.
2. De in het eerste lid in de tweede plaats bedoelde oude bouwstoffen worden behoorlijk gesorteerd opgeborgen op de in het bestek bepaalde
plaatsen of bij gebreke van zoodanige bepaling op
door de directie aan te wijzen plaatsen binnen 200
m. van het werk verwijderd.
3. De overblijvende afbraak verblijft aan den
aannemer en moet desgevorderd, alvorens het nieuwe
werk aan te vangen, tot ten minste 200 m. van het
werk weggevoerd of ter aan te wijzen plaatsen opge¬
borgen worden.
4. Tenzij in het bestek daarvoor een bepaald bedrag wordt gesteld, wordt de waarde van de aan
den aannemer verblijvende afbraak volgens schatting van de directie, van den laatsten betalingstermijn ingehouden.

Artikel 10.
Beslechting van geschillen.
§ 46. Vastlegging van den toestand.
Indien de directie of de aannemer tijdens
loop van het werk met het oog op de mggeiijEh^d
van een geschil den toestand, wajjiM-'Senig onderdeel van het werk op zekentjjdsrttp'TCrkeert, wenscht
vast te leggen, kanzjj-^f'^ij vorderen, dat die toestand gemeen^cfeap^lijk wordt opgenomen en in
een inja*««€?^d op te maken en beiderzijds te on^^i+eekenen proces-verbaal wordt vastgeiegd. Van

MINISTERIE VAN WATERSTAAT.
DIRECTIE VAN DEN WATERSTAAT.

De Minister van Waterstaat,
Heeft goedgevonden:
met ingang van 15 December 1936 de volgende
wijziging aan te brengen in de bij beschikking van
23 Juni 1930, La. N., vastgestelde Derde Afdeeling
(Administratieve Bepalingen) van de Algemeene
Voorschriften voor de uitvoering en Let onderhoud
van werken onder liet beheer van het Departement
van Waterstaat:
Artikel 10, Beslecbting van gescliillen, wordt.ingetrokken en opnieuw vastgesteld als volgt:

Artikel 10.
Beslechting van geschillen.
§ 46.

VaststelUng van den toestand.

1. Indien de directie of de aannemer tijdens den
loop van het werk met het oog op de mogelijkheid
van een geschil den toestand, waarin eenig onderdeel
van het werk op zeker tijdstip verkeert, wenseht
vast te stellen, kan zij of hij vorderen, dat die toe¬
stand gemeenschai^pelijk wordt opgenomen en in
een in tweevoud op te maken en beiderzijds te
onderteekenen proces-verbaal wordt vastgesteld. Van
het proces-verbaal is e4n exemplaar bestemd voor
de directie en een voor den aannemer.
2. In geval van afkeuring van voorwerpen of
bouwstoffen kan elk der partijen vorderen, dat een
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of meer dier voorwerpen of eeu in onderling overleg
getrokken monster uit do bouwstoffen, na door
beiden van haar zegel te zijn voorzien, tot na de
besleohting van het uit die afkeuring mogelijk voortvloeiende geschil wordt bewaard. De bewaring gesoliiedt alsdan ter plaatse door de direotie te
bepalen.
§ 47.

Geschillen.

1. Alle geschillen, welke ook (daaronder begrepen
die, welke sleohts door een der partijen als zoodanig
worden beschouwd), welke naar aanleiding van de
overeenkomst van aanneming of van de overeenkomsten, welke daarvan bet uitvloeisel mochten
zijn, tussohen den aannemer en de direotie ontstaan,
worden onderworpen aan liet oordeel van het hoofd
van dienst, wiens beslissing bindend is, behoudens
beroep op den Minister. Desverlangd bepaalt de
Minister een termijn, binnen welken het hoofd van
dienst zijne beslissing geven moot. Deze termijn kan
ambtshalvo door den Minister verlengd worden.
2. De termijn van beroep op den Minister bedraagt 30 dagen, te rekenen van den dag, waarop de
beslissing van het hoofd van dienst ter kennis van
den aannemer is gebracht.
3. Indien de aannemer zich met eenige door den
Minister in beroep gegcven beslissing niet kan vereenigen, heeft hij de bcvoegdheid te verlangen, dat
beslechting zal geschieden door een bindend advies,
te verkrijgen overeenkomstig de regelen, gegeven in
de statute!! van den Kaad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven in Nederland.
4. Dezelfde bevoegdheid komt den aannemer toe,
indien hij zich niet kan vereenigen met eenige be-
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standpunt en verdere terzake dienstige toelichtingen/
aan welk verzoek door den aannemer moet word^
void a an.
/
4. Binnen twee maanden na de ontvangsy van
deze memorie maakt het hoofd van dienst nj eene
memorie van antwoord den aannemer zj^e met
redenen omkleede beslissing kenbaar. Teve^ vestigt
hi] de aandaeht op den in het zesde li^ gestelden
termijn.
/
5. De directie, die de aanwezighei^ van een verschil van opvatting onderstelt en ^ierin klaarheid
wil zien gebracht, lokt eene beha^eling als vorenbedoeld nit door haar standpuntXer zake den aan¬
nemer schriftelijk kenbaar te i^ken.
6. Neemt de aannemer aren genoegen met de
beslissing van het hoofd vay dienst of heeft hij een
dergelijke beslissing niet Innnen de hierboven genoemde termijnen ont'^ngen, dan heeft hij het
recht het geschil te on^rwerpen aan de uitspraak
van een Commissie vap Advies als bedoeld in § 48,
mits het besluit da^oe door hem aan het hoofd
van dienst schrift^jk wordt medegedeeld in het
eerste geval binn^ veertien dagen na de ontvangst
van diens beslis^g en in het tweede geval binnen
drie maanden
den dag, waarop hij die beslissing
uiterlijk had inoeten ontvangen.
7. Het ijj het zesde lid bedoelde recht geldt niet,
indien het^eschil betreft de weigering van de direc¬
tie om iamand als gemachtigde van den aannemer
of als ^deraannemer te erkennen, of het van het
werk ^eren of verwijderen van personen in dienst
van iflen aannemer, daaronder begrepen de erkende
on^raannemer, die zelf persoonlijk aan den arbeid
d^lneemt, zoomede de personen in dienst van den
^deraannemer.
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8. Niet inachtneming van de in het derde lid vay
deze paragraaf genoemde termijnen doet liet recM,
om eene Conimissie van Advies te vorderen, jterloren gaan.
/
§ 48.

Gommissie van Advies.

/

1. Eene Gommissie van Advies zal hi^taan uit
drie leden, van wie een wordt aangewe^a door den
Minister, e4n door den aannemer, t^vijl partijen
in onderling overleg het derde lid am^ijzen.
2. Het derde lid moet een re^tsgeleerde zijn,
tenzij partijen in onderling overl^ anders moohten
besluiten. Het derde lid treedt ^ als voorzitter der
Gommissie.
/
3. De nicest gereede par^ zal van de door haar
gedane benoeming van een Mu der Gommissie schriftelijk aan de wederjiartij^ennis geven binnen ddn
maand na de mededeeli^ van den aannemer, bedoeld in het zesde lid m&'o. § 47.
4. Blijft de wede/^artij in gebreke binnen een
maand na ontvang^van deze kennisgeving een lid
te benoemen en d^rvan schriftelijk mededeeling te
doen, zoo zal deyeerstgenoemde partij de benoeming
van de twee ^tbrgkende leden aan den kantonrechter te ’syCravenhage kunnen verzoeken, mits
haar verzoel/indienende binnen twee maanden, te
rekenen vtyi den dag van de kennisgeving van de
benoeming harerzijds.
5. Ii^ien partijen niet binnen een maand na de
benoej^ing van het tweede lid der Gommissie in
enduing overleg het derde lid aanwijzen, zal de
me^t gereede partij de benoeming van het derde
li^van den kantonreohter te ’s-Gravenhage kunnen
yerzoeken, mits haar verzoek indienende binnen
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9. De aannernor wordt geaclit uitdrukkelijk afstand te liebben gedaan van zijn reclit om voor de
beslecliting van de in dit artikel bedoelde gesclnllen
de tusschenkomst van den gewonen reohter in te
roepen.
§ 48.

Spoedgeschillen.

1. Met betrekking tot de beliandeling van spoed¬
geschillen, als bedoeld in artikel 22 van de statuten
van den Eaad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven
in Nederland, wordt van de bepalingen van § 47
afgeweken, voor zoover dit nit het hierna vermelde
volgt.
2. Op schriftelijk verzoek van den aannemer is
het hoofd van dienst bevoegd een spoedbeslissing te
geven. Van deze spoedbeslissing staat geen beroep
op den Minister open.
3. De aannemer heeft de bevoegdheid, bedoeld
in het derde lid van § 47, mits hij binnen 8 dagen,
nadat de spoedbeslissing te zijner kennis is gebracht, aan den Voorzitter van den Eaad van
Arbitrage bericht, dat hij van de bevoegdheid
gebruik maakt. Dit bericht moet hij aangeteekend
of telegrafisch geven.
4. Indien het hoofd van dienst het verzoek om
een spoedbeslissing te geven niet inwilligt, deelt hij
dit den aannemer mede en beslecht hij het geschil
overeenkomstig het eerste lid van § 47,
§ 49.

Voortzetting van het iverlc.

1. De aannemer is
het tot stand komen
geschil, op vordering
volgens haar. bevelen

gehouden, in afwachting van
van eene uitspraak in het
van de directie het werk
voort te zetten, bij gebreke
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slissing door den Minister naar aanleiding van de
overeenkomst van aanneming of van de overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mocliten
zijn, te zijnen aanzien anders dan in beroep gegeven.
5. _ Indien de aannemer van de in het derde of in
het vierde lid van § 47 bedoelde bevoegdheid gebriiik
maakt, deelt hij dit bij aangeteekend schrijven mede
aan den Voorzitter van den Eaad van Arbitrage. IDe
bevoegdheid vervalt, indien deze mededeeling niet
geschiedt binnen 30 dagen, nadat de beslissing van
den Minister ter kennis van den aannemer is gebracht. De Voorzitter van den Eaad van Arbitrage
beoordeelt, of de aannemer den termijn in acht heeft
genomen.
6. Het bindend advies verplieht sleehts tot het
doen van betalingen in geld. Het heeft de kracht
van een tusschen partijen gesloten overeenkomst,
ook wat de kosten betreft.
7. De aannemer, die een bindend advies vraagt,
is niet ontvankelijk in zijn vordering, in zoover deze
onderwerpen betreft, beslist in een beslissing van
het hoofd van dienst, waartegen hij niet tijdig
beroep bij den Minister heeft ingesteld, of beslist
in een beslissing van den Minister, vvaarover hij niet
tijdig een bindend advies heeft gevraagd.
8. De aannemer, die een geschil aan het oordeel
van het hoofd van dienst onderwerpt of anders dan
in beroep een beslissing van den Minister vraagt,
later dan 3 maanden nadat de directie haar standpunt inzake de eindafrekening schriftelijk te .zijner
kennis heeft gebracht, wordt niet ontvankelijk verklaard in hetgeen hij meer of anders vordert, dan
de hem aangeboden eindafrekening inhoudt.
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9. De aaimemer wordt goaclit uitdrukkelijk afstand to liebben gedaan van zijn recht om voor de
besleobting van de in dit artikel bedoelde gesehillen
de tusschenkomst van den gewonen reohter in te
roepen.
§ 48.

Spoedgeschillen.

1. Met betrekking tot de beliandeling van spoedgesehillen, als bedoeld in artikel 22 van de statuten
van den Eaad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven
in Nederland, wordt van de bepalingen van § 47
afgeweken, voor zoover dit uit bet hierna vermelde
volgt.
2. Op sobriftelijk verzoek van den aannemer is
bet hoofd van dienst bevoegd een spoedbeslissing te
geven. Van deze spoedbeslissing staat geen beroep
op den Minister open.
3. De aannemer heeft de bevoegdheid, bedoeld
in bet derde lid van § 47, mits hij binnen 8 dagen,
nadat de spoedbeslissing te zijner kennis is gebracht, aan den Voorzitter van den Eaad van
Arbitrage bericht, dat hij van de bevoegdheid
gebruik maakt. Dit bericht moet hij aangeteekend
of telegrafisch geven.
4. Indien bet hoofd van dienst bet verzoek om
een spoedbeslissing te geven niet inwilligt, deelt hij
dit den aannemer mede en beslecht hij het gesohil
overeenkomstig het eerste lid van § 47.
§ 49.

Voortzetting van het iverlt.

1. De aannemer is gehouden, in afwachting van
het tot stand komen van eene uitspraak in het
gesohil, op vordering van de direotie het werk
volgens haar bevelen voort te zetten, bij gebreke
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slissing door den Minister iiaar aanleiding van de
overeenkomst van aanneming of van de overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten
zijn, te zijnen aanzien anders dan in beroep gegeven.
5. ^ Indien de aannemer van de in het derde of in
het vierde lid van § 47 bedoelde bevoegdheid gebruik
maakt, deelt hij dit bij aangeteekend schrijven mede
aan den Voorzitter van den Eaad van Arbitrage. De
bevoegdheid vervalt, indien deze mededeeling niet
geschiedt binnen 30 dagen, nadat de beslissing van
den Minister ter kennis van den aannemer is gebracht. De Voorzitter van den Eaad van Arbitrage
beoordeelt, of de aannemer den termijn in acht heeft
genomen.
6. Het bindend advies verplicht slechts tot het
doen van betalingen in geld. Het heeft de kraoht
van een tusschen partijen gesloten overeenkomst,
ook wat de kosten betreft.
7. De aannemer, die een bindend advies vraagt,
is niet ontvankelijk in zijn vordering, in zoover deze
onderwerpen betreft, beslist in een beslissing van
het hoofd van dienst, waartegen hij niet tijdig
beroep bij den Minister heeft ingesteld, of beslist
in een beslissing van den Minister, waarover hij niet
tijdig een bindend advies heeft gevraagd.
8. De aannemer, die een geschil aan het oordeel
van het hoofd van dienst onderwerpt of anders dan
in beroep een beslissing van den Minister vraagt,
later dan 3 maanden nadat de directie haar standpunt inzake de eindafrekening schriftelijk te .zijner
kennis heeft gebracht, wordt niet ontvankelijk verklaard in hetgeen hij meer of anders vordert, dan
de hem aangeboden eindafrekening inhoudt.
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twee maanden, te rekenen van den dag der kenni^
geving van de benoeming van het tweede lid. /
6. De uitspraak van den kantonrechter is /oor
partijen bindend.
/
7. In de gevallen, bedoeld in het zevend^id van
§ 50 en in het tweede lid van § 54 zulleryde leden
der Commissie, tegen wier advies beroe^is aangeteekend of wier advies is vernietigd, ge^lid kunnen
zijn van de nieuwe Commissie.
/
§ 49. Wraliing. /
1. De leden van een Commissiyiiunnen gewraakt
worden om dezelfde redenen al^rechters, zoomede
indien zij in dienst zijn van e^ van de partijen of
haar binnen het laatste jaar^gen vergoeding diensten bewezen of leveringeiy^gedaan hebben, of op
eenige wijze bij haar we^aamheden geldelijk belang hebben gehad.
/
2. De redenen vaiyvvraking worden beoordeeld
door de Arrondissenftntsreehtbank te ’s-Gravenhage; haar uitspraal^is voor partijen bindend.
3. Een vorderiog tot wraking moet worden ingesteld binnen eeiD'maand na de beno'feming van de
Commissie, ten^j de redenen of de aanleiding tot
wraking eerst iia dat tijdstip mochten zijn ontstaan.
4. Wordyeen lid der Commissie bij gerechtelijke
uitspraak ^wraakt, dan zal in zijn vervanging zoo
spoedig ^gelijk worden voorzien op de wijze, als
voorgesonreven in § 48.
5. ^mdien ddn van de leden van eene Commissie
vanymivies gedurende drie maanden verhinderd is
ge'a^st om aan de werkzaamheden van die Comi^sie deel te nemen, kan elke partij vorderen, dat
«Rt lid wordt vervangen.
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§ 50. Onderzoek van de Cornmissie.
1. Als grondslag voor het onderzoek neemt
Commssie de uiteenzetting van het geschii zooafs
die wordt aangetroffen eenerzijds in de meniOTie
van den aannemer en anderzijds in de memoris^^an
antwoord van het hoofd van" dienst, beide bMoeld
in § 47, alsmede de tusschen partijen ter z&e van
het werk gesloten overeenkomsten. Zijy^rbiedigt
voorts de beslissingen, welke in geschi^n betreffende de overeenkomsten, waaruit het kiij haar aanhangige geschii is voortgevloeid, ree^ bindend gegeven zijn.
Y
2. Zij oordeelt als goede mann^ naar billijkheid
en bij meerderheid van stemme^zonder dat nit de
beslissing van het gevoelen djY leden afzonderlijk
mag blijken.
/
3. Partijen zijn bevoeg^het geschii schriftelijk
en rnondeling nader bij de^ommissie toe te lichten.
bchriftelijke toelichting i^schiedt door hot indienen
van een of twee meimmen, zulks ter beoordeeling
door de Commissie.^ij de mondelinge toelichting
Imnnen partijen zi^ doen vergezellen van raadslieden; zij kunri^ getuigen en deskundigen bijbrengen.
/
4. De Comoiissie kan zich eigener beweging van
toelichting vowzien.
5. De v/(wrzitter bepaalt de termijnen voor het
indienen ykn memorien en voor de mondelinge toelichtingy^pdat het onderzoek met bekwamen spoed
verloonc.
6. /Het advies der Commissie is met redenen omkl^ en voor partijen bindend, ongeacht het bej^lde in het zevende lid van deze paragraaf en in
eet geval van § 54.
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waarvan daarin voor zijne rekening wordt voorzien,
behoudens de verrekening, die het gevolg moeht zijn
van bedoelde uitspraak.
2. Voor zoover de uitkeering van eenigen termijn
van betaling vertraging zou ondervinden in verband
met een aanhangig geschil, zal de directie tot zoodanige betaling overgaan, als zij in verband met den
stand van het werk en het bedrag barer tegenvorderingen toelaatbaar zal aohten. Zoodanige betaling
zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als
bewijs van de erkenning door de directie van eenig
recht van den aannemer.
§ 50.

Nietigverhlaring van het advies.

Indien bij rechterlijk gewijsde een uitspraak geheel
of gedeeltelijk niet-bindend of nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil,
voor zoover het onbeslist is gebleven, opnieuw bij
bindend advies als bedoeld in dit artikel te doen
beslechten. De vordering is niet-ontvankelijk, wanneer zij bij den Voorzitter van den Eaad van Arbi¬
trage wordt aanhangig gemaakt later dan 3 maanden na het in kracht van gewijsde gaan der rechterlijke uitspraak.
’s-Gravenhage, 26 November 1936.
De Minister voornoemd,
VAN LIDTH DE JEUDE.
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7. Indien in het bestek de mogelijkheid is ge/
Dpend om — in afwijking van bet bepaalde
bet zesde lid van deze paragraaf •—• van de uitsp^ak
der Commissie in beroep te komen, zal in bet l^stek
mede de nadere regeling van dit beroep^worden
voorzien.
/
8. De aannemer wordt geacht afstan^te hebben
gedaan van zijn recht om voor de besieohting van
een geschil de tusscbenkomst van^en gewonen
rechter in te roepen.
/
9. In bet advies wordt vastge^xeld, welk bedrag
aan de Commissie moet worder^etaald aan kosten,
met inbegrip van verscbottep/ honoraria, reis- en
verblijfkosten, enz., alsm^e ten laste van welke
partij die kosten komen
hoe deze over de partijen worden verdeeld. /
10. Van het in tw^voud op te maken advies
doet de Commissie M aangeteekend schrijven aan
elk der partijen q&a exemplaar, zoomede drie afschriften, toekoro^.
§ 51.

^eschillen op korten termijn.

1. Geschdlen aangaande:
a. afkeying van bouwstoffen of werk, en
b. de/uitspraak der directie ten aanzien van
eenige /verrichting of levering, welke volgens de
duideJ4]^ke bewoordingen van het bestek ter keuze,
namr' aanwijzing, of tot genoegen van haar moet
ge^hieden, worden beslecht als hieronder is aangegeven.
2. Indien de aannemer geen genoegen neemt
met een afkeuring of een uitspraak, als in het eerste
lid bedoeld, heeft hij het recht om binnen twee
dagen, nadat die afkeuring of uitspraak te zijner
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kennis moet zijn gekomen, sehriftelijk de beslissin^
te vragen van het hoofd van dieiist. Deze ma^kt
zijn besluit als ,,beslissing van geschil” binnenyvier
dagen sehriftelijk aan den aannemer kenba^ De
termijn begint tegen den aannemer niet teydoopen
dan na schriftelijke waarschnwing door de yairectie,
dat de aangelegenlieid onder deze paraa^aaf valt,
en evenmin tegen het hoofd van dienet dan na
zoodanige waarschnwing door den aannfemer,
3. Neemt de aannemer geen gedoegen met de
beslissing van het hoofd van dien^ij dan heeft hij
het recht het geschil te onderwarpen aan de uitspraak van een Commissie van yidvies, als bedoeld
ill § 48, mits het besluit daartye door hem aan het
hoofd van dienst schriftelijl/ wordt medegedeeld
binnen een week na de oOxvangst van diens be¬
slissing.
/
4. De aannemer zalyfle aanwijzing bij voorbaat
kunnen vorderen van aen Commissie, aan welke de
behandeling van mogelijke geschillen, als in deze
paragraaf bedoeld, sral worden opgedragen.
5. De aannemar legt bij de mededeeling, bedoeld
in het vierde li^ eene memorie in tweevoud over,
waarin hij aan^eft, om welke redenen hij met de
beslissing vaivDiet hoofd van dienst geen genoegen
neemt en ws4ke uitspraak hij ter zake van de Com¬
missie verhoigt.
6.
hoofd van dienst doet binnen e6n week
na de iOntvangst van het stuk zijne memorie van
antw^rd in tweevoud aan den aannemer toekomen.
l/ De Commissie zal moeten uitspreken, of door
dy'bestreden afkeuring of uitspraak van den aan^mer meer gevorderd wordt dan met het op rede-
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lijke wijze uitvoeren van het bestek vereenigbaar
8. Overigens is § 47 te dezen toepasselijk. /
§ 52.

Kosten der Commissie.

/

Voordat de Commissie met hare werkzaanmeden
aanvangt, stelt de aannemer ter bestrijdmg van
hare kosten een door de Commissie geraai^d bedrag
op door haar aangegeven wijze te barer Mschikking.
De Commissie kan, alvorens hare w^zaamheden
voort te zetten, dat bedrag nader /erhoogen, in
welk geval voor het bedrag van dey^erhooging hetzelfde geldt. Nadat de Commissie ^ar adyies heeft
uitgebracht, zal van een en andeyverrekening plaats
hebben.
/
§ 53.

Voortzetting ■mn het werh.

1. De aannemer is gehmftlen, in afwachting van
het tot stand komen van /ene uitspraak in het gesohil ojo vordering van
directie het werk volgens haar bevelen voort^e zetten, bij gebreke waarvan daarin voor zijiK rekening wordt voorzien,
behoudens de verr^ening, die het gevolg mooht
zijn van bedoelde ^tspraak.
2. Voorzooveivme uitkeering van eenigen termijn
van betaling vejrtraging zou ondervinden in verband
met een aanlymgig geschil, zal de directie tot zoodanige betahng overgaan, als zij in verband met
den stand ^n het werk en het bedrag barer tegenvorderingan toelaatbaar zal achten. Zoodanige betaling zal >net in het geding kunnen worden gebruikt
als be^^s van de erkenning door de directie van
eenigy/echt van den aannemer.
/
/I.

§ 54.
Indien

Vernietiging van het advies.
een

der

partijen meent gronden te
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bebben om de iiitspraak door den rechter te dopn
vernietigen, zal de dagvaarding, daartoe streW^iskde,
moeten worden uitgebracht binnen drie or^anden,
nadat zij van de uitspraak heeft kenm^^-^Sregen of
-— ingeval hare aantasting wordt..,g^rond op bedrog — binnen drie maanden ndf^en dag, waarop
zij bet bedrog ontdekt beefj>'^
2. Indien bij rechtejd^ gewijsde eene uitspraak
van een Commissin^^n Advies mooht worden vernietigd, heeft i^jidr der partijen bet recbt, omschreven in hetz«Me lid van § 47, terwijl dan de termijn vm,,ff^rtien dagen, aldaar genoemd, aanvangt
metd^n dag, waarop de recbterlijke uitspraak is

gasrjnien.

Behoort bij beschikking van den Minister van
Waterstaat van 23 Juni 1930 La. N, Directie van
den Waterstaat.
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