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IN 'ARH D|R KONINGINI
DE œlWFl|tlR van Mmbae
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is nadere regelen te stellen ten aanzien van de
elgensch|p|e Waaraan tnhoud Rmnten moeten voldoen;
Gelet op:
artikel 17 van de I|ero|en|ge juncto artikel 6, eerste lid, van
het Algemeen llk|sluitp
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
| 1. Mgealœje bel|ingœt
Artikel l
Onvermtnde| het bepaalde in het Algemeen ljkbesluit dienen
alle inhoua|t| aan de in artikel 2 opgenomen algomone voorwnnra|
te voldoeny terwljl de verschïll|de typen lnhoudsmat| tevens aan
de in 5 2 te hunner aanzien opgenomen bilzondere vereisten moeten
voldoen.
Artikel 2
De vorm en de uitvoering van de matene aln-oae de gronGstoffen, wnn||it ail ziln vervaa|igdy moeten van dien >>r8 zijn, dat de
maten geschikt zïln voor het doel, waarvoor zil bestemd zijn, en dat
de best|digheld van hun inhoud is gewaarbor|.
2. De maten hebben de vorm van:
a. een rechte clrkelcil|er of
b. een ander regelmatig meetkandlg lïchaam met een meethals, waarvan
de doorsnede wodanlg lse dat een volumee gelïjk aan de waarde,
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die ingevolge het bepaalde in arttkel 5, vïerde àld, voor de Maximaal toelaatb|e fout bij ilk geldte in die hals overe|omt
met een hoogte van ten minste l om
een en ander volgens de tekening|e opgenomen in de bijlage btj dlt
l|aoheslult.
3. Ter bevorder|g van de stevigheid van de maten moetene indien nodig, uitwendlge verster|ngsr|d|e bandene krûlsstrok| of
rshhnn aangebra|t ziln.
4. De maten mogen voorzien ztjn van een sch|tultz een stortrande handvatt|g oren of hengselse die stevig ann het lichaam van
de maat zïjn bevestïgd.
5. De maten mogen voorzien zijn van een vaate overloope waarvan
de bovenrand de metende ruimte begrenst.
6. Bij de maten waarvan de bovenrand de lnhoud begrenst: dient
deze rand vlak te zijn.
7. 5lJ de maten voor vloeistoffen, waarvan de inhoud door maatstrepen of andere voorzl|ingen is nnngegeven, moeten deze strepen
of voorzi|ing| zodanig zljn aangebra|t, dat het bepalen van de
vloeistof|iegel nauwkeurig kan plaatsvind|.
8. Verdellng| en becijferlngen dïenen rege|atlg, duidelijky
ondubbelz tnnlg en onuitwisba| te zijn aang|racht.
9. Op elke mnnt aljn vermeld:
a. de nominale inhoud, zijnde de grootste te meten inhoud;
b. de id|tiftcatle van de fabrikant;
c. elke andere nnnduid|g, nodig geoordeeàd door het Hoofd van de
Dlenst voor Technische Inspectles.
Het Hoofd kan toeataan, dat andere vermelding| dan de in dït punt
beGoelde op de maten worden nnngebra|t.
10. De maxsmanl toelaatb|e fouten gelden b&J een referentiet|ratu| van 200 C behoudens ten aanzlen van de maten, be#
doeld in artikeà 5, lndlen daarop een temperatu| is vermeld, dle
afwijkt van 200 Ce in welk geval de maxfmaal toelaatb|e fouten blj
de vermelde t|atuur gelden.
11. De plaats voor de tjkmerken kan zijn voorzien hetzil op de
romp van de maate hetzil op tin|ppelse dle daartoe op de romp zljn
aangebra|tg hetzij op een versterk|gs|de die vast met de romp is
verbonden.
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5 2. Bijzondere bepalingen
Artikel 3
1. Cilindris|e maten van 0,01: 0,02, 0e05e O,le 0,2, Ow5e le
2, 5e 10e 20 en 50 àlter worden onders|eid| in:
a. hoge maten: waarbij de hoogte ongeveer gelijk is aan twee maal de
middellijn, en
b. lage matene waarbij de hoogte ongeveer gelijk is nnn de middellijn.
2. De inwendige middellljn moet begrepen ziln tussen de grenswaarden, ln de volgende tabel aangegev|:
nomlnale lnhoud grenswnmM| van de middellijn in rrrn
Van de maat in '
llter bll hoge maten blj lage maten
mtn|mnaà raximaal msnimaal pax|'mnml
0z0l 17 20 22 25
0,02 22 25 28 31
0,05 30 33 38 42
0,1 38 42 48 53
0,2 48 53 60 67
0,5 65 72 82 90
l 82 90 103 114
2 103 114 130 142
5 135 150 176 195
10 176 195 222 245
20 222 245 280 310
50 300 335 380 420
3. Het verschil tussen twee wllleke|ige middelliln| van eenzelfde maat mag nlet meer bedragen dan 1,5% van de gemiddelde middellljn van de mnnt.
4. De maximaal toelaa|e fouten zijn:
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nominale A'nhoud blj ijk en perlodleke controle in ml
van de mnnt in
àlter hoge maten lage maten
0,01 0,3 0e4
0,02 0,4 0,6
0,05 0,8 1,2
0,1 1,2 2
0,2 2 3
0:5 4 6
l 6 10
2 10 16
5 16 30
10 30 50
20 44 70
50 80 130
Artikel 4
1. Glazen maten van 2000, 1000, 500, 250, looe 25, 10 en 5 mllàiliter dienene wat de vorme de afmeting|, de onderverdel|ge het
onverdeelde gedeelte en de afmettngen en de becljfer|g der deelstrepen betreft, overeen te stemmen met de tekenïng|p opgenomen in
de bijlage b1J dit lnna|esluit, met dien verstandee dat de onderzljde van de voet in plaats van de cirkelvorm de vorm van een regelmatige veelhoek mag hebben.
2. De romp der maten staat loodrecht op de vlakke onderzijde
vah het voetstuk; inwendig ligt het laagste punt van de bodem in of
nablj de as van de maat.
3. Zij zijn vervaardi| van goed doorzl|tig glas van goede
hoeaanigheld: met dlen verstande, dat de voet mag zijn verva|digd
van een voor het doel geschikte kunststof.
4. Zij mogen voorzien zïjn van een stop ter afsluit|g. De stop
is verva|digd van glas of van een voor het doel geschikte kunststof.
5. De afmetingen van de voet moeten zoaanig zijne dat de maten
nlet omvallene wanneer zij (zonder stop) op een vlak zljn geplaatstg
dat een hoek van 101 met het horizontale vlak maakt.
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6. Ee.n bïjschrift bll de bovenste streep geeft de inhoud aan in
3
al of = .
7. De strepeny de becïlferlng en de bijserlft| zijn in of
dulœzaa!n op de bultœuijde van de wnna nnngera|t.
8. œ de mate.n is een weinlg in het oog vœllen| feri|nmo|k
nnngeraet. Het Hoofd van de Dienst voor TMhnische Inspecttea kan
toepteming verlenen tot het annhrengen van verdere opschrlf tœl.
9. De afwijking van een Moudsnnnduld|g en die varl de Clnhoud
tus|en twee willue|ige deelstrepu van een maat mag nlet meer beœaçen dan de waarde van de kleinste ond|erdellng van dte |at.
Artikel 5
1. De inhoudsmat|e bedoeld in artikel 1, onder B, sub de van
het Algemeen llkbesluit moeten voldoen n-n het bepaalde in 5 le met
qlt|onderlng van het gestelde in artikel 2, tweede lld.
2. zo nodlg wordt het gebru|doele waarvoor zij bil uitsluïting ziln bestem|, op de maten vermeàd.
3. De maten worden onders|eiden àn:
a. maten met de nauwke|igheld van lage maten en
b. Maten met de nauwke|igheid van hoge maten.
De Maten, bedoeld onder b, zilne in de onmi|ellijke nabljheid van
de vermelding van de nominale A'nhoud, duïdelijk en onuitwis|nr geknnmnrkt met de hoofdlett| P.
4. Behoudens het bepaalde in het zevende lid ziln voor de maten: bedoeld in het derde lld, onder al onders|eidenlilk onder b,
voor zover de nomlnale inhoud nlet kleiner dan 0z0l liter en niet
groter aan 50 liter ise de maxixaal toelaatb|e fouten gelijk nnn
dieg welke in het vierde lid van artikel 3 voor de aldaar bedoelde
lage maten, onders|eidenlijk hoge maten met overee|omstige nominale ànhoud ztjn v|tgesteld. Indien de nominale Snhoud van zulke maten is gelegen tussen twee opeenvolgende waarden gennoma in artikel
3, vlerde llde ziln de maximaal toelaatb|e fouten gelilk Mnn die'
vastgesteld voor de kàelnste van die twee waarden indien de nomina#
le tnhoud nlet groter ls dan de helft van de som van dle twee waarden, en aan die, vastgesteld voor de grootste van dle twee waarden
inds' en de nominale inhoud groter is dan de helft van de som van die
twee waarden.
5. Voor de maten: bedoeld in het derde àid, onder al onders|eidenlilk onder be waarvan de nominale inhoud kleiner is dan 0,01
liter: ziln de MaXiMaaI toelaae|re fouten:
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bij ilk : 2%e ona|rs|eïd|lilk 1,5% van de nominale lnhoud en '
bij periodieke contrsle : 4%e onderschei|lijk 3% van de nominale înhoud.
6. Voor de maten: bedoeld in het derde llde œnder al onderscheld|lijk onder be waarvan de nominale A'nhoud groter is dan 50
litere zljn de maxsmnal toelaa||re fouten:
bij ijk : 0:l3%e ond|scheidenlilk 0,08% van nominale Snhoud en
bij periodieke contrôle : 0726 %, onders|eid|lljk 0:16% van de
' in le lnhoud.
nom a
7. Voor tonvormige houten geduigde maten van 50 liter behorende tot de inhoudsmat|e als bedoeld in het derde lid, onder ae zijn
de maxlmanl toelaa|e fouten:
bïj ïlk : 160 ml en
bil perïodieke contrôle : 320 ml.
5 3. SlotbepHug
Artikel 6
1. Dit lan|eslulte treedt in werklng op de dag na dïe van
ziln plaltsing in het Afkondïg|g|l| van AnAhm.
2. Het kan worden aangehaald als Inhouanmnt|esluit.
Gegeven te Oranlest|e 14 maart 1988
F.B. Tromp
De minlster van Justitïe en
Volksgezon|eide
E.J. Vos
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Bijlage behorend
GLAZES MATEN van 2000: 1000, 250, bij het Inpouds1Q0. 5:, 25* 10 EN 5 MILLILITER. mate|esluït
Btj de Onderver- Onverdeelâ h g r |treepmaat van |eling gedeeïte ten . ten ten dtkte ten
minste hoogste minste hoogste
ml ml ml mm mm Mm mm
20|9 20 200 300 570 50 0,5
lQQ0 10 l0Q h10 470 50 0,5
500 5 50 250 390 45 9,5
250 2 20 200 335 4| 9,6
l0Q l IQ 145 260 35 0,6
50 1 . 5 110 2ù0 3| |,6
5| 0,5 5 110 205 25 0,6
25 |,5 3 85 171 25 0,6
lQ 0:2 l 65 140 20 0:3
10 0,1 l 100 150 2| |,3
5 0,1 0:5 55 115 2| Q,3
>*
25||: 250*1
Dooe|nee kunststor
voet
* g: | =
A-=
+. . - x |
'P * .K :T: 'X -| J
.7 -ë= *- - . e
* A :. * f â| 5m1 Tûml J0p1 25|1 5||1 5||1 10|ml
Korte strepen (a) ten mànste 10% en
ten hoogste 20% van de omtrek.
Tussenstre|n (b) ten minste 1,5 x
de lengte van de korte strepea.
Lange strepen (c) ten mtnste 2 x de
lengte van de korte strepen.
== = |
= mw | |&
- * .-|| = =x |
x œ' | .
= e 'H'
*= | --.2==- 0
250.1 590*1 1000ml ëoocml
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