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INLEIDING 

Het Hoofd van het Bureau Aanleg, Beheer en Onderhoucl van Vlieg
velden en het hoofd van een arrondissement van dit bureau hebben 
voor de toepassing van dit reglement dezelfde bevoegdheid als onder
scheidenlijk een genie-commandant en een eerstaanwezend-ingenieur. 

Indien in een garnizoen geen korpsen of zelfstandige onderdelen zijn 
gelegerd, kan door de bevelhebber in de militaire afdeling worden be
paald, dat het garnizoen tijdelijk deel uitmaakt van een naastliggend 
garnizoen (zie noot 1 bij L.O. lll van 1951). 

Het Kazerneringsreglement voor het ·wapen der Koninklijke Mare
chaussee werd bij legerorder ingetrokken. 
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Artikel 1. 

Het beheer van alle tot militaire doeleinden bestemde of daartoe ge- Beheer 

bruikt wordende gebouwen, werken, gronden, wateren, wegen, bruggen, 
beplantingen enz., of gedeelten daarvan, die door of van wege het 
Ministerie van Oorlog worden onderhouden, (hierna verder aangeduid 
met: ,,militaire gebouwen enz.") is opgedragen aan de eerstaanwezend
ingenieurs der Genie. 

Gehuurde gebouwen en gebouwen, welke door andere lichamen ter 
beschikking van het Ministerie van Oorlog zijn gesteld, doch niet door 
of vanwege het Ministerie van Oorlog worden onderhouden en dus niet bij 
de eerstaanwezend-ingenieurs in beheer zijn, worden beschouwd als niet
militaire gebouwen. 

Dit reglement is in zijn geheel van toepassing op militaire gebouwen enz. 
en voor zoveel betreft het gestelde in art. 2 (woningen), art. 3 (3e en 4e 
lid), art. 12, art. 13, art. 14, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21 (4e 
lid), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 28, art. 30, art. 32, art. 
34, art. 35, art. 37 en 38, eveneens, voor zoveel mogelijk, op niet-militaire 
gebouwen, gehuurde, of door andere lichamen beschikbaar gestelde 
gronden. 

Het beheer omvat het onderhouden, herstellen, wijzigen en verbeteren, 
alsmede het toezien op de wijze van gebruiken van de bovenbedoelde 
militaire gebouwen, enz. 

Autoriteiten, niet tot de Genie behorende, zijn niet bevoegd aan het 
personeel van die dienst bevelen te geven tot het doen verrichten van 
werkzaamheden aan militaire gebouwen enz. 

Voor het beheer van het kazernerin_gsmaterieel (meubilair enz.L 
,,wordt verwezen naar het "Voorschrift op het Beheer en de Verant
woording van het Materieel van het Directoraat Gebouwen, Werken en 
Terreinen. (Voorschr. Beh. D. G. W. T.-mat.). (Boekwerk nr ......... "). 1)" 

.!!;ven genoemd voorschrift is niet van toepassing op het Kazernermgs
materieel, bestemd voor de Koninklijke Luchtmacht. 

Artikel 2. 

Voor het overgeven aan hoofden van militaire inrichtingen, aan mili
taire autoriteiten en aan garnizoenscommandanten van militaire ge
bouwen enz. die nog niet in gebruik zijn geweest en derhalve geacht wor
den in gebruik te zijn bij de daarbij betrokken genie-autoriteit, wordt een 
machtiging vereist van de Directeur Gebouwen, Werken en Terreinen, 
die zo nodig in overleg treedt met de Chef van de Generale Staf, voor 
zover betreft de militaire gebouwen enz., bestemd voor de korpsen of 
zelfstandige onderdelen van de Koninklijke Landmacht en met de Chef 
van de Luchtmachtstaf, voor zoveel betreft de militaire gebouwen, enz., 
bestemd voor de Koninklijke Luchtmacht. 
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De overgave geschiedt als hierna is beschreven. 
1. De militaire gebouwen enz., bestemd voor de in onderstaande staat 

vermelde militaire inrichtingen, met de woningen voor gehuwden, die 
deel uitmaken van over te geven gebouwen of gelegen zijn op over te 
geven gronden en bestemd zijn voor personeel, dat aan die inrichtin
gen verbonden is, worden "in gebruik" overgegeven aan de in kolom 3 
van die staat bij elk dier inrichtingen vermelde hoofden, die de wo
ningen "ter bewoning" overgeven aan hen, voor wie zij bestemd zijn. 

2. De militaire gebouwen enz. , bestemd voor het Directoraat Materieel 
Landmacht worden, voor zoveel voor de algemene leiding bestemd, 
,,in gebruik" overgegeyen aan de Directeur en overigens met de bij
behorende woningen voor gehuwden " ter beschikking" overgegeven 
aan de hoofden van de afdelingen Materieel, Intendance, Verbindings
middelen en de Voorzitter van de Commissie voor Proefneming, en 
door deze autoriteiten "in gebruik" gegeven aan de door hen aan te 
wijzen magazijnbeheerders, chefs van werkplaatsen, beheerders van 
parken enz. , hierna aangeduid als "aangewezen beheerders" , zulks 
met dien verstande, dat woningen "ter bewoning" worden overgegeven 
aan hen, voor wie zij bestemd zijn, en dat de militaire gebouwen enz. , 
welke niet aan aangewezen beheerders worden overgegeven, geacht 
worden " in gebruik" te zijn bij genoemde hoofden en genoemde voor
zitter. 

3. De militaire gebouwen enz. , bestemd voor de Technische Dienst , 
voor opslag van mobilisatiegoederen, voor de dienst der Intendance, 
worden met de bijbehorende woningen voor gehuwden " ter beschik
king" overgegeven onderscheidenlijk aan de Inspecteur van de 
Technische Dienst, de bevelhebber in de betrokken militaire af
deling, de Inspecteur der Intendance, en voor zoveel niet bestemd 
voor algemeen gebruik, door deze autoriteiten "in gebruik" gegeven 
aan de door hen aan te wijzen magl zijnbeheerders, chefs van werk
plaatsen, beheerders van parken enz., hierna aangeduid als "aange
wezen beheerders", zulks met dien verstande, dat woningen voor ge
huwden "ter bewoning" worden overgegeven aan hen, voor wie zij be
stemd zijn, en dat de militaire gebouwen enz. , welke niet aan aange
wezen beheerders worden overgegeven, geacht worden "in gebruik" 
te zijn bij genoemde autoriteiten. 

4. De militaire gebouwen enz. , bestemd voor de Koninklijke Marechaus
see worden "ter beschikking" overgegeven aan de divisiecomman
danten en door deze, voor zoveel niet voor algemeen gebruik bestemd, 
"in gebruik" overgegeven aan de districtscommandanten, zulks met 
dien verstande, dat de woningen voor gehuwden door de divisie- en 
districtscommandanten " ter bewoning" worden overgegeven aan hen 
voor wie zij bestemd zijn, en dat de militaire gebouwen enz., welke 
niet door de divisiecommandanten worden overgegeven, geacht wor
den bij hen "in gebruik" te zijn. 
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5. De militaire gebouwen enz., in beheer bij het Bureau Aanleg, Beheer, 
Onderhoud Vliegvelden en bestemd voor de Luchtmachtstaf, worden, 
voor zoveel voor de algemene leiding bestemd, ,,in gebruik" overge
geven aan de Chef van de Luchtmachtstaf en overigens met de bij
behorende woningen voor gehuwden "ter beschikking" overgegeven 
aan het Commando Luchtverdediging, het Commando Tactische 
Luchtmacht, het Commando Luchtvaartopleidingen of het Comman
do Depots Materieel Luchtmacht en door deze autoriteiten "in ge
bruik" overgegeven aan de door hen aan te wijzen commanderende 
officieren, zulks met dien verstande, dat woningen "ter bewoning" 
worden overgegeven aan hen, voor wie zij bestemd zijn, en dat de 
militaire gebouwen enz., welke niet aan commanderende officieren 
worden overgegeven, geacht worden " in gebruik" te zijn bij de ge
noemde commando's. 

6. De militaire gebouwen enz., in beheer bij het Bureau Aanleg, Beheer, 
Onderhoud Vliegvelden, en bestemd voor de dienst van de Directeur 
Materieel Luchtmacht, worden, voor zoveel voor de algemene leiding 
bestemd, ,,in gebruik" en overigens met de bijbehorende woningen 
voor gehuwden "ter beschikking" overgegeven aan die directeur, die 
de door hem overgenomen militaire gebouwen, enz., ,,in gebruik" 
overgeeft aan de door hem aan te wijzen magazijnbeheerders, chefs 
van werkplaatsen, enz., hierna aangeduid als "aangewezen beheer-

ders", zulks met dien verstande, dat woningen voor gehuwden "ter 
bewoning" worden overgegeven aan hen, voor wie zij bestemd zijn, 
en dat de militaire gebouwen enz., welke niet aan aangewezen be
heerders worden overgegeven, geacht worden " in gebruik" t e zijn bij 
genoemde directeur. 

7. Voor zo-veel hiervoor niet ~der~ ~s, ?.fit~lg14 :,~~e~ di J!;'!i~'..tire ge
bouwen, enz. , bestemd voór)ä"'korpsen o1 zelfstanaige onderdelen 
van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht of 
bestemd voor gezamenlijk of algemeen gebruik, alsmede de woningen 
voor gehuwden, voor zoveel niet bestemd voor de dienst of de huis
vesting vr,n personeel van de dienst der genie, ,,ter beschikking" over
gegeven aan de garnizoenscommandant. 

8. Alle niet volgens het onder 1-7 bepaalde "in gebruik" of " ter be
schikking" overgegeven militaire gebouwen enz. worden geacht 
"in gebruik" te zijn bij de eerstaanwezend-ingenieur, die de woningen 
voor gehuwden, bestemd voor het personeel van de dienst der genie 
,,ter bewoning" overgeeft aan hen, voor wie zij bestemd zijn . 

9. De door de garnizoenscommandant "ter beschikking" overgenomen 
militaire gebouwen enz., niet bestemd voor gezamenlijk of algemeen 
gebruik, worden met de woningen voor gehuwden, die deel uitmaken 
van die gebouwen of gelegen zijn op de gronden en bestemd zijn voor 
personeel, dat tot het korps of onderdeel behoort, overeenkomstig hun 
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Ontruiming van 
militaire gebou
wen enz. 

bestemming en in verband met de ster)...J.~n,,,i!JJJ,f9l_Y,!i_~~Y_,l~ey,f}.. 
aan de commanderende officieren vanfd'ëlrnrpsen of zelfstandig ge
detacheerde onderdelen. De overige militaire gebouwen enz., worden 
worden geacht "in gebruik" te zijn bij de garnizoenscommandant zelf. 

10. De woningen voor gehuwden, ,,in gebruik" bij de garnizoenscomman
dant en de commanderende officieren van korpsen of onderdelen, 
worden door deze autoriteiten "ter bewoning" overgegeven aan hen, 
voor wie zij bestemd zijn. 

11. Voor de toepassing van de hierna volgende bepalingen van dit regle
ment wordt aangenomen, dat het overgeven en overnemen van alle 
militaire gebouwen enz. heeft plaats gehad volgens het gestelde 
onder 1-10 van dit artikel, ook al is dit niet het geval geweest. 

12. Voor de niet militaire gebouwen wordt verwezen naar ad artikel 
59 - § 1 Reglement van Administratie. 

ä Hoofden van 
Autoriteiten, bedoeld in Militairen inrichtigen 1 ) de militaire 

~ inrichtingen de art. 11, 22 en 23 

1 Militaire hospitalen en gebou- Chefs Inspecteur van de Genees-
wen en lokalen in gebruik kundige Dienst der Ko-
bij de Geneeskundige Dienst ninklijke Landmacht. 
in de onderscheidene garni-
zoenen 

2 Rijksmagazijn voor geneesmid- Directeur Als voren. 
delen 

3 Artillerie-schietkamp Commandant Inspecteur der Artillerie. 

4 Infanterie-schietkamp Commandant Inspecteur der Infanterie. 

5 Hogere Krijgsschool Directeur Directeur. 

6 Koninklijke Militaire Academie Gouverneur Gouverneur. 

Artikel 3. 
De garnizoens-commandanten en andere autoriteiten kunnen hetgeen 

door hen volgens artikel 2 "ter beschikking" is overgenomen door op
volgende "gebruikers" aan elkaar doen overgeven. De overeenkomstige 
bevoegdheid, voor wat aangaat het door opvolgende "bewoners" aan 
elkaar doen overgeven van woningen voor gehuwden, bezitten de autori
teiten, bij wie de woningen volgens artikel 2 "in gebruik" zijn. 

Overigens moeten alle van de eerstaanwezend-ingenieurs "ter be
schikking" of "in gebruik" overgenomen militaire gebouwen enz., die 
ontruimd worden, wanneer die ontruiming niet van tijdelijke aard is, 
wederom aan hen worden overgegeven. 

1 ) Ter voorkoming van misverstand wordt erop gewezen, dat in deze staat 
bepaalde en dus niet alle militaire inrichtingen zijn opgenomen. 
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Als algemene regel geldt, dat het ontruimen van rijkswoningen (zowel 
ambts- als dienstwoningen) door personeel, dat met pensioen of wacht
geld gaat, of wel op andere wijze de dienst verlaat, moet geschieden uiter
lijk op de dag, waarop de bewoner op een der vorenvermelde wijzen de 
dienst verlaat. 

Toewijzing van een andere rijkswoning mag alleen geschieden wanneer 
dit tengevolge van woningnood en dergelijke omstandigheden bepaalde
lijk nodig wordt geacht. 

Artikel 4. 
Aanvragen tot het "ter beschikking" of "in gebruik" verkrijgen van 

militaire gebouwen enz., die ontruimd zijn of zullen worden, moeten 
langs de hiërarchieke weg tot de Minister van Oorlog worden gericht. 

De aanvragen van de Korpsen of zelfstandige onderdelen der Konink
lijke Landmacht worden ingediend door tussenkomst van de Chef van 
de Generale Staf. 

Na daartoe verkregen machtiging geschiedt de overgave op dezelfde 
wijze, als beschreven in artikel 2. 

Artikel 5. 

Aanvragen tot 
het ter beschik
king of in ge
bruik verkrijgen. 

De eerstaanwezend-ingenieurs zijn bevoegd militaire gebouwen Tijdeliikin 

enz. op aanvrage van de commanderende-officier van een korps of het gebruikgeven. 

hoofd of de aangewezen beheerder van een militaire-inrichting, overeen-
komstig hun bestemming, ,,tijdelijk" in gebruik te geven aan de comman-

' danten van afdelingen, tot het houden van oefeningen dan wel tot het 
verrichten van werkzaamheden, tot huisvesting of als bergruimte. 

Eveneens zijn zij bevoegd lokalen in verdedigingswerken, die niet 
tot het bergen van munitie of andere voorwerpen zijn bestemd tot dat 
doel "tijdelijk" in gebruik te geven, indien en zolang de daarvoor be
stemde magazijnen te vochtig zijn of herstelling behoeven, of daartoe 
te klein zijn. 

Een en ander alleen dan, wanneer de daaraan eventueel verbonden 
kosten uit de beschikbar~ middelen kunnen worden bestreden. 

Artikel 6. 
In spoed vereisende gevallen, waarin geen gelegenheid bestaat tot het 

afwachten van de beslissing van het bevoegd gezag, zijn de officieren 
of andere militaire of burger-ambtenaren der Genie, met het onderhoud 
belast, wanneer 's Rijks belang dat vordert, bevoegd tot het "voorlopig" 
onmiddellijk in gebruik geven van de onder hun toezicht staande militaire 
gebouwen, enz., op aanvrage van elke militaire autoriteit. Van deze in
gebruikgeving moet onmiddellijk kennis worden gegeven aan de daarbij 
betrokken eerstaanwezend-ingenieur. 

,. Artikel 7. 

Voorlopig in 
gebruik geven. 

Van het overgeven en overnemen van militaire gebouwen enz., Wijze van over

volgens de artikelen 2, 3 en 4, met uitzondering van het "ter bewoning" ~:~in~" over-
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OYergave van: 

Eerstaanwezend-inge
nieur aan Garnizoens
commandant of aan 
Hoofd van een mil. in
richting, genoemd in 
de staat van art. 2. 

Garnizoens-comman
dant aan commande
rende officieren van 

:' ,,basise~heden", 
0

- ---à~...,.....,.._,.,.._OJ.c;.lt. 

Commanderende offi
cieren onderling. 

Processen-verbaal 

Bestemming 
In te zenden 

langs hiërarchieke 
weg door: 

Minister van Oorlog (Directoraat Eerstaanwezend-
G. W'. T, ). ingenieur. 

Genie-commandant. 
Eerstaanwezend -ingenieur. 
Garnizoenscommandant. 
Hoofd van de mil. inrichting. 
Autoriteit, genoemd in kolom 4 Autoriteit, die 

van de staat van art. 2, voor zo- overneemt. 
·veel niet dezelfde als die ge-
noemd in kolom 3. 

Bevelhebber in de mil. afdeling. 
:Ned. Terr. Bevelhebber. 

Eerstaanwezend-ingenieur. 
Garnizoenscommandant. 
Commanderende officier. 
Bevelhebber in de mil. afdeling. 
Ned. Terr. Bevelhebber. 

Eerstaanwezend -ingenieur. 
Garnizoens-commandant. 
De comm. officier. die overgeeft. 
De comm. officier, die overneemt. 
Bevelhebber in de mil. afdeling. 
Ned. Terr. Bevelhebber. 

Garnizoens-com
dant. 

Commanderende 
officier. 

De comm. officier, 
die overgeeft. 

De comm. officier, 
die overneemt. 

Eerstaanwezend-inge- ::\-Iinister van Oorlog (Directoraat Eerstaanwezend-
nieur aan Directeur G.W.T.). ingenieur. 
Mat. Landmacht, Genie-commandant. 
Hoofden afdelingen Eerstaanwezend-ingenieur. 
Directoraat ::vrat. Autoriteit, die overneemt. 
Landmacht, inbegre- Garnizoenscommandant. Autoriteit, die 
pen Voorz. commissie Bevelhebber in de mil. afd. overneemt. 
van proefneming, Ned. Terr. Bevelhebber. 
Insp. Techn. Dienst, : 
bevelhebber in de mil. ! 
afd. (opslag mob. goe-
deren), Insp. der In-
tendance. 

Hoofden afdelingen Di
rectoraat Mat. Land
macht, inbegrepen 
Voorz. commissie ya,1 
proefneming, Insp. 
Techn. Dienst, bevel
hebber in de mil. afd. 
(opslag mob. goede-
ren}, Insp. der Inten-
dance aan aangewe-
zen beheerder. 1 
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Eerstaanwezei1d-ingenieur. 
Autoriteit die overgeeft. 
Aangewezen beheerder. 
Garnizoens-commandant. 
B evelhebber in de mil. afdeling, 
Ned. Terr. Bevelhebber. 

Autoriteit. die 
overgeeft. 

Oyergave van: 

Eerstaanwezend-inge
nieur aan divisie 
commandanten der 
Kon. M{l.rechaussi·e. 

Divisie-commandant d r 
Kon. Marechaus,
aan districts-com
mandant. 

Hoofd arrondissemet.
van (c.q. Hoofd ,·an 
Bureau aanleg, be
heer, onderhoud 
vliegvelden aan _ 
Luchtmachtstaf or 
onderdelen hien·an. 

Commando Luchtver -
diging, Co. Tactis a 
Luchtmacht, Co. 
Luchtvaartopleidit,:: 
en Co DepotsMateri, 
Luchtmacht, aan 
commanderende off · 
eieren. 

Hoofd arrondissement 
van (c.q. Hoofd ;-an 
Bureau aanleg, 
heer, onderhoud Yli•''.:· 
velden aan Direct-•ur 
:Materieel Luchtma ·h 

Directeur Materieel 
Luchtmacht aan aan
gewezen beheerder,;. 
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Overgave van: 

Eerstaanwezend-inge
nieur aan divisie
commandanten der 
Kon. M1;1,rechaussee. 

Processen-verbaal 

Bestemming 
In te zenden 

langs hiërarchieke 
weg door: 

Minister van Oorlog (Directoraat Eerstaanwezend-
G. W. T. ). ingenieur. 

Geniecommandant. 
Eerstaanwezend-ingenieur. 
Divisie-commandant. 
Commandant der Kon. 

chaussee. 
Garnizoens-commandant. 
Bevelhebber in de mil. afd. 
Ned. Terr. Bevelhebber. 

Mare- Divisie-comman
dant. 

Divisie-commandant der Eerstaanwezend-ingenieur. Divisie-comman
dant. Kon. Marechaussee Divisie-commandant. 

aan districts-com
mandant. 

Hoofd arrondissement 
van (c.q. Hoofd van) 
Bureau aanleg, be
heer, onderhoud 
vliegvelden aan 
Luchtmachtstaf of 
onderdelen hiervan. 

Commando Luchtverde
diging, Co. Tactische 
Luchtmacht, Co. 
Luchtvaartopleiding 
en Co Depotsllfaterieel 
Luchtmacht, aan 
commanderende offi
cieren. 

Hoofd arrondissement 
van (c.q. Hoofd van) 
Bureau aanleg, be
heer, onderhoud vlieg
velden aan Directeur 
Materieel Luchtmacht 

Directeur l\Iaterieel 
Luchtmacht aan aan
gewezen beheerders. 

Districtscommandant. 
Garnizoens-commandant. 
Bevelhebber in de mil. afd. 
Ned. Terr. Bevelhebber. 

Minister van Oorlog 
(Directoraat G.W.T.). 

Chef Luchtmachtstaf. 
Autoriteit, die overgeeft. 
Autoriteit, die overneemt. 
Garnizoenscommandant. 
Bevelhebber in de mil. afdeling. 
Ned. Terr. Bevelhebber. 

Chef Luchtmachtstaf. 
Hoofd arrondissement. 
Autoriteit, die overgeeft. 
Autoriteit, die overneemt. 
Garnizoenscommandant. 
Bevelhebber in de Mil. Afdeling. 
Ned. Terr. Bevelhebber. 

:Minister van Oorlog 
(Directoraat G.W.T.). 

Autoriteit, die overgeeft. 
Autoriteit, die overneemt. 
Garnizoenscommandant. 
Bevelhebber in de Mil. Afdeling. 
Ned. Terr. Bevelhebber. 

Hoofd arrondissement. 
Autoriteit, die overgeeft. 
Aangewezen beheerder. 
Garnizoenscommandant. 
Bevelhebber in de Mil. Afdeling. 
Ned. Terr. Bevelhebber. 

Autoriteit, die 
overgeeft. 

Autoriteit, die 
overgeeft. 

Autoriteit, die 
overgeeft. 

Autoriteit, die 
overgeeft. 
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'l'oezicht van do 
garnizoenscom
mandanten. 

Officieren van 
kazernering enz. 

overgeven en overnemen van woningen voor gehuwden, moeten door de 
autoriteit, die de overgave doet, worden opgemaakt processen-verbaal, 
waarvan de bestemming en de wijze van verzenden zijn aangegeven 
in de tabel op pag. 20 en 21. 

In de processen-verbaal moet worden geconstateerd de toestand, 
waarin hetgeen wordt overgegeven en overgenomen, zich bevindt, en of 
de bijbehorende sleutels al dan niet voltallig aanwezig zijn. Voorts 
moet daarin de voor de overgave verleende machtiging worden vermeld, 
tenzij die overgave geschiedde op grond van het gestelde in de 2e alinea 
van artikel 3. 

Bij de overgave moeten de gebouwen en aanhorigheden bezem
schoon zijn en alle nodige herstellingen enz. op de in artikel 22 aangegeven 
wijze zijn opgenomen. 

Bij deze opname worden alle gebarsten glasruiten als gebroken be
schouwd en moet nopens het aanvullen van alle ontbrekende sleutels 
worden beslist op de wijze, als is aangegeven in art. 22 van dit reglement. 

Ontbrekende sleutels, in de aanvulling waarvan wordt voorzien, 
blijkens schriftelijke verklaring van de eerstaanwezend-ingenieur of van 
degene, die hem vervangt, worden bij het opmaken van de pro_cessen
verbaal niet als ontbrekende beschouwd. 

De autoriteiten, bij welke woningen "in gebruik" zijn, moeten bij het 
verlaten en weder "ter bewoning" geven van een woning, daarvan -
eventueel onder bijvoeging van een herstellings- of extra-herstellings
rapport en onder vermelding of de sleutels voltallig aanwezig zijn -
kennis geven aan de bedoelde eerstaanwezend-ingenieur of zijn vervanger 
ter plaatse. 

Artikel 8. 

De garnizoens-commandanten en andere autoriteiten dragen zorg, dat 
niet meer militaire gebouwen, enz. in gebruik komen of blijven dan dit 
reglement aangeeft, of de belangen van de dienst vorderen. 

Artikel 9. 

Bij elk korps of zelfstandig gedetacheerd onderdeel en bij elke militaire
inrichting wordt, om de commanderende-officier of het hoofd of de aan
gewezen beheerder van de inrichting behulpzaam te zijn bij alle, uit de 
bepalingen van dit reglement voortvloeiende, dienstverrichtingen, een 
officier van kazernering aangewezen. Bij een militaire-inrichting of een 
klein zelfstandig onderdeel kan die werkkring, wanneer het daarvoor 
aanwijzen van een officier overwegende bezwaren oplevert, worden op
gedragen aan een onderofficier of burger-ambtenaar. De aangewezen 
beheerder kan zelf die functie op zich nemen. 

In bijzondere gevallen kan, na verkregen machtiging van de Garni
zoens-commandant, in het belang van de dienst voor meerdere in een 
kazerne gelegerde onderdelen één officier als officier van kazernering 
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worden aangewezen. Deze officier is alsdan verplicht zijn administratieve 
werkzaamheden onderdeelsgewijze volledig gescheiden te houden. 

Ten behoeve van de militaire gebouwen enz., die volgens artikel 2 
geacht worden "in gebruik" te zijn bij de garnizoens-commandant wordt 
door deze een officier van kazernering aangewezen. 

Bij ontstentenis van personeel der Genie houden, de officier, onder
officier of burgerambtenaar van kazernering, op verzoek van de eerst
aanwezend-ingenieur en naar, door deze vooraf te geven aanwijzingen, 
toezicht op onderhoudswerkzaamheden en herstellingen als bedoeld in 
artikel 22. 

Bij dat toezicht zullen echter geen opmerkingen of aanwijzingen van 
technische aard worden gemaakt, respectievelijk verstrekt. 

Artikel 10. 
De officieren of andere militaire of burgerambtenaren der Genie, Personeel der 

Genie. met het toezicht belast, hebben, tot uitoefening van hun toezicht of van 
hun werkzaamheden, te allen tijde toegang tot de militaire gebouwen 
enz., met dien verstande, dat een woning "slechts mag worde~ betredenin overleg met:' 
!ie 11 il ; &R de bewoner en dat voor het betreden van munitiemagaz1Jnen te 
voren in overleg moet worden getreden met de daarbij betrokken be-
heerder. 

Op aanwijzing van het personeel der Genie en, zo nodig, na vooraf
gaand overleg van de eerstaanwezend-ingenieur of van degene, die hem 
vervangt, met degenen, bij wie de militaire gebouwen enz. ,,in gebruik" 
zijn, wordt tot de gedeelten hiervan, waarin of waarop werkzaamheden 
onder het beheer der Genie moeten worden verricht, telkens voor de 
duur van die werkzaamheden, toegang verleend aan de aannemers, uit
voerders, onderbazen en werklieden, die deze werkzaamheden op zich 
hebben genomen of daarmede zijn belast. 

De autoriteiten, aan wie de militaire gebouwen enz. zijn overgegeven, 
verlenen, op verzoek van de eerstaanwezend-ingenieur of van degene, die 
hem vervangt, de vereiste medewerking tot het, ten behoeve van onder
houdswerkzaamheden, herstellingen enz. tijdelijk buiten gebruik stellen 
of ontruimen van militaire gebouwen enz. alsmede tot het, in verband 
daarmede, in magazijnen en dergelijke, zo nodig, aanwezig doen zijn van 
het daaraan verbonden personeel, op andere dan de voor hen vastge
stelde uren. 

Artikel ll. 
Indien de eerstaanwezend-ingenieur bezwaren heeft betreffende de 

wijze van gebruiken of van oordeel is, dat enige bepaling van dit regle
ment door de gebruikers niet zodanig wordt opgevolgd als zulks door 
's Rijks belang wordt gevorderd, of wel ten opzichte van de in dit regle
ment behandelde aangelegenheden bepaalde maatregelen wenst te zien 
getroffen en overleg niet tot het beoogde resultaat leidt, wendt hij zich 
deswege tot de autoriteit, genoemd in de laatste kolom van de staat van 
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Bestemming en 
wijziging van de 
bestemming. 

artikel 2 voor zoveel de daarin genoemde militaire inrichtingen betreft, 
en overigens tot de autoriteit, aan wie de militaire gebouwen enz. ,,ter 
beschikking" zijn overgegeven. (Men leze hierbij het gestelde in artikel 2 
onder (11). 

Wordt aldus geen overeenstemming verkregen, of wel bestaat nopens 
de bedoeling van enige bepaling van dit reglement verschil van op
vatting tussen hem en een der even bedoelde autoriteiten, dan zendt hij 
daarvan bericht aan de genie-commandant. 

Deelt deze het gevoelen van genoemde autoriteiten, dan neemt hij in 
die zin een beslissing. 

Deelt de genie-commandant echter de opvatting van de eerstaanwe
zend-ingenieur, en wordt door nader o-verleg geen bevredigend resultaat 
verkregen, dan wordt een beslissing gevraagd aan de Minister van Oorlog, 
Directoraat Gebouwen, Werken en Terreinen. 

Artikel 12. 

In 't algemeen mag, zonder machtiging van de Minister van Oorlog 
van de militaire gebouwen enz., geen ander gebruik worden gemaakt 
dan dat, waarvoor zij zijn bestemd. 

De Chef van de Generale Staf dient de Minister van Oorlog van advies 
in zake de bestemming van de militaire gebouwen enz, voor zoveel de 
belangen van de Korpsen of zelfstandige onderdelen van de Koninklijke 
Landmacht daarbij betrokken zijn. 

De Chef van de Luchtmachtstaf dient de Minister van Oorlog van 
advies in zake de bestemming van de militaire gebouwen enz, voor zo
veel de belangen van de Koninklijke Luchtmacht daarbij betrokken zijn. 

De militaire autoriteiten zijn niet gerechtigd, zonder machtiging van 
de Minister, het medegebruik van militaire gebouwen enz. - ook niet 
tijdelijk - aan burger verenigingen, lichamen, autoriteiten of personen 
toe te staan. 

De garnizoens-commandanten en andere autoriteiten zijn bevoegd, na 
gehouden overleg met de eerstaanwezend-ingenieur in de hun "ter be
schikking" overgegeven en bewoonde gebouwen, op aanvraag van daar
voor in aanmerking komende militaire autoriteiten, lokalen in ti(idelijk 
gebruik te geven. 

Voorts kunnen de garnizoens-commandanten, na gehouden over
leg met de eerstaanwezend-ingenieur en de korps-commandant, aan wie 
door hen terreinen "in gebruik" zijn gegeven, het mede-gebruik daarvan 
volgens door hen vast te stellen regelen, toestaan aan autoriteiten van 
andere korpssn of dienstvakken. 

Voor wat de regeling van het gebruik van militaire oefeningsterreinen 
en schietbanen betreft, wordt verder verwezen naar de desbetreffende 
bepalingen in de legerorders. 

De autoriteiten en aangewezen beheerders, bij wie de militaire ge
bouwen enz. in gebruik zijn, zijn echter bevoegd om, bij uitzondering 
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en wanneer daartegen bij de eerstaanwezend-ingenieur geen bezwaar 
bestaat, de bestemming van enkele lokalen of aanhorigheden van die 
militaire gebouwen enz. te veranderen, met dien verstande evenwel, dat 
in de bestemming VJJ,1i_lokale:p__enz.-t.ot woni.na v0m. et<>-h.u..urrlAn ~',m~Î · 4 .,. ,1.-<. /•lr• ( -1-., 

,,en dat daartoe niet geeigende lokalen met ter besch~~lC:'~~.~:este:. -'de 'J 
1
• 

lijke verzorgers worden gesteld"). d.d. 29-4- '54 - Kab· t 
3 

t::!-$, ll• "' Js "n -n ~ 
. - . .. - --- ' me nr 06 A/54 - D G W T 2 ' 

De nummers van de lokalen enz. vo1gtJm; UtJ J.\,01:,«,vvw • --- • • • . 1-6- 54, 
der Genie en voor zoveel nodig, hun bestemming moeten op of boven de 
deuren of toegangen geschilderd of op andere deugdelijke wijze worden 
aangegeven, door de zorg van de Genie. 

Het aangeven van de bestemming mag in geen geval achterwege 
blijven op de deuren van lokalen van woningen voor gehuwden, uit
komende in gangen of vertrekken van gebouwen, die tot andere doel
einden in gebruik zijn. 

Artikel 13. 

Bij het gebruik van de, voor de korpsen bestemde, militaire gebouwen 
moet het volgende worden in acht~nomen: ___ ---

"Bij de legering van personeel moet er naar worden gestreefd, dat in 
gewone omstandigheden pel' onderofficier 6 m 2 en per korporaal of sol-
daat 4 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar is." 

Indien de beschikbare ruimte zulks toelaat, moeten in de kazernege
bouwen, in gewone omstandigheden, afzonderlijke dagverblijven, tevens 
eetvertrekken, voor korporaals en manschappen aanwezig zijn. 

Eveneens moet in elke kazerne zo mogelijk een geschikt lokaal zijn in
gericht als droog- en poetskamer. 

Huisvesting van 
de korpsen. 

De onderofficiersvertrekken moeten zodanig gebruikt worden, dat in 
gewone omstandigheden bij elk onderdeel ( compagnie, eskadron, batterij) 1 
zo enigszins mogelijk wordt beschikt over ten minste één zit-vertrek. 

.... nderofficiers-slaapvertrekken moeten de lig 1 worden 
gescheiden door fde houten schotwerken, h ,5 m voorzoveel 
de beschikbare ruimte zu elaat, in nd met het aangegeven 
aantal bewoners, en de dagverlicht1 ·e vertrekken daardoor niet op 
hinderlijke wijze zal worden c aad; waar · één der gevallen, als 
laatstbedoeld, voordo al nochtans, zo mogelijk, ling van het 
vertrek moeten ts hebben door het, door middel van se rken, 
als hierv aangegeven, maken van vakken voor enige ligplaats 
bï 

De wanden van onderofficiersvertrekken moeten worden gekleurd 
(houten wanden geverfd). 

Indien de plaatsruimte in een kazernegebouw zulks toelaat, worden 
de in de kazerne wonende onderofficieren van het beroepspersoneel, 
gescheiden van de dienstplichtige onderofficieren gehuisvest. 

Zo mogelijk moeten onderofficierskamers in gewone omstandigheden 
voor niet meer dan 6 bewoners zijn bestemd en een afzonderlijke uitgang 
hebben op een portaal of een gang. 
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Garages en 
soortgelijke 
ruimten. 

In elke kazerne of elk kazerne-complex moet ten minste één geschikt 
lokaal zijn voor het daarin verenigen van kwartierzieken. 

Het kwartier-ziekenverblijf moet behoorlijk verlicht en verwarmd 
kunnen worden. In de onmiddellijke nabijheid moeten - binnenshuis 
bereikbaar - wasgelegenheid en de nodige privaten aanwezig zijn. 

Bovendien moet, voor het houden van ziekenrapport door de officier 
van gezondheid, aanwezig zijn een rustig gelegen, voldoende verlicht, 
verwarmd en geventileerd lokaal, uitsluitend voor dit doel, en het zo 
nodig tussentijds verlenen van geneeskundige hulp, bestemd. In dit 
lokaal moet aanwezig zijn een wasbak met leiding, zo mogelijk voor 
koud en warm water en afvoer. 

In de nabijheid van dat lokaal moet voorts een behoorlijke gelegenheid 
zijn, waar de ziek gemelde militairen kunnen wachten, alvorens tot de 
officier van gezondheid te worden toegelaten. 

Het ziekenrapportlokaal moet, na gebruikt en gereinigd te zijn, 
worden afgesloten, terwijl de sleutel wordt afgegeven en bewaard door 
de commandant van de kazernewacht. 

Op de deuren der arrestlokalen moet worden vermeld het grootste aan
tal arrestanten, waarvoor de lokalen bestemd zijn in normale omstandig
heden. 

Alleen indien de omstandigheden hiertoe nopen, mag dit aantal wor
den overschreden, alsdan onder kennisgeving aan de Minister van Oorlog. 

De lokalen, waarin het verzwaard en het streng arrest moeten worden 
ondergaan, moeten verlicht en zo mogelijk verwarmd kunnen worden; 
althans die bestemd voor z.g. vóórarrestanten (crimineel verdachten) . 

Beplantingen, gelegen in · de onmiddellijke omgeving van cantines, 
worden, voor zoveel mogelijk, onderhouden door de zorg en voor rekening 
van de cantines; een en ander te regelen door de eerstaanwezend-inge
nieur in overleg met de korpscommandanten. 

Onder buitengewone omstandigheden wordt in het artikel verstaan: 
vermeerdering van het garnizoen door maatregelen van tijdelijke aard, 
het onder de wapenen zijn van meerdere lichtingen en dergelijke. 

Artikel 14. 

In geheel of gedeeltelijk besloten ruimten in militaire gebot:.wen, 
welke worden gebruikt voor het stallen van één of meer door benzine 
gedreven motorvoertuigen (hieronder te begrijpen tanks) of drie of meer 
motorrijwielen, voor het stallen van één of meer tankwagens, bestemd 
voor het vervoer van benzine of worden gebruikt voor het herstellen van 
motorvoertuigen of motorrijwielen, is het verboden: 

a. vuur aanwezig te hebben of te bezigen, lucifers of andere ontstekings
middelen te ontsteken of een brandende pijp, sigaar of sigaret te 
hebben; 

b. ander kunstlicht dan electrisch gloeilicht te bezigen; 
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c. stopcontacten, afsluiters of schakelaars voor electrische stroom aan
wezig te hebben op mindere hoogte dan 1,50 m boven de vloer; 

d. andere dan door de Genie goedgekeurde verwarmingsinrichtingen te 
hebben; 

e. benzine aanwezig te hebben, anders dan geborgen in de daarvoor 
bestemde reservoirs of tanks of in bergplaatsen, waarvoor vergunning 
is verleend overeenkomstig de Hinderwet; 

f. poetskantoen en dergelijke stoffen anders te bewaren, dan in metalen 
dozen of op andere brandveilige wijze; 

(J. behoudens het ondereen f bepaalde, brandbare stoffen of voorwerpen 
te bewaren of werkzaamheden te verrichten, welke het brandgevaar 
zouden kunnen verhogen; 

h. looplampen te bezigen, welke niet van schutglazen en schutkorven 
zijn voorzien en niet met een gummidichting gasdicht zijn afgesloten 
en waarvan de kabels niet zijn voorzien van een dubbel gummi
omhulsel; 

i. luchtroosters, ventilatiekokers, inrichtingen aan zelfsluitende deuren 
en andere aangebrachte voorzieningen geheel of gedeeltelijk buiten 
gebruik te stellen. 

Het onder d genoemde verbod geldt ook voor kantoor- en andere 
ruimten, welke met de garages en werkplaatsen in rechtstreekse ver
binding staan. 

In de garages en werkplaatsen moet op duidelijk zichtbare plaatsen 
zijn opgehangen een afschrift van de onder a t /m i genoemde bepalingen 
en zijn aangegeven, met letters van ten minste 10 cm hoog "VERBODEN 
TE ROKEN." 

Artikel 15. 
In elk kazernecomplex, waar een officier van kazernepiket of een als Officier rnn 

d · d' d d d ff' · · cl ff' • kazcrnepikrt zo an1g 1enst oen on ero 1cier 1s aangewezen, moet voor e o 1c1er (onderofficier 

of voor de onderofficier, ieder afzonderlijk, een zitkamer beschikbaar ~f;,~~;~:'~'.'.~e~~;!: 
worden gesteld. Kazernecom d ,,Piket ) ~f _i111rn• 

D k ll d d d 
man ant. nendoffm cr m 

• e amers zu en wor en aangewezen oor e 0emm1t11uv.~- kazernen. 

~, of, wanneer het kazernecomplex door onderdelen van verschil-
lende korpsen wordt bewoond, door de garnizoenscommandant, in over-
leg met de commanderende officieren. 

m lexen, waar geeri officier ( dienst ) van 
kazernepiket is aangewezen, · · en ongehuwd officier (in
wonend officier) in het k~iM.'!'.recomplex wonen, v · wee kamers, 
indien zu~m,trme ijk met afzonderlijke toegang, door de co 
d c.q. de garnizoenscommandant, worden bestemd. 

Artikel 16. 
Wanneer de eerstaanwezend-ingenieur het nodig oordeelt, wordt in Herstellin!(,· 

k d nl di k . d wcrkplaat-.:e 1i een azerne en, voor zover aartoe aa ei ·ng bestaat, oo m e militaire 
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gebouwen, in gebruik bij een militaire-inrichting, indien de uitsluitend 
tot herstellings-werkplaats of magazijn voor de Genie bestemde, inge
volge art. 2 bij hem "in gebruik" zijnde, lokaliteit niet voldoende ruimte 
biedt, dan wel een lokaliteit met zodanige uitsluitende bestemming 
niet aanwezig is, zo mogelijk de voor vermeld doel alsnog nodige lokali
teit, hetzij definitief, hetzij tijdelijk te zijner beschikking gesteld. Die 
lokaliteit kan in de overgave van de militaire gebouwen worden begrepen, 
doch wordt dan geacht "in gebruik" te zijn bij de eerstaanwezend-inge
nieur of degene, die hem vervangt. 

Artikel 17. 
,,De kamers voor manschappen moeten in gewone omstandigheden, 

f behalve van de nodige wapem·akken, houten tafels en banken, asbakken, 
i verlichtingsmiddelen, enz., zijn voorzien van een stalen hang/legkast 
: voor iedere bewoner, die daarin is gehuisvest. Voorts moet per kamer 
, aanwezig zijn 1 snippermand en 2 stopcontacten, waarbij 2 spiegels en 
: bovendien, bij inkijk van de straatzijde af, lichtdichte overgordijnen. 

De kamers voor korporaals moeten in gewone omstandigheden op 
overeenkomstige wijze zijn ingericht met dien verstande dat, inplaats 
van houten tafels en banken, stalen tafeltjes met stalen stoelen aanwezig 
dienen te zijn en dat zij voorts moeten zijn voorzien van vitrages en -
indien de vloeren niet naadloos, waterdicht en stofvrij zijn - van vloer
bedekking (bij voorkeur linoleum). 

De slaapkamers voor onderofficieren moeten in gewone omstandig
heden zijn voorzien van de nodige wapenrakken, asbakken, kapstokken, 
verlichtingsornamenten en stoffering als vitrages, overgordijnen, tafel
kleedjes, bedkleedjes en vaste vloerbedekking (bij voorkeur linoleum). 

Voorts moeten per kamer aanwezig zijn enige tafels, geschikt om als 
schrijftafel te worden gebruikt met bijpassende armstoelen, 1 snipper
mand en 1 of 2 stopcontacten; 
bovendien per hoofd 1 hang/legkast, 1 stoel en 1 waterglas en per twee 
bewoners, een vaste wastafel met spiegel, lampje en stopcontact. Indien 
geen vaste wastafels aanwezig zijn c.q. geen gemeenschappelijk afzonder
lijk waslokaal aanwezig is, moet - indien de ruimte dit toelaat - per 
hoofd aanwezig zijn, een losse wastafel en een waskom, per twee be
woners een waterkit en een vuilwateremmer. 

De slaapkamers voor officieren moeten in gewone omstandigheden 
zijn voorzien van 1 schrijftafel, 1 boekenrek, 1 kapstok, 1 fauteuil met 
tafeltje, 1 snippermand, de nodige asbakken, 1 lichtarmatuur en stof
fering als vitrages, overgordijnen, vaste vloerbedekking (bij voorkeur 
linoleum) en bedkleedjes. Bovendien moeten per officier aanwezig zijn 
1 hang/legkast, 1 stoel met armleuning, 1 vaste wastafel met spiegel, 
lampje, stopcontact en 1 waterglas." 

gelegenheid. oete "ón de 
voor slaap~rtrekkeu voor 
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In buitengewone omstandigheden moeten de kamers of andere logies
gelegenheden voor korporaals en manschappen en voor onderofficieren, 
voor zoveel zulks mogelijk is, voorzien zijn van dezelfde voorwerpen, als 
hiervoren voor gewone omstandigheden is voorgeschreven. In elk geval 
moet voor elk van de bewoners aanwezig zijn: àf een afsluitbaar kribbe
kastje, àf een afsluitbaar bergkistje àf een andere afsluitbare berg
gelegenheid9 · oete · ijn de 

oren is aangegeven voor slaapvertrekken voor 
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~ kribbekastjes moeten aan de daa_rvoor be_~temde regels zodanig 
worden opgehangen, dat het lich:t, zo mm mo?ehJk wordt onders~hep~
Zijn dergelijke regels niet aanwezig, dan geschiedt het ophangen uitslui
tend door de zorg van de Genie. 

"De wasgèlegenheid voor soldaten-m;;-et zijn voorzien van de nodige 
wasbakken, c.q. wasfonteinen, die voor korporaals van vaste wastafels 
(1 per 3 man). Voorts moeten in deze wasgelegenheden de nodige voet
wasbakken en voldoende spiegels met legplankjes aanwezig zijn. Boven 
de spiegels moet een verlichting zijn aangebracht. 

De eetzalen voor soldaten moeten zijn voorzien van tafels en banken, 
dan wel van tafels met stalen onderstel en aangebouwde zitbankjes. 

De eetzalen voor korporaals moeten zijn voorzien van tafels en stoelen 
en bovendien van de nodige servieskasten. Indien de vloeren niet naad
loos, waterdicht en stofvrij zijn, eveneeni,, van vloerbedekking (bij voor
keur linoleum). 

De eetzalen voor officieren en die van onderofficieren moeten zijn 
voorzien van de nodige aantal zespersoons-tafels met stoelen zonder 
armleuningen. De stoffering moet bestaan uit vitrages, overgordijnen, 
deurmatten en waar nodig vaste vloerbedekking (bij voorkeur linoleum). 
Tevens dienen deze ruimten te zijn voorzien van passende verlichtings
ornamenten. 

De cantines moeten zijn voorzien van cantinetafels, elk met een tafel
kleedje en 4 stoelen en van de nodige leestafels (met opstand), waarbij 
eveneens stoelen. Alle stoelen van de leestafels en zo mogelijk de helft 
van de overige stoelen moeten zijn voorzien van armleggers. In de 
cantines moeten voorts aanwezig zijn een electrische klok, overgordijnen, 
de nodige kapstokken, asbakken en passende verlichtingsarmaturen, 
boven biljarts moet een biljartverlichting en rondom biljarts en tennis
tafels moeten lopers (bij voorkeur rubber) aanwezig zijn. 

De recreatieruimten voor officieren en die voor onderofficieren moeten 
zijn voorzien van de nodige fauteuils met bijpassende tafeltjes en -
voorzover de plaatsruimte dit toelaat - van een leestafel en een of meer 
schrijftafels, alles met bijpassende stoelen. Een aantal zitjes kan worden 
vervangen door speeltafeltjes met armstoelen. 

Indien een bar aanwezig is, moet een, met de afmeting daarvan over
eenkomend, aantal barkrukken beschikbaar zijn. 

Voorts moeten deze ruimten voorzien zijn van vitrages, overgordijnen, 
tafelkleedjes, deurmatten, eventueel van vloerkleden (bij de onder
officieren vloermatten) en waar nodig van vai:,te vloerbedekking, alsmede 
van verlichtingsornamenten en asbakken. 

De normen voor de meubilering van burelen zijn aangegeven in bijlage 
nr. l." 

1) Uurwerken moeten door daartoe door de Commandere~de _ offi?ieren aan te 
wijzen personeel met inachtneming van de vereiste voorzwht1gheid regelmatig 
worden opgewonden. Voor grote toren-en geveluurwerken geschiedt dit door de zorg 
van de Genie. 
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uuU1go èt<iHLai h.nuueu ur nuspn:aa1oeaaen me, nacnl:KaSIJeS, Kasten, 
gordijnen, tafels, stoelen, middelen tot ,erwarming en Yerlichting, en 
wasgelegenheid. 

Xachtleger voor de kribben wordt door de kwartierzieken zelf mede
genomen. 

Eventuele verstrekking van hospitaalbedden met nachtkadjes en bij
behorend nachtleger heeft, op aanvraag van de betrokken korpscomman
dant, plaats door de zorg van de Inspecteur van de Geneeskundige dienst, 
voor zoveel deze de verstrekking noodzakelijk acht. Dit materieel moet 
alsdan bij het Korps in verantwoording worden genomen. 

De meubilering van het lokaal voor het houden van ziekenrapport en 
het onderhouden daarvan - voor zoveel niet betreft het gewone genie
materieel - geschiedt buiten bemoeiingen van het korps. door de zorg 
van de Geneeskundige Dienst. 
-,, Ten oeve van de burelen, welke in de milita· ouwen enz. zijn 
gehuisvest, wor e udige meubelezu---,n;:,,srekt als schrijfbureau's, 
tafels, schrijf- en tekentafels, , bureelstoelen, archief- en bureel
kasten, kapstokken, .!.t-"""'-'a,n..n..en, ve tingsornamenten, vloerbedek
king en gordï oor de burelen van de agnieën, eskadrons en 
batterï oet in hoo~dzaak met meubelen, overeen ende met kazer
n eubelen, wordPn volstaan en wordt getfil_. vloerbe.d"1,-11r;;,~"""'·r.,r,haft. 

,,De kamers, bestemd om ,-olgens artikel 15 door de officier (dienst-
.. doend officier) van Kazernepiket te worden gebruikt, >_Yorden" 

- behalve van dë nodige meubelen waaronder ook spiegels te verstaan -
door de zorg van de Genie ook van eenvoudige stoffering voorzien,tweRal!!-

~;" i!::!,:~::lr:n:18:;k~: :-!:!c~ -
~d. Het nachtleger voor deze kamers wordt door 
de Intendance, het servies door de Genie verstrekt. 

Uurwerken worden door de Genie uitsluitend verstrekt voor kazerne
wachten, verenigingszalen voor officieren, officierswachtkamers, keukens 
en badinrichtingen 1). 

1 ) Uurwerken moeten door daartoe door de Commanderende officieren aan te 
wijzen personeel met inachtneming van de vereiste voorzichtigheid regelmatig 
worden opgewonden. Voor grote toren- en geveluurwerken geschiedt dit door de zorg 
van de Genie. 
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1\ aehrl~ rnz. 

Voor het hebben van particulier meubilair enz. in militaire gebouwen 
is voorafgaande toestemming nodig. Op aanvragen daartoe kan door de 
Eerstaanwezend-Ingeniers worden beschikt met inachtneming van de 
gebruikelijke voorwaarden. 

Het voor eigen rekening aanschaffen en in de vorenbedoelde kamers 
plaatsen van opklapbedden door de onderofficieren mag echter niet 
worden toegestaan. 

Artikel 18. 
Het aanschaffen en onderhouden van kachels met bijbehorende 

platen, pijpen, kolenbakken, enz., heeft plaats volgens de daarvoor af
zonderlijk vastgestelde of nader vast te stellen bepalingen. Alle kachels en 
bijbehorende platen en pijpen, die in militaire gebouwen worden gebezigd, 
moeten zijn goedgekeurd door en blijven aan het toezicht onderworpen 
van de eerstaanwezend-ingenieur of degene die hem vervangt. 

Hetzelfde geldt voor de bakken, waarin, wanneer dat in de lokalen 
geschiedt, de voorraden brandstoffen moeten worden geborgen. 

Indien kachels en kachelpijpen nabij houtwerk zijn geplaatst, moeten 
maatregelen tegen brandgevaar en schroeien worden genomen. 

Onder kachels mj~e~steeds brandvrije platen worden aangebracht 
van door de lia!illfililiiîi QQ" IJenie vastgesteld model. Aan te schaffen 
kachels moeten voorzien zijn van een aslade. 

Voor centrale verwarmingsinrichtingen wordt verwezen naar art. 29. 

Artikel 19. 
In elke kazerne moet in het lokaal, bestemd voor de kazernewacht, 

aanwezig zijn een sleutelbord, voorzien van duidelijk geschilderde aan
wijzing van de bestemming der daar op te hangen sleutels. 

Van de sleutels, die alle steeds moeten zijn voorzien van duidelijke 
merken, moeten die van gangen, poorten en vertrekken tot algemeen 
gebruik op het, in de vorige zinsnede bedoelde, bord ·worden opgehangen, 
telkens en voor zolang die vertrekken als anderszins niet in gebruik zijn. 

Bovendien moeten in bovengenoemd wachtlokaal, in een kast met 
glasdeur, eveneens voorzien van duidelijke aanwijzing van de bestemming 
der sleutels, worden opgehangen de reserve-sleutels. Deze sleutelkast 
moet zijn gesloten met een daarbij op te hangen, door de commanderende 
officier te verzegelen sleutel, die, behoudens bij brand of andere buiten
gewone omstandigheden, - waaronder ook te rekenen het geval dat bij 
een inspectie een lokaal gesloten mocht zijn-, niet mag worden gebruikt 
zonder voorkennis van die commanderende-officier. 

Wordt de door de commanderende-officier verzegelde sleutel zonder 
diens voorkennis gebruikt, dan moet daarvan onverwijld aan die autori
teit worden kennis gegeven. 

Bij militaire gebouwen, die niet tot kazerne dienen, moeten de boven
staande bepalingen zoveel doenlijk worden toegepast. 

Daarbij wordt het lokaal voor het opstellen van sleutelbord en sleutel
kast aangewezen door de autoriteit, bij wie de gebouwen in gebruik zijn. 
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Artikel 20. 

In militaire gebouwen enz., is het verboden: 
a. van papier of doek op latten vervaardigde schotten te hebben; 
b. het verkeer in gangen en dergelijke te bemoeilijken door op hinderlijke 

wijze daarin rijwielen of andere voorwerpen te plaatsen; 
c. muren, beschotten, enz. door opschriften of op andere wijze te be-

vuilen of te bekladden; 
d. vloeren door spuwen of op andere wijze te bevuilen; 
e. nachtprivaten des daags te gebruiken of onafgesloten te laten; 
f. benzinekookapparaten te gebruiken ; 
g. te roken in garages, werkplaatsen, of andere ruimten, waarin benzine 

aanwezig is en in of nabij bewaarplaatsen van petroleum, benzine, 
munitie, stro, hooi en dergelijke; 

h. kachels aan te maken met papier of petroleum ; 
i. zonder bijzondere vergunning van de garnizoens-commandant of 

van het hoofd van de militaire-inrichting, petroleum te branden in 
een gebouw, dat aan een in gebruik zijnde gas- of electrische verlich
tingsleiding is aangesloten; 

k. op de vloeren, aanrechten, tafels en banken hout, turf, enz. te hakken; 
l. in de lokalen, gangen, enz. op de verdiepingen, die daarvoor niet zijn 

ingericht of bestemd, te schermen, te voetballen, te dansen, was te 
stampen of andere dreuningverwekkende handelingen te verrichten; 

1n. met water te plassen; 
n. kranen van gas- en waterleidingen onnodig te laten open staan; 

op wastafelbladen, buizen van waterleidingen, centrale verwarmings
installaties enz. te staan of te zitten en onnodig electriciteit te ver
bruiken ; 

o. roosters of deksels van zink-, vergaar- en welputten of van reservoirs, 
regen-, bezink- en filtreerbakken onnodig af te lichten, of in dié 
reservoirs , bakken en dergelijke vuilnis te werpen; 

p. andere burgerpersonen dan de vrouwen en •amq,iio kinderen van 
de, in de militaire gebouwen wonende, gehuwden te huisvesten, dan 
onder inachtneming van het ter zake hieronder bepaalde ; 

q. behoudens de hieronder gemaakte uitzonderingen, honden, katten of 
andere dieren te houden; 

r. motorvoertuigen of vliegtuigen, die geen Rijkseigendom zijn, te 
stallen;) 1 ) 

s. nering uit te oefenen; 

1 ) Voor het stallen van motorrijwielen, die eigendom zijn van militairen, kan de 
korpscommandant echter vergunning verlenen, deze op eigen verantwoordelijkheid 
in de rijwielbergplaatsen te stallen. 
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t. J!OBEior ma:cl-rtiging o "''' è.e, eerst&ctn n czcnd-ingcniettt op militaire 
gebouwen antennes te plaatsen. 

u. zonder machtiging van de Minister van O~logJ "andere huurkoop-
te doen aanbrengen. mstallatiën dan radio- en televisietoestellen'"': 

Voor het vertonen van filml,"'het geven van toneel- en cabaretvoor 
stellingen 8tl 1eo1 hot, gefituik zx11,11: @l@@tl'ü1iti@i4; voo11 :9@t Oflflt!IPB@B V8n 

:iffeCHfl:@ 011: v@@r droogschcerappatabm+ wordt verwezen naar de desbe-
treffende legerorders. · 

Bewoners van militaire woningen zullen zich onthouden van het uit
steken of hijsen van andere dan nationale- (c.q. met oranje ·wimpel) of 
oranje vlaggen. Evenmin zal uit het uiterlijk aanzien van dergelijke 
woningen of van de daarbij behorende erven van de politieke gezindheid 
van de bewoners mogen blijken. 

De bewoners van militaire woningen voor gehuwden mogen, behalve 
hun vrouwen en kinderen, ook andere personen in hun gezin opnemen 
onder voorwaarde, dat voor laatst bedoelde personen bij een verblijf van 
langer dan twee weken, doch korter dan drie maanden, kennisgeving 
betreffende aanvang en beëindiging van die opneming geschiedt aan de 
autoriteit, door welke die woning "ter bewoning" werd overgegeven. 

Voor een verblijf van langere duur dan drie maanden moet de ver
gunning van de Minister van Oorlog worden verkregen. 

Het onderverhuren in enigerlei vorm van een militaire woning of een 
gedeelte daarvan is verboden. 

Voor zover de autoriteit, door welke de militaire woning "ter bewoning" 
wordt overgegeven, respectievelijk bij welke het gebouw in gebruik is, 
niet anders bepaalt, is het de bewoners van militaire woningen voor 
gehuwden, respectievelijk aan een inwonend officier als bedoeld in artikel 
15, geoorloofd te houden: één kat, één hond en kooivogels, en, wanneer 
bij de woning een tuintje of open plaats behoort, bovendien hoenders, 
mits in een ren. Het houden van meer of andere dieren, is, behoudens 
nadere machtiging van evengenoemde autoriteiten, verboden. 

Omtrent het houden van katten in magazijnen, rustkamers en derge
lijke beslist de commanderende-officier of het hoofd of de aangewezen 

. _beheerder v:an rlaJD.ilitaire inrichtiniL __ 
"v. m waslokalen gebruik t e maken van electrische strijkbouten en 

droogscheerapparaten". .nnlli.el ;,.1. 

Yoorzieuingen Voor zover het tegendeel niet is voorgeschreven, mogen aan de mili
~:~~rar: ! ~~~~.~- taire gebouwen enz. geen graaf-, metsel-, smids-, timmer-, verf-, behan
kers. gers- of andere werken worden uitgevoerd dan door de zorg en onder het 

beheer van de Genie. 
Verzoeken van de gebruikers of bewoners tot het doen uitvoeren van 

voorzieningen voor hun rekening worden tot de eerstaanwezend-inge
nieur of tot de gene, die hem vervangt, gericht, door de commanderende
officieren en de hoofden van de militaire-inrichtingen; die, betreffende 
de "ter beschikking" aan de garnizoens-commandant overgegeven mili-
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taire gebouwen enz., door tussenkomst van deze. De eerstaanwezend
ingenieur of degene, die hem vervangt doet, wanneer hij daartegen geen 
bezwaar heeft, het verlangde op de - naar zijn inzichten - meest 
doelmatige wijze uitvoeren. Het aldus tot stand gebrachte blijft - tenzij 
er bepaald wordt, dat het te zijner tijd weder moet worden weggeruimd en 
dat de vorige toestand moet worden hersteld - tot de militaire gebouwen 
enz. behoren. 

Aan commanderende-officieren en hoofden van militaire-inrichtingen 
wordt, voor zoveel nodig, de vrije hand gelaten in het uitvoeren van 
werkzaamheden aan woonlokalen c.a. in kazernes, ten einde aan deze een 
gezelliger en meer huiselijk aanzien te geven, waartoe door de genie-
autoriteiten binnen de grenzen van beschikbare middelen, ook door leve
ring daartoe van grondstoffen of materialen en in bruikleen verstrekken 
van hulpmiddelen enz., moet worden medegewerkt. 

Bovendien zijn de commanderende-officieren vrij passende wand
versieringen, gordijnen, lampekappen e.d. toe te laten, uit de aard der 
zaak met inachtneming van de nodige voorzorgen tegen brandgevaar. 

Zowel wat betreft de aard der werkzaamheden als de omvang daarvan 
moeten zij echter van te voren het gevoelen inwinnen van de eerst
aanwezend-ingenieur,. en met het door deze ter zake uitgebracht advies 
rekening houden. 

De kosten, verbonden aan het aanschaffen, aanbrengen, onderhouden 
en regelmatig afnemen en weder ophangen van markiezen, jalouzieën 
en zonneschermen ten behoeve van woningen, komen ten laste van de 
bewoners, met uitzondering voor zoveel de ambtswoning van de Gouver
neur der Koninklijke Militaire Academie en van de Directeur Depot 
Retourgoederen te Woerden betreft. 

Het verven van houten omlijstingen van markiezen, zonneschermen 
of jalouzieën, alsmede van houten luiken in jalouzievorm, geschiedt ten 
laste van het Rijk; de kosten, verbonden aan het verven van optrekbare 
jalouzieën, komen, voor zoveel woningen betreft, ten laste van de 
bewoners. Y-cie
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2. 

Jenr.:i.a.w.. :î,,er 1,mek, op door de ..!;e::-st,LiilWc; ze nd-ïn~enieur 
in overleg met de 6 _rnizoenscoLlJil.J.Ddc.in-i; en de : ... oo.fden 
of ..:1.±nge\lezen beheerders va.n de militai ~·e inricl.1.tinJen 
V.ctst te s .:;ellen d-"-gen en uren, al sm.ede telirn ns vóór 
een overg..:1ve als bedoeld in d~1 tikel 3 en, bij de korp
Sdn , v66r het vertrek 111.eT; croot ve~·lo.f Vc.,,,n ploe-::;en 
diens·~:plichti ,__:en , zullen de ofi"i eieren, ondero.t:ïcie:r·en 
of 8.mbtena.ren van kazerne.t·ing met de.::;ene , J.ie de ..:erst
as.,nwe zend-Ingenieu.r ve.cvangt, de opge~even herstel
lin~en en voorzieni ,0 en te!.' plda.tse na.zien. De g""i~-
ni zoens-comma.ndant is hierbij door e an officier ver
te gemmordigd , voo1· zoveel de i ... em 11 ter te sc:...i?cking"over; 
gec:even railitJ.ircn gebouwen betreft . 

:Jij de inspe ctHln zal 1dorden nagegadn in :~oeverre 
gevolg is geieven a~n vroe 6er ingediende en onder
zochte rapporten en worden 3-dn~e geven welke l:e rstel
l i ngen of voorzieningen vermoedelijk ten lc.1.ste van de 
gebruikers of bewoners moeten wordç;:n gebracht . 

Vän de kosten der herstellingen of voorzienin~en , Hell<J: 
v er.moedelijk ten laste van de Je bruikers of be1,oners 
moeten worden gebrc..icl1t , zullen zo spoedL~ 1.10.:,·clJ..; _..:..:i..::_ 

korps- of inri ch tingswi j ze , opgaven(z.g. rekeninge!1)~~b..:~1~....l:t 
door de zorg van de 6ene , die met : ... .at toezic:~t op iJ.et 
onder:.i.o ud is belast . De ze opgc...ven moe ten binnen drie 
dagen nc... de ge : ... ouden inspectie d-n de g..:Lrni zoens-com
mandJ.nt , ter ui trei::in6 a.-..m korpsdn, c . c1. • au.n :~oofden 
of a..dngeviezen beLeerders der :::n.ili tc....ir·e-inric~.1.tinc..:en, 
worden toegezonden. 

Inhouding we__;ens ki.:i.zernede 6radatie kan slechts ,.10:·

den op:;elegd: 
a.an à.e d....:.der( s), indien de ze :n.e t n.JJne b~ü:end is( zi~ L) 

en heu1.hen) schuld, nula·ci~l1.<--id of gebrel;: a~rn zo::g ~;_i.!l 

worden verweten; 
a.u.n de toe2ic:1tllebbende op het biasc:1adibde object -

indian ,;een da.de.c( s) met ncw:.ie bekend is ( zijn) -
voor zover hem te:..' Z..ike g::.~ove sc:1uld kan \ ✓orden ver
·weten. 

In verband hierrJ.ede is een ieder verplicht om, zodi~= 
Lij schade constateert a...l,n enig mili ·cu..ir ge bou\1 , a.s1.n 
eni 6e mili ta,ire inricr ... tinc; of ac:..n kazernerin:::;sn1c:.te
rieel, die scha.de onvenrijlu te r-..:t:pporteren u..::..n de 
kc1,zernecorri!Il.andc1.nt of het :~oo:fd der inrichting, die ge
:.,_ouden is Olliî' .. iddellijL een onaer:...,oek in te stellen 
c . ~ te doen instellen nc1.Jr de oorzdak der sc:2de , 

wc....~.!'bij ~ono 1 0 

1. ersoneel 6.;;J_' 
Indien ui.., 

ti:..---o nd van i ... e-:; 
tlers o.::' c1 Nn -c: 
wordt het JVc:_.~ ; __ 

conform. het 
het ~i " v " 11.. 

Ver1:..ic....l v 
nctdut is vo:d- _ 

__;o_ar ~ 1 3 , 1 i d 1 T 

.... korp sco......__ -
~erders der:....:..:~ 

juiste u.itvot!_:__ 
Bij het ve_: _;_ 

het slot v~r- - ~
ber•.o•-pu1· 'nte ~ 0... Jo.. ' ~"-oi.-
degene (n) a..:!n 
kan worden ve_· 
zi 2:d , dat l1e -c _ _:_ 
kan v-10:::.~cten ,..:= _ 

Van een en -=·-.;. 
ve:cte,;enwoo.r ; 

ret vernieu _ _.. 
gesciüau.t ooL ~:... · 
en voor re~..:e _:_..__ 

Bij :iet Vt;; 

o..? oij :_et v __ ~
.__:ebou'.1e.r~, .... oe ~ .... 
t::.t:; ... Á, 1)ddOè:':_ ~-- _ 
,1~1 vóór- Je c .• _ 
vi j lli ~ 0 c; sc~.i'"' - -
ne n 1:::-n 1v0..1:J..J __ · 

V-=l~'niel.1.~iin,;t;n ·-
bewoners of to..; 
- .. 1 ,el "~a :,ec1 ._ 
- ·---~ Vl,,J i r.J..~~ .1,l ---

~ ":> • o·,..:;tnl 1; 
~- .L --- ,._. -_._ _ _ 

~~v~~ - ~oetdn _ 
- ...., __ ... .... -I r ... ~t;.u_i _ 

• - '- .• .; O n:.cL 
:_oc: ;:;..::n t"IA.SC--- -
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c..r ij zonod i g d ..... 1w.p kan m .• :d n i ~ ::-.ro e e n v=:.n 
ersonth~:::. er Kor:..i .:lij Le •• c;.:. ·v cl c;.:.ussee . 
Indien uit di "C onder ... o ..... :,. bli jL t, u ..... t L<e scr-'-'-d~ o ... 

u··-'ond Vc.lt'l h t 1 ie" vort.:n ge stelde --n een o. me ..... r d .:i
de rs o_ cl "n en toe ::3icl..thebbende : .. n v --dt.::n ve_'\t -een , 
wo r t l.et eventueel te ver oeden bed:-- va.st ·est ,1 
co.n..:on r"e c bepu...û. de in ""---tih:el en -.1d :r·tikel 8 1 van 
het R. v • . d... -

Verl .:.l.c...: van s c h.2de 
n d~t is voldd~n ~~n 

k n even ,;rel eerst pl-.1d.t s vinue n , 
!:et est ..... l ·e in _. ~ -- tikel 05 , 

' ' 1 1 -, ] i ' 1 "IL.:.., .__;__,_cc. i: "'"__;,r__._.,,,--__ 

,,Indien de schuldigen onbekend zijn gebleven, terwijl aan de toezicht- ".lezen be
hebbende geen grove schuld kan worden verweten, dient de betrokken 
compagnies- of overeenkomstige commandant op beide exemplaren van GOe Op e ..... n 
de rekeningen gebruikers" een ondertekende verklaring te stellen, 
houdende, dat de dader(s) van de nader aan te duiden beschadigingen )6 _ o_•en de bij 
enz., ondanks een door hem ingesteld onderzoek niet achterhaald is (zijn), G _,o t een 
terwijl de betrokken korpscommandant alsdan - voor zover zulks het 2..J. s te v .J..Il 
geval is - een ondertekende verklaring eveneens op beide exemplaren , , e -•leut 1 
dient te stellen, houdende dat hem is gebleken, dat de toezichthouder(s) .. -: '-' 

8 
. . 

terzake geen grove schuld verweten kan (kunnen) worden. ) ... . .? n ,e .... J-
1 

Het eerste exemplaar wordt vervolgens in handen gesteld van de _..i.. u-'•~ sleute" 
korpsadministrateur, terwijl het tweede exemplaar wordt teruggezonden 
aan de betrokken Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie". (L.O. nr 54263 J l en cloo_ u.e 
L-Lu code I1f 55.14/6a). n -• 

..... v , ,_,.,_ ~ J l,,~n v n 0 1-s-·ui u n in mi:..i t_L.e .onin J...,L. 

·esc ieè.t ooi" bij b_e ,..,:;n door ove.r:-.::...-c •• t , c oor c... ~O-"..:, 
e.r. voor :.'8! .. eniL v ~n d be,.on1;;~•s . 

:3ij •• et v~ t_,;_ met u.L'OOt verlo' v ..... n -::.ensv~::ic: ... ti ;(j. 
0 . ., '-'t . t. . 7 ' "" b + ' ' · 7 · · ,-. u •-- V -1 J-.. 8.., ... U:!.. v l Ju --~ ~ ~ - v ... :O.L.-•'-'-1 l_::.. .J l "' 
~,;., O:1"E.:n,.J.oet e n~---r .1orde1-" .__,1;.Jt.· ..... __, '..., . _.; .... i.; .:. lu_ ,.,c-

.:..:.: .... , Jedo :u. ::.J. ~ ~ '---·vi!.... .. l,. vó6'6· J-!i V__._.~t ~ n 
V-~~ -y60_· c1u ?-·t- ..... .:. .. in..,, -18 :L ..... o-.:::._d l J -.1 . .' vi c: ..., ' ,Ü 

C.i. ~Jl.-.., ...,~SC ....... v\,L"""'' .... ~ - 1,5()_, l.L...,.; Vt.::-·Li.,.'8 ~ Û.é~' .)...., 1., o .. ..:..:v
nen il. ...... 10..L.' en VdSv<...,este:u, l"v .... e_st,ülin•.;n o: 
v .• :nie~hi.:.n<.,E::n ten l .... s0e VJ.n ind::.vi~-~i:;;.:::..e .._;ebrui.kt_·s , 
bewoners of toe ,ic' ~· e -Jn ~r. .oo -:;\Jn o~· ~n , :, - t 
er ~,ell e ued ' :en te=!3 Je ve1·sc}.1uldi'-'d 4-Ji: n er: --~'--: 
::.. ........ oL...::.·r ... ~ v 1 .......... ts :_..1n vino.en. 

~e lerstel:inushostvn - ~e ~ ~ei '::.c3 
t:;t:V...t.l - ~ovten d..:1,....1.r co~ \...00 o_·· V ... •Uvl 

t:l ,t:lL .... -:::-.._,~ .... i..... on. vvr :.vLL..1.-,;;; V r ... \., ..>ulc..n....,-
..... n V on .... e_ L..vlv • d r: 

1 oc t .r: .,u:;se.r: 1 
-, . 
V...L- l.J- .,_ , 

' - .i..V ..., - ~.a ... __. ..... L, ...... co .......... :t ..... tvvrcl , ,_ r-'f._.,,_,. .. ....... ... 
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i; o.dl'l 

person. .. 
In ien 

grond van h'" 
de rs o_ a...tn e 1::-

v0r t Let eventu.'" 
con Pom: het b p jl.'--'
het R. v .... t. 

Ver} dc....l V. n sch~de k-. 
n-....d ..... t is vold _1-. .... n ct-....r het . 
nu.r-13,lid 1 van h t .v. 1-

korpsco •c...nd....,nten en lOO ..... e1. _ 
t-erders der mili1,..ii1:e-in_·ic1 ... -'ci ,8n z1 -

juiste uitvoeri .s v...1n :_e't vor-Jnst ... t...nde. 

J• 

en v.=..n 

' ~de o 
* d .... -

-4-en, 
_i._d 

, van 

vinden, 
Áel 3, 

.1ezen bi:;
toe op 0..,n 

Bij het ve_J..orcln t_:;d.-in v.m een sleu-cel, beLo_·e ....... e bij 
het slot vdn een deur, vtelLe toet.,-n.__, ee::t tot een 
ber rui., ... te,17,,.j,:!_ - c •• ueh el of mede ·.:;en l ... ste v n 
a.egen n) <1.n \/ie :1.et ve ..... ·lo .• :er:. gc:;,:...in v~.n de ...,e sleutel 
k.J.n \lorden ve~~ve'ten het slot zod.IDi~; ,~or en ,e ij
zi. .__.d, de... t :J.e-:, ni -:; ..... e ..,r ...ue t J.8 001·s..,ro1lk2:_;_ j:1..e sleutel 
kan ,10_· .... , n __;..,o_i"nd. 

V ':J.Il een en nd"r \, o.·d-.; n-t;ek n.inu C.:G. ouu.(.j doo_ de 
ver·td._;en ,oordi~er- v ..J.n c...e i_; sü ,oens-co:.:r. ........ d nt. 

I t verni u"èn v ...... n ._;L"s ·ui t"n i.. ......... ili 1,~.i ... e ,on.in ~-n 
tiesc:.i8J.t oo~ "bij b"dL:en door ove ... ~.:.:J.-c: .. t,c oor de -X).\~ 
en voo-r- ..... • .... enir., Vu.Il de b.., .on8 ..... ·s. 

:Ji~ :.et Vt;_; .,_ ...... !IL L, oot veLlo' Vvn ~":."nsu_lic~ _,i_;E.i • 
•• , -i- ..... t··,,\. bt, ·1·. 0- >:..J ._e u V..,_ u ... tl ...... U:.:.. u lJC... "~;:.u.. , .·O.r.. •• v! 'll~l C-l 'e 

__:t:;: ou.e .... ,.u.O't V ..... r \.ord(jL. l.:St.c-~·--, .... u ... ,;,, in..,_èc-
-l-'" d .., . . .. l .,,. 
U-vu, e Ov~a - ,~ V ...... -,l.... ' VOO ' n 
-~l 6~a ui,; o.t ......... .:_ in ,..J.s t!-..oe:a ij .... .1..·-::;Li..;::. ~, ,o 

..,...,c '.:.v ... ..,_.., ~~.:; Vu6_• LJ. u Ve ... V 'e" de . Jvt O ... :..: 

,0.1.. en VJ.Sv._,est..,:.u, l.·_, ·.e st1.3llin·t:n o_· 
v '-' ... ·ni e L". . .:..n t: n tE: n l ~ste v .l i L •• i vL ... ~--le ._; brui·_ ... ·s, 
bewoners o~ toe ic'.:;' e bc:;n 8r_ .oo ·:;_n .o ~den .) c' t 
er tc:lLe bGd ·'-'- ,en te ... ·,,,c.ili:e verschuldi~d ::,ijn er. d .... t 
:. ....... ov.. .. ir1_ .;.. l ..... -..~Gs : • .in "'{linden • 

.., l e_ st l~in~s! .. o t 'n - .;e s .., ci~_._c.., 
~t:.V 1 - ... oLt~n d'-...1r~o~ \.. .. CO 0..1.• Vc,, ...... ,ec_,J ~-ru'"'"''-n-

u....,1:;r.u.-:nu'--'.,.J.j__ t! ... .:..j: t r 1 .... '-"ru ... is v'-_l ~ bclu.t.L 
.... r ...,c:; on.:ie_u.i;le_. o •jvr. c.,~b_ .... c:.t. 

Loc .... te.r: _,ussen 1- tstbe Otldv v .... stste:.:il ._n :.c: J 

v~r .... w .... • diei.s~J?li c. ti'";er.., ..,i ~ ..,n.:_.., on :e ,..,.., ...... 
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... 
V .... n : ... -rs~._#llin_; 0 ~ Vv.lni - 1.A.1ino,n "'.vt 00 .. \,.4v1,,,,,l 

v .... n ...... ~ e ... ·tij be t.J.:o .'_e co ...1!lc... -nt , ..,.__.n l .s _;..., v ... n cte 
:::!L' ike ... s of ba on_-...., ~oet"' ord,...n ,èb-. .. c __ t, . n LJ "1 

a.ie co:::nLl. .... nd. ..... nt - ;.30 eni ,s..,ins mo elijL - in o-ve 
1-~ e-c t: ..:u;.:btvn • .,.~ C,~ ... • ,cnie t-r _,1.-tse 1...--ll e,;len 
J..ls ..,_iervo_en is o ...... sc' "'ven. 

Jventu .... el v ... ·:..~ .1illi0 ,1;; storte bedr'""'.._,en · •.. oett..,;n .... _n 
""e u..d...iinis"r'""t:::...u' v ..... :Lt ko ... ·_s, •• et •• O!'.t1Sue~eelte of 
v .... n de .w.ilitc..d._"e inr·ic ... J.t:.n.., , c . ... . ...... n de co...,..i.~nd"nu i..r: 

v""n e8n zel ... st ...... ndig ..... dmi ... :.ist ... · .... tie voer·2nd de:; cl.en:ent 
'.lorden a ... \:..e d_ c....c...:e n . .. er.oe .de funct::..onu..ri s ver .... nt,,o o ... ·d c 
d • ....,1.dus ontv ..... n....,,...n c . ... • in,__,e ou ..... - n be_,__,_ <...,e •• o de 
vooruesc ......... ev---n ,,ijse . 
ldnn-8\jr de b"' t .... ~in__; nie.., oor vr:.j .li::.~i e stor "in'-' 

} .... n \tord n Vt,u .. ''"' en , .... oe -ü o_ en \ .. : ..... r?..._._t..:::._ ov __ een
_o sti<..., het b'-'1-'-'""::..Jc in u.d u._--t:..: .... '-'::.. 83 par 1j v...i.n iet 

TI. . V • .1.. 
Yoor zov~---1 ,... ..... ::..lit ire u~ ou _r., be~' ·-t , elke 

11 ter besc • ..i:i;:kin..., 11 ..,ijn over -._,even .neen nu:::-
u tori tei -t ~-n ---"' · ..... ·:ii ct:Jns-co n~ nt o_ c.... t 

:!:"'~ ... enin_, ou.t-m- e.Jc ~- ve ·.ouC::.in·en te ... ~ la .... tse 
in c..e c..,~1.,St vc...l voru"st ......... r.. ~ be J. .... -in -n ee ... ~ _e vlin...., 
....,etro..:'_'-:3n. 

1 
Aanrijdings-
schade 

,,Artikel 22a. 
Het in art. 22 bepaalde betreffende het verhaal op gebruikers en be

woners is niet van toepassing op schade, veroorzaakt door aanrijding of 
aanvaring met militaire ,-oertuigen (vaartuigen) aan of in militaire ge
bouwen en werken. 

Dergelijke sichadegevallen moeten worden beschouwd als te zijn 
voortgevloeid uit een verkeersongeval en als zodanig worden behandeld". 
(M.v.O. d.d. 41-8-'53, D.G.W.T. nr 5666/7). 

-. -.-.- .-.-.-.-

Aanvragen omtre 
voorzieningen. enz. 
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1 
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Artikel 23. 

Aanvragen omtrent zeer nodig geoordeelde wijzigingen, verbeteringen, Wijzigingen, ver-
beteringen, voor

voorzieningen, anz. aan militaire gebouwen, enz., die door de eerstaan- zieningenenz. 

wezend-ingenieurs of de hoofden van de arrondissementen van het Bureau 
Aanleg, Beheer en Onderhoud van Vliegvelden niet ten laste van de 

hebben op gewone onderhoudsaangelegenheden, moeten jaarlijks in de b. • 
1
".a~dt. '' 

1 
beschikbare fondsen kunnen worden uitgevoerd en geen betrekking l~ 
maand September-door de commanderende officieren van defkorpsen of ( D•~:,."" 
zelfstandige onderdelen, divisie-commandanten der Koninlijke Mare- ,_ N 
chaussee, commandanten van onderdelen van de Luchtmachtstaf, 
hoofden van de militaire inrichtingen, genoemd in de staat in artikel 2, 
aangewezen beheerders van de militaire inrichtingen, behorende tot de 
dienst van het Directoraat Materieel Landmacht, en van het Directoraat 
Materieel Luchtmacht, behorende tot de Technische Dienst, behorende 
tot de Dienst der Intendance, bestemd voor de opslag van mobilisatie
goederen, worden gezonden onderscheidenlijk aan de garnizoenscomman
danten, de commandant der Koninklijke Marechaussee, de Chef van de 
Luchtmachtstaf, de autoriteiten, vermeld in kolom 4 van de staat in 
artikel 2, de Directeur Materieel Landmacht, de Directeur van het 
Materieel Luchtmacht, de Inspecteur van de Technische Dienst, de In-
specteur derJ~~o~rl~M .--d,c._ b,molbobbo~ in de roilit,rum af®li_!.l.g. _r; in over- ' 

Depanvr_
0

~~/_s ~_e_t ~ e:rsta!nwezend-~ngenieur of diens vervangerop te stellen," 
ment en mogen, wanneer het een plotseling ontstane toestand geldt, welke 
onverwijld voorziening eist, of wel, wanneer wijziging of verbetering niet 
voor uitstel vatbaar wordt geacht, ook tussentijds worden ingezonden. 

De garnizoens-commandanten, enz., zenden de aanvragen, waarmede 
door hen wordt ingestemd, c.q. gewijzigd volgens hun inzichten, waaraan 
zijn toegevoegd de aanvragen betreffende militaire gebouwen, enz., 
welke bij hen in gebruik zijn of geacht worden bij hen in gebruik te zijn, 
vóór 15 October aan de commandanten in de genie-commandementen 
c.q. aan het Hoofd van het Bureau Aanleg, Beheer en Onderhoud van 
Vliegvelden, die de aanvragen, voorzien van hun advies, vóór 1 Januari 
aan de Minister van Oorlog doen toekomen. 

In geval naar het oordeel van even genoemde commandanten of even 
genoemd hoofd geen termen aanwezig worden geacht om op het gevraag
de in te gaan, behoeft voorlopig geen begroting van kosten te worden 
gemaakt en ook geen opgave van kosten te worden gedaan. 

Aanvragen tot het doen aansluiten van militaire gebouwen enz. aan 
een telefoonnet of het aanbrengen van een huistelefooninstallatie moeten 
tot de Inspecteur van de Verbindingsdienst worden gericht. 

Artikel 24. 

Het schoonhouden van de militaire gebouwen enz. met aanhorigheden Schoonhonden. 

en bijbehorende voorwerpen, rabatten, bestratingen, aardewegen, paden, 
parken en pleinen geschiedt door of vanwege de bewoners of gebruikers. 
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Schoonmaak. 

De garnizoens-commandant geeft de nodige voorschriften omtrent het 
schoonhouden van onderdelen van gebouwen, bijbehorende rabatten, 
bestratingen, enz., gelijktijdig dienende ten behoeve van verschillende 
gedeelten van militaire gebouwen enz., die door hem niet aan dezelfde 
autoriteit zijn in gebruik gegeven. 

De bij de gebouwen behorende rabatten, bestratingen, begrindingen 
en pleinen moeten dagelijks geveegd of bijgeharkt, wanneer nodig gewied 
en van opslag gezuiverd en des winters van sneeuw bevrijd worden; 
privaten en waterplaatsen moeten dagelijks worden gereinigd; pijpen 
van in gebruik zijnde kachels, fornuizen, ovens, enz. moeten ten minste 
éénmaal in de veertien dagen worden schoongemaakt. 

Het verdelgen van onkruid met behulp van bijzondere middelen als 
weedkiller, paraplant, verdunde zuren en dergelijke door de gebruikers 
van militaire gebouwen en werken is verboden. 

Het vegen van de schoorstenen van militaire gebouwen, geen woningen 
zijnde, geschiedt door de zorg van de Genie. De dag vóór dat het zal ge
schieden worden de bewoners of gebruikers daarmede in kennis gesteld 
door de eerstaanwezend-ingenieur of degene, die hem vervangt. Deze 
kennisgeving geschiedt door tussenkomst van de garnizoens-comman
dant, voor wat aangaat de aan hem "ter beschikking" overgegeven ge
bouwen. 

Het vegen van schoorstenen van woningen moet ten minste éénmaal 
per jaar, door de zorg en voor rekening van de bewoners, geschieden. 
Vóór de lste November van elk jaar behoort aan de eerstaanwezend
ingenieur of aan degene, die hem vervangt, een verklaring te worden 
overgelegd, waaruit blijkt, dat hieraan is voldaan. 

De Genie zorgt voor het schoonhouden van zink- en vergaarputten, 
goten, riolen, enz., evenwel met uitzondering van de open goten in 
bestratingen, vloeren, pleinen en rabatten. 

Artikel 25. 
De aan de garnizoens-rommandanten of aan andere militaire autori

teiten "ter beschikking", overgegeven militaire gebouwen enz. met aan
horigheden moeten, onverminderd de verplichting van de bewoners of 
gebruikers om die steeds in zindelijke staat te houden, eenmaal per jaar 
in overleg met de eerstaanwezend-ingenieur worden schoongemaakt. 

Het in het eerste lid van dit artikel bepaalde geldt ook voor de, aan de 
hoofden of aangewezen beheerders van de militaire-inrichtingen "in ge
bruik" overgegeven, militaire gebouwen enz., voor zover in de regle
menten of voorschriften, betreffende die inrichtingen, in dit opzicht 
geen afzonderlijke bepalingen zijn vastgesteld, alsmede voor de van de 
eerstaanwezend-ingenieur "ter bewoning" overgenomen woningen voor 
gehuwden. 

Bij deze algemene schoonmaak mag geen vertrek, gang, magazijn, 
garage, werkplaats of zolder worden overgeslagen. Binnen de gebouwen 
moeten alle, zonder buitengewone hulpmiddelen bereikbare, gedeelten 
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van kappen en dergelijke worden geraagd; alle muren, wanden, zolderin
gen, schotten, enz. afgestoft; al het verfwerk met zeepsop en alle glas
ruiten met water behoorlijk worden gereinigd. 

Het herstellen van pleisterwerk en het witten en kleuren van wanden 
geschieden vanwege de Genie. 

Na het witten of kleuren moet het verfwerk, het houtwerk enz. door de 
zorg van de bewoners of gebruikers van daarop gemorste witkalk of 
daarop gemorst kleursel worden gezuiverd. 

De Genie zorgt, ook wat betreft de militaire-inrichtingen, voor het bij 
de jaarlijkse schoonmaak wassen van het buitenverfwerk en van de glas
ruiten aan de buitenzijden van de militaire gebouwen, met uitzondering 
van woningen, alsmede voor het teren en zwarten. 

Artikel 26. 
Wanneer voor de schoonmaak niet voldoende personeel beschikbaar 

mocht zijn, wordt nopens de uitvoering van de voorgeschreven werk
zaamheden een voorstel tot de Minister van Oorlog gericht. 

Worden werkzaamheden, die ten behoeve van de schoonmaak moeten 
worden verricht, wegens daaraan verbonden moeilükheden van techni
sche aard, voor de bewoners of gebruikers te bezwarend geacht, dan 
wordt tot de eerstaanwezend-ingenieur het verzoek gericht, die te doen 
geschieden door zijn zorg. Het verzoek wordt gedaan door de garnizoens
commandant of een andere militaire autoriteit, voor wat aangaat de aan 
hem "ter beschikking" overgegeven militaire gebouwen, en ten behoeve 
van de militaire-inrichtingen door de hoofden of aangewezen beheerders 
dier inrichtingen. 

Bestaat er bij de eerstaanwezend-ingenieur bezwaar om zijnerzijds aan 
het verzoek te voldoen, dan wordt daarmede gehandeld als met de aan
vragen omtrent voorzieningen, bedoeld in artikel 23. 

Artikel 27. 
De ladders, schragen, enz. benodigd voor de schoonmaak, worden op 

Yerzoek verstrekt door de Genie; echter niet ten behoeve van de woningen 
voor gehuwden. 

Overigens wordt in de behoefte aan gereedschappen en andere be
nodigdheden voor de schoonmaak en voor het schoonhouden van de, 
niet ter bewoning overgegeven, militaire gebomrnn enz. voorzien volgens 
de daarvoor afzonderlijk vastgestelde of nader vast te stellen bepalingen. 

Artikel 28. 
,Yanneer niet vanwege het Rijk over de, in de militaire gebouwen enz. 

aanwezigen, privaatmest wordt of kan worden beschikt, moeten voor 
het weghalen daarvan, alsmede van as en vuilnis, overeenkomstig de ge
meentelijke verordeningen, zo nodig in overleg met het gemeentebestuur 
en de eerstaanwezend-ingenieur, de vereiste schikkingen worden getrof-
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fen door de hoofden of aangewezen beheerders van de militaire-inrich
tingen en, wat aangaat de aan hem "ter beschikking" overgegeven mili 
taire gebouwen enz., door de garnizoens-commandant. 

Het verwijderen van privaatmest, as en vuilnis uit de woningen voor 
gehuwden geschiedt door de zorg van de bewoners. Wanneer dat echter 
in verband met haar ligging of omdat zij deel uitmaken van gebouwen 
met andere bestemming, aan de garnizoens-commandant of aan het 
hoofd van de militaire-inrichting, aan wie zij zijn overgegeven, gewenst 
voorkomt, worden zij begrepen in de bovenbedoelde schikkingen. 

Artikel 29. 
Keukens, centrale verwarmings-, bad- en reinigingsinrichtingen moeten 

zeer zindelijk worden gehouden. 
Het koper en ander ongeverfd, in de dag komend, metaalwerk moet 

steeds blinkend zijn. 
Het gebruik van de centrale verwarmings-, kook-, bad- en reinigings

inrichtingen, van de ovens en de fornuizen, stoomtoestellen, enz., het 
bedienen van de verwarmings- en badtoestellen moeten geschieden vol
gens de door de eerstaanwezend-ingenieur te geven voorschriften of door 
deze of door degene, die hem vervangt, te geven aanwijzingen, ook voor 
wat betreft de soort van brandstoffen. 

Afschriften van bedoelde voorschriften moeten in de keukens, bad- en 
reinigingainrichtingen en stooklokalen goed zichtbaar zijn opgehangen. 

Voor het bedienen van de toestellen wordt zoveel mogelijk, vast perso
neel a'.tngewezen. 

Da eerataa,nwezend-ingenieur stelt voor dit personeel dienstroosters 
vast en geeft verder aan dit personeel rechtstreeks de nodige bevelen. 
(L.O. 1948 nr 227) 

De aanvrage, de bestelling, de levering van brandstoffen en de con
trole op het gebruik zijn geregeld in het "Voorlopig voorschrift Beheer 
en Verantwoording van Brandstoffen voor Verwarmingsdoeleinden", 
boekwerk 7050. 

Bij eventuele wisseling van het bedienend personeel is de commandant 
van het korps of onderdeel of het hoofd van de militaire-inrichting ge
houden ten minste 14 dagen te voren aan de eerstaanwezend-ingenieur te 
verzoeken het nieuw aangewezen personeel ter zake te doen onderrichten. 

Jh d f · .g b kj c dca niet 11M!. 11"!!
0

8 tie 8cni l t. 

Artikel 30. 
De autoriteiten, aan wie de militaire gebouwen "ter beschikking" 

of "in gebruik" zijn overgegeven, zijn verplicht nauwlettend toe te zien 
op de zuiverheid daarvan en te zorgen dat onzuiverheid, waar deze mocht 
bestaan, onmiddellijk worde uitgeroeid. 

Met zorg moet worden nagegaan of de gebouwen met wandgedierte 
zijn besmet, iets, dat vooral dikwerf moet worden onderzocht in rust
kamers, straflokalen, bij slaapplaatsen, enz. Ook op kisten, manden en 
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andere voorwerpen, die binnen de gebouwen worden gebracht, moet in 
dit opzicht worden gelet, opdat daardoor geen besmetting worde over
gedragen. 

Zodra. een lokaal of voorwerp met wandgedierte besmet blijkt, moet 
daarvan door de ontdekker langs de hiërarchieke weg worden kennis 
gegeven; bij de korpsen aan de commanderende-officier; bij de militaire 
inrichtingen aan het hoofd; voor wat betreft de woningen voor gehuwden, 
aan de autoriteit, van wie zij "ter bewoning" zijn ontvangen, en, wat aan
gaat de overige militaire gebouwen, aan de garnizoens-commandant; 
terwijl besmette voorwerpen, zo mogelijk, onmiddellijk moeten worden 
verwijderd. 

Het hoofd van de militaire-inrichting, de garnizoens-commandant 
en, door tussenkomst van deze, de commanderende-officieren geven 
schriftelijk kennis van de ontdekking aan de eerstaanwezend ingenieur of 
aan degene, die hem vervangt. Deze neemt, zo spoedig mogelijk, de 
nodige maatregelen tot ontsmetting. 

Het uitroeien van het wandgedierte geschiedt door de zorg van de 
Genie, het daarna schoonmaken van de lokalen enz. door die van de be
woners of gebruikers. Omtrent het tijdstip, waarop dit schoonmaken 
kan beginnen, wordt gehandeld naar aanwijzing van de eerstaanwezend
ingenieur of degene, die hem vervangt, die omtrent de zuivering van de in 
de lokalen aanwezige voorwerpen, welke geen Rijkseigendom of niet 
bij de Genie in beheer en onderhoud zijn, doch eveneens ontsmet woeten 
worden, in overleg treedt met de eigenaars of beheerders. 

Indien de zuivering met gewone middelen niet mogelijk is gebleken of 
niet mogelijk wordt geacht, wint de eerstaanwezend-ingenieur het ge
voelen in van het Hoofd van de Sectie Hygiene van de Geneeskundige 
Dienst der Koninklijke Landmacht nopens de toepassing van cyaan
verbindingen. 

Genoemd hoofd zal alsdan voorstellen doen door wie en op welke wijze 
de ontsmetting zal worden verricht. 

De kosten van het zuiveren van woningen voor gehuwden komen ten 
laste van de bewoners, - c.q. van de vorige bewoners, wanneer van het 
besmet zijn door hen geen kennis is gegeven "indien naar het oordeel van" 
ingenieur " de besmetting aan achteloosheid of onzindelijkheid 
moet worden toegeschreven. 

Elke woning zal, alvorens te worden betrokken, en, bij verwisseling 
van bewoners, ten aanzien van besmetting met wandgedierte of andere 
onzuiverheid van wege de Genie onderzocht en zo nodig worden ge
zuiYerd. 

Indien ratten, muizen en ander ongedierte op hinderlijke wijze 
voorkomen in militaire gebouwen, kampementen, enz. moet de be
trokken commandant zich tot de eerstaanwezend-ingenieur wenden. 
Deze treedt in overleg met vorenbedoeld hoofd omtrent de wijze van 
bestrijding en de toe te passen middelen. 
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Drinkwater-, 
gas- en electriei
tei tsvoorziening. 

De commandanten mogen niet zelfstandig overgaan tot het toe
passen van bestrijdingsmiddelen. 

Artikel 31. 
Met betrekking tot contracten en rekeningen voor de levering van 

electriciteit, gas en water en het maximum verbruik van electriciteit en 
gas en de te betrachten zuinigheid wordt verwezen naar L.O., 1951 Nr. 8. 

Verzoeken door militaire autoriteiten tot het onderzoek van drink
water moeten rechtstreeks worden gericht tot de eerstaanwezend
ingenieur. 

Het drinkwater op forten, verdedigingswerken, enz. moet ten minste 
om de vijf jaren worden onderzocht. 

Hoewel het onderhoud van waterleidingen geheel door de zorg der 
Genie geschiedt, zijn de autoriteiten, bij welke militaire gebouwen enz. 
in gebruik zijn, toch verplicht alle maatregelen te treffen en te doen 
treffen tegen het in de winter bevriezen en daardoor in het ongerede 
raken van waterleidingen; deze maatregelen voor te bereiden en vast te 
stellen in overleg met de eerstaanwezend-ingenieur; deze zal daartoe tijdig 
bij het invallen van de vorst aanwijzing geven. 

De garnizoens-commandanten, c.q. de hoofden van militaire-inrich
tingen, moeten maatregelen treffen om het waterverbruik zoveel mogelijk 
te beperken en een geregelde controle over dat verbruik uitoefenen. 

Zodra het als normaal aangenomen waterverbruik met meer dan 10 % 
wordt overschreden, zal van wege het korps een onderzoek naar de oor
zaak moeten worden ingesteld. Daarbij zal o.m. het watergebruik in 
werkplaatsen, waslokalen enz. moeten worden nagegaan; zal moeten 
worden onderzocht of er lekkende kranen, dan wel aanwijsbare lekkages 
in leidingen zijn; tijdens dat onderzoek zal dagelijks, c.q. enige malen 
per dag, aflezing van het verbruik moeten plaats hebben. Blijkt dat niet 
mogelijk of wel blijkt de aanwezigheid van lekken in de leidingen c.a., dan 
moet zulks onverwijld ter kennis worden gebracht van de eerstaanwezend
ingenieur of de hem ter plaatse vervangende militaire of burgerambte
naar der Genie, onder mededeling van de maatregelen, welke reeds ge
troffen zijn om te trachten het watergebruik tot het normaal terug te 
brengen. 

In de door de garnizoens-commandanten driemaandelijks in te zenden 
overzichten van het waterverbruik, moeten woningen voor gehuwden 
en badinrichtingen zoveel mogelijk afzonderlijk worden behandeld. De 
bedoelde driemaandelijkse overzichten moeten, aan de eerstaanwezend
ingenieur ter kennisneming worden toegezonden, voor zoveel nodig 
onder bijvoeging van toelichtingen en door deze, zonder begeleidend 
schrijven, worden doorgezonden aan de Minister van Oorlog, zo tijdig, 
dat zij uiterlijk op de laatste van de maand, volgende op het kwartaal, 
waarover het overzicht loopt, het Ministerie bereiken. 

Teneinde het ontstaan van lekken in de gasleiding zo spoedig mogelijk 
te ontdekken en daardoor ongelukken, alsmede schade door gasverlies 
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zoveel mogelijk te voorkomen, moeten de gasmeter in grote gebouwen 
dagelijks en die in kleine gebouwen ten minste éénmaal per week worden 
opgenomen, onder aantekening van het gasverbruik. 

De nachtelijke verlichting van soldatenkamers, voor zover zij niet 
verkregen wordt van uit de gangen door lichtopeningen in de wanden, 
of van de buitenverlichting door de ramen, moet geschieden door in de 
kamers enkele lichten, hetzij getemperd, hetzij met lichtdempende 
ballons te laten branden. De eventueel nog aanwezige kaarslantaarns 
moeten, met zegel gesloten, op daartoe geëigende plaatsen worden op
gehangen, om te kunnen dienen als noodverlichting. 

Het onderhouden, wijzigen, uitbreiden en herstellen van electrische 
leidingen, stopcontacten en schakelaars in militaire gebouwen ca. -
met uitzondering van het vernieuwen van zekeringen en gloeilampen -
moet uitsluitend geschieden door de zorg der Genie. 

Van het herhaaldelijk doorslaan van een zekering moet onverwijld door 
of van wege <le militare autoriteit, bij welke de militaire gebouwen enz. 
in gebruik zijn, mededeling worden gedaan aan de eerstaanwezend-inge
nieur of de militaire of burgerambtenaar, die hem ter plaatse vervangt. 

Deze moet dan terstond doen nagaan in hoeverre het doorslaan een 
gevolg is geweest van overbelasting van de leidingen en aan boven
bedoelde militaire autoriteit de nodige aanwijzingen verstrekken nopens 
de toe te laten belasting. De militaire autoriteit is verplicht die aanwij-

~ '.1'i.ngf'n _te doen__.onvolcr.an . . - ~ · 
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van electrische kachels, fornuizen en dergelijke voor dienst zonder 
machtiging van de eerstaanwezend-ingenieur, het vervangen van gloei
lampen door die van grotere kaarssterkte of van zekeringen door die voor 
grotere stroomsterkte, het in de leiding nieuw opnemen van electrische 
verwarmingstoestellen, zonder voorafgaand overleg met de daarbij be
trokken ambtenaar der Genie, verboden. 

Ver en voor het plaatsen van radio-ontvan t llen moeten 
door de gebru~.-,-......_,an gebouwen g 
commandant of een an 

Voor Det-p22tso11t nol!t s l.tma het aanbrengen van leidingen voor 
aansluiting op radio-centrales is vergunning van de eerstaanwezend
ingenieur nodig. 
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zoveel mogelijk te voorkomen, moeten de gasmeter in grote gebouwen 
dagelijks en die in kleine gebouwen ten minste éénmaal per week worden 
opgenomen, onder aantekening van het gasverbruik. 

De nachtelijke verlichting van soldatenkamers, voor zover zij niet 
verkregen wordt van uit de gangen door lichtopeningen in de wanden, 
of van de buitenverlichting door de ramen, moet geschieden door in de 
kamers enkele lichten, hetzij getemperd, hetzij met lichtdempende 
ballons te laten branden. De eventueel nog aanwezige kaarslantaarns 
moeten, met zegel gesloten, op daartoe geëigende plaatsen worden op
gehangen, om te kunnen dienen als noodverlichting. 

Het onderhouden, wijzigen, uitbreiden en herstellen van electrische 
leidingen, stopcontacten en schakelaars in militaire gebouwen ca. -
met uitzondering van het vernieuwen van zekeringen en gloeilampen -
moet uitsluitend geschieden door de zorg der Genie. 

Van het herhaaldelijk doorslaan van een zekering moet onverwijld door 
of vanwege de militare autoriteit, bij welke de militaire gebouwen enz. 
in gebruik zijn, mededeling worden gedaan aan de eerstaanwezend-inge
nieur of de militaire of burgerambtenaar, die hem ter plaatse vervangt. 

Deze moet dan terstond doen nagaan in hoeverre het doorslaan een 
gevolg is geweest van overbelasting van de leidingen en aan boven
bedoelde militaire autoriteit de nodige aanwijzingen verstrekken nopens 
de toe te laten belasting. De militaire autoriteit is verplicht die aanwij-
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van electrische kachels, fornuizen en dergelijke voor dienst zonder 
machtiging van de eerstaanwezend-ingenieur, het vervangen van gloei
lampen door die van grotere kaarssterkte of van zekeringen door die voor 
grotere stroomsterkte, het in de leiding nieuw opnemen van electrische 
verwarmingstoestellen, zonder voorafgaand overleg met de daarbij be
trokken ambtenaar der Genie, verboden. 

Ver en voor het plaatsen van radio-ontvan t llen moeten 
door de gebn an gebouwen g 
commandant of een an ,,,,_,.;;_~ 

Voor he@+ p122teml: Jp!l!R u,j" 111 het aanbrengen van leidingen voor 
aansluiting op radio-centrales is vergunning van de eerstaanwezend
ingenieur nodig. 
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Electrische installaties in militaire gebouwen, welke niet worden be
woond (magazijnen, enz.) mogen buiten de diensturen niet onder span
ning staan. Hetzelfde geldt voor de electrische geleidingen in militaire 
gebouwen, woningen enz., welke tijdelijk buiten gebruik zijn, gedurende 
de tijd van buitengebruikstelling. 

Teneinde waarborgen te verkrijgen, dat de verlichting, ook in econo
misch opzicht, zo doelmatig mogelijk zij, zal de kazerne-commandant 
zich doen voorlichten door of vanwege de betrokken eerstaanwezend
ingenieur. Het resultaat van een en ander wordt schriftelijk dan wel op 
een tekening vastgelegd, waarbij ook de soort en lichtsterkte der te bezi-
~n.Jam.ueILNOrdt aangegeven·,,Artikel 31a. - -

!f:~rsi:_n I Door de Kazernecommandant kan vergunning worden verleend voor 
toestellen het plaatsen van radio-ontvangtoestellen en televisietoestellen in lokalen 

Maatregelen met h t k t · d' · d 1 k 1 · · het oog op van e azernemen , m ien m eze o a en een stopcontact aanwezig 1s 
~1~~ng~;,brt~a~;c1. en overigens aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
kranen.' 1. per kamer mag niet meer dan een toestel worden geplaatst, hetwelk 

GeLruik van 
petroleu 111. 

slechts op de door de Kazernecommandant aan te geven tijdstippen 
mag worden gebruikt, 

2. bij elk toestel moet een (bijgeplakte) luister (kijk)vergunning aan
wezig zijn, 

3. het eventueel aanleggen van een buitenantenne c.a. geschiedt door de 
dienst van de Genie en op kosten van de eigenaar van het toestel. 

De Kazernecommandant beoordeelt, of in huurkoop aangeschafte 
installaties mogen worden geplaatst en oefent voor zover nodig controle l uit op de betaling van deze installaties." 

Het beproeven geschiedt naar aamnJzmg van cte eersi:aanwezenct
ingenieur of van degene, die hem vervangt, in tegenwoordigheid van 
de autoriteit, aan wie het gebouw "ter beschikking" werd overgegeven. 

Deze autoriteit kan zich daarbij doen vervangen door een officier, zo 
nodig onderofficier ten genoegen van de eerstaanwezend-ingenieur. 

Brandkranen moeten, voor zover zij niet in afsluitbare kastjes zijn ge
plaatst of door de zorgen van de leverancier van het water worden ver
zegeld, na afloop van iedere beproeving en na elk gebruik, door of namens 
de eerstaanwezend-ingenieur worden verzegeld. 

Deze zegels mogen, - behoudens het geval van brand of van dreigend 
brandgevaar -, slechts worden verbroken op last van de autoriteit bij 
wie het militair gebouw enz. in gebruik is, alsmede van de eerstaanwezend 
ingenieur of van degene, die hem vervangt. 

Het opleggen van brandslangen moet geschieden volgens de aanwij
zingen van de eerstaanwezend-ingenieur. 

Artikel 33. 
Petroleum-lampen en andere voor het gebruik van petroleum inge

richte toestellen, voor zover zij in verband met het bepaalde ad i in 
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Radio-\n l 
televisie
toestellen 

Maatregelen met 
het oog op 
brand, brand
slangen, brand
kranen. 

•T 

:be zorg voor het aanbrengen van middelen ter bestrijding van brand 
behoort tot de taak der Genie. 

Indien de gebruikers van gebouwen menen, dat de aanwezige middelen 
onvoldoende zijn, wenden zij zich tot de eerstaanwezend-ingenieur. 

In elk lokaal ener woning voor gehuwden, waar petroleum wordt ge
brand, moet aanwezig zijn een bak, inhoudende tenminste 0,1 hl droog 
zand. 

Behoudens de gevallen, waarin dat om redenen van technische aard, -
ter beoordeling van de eerstaanwezend-ingenieur-, niet doenlijk mocht 
zijn, moeten de bij binnen-brandkranen behorende slangen steeds daarop 
zijn geschroefd. 

Eenmaal per jaar en telkens na gebruik bij brand moeten die slangen 

1 
door het personeel, dat mèt de bediening is belast, worden beproefd, terwijl 
zij tweemaal per maand moeten worden ontrold en, zo nodig, gelucht. 

Het beproeven geschiedt naar aanwijzing van de eerstaanwezend-

Gel,rnik YHD 

petroleum. 

ingenieur of van degene, die hem vervangt, in tegenwoordigheid van 
de autoriteit, aan wie het gebouw "ter beschikking" werd overgegeven. 

Deze autoriteit kan zich daarbij doen vervangen door een officier, zo 
nodig onderofficier ten genoegen van de eerstaanwezend-ingenieur. 

Brandkranen moeten, voor zover zij niet in afsluitbare kastjes zijn ge
plaatst of door de zorgen van de leverancier van het water worden ver
zegeld, na afloop van iedere beproeving en na elk gebruik, door of namens 
de eerstaanwezend-ingenieur worden verzegeld. 

Deze zegels mogen, - behoudens het geval van brand of van dreigend 
brandgevaar-, slechts worden verbroken op last van de autoriteit bij 
wie het militair gebouw enz. in gebruik is, alsmede van de eerstaanwezend 
ingenieur of van degene, die hem vervangt. 

Het opleggen van brandslangen moet geschieden volgens de aanwij
zingen van de eerstaanwezend-ingenieur. 

Artikel 33. 
Petroleum-lampen en andere voor het gebruik van petroleum inge

richte toestellen, voor zover zij in verband met het bepaalde ad i in 
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artikel 20 mogen worden gebruikt, zijn onderworpen aan de goedkeuring 
van de eerstaanwezend-ingenieur of van degene, die hem vervangt; de 
lampen moeten zijn hanglampen en worden bevestigd en opgehangen 
ten genoegen van de officier of andere miliaire of burger-ambtenaar van 
de Genie, met het onderhoud belast. 

Artikel 34. 

De garnizoens-commandanten moeten ten minste eenmaal per 
jaar, in overleg met de commanderende-officieren, de hoofden of de aan
gewezen beheerders van de militaire-inrichtingen in het garnizoen en de 
eerstaanwezend-ingenieur, nauwkeurig onderzoeken of de uitgevaardigde, 
of ten behoeve van in gebruik te nemen militaire gebouwen opgemaakte 
voorschriften duidelijk en volledig bepalen, hoe in geval van brand moet 
worden gehandeld. Die voorschriften moeten niet alleen bepaaldelijk 
aanwijzen, wat iedereen in dit geval te doen heeft, ook voor zoveel het 
waarschuwen van de plaatselijke brandweer, politie enz. betreft, maar ook 
duidelijk de voorzorgsmaatregelen omschrijven tegen ontstaan van 
brand in, of het overslaan van brand op, de militaire gebouwen. 

Zo nodig handelt de eerstaanwezend-ingenieur volgens het gestelde in 
artikel 11. 

Artikel 35. 

De garnizoens-commandanten en andere militaire autoriteiten zenden, 
betreffende de aan hen "ter beschikking" overgegeven militaire gebouwen 
enz., een staat in tweevoud, ingericht volgens model Nr. 1, aan de 
bevelhebber in de militaire-afdeling, die een exemplaar van elke staat 
doet toekomen aan het Ministerie van Oorlog. 

De aan het Ministerie van Oorlog berustende staten worden jaarlijks 
omstreeks 1 Maart aan de bevelhebbers in de militaire-afdelingen toe
gezonden en moeten dan door de betrokkenen worden bijgewerkt. De 
bijgewerkte staten worden zo spoedig mogelijk teruggezonden aan de 
bevelhebber in de militaire afdeling, die de exemplaren van het Ministerie 
van Oorlog te zamen en zonder begeleidend schrijven wederom aan het 
Ministerie doet toekomen. 

Zodra zulks, in verband met het aantal voorgevallen wijzigingen, door 
de bevelhebber in de militaire-afdeling nodig wordt geacht , wordt een 
nieuwe staat, in tweevoud, ingezonden. ' 

Artikel 36. 

Brandvoorschrif
ten. 

Kazernerings
staat. 

Door de zorg van elke garnizoens-commandant en elke andere militaire Kazemerings• 

autoriteit, aan wie militaire gebouwen "ter beschikking" zijn overgegeven register. 

moet een register worden aangehouden, waarin behalve de gegevens, 
nodig tot het opmaken van de in artikel 35 bedoelde staten, bovendien 
moeten worden beschreven alle lokalen met hun bestemmingen hun 
nummers, zoals die voorkomen in de Registers voor de dienst der Genie. 
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Verlenen van 
toegang aan ge
neeskundige 
ambtenaren. 

"# oniogen voor 
gehuwden. 

De eerstaanwezend-ingenieurs of degenen, welke hen vervangen, 
verstrekken ten behoeve van de kazernerings-registers de nodige gege
vens, ook door onverwijlde mededeling van eventuële wijzigingen. De 
garnizoens-commandanten, resp. de andere autoriteiten moeten hun een 
afschrift van het register toezenden, welk afschrift in het archief van 
de eerstaanwezend-ingenieur moet berusten. 

Artikel 37. 
Wanneer de voorzitter, de secretaris of de leden of buitengewone leden 

van de Centrale Gezondheidsraad, hoofdinspecteurs of inspecteurs van 
de Volksgezondheid of de aan hen toegevoegde ambtenaren - hoewel 
niet genoemd in artikel 16 der wet - op grond van artikel 4 van de Ge
zondheidswet kazernes of militaire-inrichtingen binnentreden, ten einde 
zich bekend te maken met de toestand en de inrichting van de gebouwen, 
moet hun tot dit doel medewerking worden verleend en moet, zo mogelijk , 
een officier, bij voorkeur de officier van kazernering, hen vergezellen. 

Artikel 38. 
De bewoner is gehouden zijn woning zindelijk en net te bewonen en te 

doen bewonen en is daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Hij is verplcht 
tot het dagelijks luchten van de vertrekken, tenzij bepaalde omstandig
heden (ziekte, sterfgeval, afwezigheid of andere gevallen, ter beoordeling 
van de garnizoenscommandant) , zulks verbieden. 

Voor het gebruik van de woning zijn op hem van toepassing de bepalin
gen in Art. 81 van het Reglement voor de militaire ambtenaren der 
Koninklijke Landmacht (S.B. Nr. 378 van 1931). 

In verband met het vorenstaande moet in elke militaire woning te 
allen tijde voorhanden en vertoonbaar zijn een uittreksel uit het Kazer
neringsreglement, houdende afschrift of afdruk van artilrnl 18, artikel 20, 
voor zoveel van toepassing, artikel 21 , le en 2e lid, artikel 22, l e, 4e en/, .. ( 
~' artikel 24 le, 3e en 6e lid, artikel 25, voor zoveel van toepassing, 
artikel 28, 2e lid, artikel 30, voor zoveel van toepassing, artikel 31 , 
voor zoveel van toepassing, artikel 32 2e lid, en artikel 33, alsmede het 
le en 2e lid van art. 38. 

Dat uittreksel wordt door de autoriteit, die de woning "ter bewoning" 
overgeeft, bij die gelegenheid aan de bewoner uitgereikt en door deze, bij 
het ontruimen van de woning, aan die autoriteit teruggegeven. 

Voor woningen voor gehuwden, door de eerstaanwezend-ingenieur 
ter bewoning gegeven, moet overal, waar in dit artilrnl of de daarmede 
verband houdende artikelen wordt gesproken van "garnizoenscomman
dant" of "hoofd van de militaire-inrichting", worden gelezen "eerstaan
wezend -ingenieur.'' 
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Model Nr. 1. 
(Zie artikel 35). 

STAAT van de militaire gehouwen enz ., ter beschikking overgenomen 
door de Garnizoens-Commandant te 

······························································· 
benevens van de niet-militaire gebouwen enz., aanwezig m 
dat garnizoen. 

Opgemaakt de ........................ 19 .. . 

De . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnizoens-Commandant, 

···································· 

N.B. Deze bladzijde te wijzigen, indien de gehouwen aan een andere 
autoriteit "ter beschikking" zijn overgegeven. 
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Aanwijzing van Gesteldheid van de 
de beschikbare gebouwen, werken, 

gebouwen, werken, Eigenaren gronden, wateren. enz., 
gronden, in de eerste kolom 

wateren, enz. vermeld 

. 1 2 3 

1 

1 

1 
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Bij welke korpsen 
of onderdelen 

in gebruik 1 
1 

1 

4 

Totalen. 

Werkelijk in 
gebouwen 
gehuisvest 

Aantal 

~Ian
schap

pen 

5 

Voer
tuigen 

6 

Aan 

Man
schap

pen 
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In de gebouwen kunnen 

Werkelijk in 
worden ondergebracht: 

gebouwen Gewone Buitengewone 
gehuisvest omstandig- omstandig-

heden heden 
Aanmerkingen 

Aantal Aantal Aantal 

Man-

1 

Voer- Man- Voer- Man- Voer-
schap- tuigen schap- tuigen schap- tuigen 

pen pen pen 
---

5 6 7 8 9 10 11 

1 

N.B. De aantallen van de kolommen 
5, 7 en 9 betreffen korporaals en min-
deren; die van de kolommen 6, 8 en 10 
alle soorten motorvoertuigen. 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
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Aanwijzing omtrent het invullen van de Staat. (model Nr. 1). 

Kolom 1. 

Onderstaande volgorde moet worden in acht genomen: 
a. Kazernen. 
b. Wachthuizen en afzonderlijk staande gebouwen, bestemd of geschikt 

voor woningen voor gehuwden. 

c. Werkplaatsen Zijn deze niet in afzonderlijke gebouwen 
d. Garages. gevestigd, dan wordt in kolom 11 vermeld, 
e. Korpsmagazijnen. waarin zij zich bevinden. 

f. Oefenings- en parkeer-terreinen. 
g. enz. 

Kolom 2. 

Te vermelden aan wie de gebouwen, enz. toebehoren en, c.q. op welke 
wijze het gebruik werd verkregen. 

Afstand tot militair gebruik op de voet van het Kon. Besl. van 6 
Augustus 1860, Nr. 22, wordt aangeduid door aanhaling van dit besluit, 
onder de naam der Gemeente. 

Achter de namen van verhuurders moet worden medegedeeld, wan
neer de huurcontracten eindigen. 

Afstand in gebruik op andere wijze wordt, zo nodig, in kolom 11 
nader toegelicht. 

Kolom 3. 

Behalve een beknopte doch zo volledig mogelijke omschrijving van 
de gesteldheid, moet worden medegedeeld op welke afstanden, in kilo
meters, oefeningsterreinen van kazernes zijn gelegen, welke de afmetingen 
zijn van de oefeningsterreinen. 

Kolommen 7-10. 

In te vullen volgens de bepalingen van artikel 13 van het Reglement. 
Bij de in kolom 9 te stellen aantallen wordt bovendien gerekend 

op het doen bewonen van: school-, scherm-, gymnastiek- en cantine
lokalen, alle beschoten zolders, vrijkomende korpsmagazijnen, enz. 
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Kolom ll. 

De lokalen te vermelden met andere bestemming,!op het bewonen 
waarvan in kolom 9 werd gerekend, onder opgave van de aantallen der 
daarin te huisvesten personen. 

Mede te delen, welke gedeelten van de aantallen van de kolommen 7 
en 9 betrekking hebben op beschoten zolders. 

Op te geven hoeveel personen zouden kunnen worden ondergebracht 
op de onbeschoten zolders, bijaldien deze beschoten werden en hoeveel 
gehuwden in de gebouwen zijn gehuisvest, onder mededeling van de korp
sen, waartoe zij behoren, en van het aantal kinderen, dat zij bezitten. 
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Jaarlijkse

Tussentijdse 
opgave 

Model Nr. 2. 
(Zie artikel 23). 

van W1Jz1gmgen, verbeteringen, voorzieningen, enz., aan militaire 
gebouwen, enz., die door de ....................................................... .. 
worden nodig geacht. 

19 ..... . 

Ingezonden door ...................................... . 

op de ..................................................... . 

als Nr ......... . 
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Namen van de militaire 
Voorgestelde 1 

gebouwen, werken. 
wijzigingen, 

Doorlopend 
Plaatsen 

gronden. wateren, enz. 
verbeteringen, P.ooenen waarom het voor-;c-

volgnummer c.q. met aanduiding van 
voorzieningen, wordt nodig geach-de nummers en de bestem-

enz. 11 ming van de lokalen Il 
. -

I! 
Il 

:, 

I! 

1 

1 

Il 

Il 

1 

1 

lil 
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Redenen waarom het voorgestelde 
wordt nodig geacht 

Gevoelen 
van de Genie-Commandant 

55 

Y-cie
.n

l



NORMEN 
voor de meubilering van burelen 

Benaming 

Bureau hout of staal 

Stoelen fauteuil 
Kapstokken 6/of 12 haken 
Kast archief staal 
Kast brieven folio 4 laden 
Kast jalouzie 
Kast verschillende . 
Kast boeken 
Stoel arm hout m et beid. 

zitting 
Stoel hout met bek!. zitting 
Stoel bijzet 
Tafel schrijf . 
Tafel verschillende . 
Tafel bijzet 
Tafel rond 
Klok wand 
Snippermand staal 
Lamp bureau, compleet . 
Statieportret H.M. de Ko

ningin 
Haardkachcls f . ... . 
Kachel/ .... . . . 
Kachel electr. straal com

pleet . . . 
Kachel gas f 
)fatten deur, cocos 
:.\latten vloer 
Vloerkleden . 
Gordijnen, over 
Gordijnen, vitrage 
Tafelkleden . . . 

Ul 
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ëi 
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::::; 
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-

1 
-
1 

1 
-
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-
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h 

e 

1 

1 
\ 

Ul 

ö .:: 
0 
ö 
~ 
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1 

4 
1 

(! 

1 

1 
-
C 

-
C 

1 
1 
1 
1 
1 
h 

1 
cl 

i 
d 

e 

U) 

15 
0 

';? 
~ 

1 

4b 
1 

a 

1 

1 
-
C 

-
C 

1 
lb 
la 
1 
1 
h 

lb 
cl 

i 
cl 

d 

lb 

cl 

lb 

•✓• . 

C 

~ " 
C: 

00 

öl 0 ::::; al .:: 
~ 0 h 0 

t o.., 
'äl 0. al 
.D "O h "0 

"' .:: o~ 
71 0 ~ ~ 

1 1 -

4b - -

1 la la 

ei a a 

- - -

1 1 -
- - 1 
C C C 

- - 1 
C C C 

la la -

lb - -
la 1 

g g 
la la la 
h h h 

lb 
cl cl cl 

i i i 
cl cl cl 

d cl cl 

lb 

cl d cl 

lb J -

1 

Bijlage :N"r . 1 

Toelichtingen 

a. ter beoordeling 
van de naast-
hoger comman-
dant met offi-
ciersrang. 

b. als a. doch mag 
alleen worden 
verstrekt, indien 
zij commandant 
van een zelfstan-
dig onderdeel of 
hoofd van een 
zelfstandig bu-
reau zijn en veel 
bezoek ontvan-
gen. 

c. naar behoefte a 
d. naar behoefte a 

en in overleg met 
de E a I der Ge 
nie. 

e. naar behoefte en 
in overleg met de 
E.a.I. der Genie 

/. indien centrale 
verwarming ont
breekt. 

g. 1 per 4 man 
maximaal 

h. 1 per vertrek 
i . alleen op medisch 

advies en in over
leg met de E.Z.I. 
der Genie. 
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