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Chronologische Verzameling 

DER 

WETTEN, BESLUITEN EN ARRESTEN, -
BETREKKELIJK HET 

OPENBAAR BESTUUR 

IN DE 

NEDERLANDEN , 

SEDERT DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813. 



AANWIJZING 

der in dit en in de volgende deelen aangenomene verkortingen: 

s. 
Sc. 

B. 

C. V. 

W. v. 'TR. 

Bijl. 

M. v. T. 

V. v. 

M. v. B. 

Eindv. 

Handel. 

BETEEKENT: Staatsblad. 

" 

" 

" 

Staatscourant. 

Bijvoegsel op liet Staatsblad. 

Okronologisclie Pézameling. 

Weekblad van ket Reckt. 

B ijlagen van ket Verslag der Handelingen van de Tweede 

Kamer der Staten- Generaal. 

Memorie van toelichting. 

Voorloopig verslag van de commissie van rapporteurs, 

betreffende ket aangeboden ontwerp van wet. 

Memorie van beantwoording op liet voorloopig verslag. 

Ei,ndverslag der commissie van rapporteurs. 

Verslag der Handelingen van de genoemde Kamer. 



L U T T E N B E R G 'S 

Chronologische Verzameling 

mm 

WETTEN, BESLUITEN 
EN ARRESTEN, 

BETREKKELIJK HET 

Openbaar Bestuur in de Ned~r landen, 
SEDERT DE HER STELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813, 

VOORTGEZET DOOR 

P. H. J O R D EN S, 
Commies ter Provinciale griffie van Overijssel. 

1890. 

ZWOLLE, 

W. E. J. TJEENK WILLINK. 



VERZAMELING 
OEH, 

WETTEN, BESLUITEN EN ARRESTEN, 
lll\,'THEKKEI.IJK HJ<~T 

OPENBAAR BESTUUR 

lN l>li 

NEDERLANDEN, 

s~~DERT DE HERSTELDE ORDE VAN 7,AKirn IN 1813. 

Januari 1890. BESLUIT van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, houdende 

vaststelling van het in art. 2 der wet van 

21 Juni 1881, S. 76, bedoeld letterteeken 
,·oor vaartuigen , bestemd voor de zee~is

scherijeu. 
De Minister van Waterstaat , Handel en Nij

verheid, . 
Gelet op de artikelen 2 , 3, 4 en 5 der wet 

van 21 Juni 1881 (Sf.aatsblad n°. 76), houdende 
bepalingen omtrent de zeevisscherij ; 

Herzien de beschikking van 2 Januari 1888, 
n•. 54, afdeeliug Handel en Nijverheid; 

Heeft goedgevonden: 
ter algemeene kennis te brengen, dat het in 

art. 2 der aangehaalde wet bedoelde letterteeken 

voor de onderstaande gemeenten achtereenvolgens 

is bepaald als volgt: (1) 
Gasselte. 
Klundert 

Leens 
Wervershoof. 
Wildervank. 

's Gravenhage, Januari 1890. 

G. S. 
K. L 
L. -S. 
W. F. 
W. V. 

Voor den Mioister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DE BoscH K1mPER. 

(l) Laatstelijk zijn de verschillende letterteekens 
vastgesteld bij besluit van Januari 1888, welk 
besluit voor zoover het vaststelling van nieuwe 
letterteekens betrof, in de verzameling is opgenomen. 
Bij . het tegenwoordig besluit zijn alle letterteekens 
opnieuw vastgesteld, doch vermeerder<l. met die 
van de hier bij uittreksel genoemde vijf gemeenten. 

2 Januari 1890 BEKENUMAKING van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, be

treffende overlegging van verklaringen, bij 

zendingen van planten, heestei·s enz. in ver
band met de internationale overeenkomst tot 
wering van de druifluis. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid, brengt ter kenuis van belan~hebbenden , 
dat, ingevolge de aanvulling van art. a der 

internationale overeenkomst tot wering van de 

druifluis, van af 1 Januari 1890, bij zendingen 

van plaute_n, heesters en gewassen, als bedoeld in 
art. 5 rnn het Koninklijk besluit van 24 December 
1883 (Staatsblad n°. 248) afkomstig uit eene 

inrichting, welke op de ingevolge art. 9, n° . 6, 
der conventie bekend gemaakte lijsten zijn gebracht, 

naar de tot de conventie toegetreden Rijken, de 
overlegging van de in genoemd artikel sub B ge

noemde verklaring niet meer wordt vereischt. 
Overlegginis van de sub A bedoelde verklaring 

van den afzender der planten . blijft gevorderd, 
terw\jl de in- en doorvoer alleen blijft toegelaten 
langs de daarvoor in de verschillende R\jken aan

gewezen kantoren en losplaatsen. 
De lijst van de hier te lande tot l December 

l.i. onderzorhte land- en tuinbouwinrichtingen is, 
op franco aanvrage, kosteloos verkrijgbaar bij het 
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

's Gravenhage, 2 Januari 1890. 

De Ministe'I' voornoemd, 

(get.) HAVELAAR. 
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3 Januari 1890. BESLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, houdende vaststelling 
der modellen en opgaven ter uitvoering van 
art. 1 , 3 en 4 van het Kon. besluit van 
23 December 1889 (Staatsblad n°. 189). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Gelet op art. 7 van Zijner Majesteits besluit 

van 23 December 1889 (Staatsblad n°. 189); 
Heeft goedgevonden : 

te bepalen dat de opgaven in artt. 1 en 4 en 
de declaratiën in art. 3 van dat besluit vermeld, 
moeten opgemaakt worden in den vorm, waarvan 

de modellen, onder A-I, (1) bij deze beschikking 
zijn gevoegd en in duplo ingezonden. 

's Gravenhage, 3 J annari 1890. 
(get) MACKAY. 

Model E. 

Bij het opmaken van de declaratie 
en het daarb\j behoorend afschrift 
(beiden in dubbel in te zenden) is het 
gebruik van gezegeld papier voor één 
exemplaar van die stukken niet ver
plichtend, wanneer het bedrag niet 
hoogcr dan / 10 is. 

Declaratie van de gemeente 
van hetgeen het Rijk, overeenkomstig artikel 5, 
2de lid der wet van 8 December 1889 (Staats
blad n°. 175) aan haar verschuldigd is als ver
goeding van 25 pct. van het bedrag van 
den botalingsterm\ln. der aannemingsom, waarop 

de aannemmgsom 

de aannemer recht heeft voor het 

•tichten van een schoollokaal in die 
0
°emeente. 

verbouwen 

Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der 
declaratie van • 

is de gemeente aan den aannemer wegens aan
nemingspennin11en ter voorschreven zake verschul
digd f de rijksvergoeding van 25 pct. be
draagt derhalve f 

De ondergeteekende verklaart deze declaratie te 
zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van 
(in schrtifletters). 

189 
Het bestuivr der gemeente voornoemd, 

Gedeputeerde Staten van de provincie 
verklaren: 

(1) De modellen A-D zijn voor opgaven door 
het provinciaal bestuur bestemd en niet van ge
noegzaam algemeen belang, waarom deze hierna 
niet zijn opgenomen. 

1 °. deze declaratie te hebben onderzocht en 
haar goed te keuren tot een bedrag van (in 
schrijfletters). 

2°. dat de kosten, waarvan in deze declaratie 
25 pct. als rijksvergoeding aan het Rijk wordt in 
rekening gebracht , ten laste van het dienstjaar 
1890 der gemeentebegrooting moeten betaald worden. 

189 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 

NB. Onder het afschrift der declaratie van 
den aannemer moet het gemeentebestuur de volgende 
verklaring stellen: 

Het bestuur der ~emeente verklaart: 
1°. dat bovenstaand afschrift geheel overeenstemt 

met de bij hem ingekomen declaratie van den 
aannemer en 

2°. dat hetgeen die aannemer daarin wegens 

het stbichten aan de gemeente in rekening brengt, 
ver ouwen 

door haar deugdelijk is verschuldigd en onvergolden. 
189 

Het gemeentebestuur voornoemd, 

Behoort bij de beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 3 Januari 1890, 

n°. 6459/ 1 , afd. AZC. 
Mij bekend, 

De Secretoris-Generaal, (get.) HUBRECHT . 

Model F. 

Bij het opmaken van de declaratie 
en het daarb\l behoorend afschrift 
(beiden in dubbel in te zenden) is het 
gebruik van gezegeld papier voor één 
exemplaar van die stukken niet ver
plichtend, wanneer het bedrag niet 
hooger dan / 10 is. 

Declaratie van de gemeente 
van hetgeen het Rijk, overeenkomstig artikel 5, 
2de lid der wet van 8 December 1889 (Staatsólad 
n°. 17 5) aan haar verschuldigd is als vergoeding 
van 25 pct. van het bedrag der koopsom waarop 
de verkooper recht heeft wegens verkoop van 

een schoollokaal 
een terrein voor het stichten van een schoollokaal· in 

die gemeente. 
Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der 

declaratie van is de gemeente 
aan den verkoope~ ter voorschreven zake ver-

schuldigd . f 
de rijksvergoeding van 25 pct. be-

draagt derhalve 
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De ondergeteekende verklaart deze declaratie 
te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag 
van (in schrijfletters). 

189 
Het bestuur der gemeente voornoemd, 

Gedeputeerde Staten van de provincie 
verklaren: 

1 °. deze declaratie te hebben onderzocht en 
haar goed te keuren tot een bedrag van (in 
schrijfletters). 

2°. dat de kosten , waarvan in deze declaratie 
25 pct. als rijksvergoeding aan het Rijk wordt 
in rekening gebracht, ten laste van het dienst
jaar 1890 der gemeentebegrooting moeten betaald 
worden. 

189 

de aannemer recht heeft voor het 
stichten 

verbouwen van een echoollokaal en onderwijzers-

woning in die gemeente, zijnde het bestek voor 

die stichting 188 aan de bij 
den verbouw op 
art. 50 der wet van 17 Augustus 1878 (Staats
blad n°. 127) zooals dat artikel luidt volgens de 
wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n•. 123) 
gevorderde goedkeuring van den 
Minister _v•~ Binnenland_sche Zaken onderworpen. 

distr1ctsschoolopziener 
Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der 

declaratie van is de gemeente 
aan dien aannemer wegens aannemingspenningen 
ter voorschreven zake verschuldigd / 
De rijksvergoeding van 30 pct. bedraagt' der
halve "f 

Gedeputeerde Staten voornoemd, De ondergeteekende verklaart deze declaratie 
te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag 

NB. Ouder het afschrift der declaratie van van (in schrijfletters). 
den \'erkooper moet het gemeentebestuur de volgende 
verklaring stellen : 

Het bestuur der gemeente verklaart : 
1 °. dat bovenstaand afschrift geheel overeenstemt 

met de bij hem ingekomen declaratie van den 
verkooper en 

2°. dat hetgeen daari·n wegens dien verkoop 
aan de gemeente in rekening wordt gebracht, door 
haar deugdelijk is verschuldigd en onvergolden. 

189 
Het gemeentebestuur voornoemd, 

189 
Het bestuur der gemeente voornoemd, 

Gedeputeerde Staten van de provincie 
verklaren: 

1 ° . deze declaratie te hebben onderzocht en 
haar goed te keuren tot een bedrag van (in 
schrijfletters). 

2°. dat de kosten, waarvan in deze declaratie 
30 pct. als rijksvergoeding aan het Rijk wordt 
in rekening gebracht, ten laste van het dienst
jaar 1890 der gemeentebegrooting moeten betaald 

Behoort bij de beschikking van den Minister worden. 
van .Binnenlandsche Zaken van 3 Januari 1890, 
n°. 6459/ 1 , afd. AZC. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, (get.) HuB&ECHT. 

Model G. 

Bij het opmaken van de declaratie 
en het daarbij behoorend afschrift 
(beiden in dubbel in te zenden) is het 
gebruik van gezegeld papier voor één 
exemplaar van die stukken niet ver
plichtend, wanneer het bedrag niet 
hooger dan / 10 is. 

Declaratie van de gemeente 
van hetgeen het Rijk, overeenkomstig art. 5, 
2de lid der wet van 8 December 1889 (Staats
blad n°. ·175) , aan haar verschuldigd is als ver
goeding van 30 pct. van het bedrag van 
den betalingsterm\)n der aannemingeom, 

de aannemingsom waarop 

189 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 

N.B. Onder het afächrift der declaratie van 
den aannemer moet het gemeentebestuur de vol
gende verklaring stellen: 

Het bestuur der gemeente verklaart : 
1 °. dat bovenstaand afschrift geheel overeenkomt 

met de bij hem ingekomen declaratie van den 
aannemer en 

2°. dat hetgeen die aannemer daarin wegens het 

e!bichten aan de gemeente in rekening brengt, door 
ver ouwen 
haar deugdelijk is verschuldigd en onvergolden. 

189 
Het gemeentebestmw voornoemd, 

Is het bestek voor de stichting of verbouw van 
het schoollokaal en onderwijzerswoning onderworpen 
aan de goedkeuring van den districtsschoolopziener 
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dan wordt onder het afschrift der declaratie van 
den aannemer nog de volgende verklaring gesteld: 

De schoolopziener in het district 
verklaart dat het bestek voor den in deze decla-

r t' b d Id bouw a ie e oe en verbouw op 18 

aan zijne goedkeuring is onrlerworpen 

189 
De Districtsschoolopziener voornoemd, 

Behoort bij beschikking van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Januari 1890, 
n°. 6459/ 1 , afd . AZC. 

Mij bekend, 
!Je Secretaris-Generaal, (get.) HunRECHT. 

Model H. 

Bij het opmaken van de declaratie 
en het daarbij behoorend afschrift 
(beiden in dubbel in te zenden) is het 
gebruik van gezegeld papier. voor één 
exemplaar van die stukken niet ver
plichtend , wanneer het bedrag niet 
hooger dan f 10 is . 

Declaratie van de gemeente 
van hetgeen het Rijk, overeenkomstig art. 5, 
2de lid der wet van 8 December 1889 (Staats
blad n°. 175) aan haar verschuldigd is als ver
goeding van 30- pct. van het bedrag der koopsom, 
waarop de vnkooper recht heeft 

wegens verkoop van terrein voor het stichten 
van een .schoollokaal en onderwijzerswoning in die 
gemeente, •ijnde het bestek voor die stichting op 

18 aan de bij art. 50 der 
wet van 17 Augnstus 1878 (Staatsblad n°. 127) 
zooals dat artikel lnidt volgens de wet van 11 Juli 
1884 (Staatsblad 11°. 123) gevorderde goedkeu-

den Minister van Ilinneniandsche Zaken 
ring van ----d'"i""'stc-,ic--c~ts-sc~J-,o-o~lo_p_zic--e-ne_r __ _ on-

derworpen. 
Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der 

declaratie van is de gemeente 
aan den verkooper ter voorschreven zake ver_. 

schuldigd / 
De Rijksvergoeding van 30 pct. 

bedraagt derhalve. 
De ondergeteekende verklaart deze decl~ratie 

te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag 

van (in schrijfletters). 
189 

Het bestuur der gemeente voornoemd, 

Gedeputeerde Shten van de provincie 
verklaren: 

1 °. deze declaratie te hebben onderzocht en 
haar goed te keuren tot een bedrag van (in 
schrijfletters). , 

2°. dat de kosten, waarvan in deze declaratie 
30 pct. als rijksvergoeding aan het Rijk wordt 
in rekening gebracht, ten laste van het dienst
jaar 1890 der gemeentebegrooting moeten betaald 
worden. 

189 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 

NB. Onder het afschrift der declaratie van den 
verkooper moet het gemeentebestuur de volgende 
verklaring stellen : 

Het blldtnur der gemeente verklaart: 
1 °. dat bovenstaand afschrift geheel overeenstemt 

met de bij hem ingekomen declaratie van den 
verkooper en 

2°. dat hetgeen daarin wegens dien verkoop 
aan de gemeente in rekening wordt gebracht, 
door haar deugdelijk is verschuldigd en onvergolden. 

189 
Het gemeentebestuur voornoemd, 

Is het bestek voor de. stichting van het school
lokaal en onderwijzerswoning onderworpen aan de 
goedkeuring van den districtsschoolopziener, dan 
wordt onder het afschrift der declaratie van den 
aannemer nog de volgende verklaring gesteld : 

De schoolopziener in het district 
verklaart dat het bestek voor den in deze 

declaratie bedoelden bonw op 189 
aan zijne goedkeuring is onderworpen. 

189 
De Districtsschoolopziener voornoemd, 

· Behoort bij de beschikking van den Minister 
van Binnenlaodsche Zaken van 3 Januari 1890, 

n°. 6459/ 1 , afd. AZC. 
Mij bekend, 

De Secretaris-Generaal, (get.) HunRECHT. 

Model I. 

B\j het opmaken van de declaratie 
en het daarbij behoorend afschrift 
(beiden in dubbel in te zenden) is het 
gebruik van gezegeld papier voor één 
exemplaar van die stukken niet ver• 
plichtend, wanneer het bedrag niet 
hooger dan / 10 is. 

Declaratie van de gemr.ente 
van hetgeen het Rijk, overeenkomstig art. 5, 
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2de Jid der wet van 8 December 1889 (Staats• 
blad n°. 175) , uan haar verscbuldi11:d is als ver
goeding van 30 pct. van het bedrag van 
den betalingsterm\j~ der aannemingsom, waarop 

de a.annemmgsom 

de aannemer recht heeft voor 
het leveren der noodzakelijke schoolmeubelen 
bij eerste inrichting van .een nieuw schoollokaal 
in die gemeente, zijnde het bestek voor de stich
ting van dat nieuwe schoollokaal, op 

188 aan de bij art. 50 der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals 
dat artikel luidt volgens de wet van 11 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 123) gevorderde goedkeuring 

van den 

worpen. 

Minister van Binnenla.ndsche Zaken 
districtsschoolopziener 

onder-

Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der 
declaratie van is de gemeente 
aan dien aannemer wegens aannemingspenningen 
ter voorschreven zake verschuldigd f 
De Rijksvergoeding van 30 pct. bedraagt der
halve f 

De ondergcteekende verklaart deze declaratie 
te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag 
van (i n schrijfletters). 

189 
Ret bestm,r der gemeente voor11-0emd, 

Gedeputeerde Staten van de provincie 
verklaren: 

1 °. deze declaratie te hebben onderzocht en 
haar goed te keuren tot een bedrag van (in 
schrijfletters). 

2°. dat de kosten, waarvan in deze declaratie 
30 pct. als rijksvergoeding aan het Rijk wordt 
in rekening gebracht, ten laste van het dienst
jaar 1890 der gemeentebegrooting moeten betaald 

worden. 
189 

Gedep11teerde Staten voornoemd, 

NB. Onder het afschrift der declaratie van 
den aannemer moeten de volgende _ verklaringen 
worden gesteld: 

a. Jloor het gemeentebestuu_r: 
Het bestuur der gemeente verklaart : 
1°. dat bovenstaand afschrift geheel overeenstemt 

met de bij hem ingekomen declaratie van den 
aannemer en 

2°. dat hetgeen die aannemer daarin wegens 
het leveren van schoolmeubelen aan de gemeente 

in rekening brengt, door haar deugdelijk is ver
schuldigd en onvergolden. 

189 
Het gemeentebestuur voornoemd, 

b. Door den districtsschoolopziener: 
De schoolopziener in het district 

verklaart dat de schoolmeu beien, waarvan hier 
sprake is, zijn: 

1°. aangeschaft bij eerste inrichting van een 
nieuw schoollokaal; 

2°. noodzakelijk tot die inrichting, en 
wanneer het bestek voor de stichting van dat 

nieuwe lokaal door hem is goedgekeurd: 
3°. dat het bestek voor de stichting van dat 

nieuwe schoollokaal op 189 aan zijne 
goedkeuring is onderworpen. 

189 
De Schoolopziener voornoemd, 

Behoort bij de beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 3 Januari 1890., 

n°. 6459/ 1 , afd. AZC. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, (get.) HUBRECHT. 

10 Januari 1890. ARREST vao het gerechtshof 
te Amsterdam, houdende beslissing dat art. 1 

der wet van 5 April 187 5, S. 67, alleen 
toepasselijk is op reizigers die vervoerd worden 
en niet tevens op beambten der maatschappij . 

Het hof enz., 
Gehoord partijen; 
Gezien de stukken ; 
Overwegende ten aanzien van de feiten : 
dat eiscber van de gedaagde vraagt vergoeding 

van schade, nader op te maken bij staat, ter 
zake van ernstige verwondingen, bekomen ten 
gevolge van het ontsporen van een zandtrein, den 
18 Mei 1887 , rijdende van de zanderij te Bussum 
naar Zeeburg, waarop hij als remmer, dienst
doende als hoofdgeleider, in dienst van de ge
daagde zich bevond, welke verwondingen hem 
ongeschikt maken eenigen arbeid tot onderhoud 

van zich en zijn gezin te verrichten, en voor 
welke schade, bij de uitoefening van den dienst 
geleden, de gedaagde bij de wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67) wordt aansprakelijk gesteld, 
ten ware zij hare onschuld of die van hare be
ambten bewees: 

dat Je gedaagde hare aausprakelij kheid heeft 
betwist op twee gronden: 1 °. dat eischer zijne 
vordering niet doet steunen op schold of onrecht-
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matige daad harerzijds, maar alleen op art. 1 der 
spoorwegwet, welke actie hem niet toekomt; 2°. 
dat het ongeval heeft plaats gehad op een spoor
weg, die haar niet toebehoorde , maar op een 
werkspoor, gelegd en gebruikt door de aannemers 
BEKKER en VAN SET ERS, en door eischer be
redeu tot het vervoer van zand ten behoeve van 
die aannemers en in dienst van deze, maar niet 
van haar gedaagde; 

dat de arrondissements-rechtbank te Amster
dam bij vonnis van 14 Februari 1889 zich heeft 
vereenigd met het eerste middel van ver.lediging 
en op grond daarvan den eischer heeft verklaard 
niet-ontvankelijk, met de kosten ; 

dat deze, tijdig gekomen in hooger beroep, de 
beslissing in het vonnis heeft bestreden en voorts 
nader betoo~d, dat hij was in dienst van i;edaagde 
toen het ongeval plaats had, en ten slotte gecon
cludeerd tot vernietiging van het vonnis en toe
wljaing ván zijne vordering, - terwijl de ge
daagde heeft geconcludeerd tot bevestiging van 
het vonnis, en, subsidiair, tot niet -ontvankelijk
verklaring van den primitieven eisch, op grond 
van het in de tweede plaats daartegen aangevoerd 
middel, beiden met eisch van kosten tegen de 
wederpartij ; 

0. in rechten: 

dat in de eerste plaats moet worden onderzocht 
of appelant zijne vordering te recht heeft gegrond 
op art. 1 der spoorwegwet, dan wel of hij eisch 
ha moeten doen wegens schuld of onrechtmatige 
daa aan de zijde van de geint., naar- aanleiding 
van 1o; • 1401 B. W. ; 

dat het hof zich vereenigt met het oordeel van 
den eersten rechter; 

dat toch art. 1 der wet van 21 Augustus 1859 
(Staatsblad n•. 98), hetwelk onveranderd is over
genomen in de thans vigeerende wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n•. 67), blijkens de daarover 
gevoerde beraadslagingen, de strekking heeft om 
tot personen uit te breiden de aansprakelijkheid 
van den vervoerder, die reeds uit krach te van 
artt. 91 en 346, 2• Jid, W. v. K., bestendigd 
bij artt . 1 en 2 der spoorwegwet, voor goederen 
gold, bepaaldelijk om in geval van beschadiging 
ook van personen, de vervoerders (de ondernemers 
van den spoorwegdienat) te onderwerpen aan den 
bewijslast bij schade aan vervoerde goederen reeds 
hun opgelegd ; 

dat dns art. l regelt de verhouding tusschen 
de spoorwegmaatschappij, die het vervoer op zich 
neemt, en dengene die zijn persoon ter vervoer 

aan haar toevertrouwt, en daarom, als gevolg 
van de vervoerovereenkomst, alleen geldt tusschen 
hen die dat contract hebben gesloten; 

dat echter de verhouding van appelant tot geint. 
is eene geheel andere en wel die welke ontstaat 
uit verhuur en huur van diensten, en appelant 
dus, naar de bedoeling der wet, zich op gemeld 
art. 1 niet kan beroepen; 

dat ook de woorden van het artikel deze uit
legging niet uitsluiten, daar, zoo al de algemeene 
uitdrukking "personen" op zich zelve zou toe
laten aan dat woord eene ruimere beteekenis toe 
te kennen, daar tegenover staat, dat de wetgever 
blijkbaar beambten en bedienden van p,ersonen 
heeft willen onderscheiden , toen hij in hetzelfde 
artikel sprak van schade toegebracht aan •per
sonen", met of buiten schuld van "de beambten 
of bedienden"; 

dat de appelant zijne vordering dns had moeten 
doen steunen op artt. 1401 en vlg. B. W., maar 
dan ook schuld of onrechtmatige daad van geint. of 
hare onderhoorigen had moeten stellen en aantoonen; 

0. dat bij deze beschouwing een onderzoek van 
de vraag, of appela'nt tijdens het ongeval den 
dienst uitoefende ten behoeve van geint. of van 
anderen , overbodig is; 

Op deze gronden: 
Rechtdoende op het ingesteld appel: 
Bevestigt het vonnis door de arrondissements

rechtbank te Amsterdam den 14 Februari 1889 
tusschen partijen gewezen ; 

En gezien art. 56 B. R.: 
Veroordeelt den appelant' in de kosten van het 

hooger beroep, begroot aan de zijde van de geint. 
op f 80. 

10 Januari 1890. Bij Koninklijk besluit van 
10 Januari 1890, n•. 22, is vrijstelling van 
port verleend voor de briefwisseling van de, 
krachtens Koninklijk besluit van 1 Decem
ber 1889 (Staatsblad n•. 173), aan te stellen 
veeopzichters, zoowel onderling als met de 
Commissarissen des Konings in de provinciën, 
de districtsveeartsen en hunne plaatsvervan
gers, rle burgemeesters en de ambtenaren 
van 's Rijks belastingen. 

19 Januari 1890. WET, houdende voorbereidende 
maatregelen tot het verkrijgen van noodige 
kennis van feiten en toestanden ter beoor
deeling in hoeverre aanvulling van de sociale 
wetgeving vereischt wordi. S. 1. 
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Bijl. Handel. 2• Kamer 1888/89, n°, 99, 1-8, 
1889/90, n•. 33, 1-2. 

Hand. id. 1889/90 ótadz. 173-195. 
Handel. l• Kamer 1889/90, óladz.191, 222,225. 
WIJ WILLEM III , ENZ. • • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is voorbe;eidende maatregelen te 
nemen tot het verkrijgen van noodige kennis van 
feiten en toestanden ter beoordeeling in hoeverre 
aanvulling van de sociale wetgeving vereischt wordt; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. Door Ons wordt eene Staatscommissie 
benoemd tot verzameling van gegevens voor de 

kennis van de maatschappelijke toestanden der 

arbeiders, van de verhoudingen tusschen werk

gevers en arbeiders in de verschillende bedrijven 

en van den toestand van fabrieken en werkplaatsen 

met het oog op de veiligheid en de gezondheid 
der arbeiders . 

Na overleg met die Staatscommissie wordt de 

richting van haar onderzoek, en worden de ver
deeling en de loop harer werkzaamheden in het 
algemeen door Onzen Minister van Justitie be

paald naar gelang de gang van den wetgevenden 

arbeid vereischt. 
2. De in het vorige artikel bedoelde Staats

commissie bestaat uit dertien leden, waarvan 
één lid tevens voorzitter en één tevens secre

taris, welke laatste als zoodanig eene door Ons 
te be{'alen bezoldiging geniet, terwijl aan die 
Staatscommissie drie adjunct-secretarissen door Ons 

worden toegevoegd. 
Bij ontstentenis wordt de voorzitter vervangen 

door het oudste aanwezige lid , de secretaris door 

een der adjunct-secretarissen. 
De Staatscommissie wordt verdeeld in drie af

deelingen, elke samengesteld nit vier leden, aan 
te wijzen door den Minjster van Justitie, terwijl 

de voorzitter aan elke afdeeling één der adjunct
secretarissen toevoegt.. De secretaris der Staats-com

missie wordt niet als lid eener afdceling aan

gewezen. 
Elke afdeeling benoemt haren voorzitter nit 

hare leden, behalve die waarin de voorzitter der 
Staatscommissie zitting heeft, die van rechtswege 
ook daarvan voorzitter is. Bij ontstentenis wordt 

de voorzitter eener afdeeling vervangên door het 
oudste aanwezige lid, de adjunct-secretaris door 

een der andere adjunct-secretarissen of door den 

secretaris. 
3. De daartoe door de Staatscommissie ge

machtigde leden van deze hebben te allen tijde 

toegang tot alle fabrieken en werkplaatsen, mits 
telkens ten minste twee leden gezamenlijk bi~nen• 

treden. 
Wordt hun de toegang geweigerd, ook na ver

toon van hunne machtiging, dan verschaffen zij 
zich dien desnoods met inroeping van den ster
ken arm. 

Tot het binnentreden tegen den wil van den . 
bewoner in fabrieken of werkplaatsen, tevens 

woningen zijnde of alleen door eene woning toe
gankelijk, kan Onze Minister van Justitie hun 
een algemeeneu of een bijzonderen schriftelijken 
last verleenen, bij het binnentreden te vertoonen. 

Van dit binnentreden wordt door hen proces-ver

baal opgemaakt en binnen tweemaal vier en twintig 

uren aan dengene, in wiens woning is binnen

getreden, in afschrift medegedeeld. 
De leden der Staatscommissie zijn verplicht tot 

geheimhouding van hetgeen hun in fabrieken en 
werkplaatsen omtrent het daar uitgeoefend worden4 
bedrijf is bekend geworden, voor zoover hun door 
het hoofd of den be~tuurder van het bedrijf ge
heimhouding is verzocht. 

Hij, die opzettelijk de bij het vorige lid op
gelegde geheimhouding schendt, wordt irestraft 
met gevangenis,traf van ten hoogste zes maanden 

of geldboete van ten hoogste zeshonderd golden, 

met of zonder ontzetting van het recht om ambten 
te bekleeden. 

Hij aan wiens schuld schending van die geheim

houding te wijten is, wordt gestraft met hechte!].is 
van ten hóogste drie maanden of geldboete van 

ten hoogste driehonderd gulden. 

Geen vervolgiag heeft plaats dan op klachte 
van het hoofd of den bestuurder van het bedrijf. 

De hier strafbaar gestelde feiten worden \,e
schouwd als misdrijven. 

4. Tot . het afnemen van verhooren van ge
tuigen en deskundigen, hondt elke afdeeling zitting 

ter plaatse, door de Staatscommissie in eene 
algemeene vergadering naar gelang van omstan

digheden te bepalen of in bijzondere gevallen 
door de afdeeling zelve wenschelijk geacht. 

Bij elk verhoor wordt de tegenwoordigheid van 
ten minste drie leden vereischt. Bij verhindering 

van twee leden eener afdeeling om bij een ver
hoor tegenwoordig te zijn, kan zij worden aan

gevuld met een lid eener andere afdeeling of met 
het lid tevens secretaris der Staatscommissie, indien 
deze niet reeds den adjunct-secretaris der afdeeling 
vervangt. 

Eene afdeeling is bevoegd tot bijwoning van 
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hare zittingen schriftelijk uit te noodigeu een of 
twee personen, niet-leden der Siaatscommissie, 
,!ie met het onderwerp van het af te nemen 
verhoor bijzonder vertrouwd k·unnen worden ge
acht, welke personen alsdan aan dat verhoor 
mogen deelnemen. 

Elk lid der Staatscommissie is bevoel(d de zit

tingen bij te wonen van de afdeelingen waartoe 
hij niet behoort of waarin hij geen der leden 
vervangt. 

5. De bij elke afdeeling behoorende adjunct
secretaris maakt een zoo volledig mogelijk proces

verbaal op van elk daar afgenomen verhoor, • 

waartoe hij zoo mogelijk wordt bijgestaan door 
een of meer stenografen of tachygrafen, door den 
voorzitter der afdee)ing aan te wijzen en te be
zoldigen volgens door Onzen Minister van Justitie 

goedgekeurde overeenkomst. Het alzoo in geschrift 

i,estelde wordt onderteekend door den voorzitter 
eu, den adj nuct-secretaris der afdeeling , door den 
gehoorden getuige of deskundige, nadat hetzelve 

zal zijn voorgelezen en laatstgenoemde z!'l hebben 
verklaard daa rblj te volharden. Indien de ge
tuige of deskundige niet teekenen kan of wil, 

wordt daarvan aan den voet van het proces-ver
baal, zoo mogelijk met opgave van de reden, 

melding gemaakt. 
6. De verhooren hebben plaats volgens een door 

de St~atscommissie in eene algemeene vergatlering 

vast te stellen plan. 
Vooraf kan de Staatscommissie door toezending 

van eene lijst van vraagpunten aan personen en 
veret!!tigingen, op wier voorlichting zij prijs stelt, 
dezen verzoeken de verlangde inlichtingen schrifte

lijk te geven. 
Van dat plan en die lijsten van vraagpunteu 

worden vooraf afschriften gezonden aan Oni e Mi
nisters van Justitie en van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid. 

7. Alle ingezetenen en andere binnen het Rijk 
in Europa verblijfhoudende personen, 1Det uit
zondering van de hoofden der Departementen van 

algemeen bestuur, zijn verplicht aan tle oproe

pingen tot verhoor , door eene afdeeling der Staats

commissie uitgevaardigd, te voldoen, en alle 

openbare ambtenaren zijn gehouden om, in over

eenstemming met de bij deze wet gemaakte of 
daarbij toepasselijk verklaarde bepalingen, gevolg 
te geven aan de vorderingen van de afdeelingen 
der Staatscommissie, welke deze tot uitvoering 

van haren Ïast noodig oordeeleu. 
8 . De . artikelen 4, 5, 6 eerste lid, 8 , 13, 

17, 18, 19, 20 eerste en tweede lid, 21, 22, 
23 eerste en tweede lid, en 27 der wet van 
5 Augustus 1850 (Staatsblad n°. 45), tot rege
ling van het recht van onderzoek (enquête), zoo
als die is gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1887 (Staatsblad n°. 265), zijn ten deze 
toepasselijk, met dien verstande, dat waar in die 
artikelen geaproken wordt van "commissie" of 

"commissie van onderzoek" daarvoor bij de toe
passing ten deze gelezen wordt "afdeeling der 
Staatscommissie,, . 

9. Indien een getuige of deskundige door on
gesteldheid verhinderd wordt om ter aangewezen 

plaats en tijd te verschijnen voor eene afdeeling, 
kan deze aan een harer leden opdragen om 

hem in het huis waarin hij verblijft, te hooren. 
Artikel 5 is bij zoodanig verhoor van toepassing, 

met dien verstande, dat het bovenbedoelde lid 

in de plaats treedt van d~n voorzitter der af

deeling. 
10. Indien de behoorlijk gedagvaarde getuiii:e 

of deskundige niet verschijnt, hetzij op de eerste, 

hetzij op eene nadere dagvaarding, wordt daar

van een proces-verbaal opgemaakt, hetwelk eene 
nauwkeurige oms·chrijving van de akte van dag
vaarding en van de redenen, die voor de niet

verschijning mochten zijn opgegeven, behelst. 
Indien een getuige of deskundige, hetzij op de 

eerste, hetzij op eene nadere dagvaarding ver

sr.henen, of wel uit kracht van een bevel van 

medebrenging medegebracht zijnde, weigert te 
antwoorden of den eed· of de belofte af te leggen, 

wordt daarvan een proces-verbaal opgemaakt, het
welk de redenen van weigering, zoo die gegeven 

zijn, inhoudt. 
Ue bedoelde processen-verbaal worden onder

teekend door de aanwezige leden der Staatscom
missie · of, in het geval van artikel 9, door het 
daar bedoelde lid, en door de betrokken afdee
ling, wanneer zij het noodig oordeelt, ici handen 

gesteld van _ het openbaar ministerie bij de recht
bank van het arrondissement, waarin de in ge
breke gebleven getuige of deskundige woont. Ten 

aanzien van de vervolging van dezen geldt arti
kel 10 der wet van 5 Augustus 1850 (Staats
blad n°. 45) tot regeling van het recht van 

onderzoek (enquête), zooals het is gewijzigd bij 
de wet van 3 1 December 1887 (Staatsblad n°. 265). 

Behoudens tegenbewij s leveren genoemde pro

cessen-verbaal volledig bewijs op van hetgeen 

daarin vermeld is. 
11 . In geval van verschooning van het afleggen 
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van getuigenis of van het, bij verblijf buiten het 
Rijk in Europa, als getuige of deskundige schrifte
lijk beantwoorden van vragen, op grond van naar 
aanleiding van artikel 19 of van artikel 20, tweede 
lid, der wet 5 Augustus 1850 (Staatsblad n•. 45) · 
beweerde verplicht-e geheimhouding door burger
lijke ambtenaren of militairen ingebracht, kan de 
Staatscommissie op het verslag harer betrokken 
afdeeling verlangen, dat de gegrondheid der in
gebrPchte verschooning door het hoofd van het
Departement van algemeen bestuur, waaronder 

de betrokken ambtenaar of militair behoort, nader 
bevestigd worde. 

12. Behalve in het geval van strafvervolging 

ter zake van meineed ·kunnen nimmer verklaringen, 

voor eene afdeeling der Staatscommissie ·of op 

hare vordering afgelegd, als bewijs in rechten 
gelden, hetz ij tegen dengene door wien zij afge
legd zijn, hetzij tegen derden. 

Ten aanzien van eene strafvervolging ter zake 
van meineed levert echter het proces -verbaal van 

gehouden verhoor volledig bewijs op van hetgeen 
daarin vermeld is, behondens tegenbewijs. 

13. Aan verschenen of uit kracht van een bevel 
van medebrenging medegebrachte getuigen en des

·knndigen en aan de niet-leden der Staatscommissie, 
die ingevolge het voorlaatste lid van artikel 4 de 

zitting van eene afdeeling bijwonen, worden, 

wanneer zij vergoeding verlangen, toegeschat de 
reis- en verblijfkosten, die zij met inachtneming 

van hunnen maatschappelijken stand geacht kunnen 
worden werkelijk te hebben moeten uitgeven, be

nevens eene billijke schadeloosstelling voor tijd

verlies, indien zij kunnen geacht worden nadeel 
door tijdverlies te hebben geleden_ 

De toeschatting wordt geplaatst aan den voet 

der oproeping of der akte van dagvaarding of der 

schriftelijke uitnoodiging door den voorzitter der 

afdeeling of, in het geval van artikel 9, door het 
daarbedoelde lid. 

De toeschatting wordt voldaan op q uitantie of 
eenig geldig bewijs van uitbetaling van deu recht
hebbende door den ontvan!!'er der registratie, in 

wiens kring het verhoor heeft plaats gehad of de 

11etuige of deskundige woont, en die overeenkomsti~ 

het verlangen van dezen bij de toeschatting is 
aangewezen. 

14. De kosten van de verrichtingen, door deur
waarders te doen, worden berekend op den voet 
van het tarief van gerechtskosten in strafzaken [ 

15. De lijsten van vraagpunten, bedoeld in 
artikel 6, met de daarop gegeven antwoorden, 

de processen-verbaal van verhoor en de vragen 
voorgelegd aau, en de schriftelij ke nntwoordP.n 
daarop gegeven door buiten het Rijk in Europa 
verblijvende personen, worden naar gelang van 
de voorhanden stof gedrukt. 

Aan Onzen Minister van Justitie wordt een 

zoodanig getal exemplaren verstrekt als hij ten 
behoeve vau de Departementen van algemeen be
stuur, autoriteiten, colleges en ambtenaren en 
ter voldoening aan art. 17 zal noodig oordeelen. 

16. De Staatscommissie brengt aan Ons, naar 

gelang van den gang harer werkzaamheden, ver
slag dienaangaande uit. Zoodanig verslag bevat 

de voorstellen; , waartoe het gel:ouilen onderzoek 

haar aanleiding geeft, en gaat vergezeld van de 

noodige bescheiden. 

Een en ander worilt gedrukt. De laatste zin
snede van art. l 5 is daarop van toepassing. 

Na afloop van de werkzaamheden der Staats
commissie worden hare bescheiden bij het Departe
ment van Justitie overgebracht. 

17. Door Onzen Minister van Justitie, daartoe 
door Ons gemachtigd, worden de in de artikelen 15 

en 16 bedoelde drukwerken tegeu een door hem 
te bepalen prijs zoodra mogelijk algemeen ver
krijgbaar gesteld. 

18. Deze wet zal vau kracht blijven tot den 
lsten J anuari 18\12. 

Op dat tijdstip gegijzelde getuigen of deskundigen 
worden terstond ontslagen. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 19den Januari 1890. 

(,get.) WILLEM. 

De Minister van Justitie , 
(,get.) RurJS VAN BEER~; NBROJ,;K. 

De Min. van Waterstaat , Handel en Nijverheid, 
(,get.) HAVELAAR. 

(Uitgeg. 25 Jan. 1890.) 

19 Januari 1890_ WET, tot vaststelling van de 
begrooting der uitgaven van de Algemeene 
Landsdrukkerij, voor het dienstjaar 1890. 
s. 2. 

Bij art. 1 wordt de begrooting vastgesteld op 
/ 244,935. 

Bij artt; 2, 3 , 4 en 5 worden de gewone 

middelen tot dekking aangewezen . 

19 Jan1tari 1890. WET, tot regeling der ont

vangsten en uitgaven van het Pensioenfonds 
voor Burgerlijke Ambtenaren over het ja•· 

1890. s. 3. 
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.Bij art. l dezer wet worden de uitgaven vast
gesteld als volgt: 

Árt. 1. Traktementen van den secretaris en van 
de ambtenaren van den Raad van Toezicht, benevens 
toelage vau den verificateur. / ] 2,000.

Árt. 2. Bureaubehoeften, druk-
werk en bodenloon. 400.-

Árt. 3. Pensioenen . 630,000.-
Árt. 4. Aankoop van inschrij-

vingen op de Grootboeken van 
Nationale Schuld . " 1,104,800.-

Á.rt. 5. Onvoorziene uitgaven, 
daaronder begrepen vorderingen 
over de diensten van 1888 en 
vroeger 1,200.-

f 1,748,400.

Bij artt. 2 , 3 en 4 worden de gewone middelen 
tot dekking aangewezen . 

19 Januari 1890. WET, tot vaststelling der be
grooting van het Fonds, voortspruitende uit 
de koopprijzen van domeinen voor het dienst
jaar 1890. S. 4. 

Bij art. l wordt de begrooting der uitgaven 
vastgesteld op / 220,000, te weten: 

Ondera1·t. 1 op f 10,000. - Onderart. 2 
op f J 9,500. - Onderart. 3 op / 18,000. 
Onderart. 4 op f 20,000. - Onrl,erart. 5 op 
f 2,500. - Onderart. 6 op f 150,000.-. 

Bij art. 2 worden tot dekking der uitgaven, 
in het vorig artikel vermeld , aangewezen : 

1 °. de gelden van het Fonds, voortsprz,itende 
uit de koopprijzen van domeinen , op den 31 De
cember 1889 in 's Rijks schatkist aanwezig; 

2°. de in 1890 te doene ontvangsten voor ge
noemd Fonds. 

19 Januari 1890. WET , tot wijziging en aan
vulling der begrooting van uitgaven voor den 
aanle~ van Staatsspoorwegen , dienst 1889. 
s. 5. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk : 

a. verhoogd: 
Àrt. 5 met/ 30,000. Art. 6 met f 215,000. 

, Lf.1·t . 18 met f 23,000. 
b. toegevoegd : 

Àrt. 2lbis. Maken van een spoorweghaven te 
·idbroek f 4800. 

' 23 wordt gebracht op f 4000. 
--ninderd: 

met f 276,800. 

20 Januari 1890. Wi,,'T, tot verhooging en aan 
vulling van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dieustjaar 1889. S. 6. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. verhoogd: 
Árt. 32 met f 15,000. Árt. 58 met f 20,000. 
Árt. 59 met f 30,000. Árt. 86 met f 9,700. 
Lf.rt.170 met f 7,000. 

b toegevoegd: 
Árt. 27bis. Vervaardiging van kaarten, teeke

ningen en modellen en inzending daarvan op eene 
tentoonstelling te Manchester te houden f 1000. 

Ten gevolge van deze verhoogingen en toevoe
ging wordt het totaal der 2de Afd. van dit hoofd
stuk verhoogd met f 75,700; dat der 4de Afd. 
met f 7000 en het eindcijfer met f 82,700. 

20 Jan11,ari 1890. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Sitriname over het dienst
jaar 1883. S. 7. 

Het slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Suriname, over het dienst
jaar 1883, wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt / 1,402,528.51. 
De ontvangst bedraagt f l ,268,504.875 • 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 
f 134,02:1.635 , welk bedrag dientengevolge tot 
aanvulling der koloniale middelen over het dienst
jaar 1883 is noodig geweest. 

20 Janll,(lri 1890. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Siwiname over het dienst-
jaar 1884. S. 8. ' 

Het slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Suriname, over het dienst
jaar 1884, wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt f 1,437,1126.275 • 

De ontvangst bedraagt f 1,291,432.256 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 145,894.02, welk bedrag dientengevolge tot 
aanvulling der koloniale middelen over het dienst
jaar 1884 is noodig geweest. 

20 Januari 1890. WET, houdende machtiging op 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsck

b,dië om ten behoeve van het vervoer van 
suikerriet, tijdelijk de kustvaart binnen Neder

landsck-Indië te vergunnen aan schepen, 
varende onder vreemde vlag. S. 9. 
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Wr;r WILLEM III, ENZ . • •• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het eerlang noodig kan zijn om de door de sereh• 
ziekte bedreigde suikerindustrie in Nederlandse/,. 
lndië te hulp te komen door tijdelijk op te heffen 
het verbod aan schepen, varende onder vreemde 
vlag, om de kustvaart binnen Nedertandsch -Indië 
uit te oefenen; 

Zo.o is het, dat Wij den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
wordt gemachtigd om, indien hem 1,nlks noodig 
voorkomt en voor zoolang als hij die noodzakelijk
heid aanwezig acht, uitsluitend het vervoer van 
suikerriet en gedeelten daarvan, de kustvaart bio-

oen Nederlandsch-Indië te vergunnen aan andere 
dan N ederlandsche schepen, schepen in Neder
landsch-Indië tehuis behoorende en inlandsche 
vaartuigen aan deze schepen gelijkgesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 20sten Januari 1890. 

(get.) W I L LE M. 

De Minister van K oloniGn , (get.) KEUCHEN IUS: 

(Uitgeg. 23 Jan. 1890.) 

26 Januari 1890. WET, tot onteigening van 
gronden in de gemeente Ábcozide-Proostdij, 
welker bezit, ten behoeve van den vesting
bouw, vereischt wordt tot het maken van 
een fort aan de Winkel. S. 10. 

De WE'.r'fE van 31 Januari, 1 en 2 Februari 1890, in S. N°•. 11 , 12, 14 , 15, 16, 17, 
18, 20 en 22 bevattm de Hoofdst,ikken 2, 3, 4, 5, 6, 7 B, 11, 8 en 9 der begrooting van 
Staats,iitgaven voor 1890. Kortheidshalve wordt slechts de hoofdinhoud medegedeeld: (1) 

31 Jan. S. ll. II• Hoofdstuk . De Hooge Colleges van Staat en het Kabinet des Konings. 

1• Afd.: De Staten-Generaal . / 348,580.-
2• " Oe Raad van State . 101 ,060.-

De Algemeene Rekenkamer. 
ne Kanselarij der beide Orden 
Het Kabinet des Konings . 

4e " 
5e " 

6• " Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën en kosten voor de vergade
ringen van den Ministerraad 

On,Toorziene uitgaven. 

31 Jan. S. 12. JII• Hoofdstuk. Departement van B ieitentandsche Zakm. 

1 • Afd.: Kosten van het Departement . 
2• Kosten van buitenlandsche zendingen en consulaten . 
3• Verschillende uitgaven 
4• Pensioenen en wachtgelden . 
5• Onvoorziene nitl(aven . 

1 Febr. S. 14. IV• Hoofdstuk. Departemmt van Jiestitie. 

1 • Afd.: Kosten van het Departement • 
2• Kosten van de rechterlijke macht. 

3• Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auditiën in de militaire 
arrondissementen 

Gerechtskosten . 

Kosten van algemeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en visscherij 
Kosten der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten • 

Transporteere 

(1) Staatsbladen u0
• . 13, 19 en 21 zijn te vinden op bladz. 27 en volg. hierna. 

113,060.-
15,400.-
3:l,000.-

24,694.-
5,000.-

f 640,794.-

f 78,940.-
588,916.67 
26,700.-
26,812.-
10,000.-

f 731,368.67 

f 137,550.
" l,648,0~5.-

51,300.-
305,000.-
543,125.-
923,349.-

f 3,608,409.-
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7• Afd.: Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen. 
8• Kosten der Rijkswerkinrichtingen en van het voormalig Rijksgesticht 

Ommerschans 
!l • Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. 

10• Verschillende uitgaven 
11 • Onvoorziene uitgaven . 

1 Febr. S. 15. v• Hoofdstuk. Departement van Binnenlandscke Zaken. 

l• Afd.: Kosten van het Departement. Àrt. 1-4 . 
2e "' a. Kosten van het bestuur: der provinciën: 

Àrt. 5- 8. Noordbrabant 
• 9-12. Gelderland . 

13-16. Zuidholland . . 17-21. N oordholland . 22-25. Zeeland . 26-29. Utrecht 
,, 30-33. Friesland. 
,, 34-37. Overijssel . 
,, 38-41. Groningen 
,, 42-45. Drenthe 
,, 46-49. Limburg 

b. Armwezen. Àrt. 50-52 
c. Verdere uitgaven betrekkelijk 

Àrt. 53-62 . 
het binnenlandsch bestuur. 

3• Afd. : Nationale militie en schutterijen. Àrt. 63-65 
4• ,, Medische politie. Àrt. 66-85. 
5° • Onderwijs. 

Àrt. 86-89. 
90-92. 
98-95. 

Hooger onderwijs. 

Rijks-Oniversiteit te Leiden 
Rijks-Universiteit te Utrecht . 
Rijks-Uoiversiteit te Groningen 

Verdere i1itgaven betrekkelijk ·ket kooger onderwijs. 

Àrt. 96. Uite;aven voor den dienst der Rijks-Universiteiten, niet 
begrepen in de artt. 86 tot en met 95 van zoodanigen aard als, 
volgens beslissing van den Minister van Binnenlandsche Zaken, tot 

f 61,900.-
68,700.-
77,640.

,, 74,765.-
61,450.-
51,260.-
63,360.-
81,545.-
57,800.-

• 46,000.-
56,310.

" 171,300.-

,, 220,275.-

f 685,504.
,, 408,100.
" 330, i42.-

en met het jaar 1878 gekweten zijn uit de opgeheven fondsen, be
doeld bij art. 113 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102). • 2,000.-

28,787.50 
Àrt. 97. Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd 

kerkgenootschap van wege dat genootschap 
Àrt. 98. Kweekscholen der godgelee rdheid voor de Evangelisch

Lutherschen en Remonstranten , mitsgaders kosten van opleiding 
van studenten bij de Hersteld-Evangelisch-Lutherschen. 

Àrt. 99. Seminariën voor het Roomsch-Katholiek kerkgenootschap " 
100. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met 

godgeleerd en godsdienstonderwijs voor de Israëlietische kerkge
nootschappen . 

10,000.-
13,580.-

19,600.-

f 3,608,409.-
537,346-

683,7 14.-
260,554.-
33,600.-
50,000.-

.f 5, 173,623.-

f 150,510.-

" l,092,305.-
65,250.-

605,149.-

Transporteere f 1,498,313.50 f 1,913,214 .-
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.Árt. 101. Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde 

prijsvragen, uitgeschreven door de ltijks-Universiteiten 
Art . . 102. Beurzen voor studeerenden aan instellingen voor 

hooger onderwijs . 
Art. 103. Beurs ter begeving van den heer van Warmond eu 

uitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge 

van destijds aan de 1,oogeschool te Leiden gekomen goeder~n, die 
later zijn te gelde i:emaakt 

Art. ] 04. J aarwende van den inspecteur àer gymnasia 

105. Reis-, verblijf- en bureel kosten van den inspecteur 

der !!ymnnsia 
Art. 106. Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare gym 

nasia en pro-gymnasia . 
Art. 107. Reis- en verblljfkosten, vacatie!!:elden en verdere uit

gaven der gecommitteerdèn en der commissie, bedoeld in art. 11 
en ] 2 der wet vau 28 April l 876 (Staatsblad n°. 102). 

Middelbaar onderwijs. 

Art. 108. Jaarwedden van twee inspectenrs van het middelbaar 

onderwijs 

Àrt. 109. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van de inspecteurs 

van het middelbaar onderwijs . 

Art. ll0. Jaarwedden , toelagen en belooningen der ltoogleeraren, 

leeraren, beambten en bedienden bij rle Polytechnische school 

Art. 111. Aanbouw en onderhoud rnn gebouwen, vuur en licht, 

hnlpmiddelen voor het onderwijs, lokaalbeboeften , kleeding der 

bedienden, reis- en verblijfkosten en verdere uitgaven ten behoeve 

<Ier Polytechnische school . 

Art. 11 2. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en beloo-

11ingen iler lccraren, beambten en bedienden bij de Rijks hoogere 

burgerscholen . 

Art. l l il . Aaukoop van grond en gebouwen, huur en lasten van 

gebouwen, aanbouw en onderhoud van gebo uwen, vuur en licht, 

hulpmiddelen voor het onderwijs, lokaalbehoeften, reis- en verblijf

kosten en verdere nitgaven ten behoeve der Rijks hoogere burger 
scholen . 

Art 114 Jaarwedden, toelagen en belooningen der leeraren , 

beambten en bedienden bij de R\jkslandbouwschool en toelage aan 

deu heer K. W. VAN Go&KOM, tot vergoeding van kosten, door 

hem te maken tot het geven van onderwijs aan die school . 

Art. 115. Kosten en subsidiën voor stichting, uitbreiding, aan

bouw, onderhoud, huur en lasten van gebouwen, onderbond en 

aankoop van meubelen, vuur en licht , aanvulling en uitbreiding 

<1er verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, reis- en 

verblij fkosten; administratieve, huishoudelijke en verdere uitgaven 

ten behoeve der llijkslandbonwschool 

Àrt. 11 6. Subsidiën en toela!!en voor inrichtingen van middel 

baar onderwijs . 

Àrt. 11 7. Subsidiën en toelagen voor inrichtingen van onder-

Transporteere 

1890. 

17 

f l ,498,3Ia.50 f l,\Jl1!,2l4.

l,000.-

14,400.-

:390.
il,500.-

800.-

235,000.-

8,000.-

7,000.-

1,900.-

118,300.-

36,125.-

422,2<10.-

67,000.-

60,900.-

29,335.-

240,750.-

f 2,744,943.50 f l ,913,2 14.-
2 
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wijs in land- en tuinbouw en voor het opleiden van landbouw
onderwijzers, alsmede jaarwedden van landbouwleeraren 

Ad. 118. Subsidiën aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. 
119. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de commissiëu tot het afnemen der eindexamens voor de hoogere 
burgerscholen, de landbouwscholen en de Polytechnische school, 
benevens verdere kosten van die examens . 

Art. 120. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het examineeren van hen , die eene akte 
van· bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eene der akten 
van bekwaamheid, vermeld in art. 65 of eene akte van bekwaam
heid voor het handteekenen, vermeld in art. 65 bis der wet tot 
regeling van . het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 
8 December 1889 (Staatsólad n°. 175), wenschen te ontvangen, 

benevens verdere kosten van die examens . 

Lager onderwijs. 

Art. 121. Jaarwedden van drie inspecteurs van het lager onderwijs 
122. Reis-, verblijf- en bnreelkosten der inspecteurs van 

het lager onderwijs . 
Art. 123. Jaarwedden van de districts-schoolopzieners. 

124. Reis•, verblijf- en bnreelkosten van de districts-school

opzieners. 
A1·t. 12ö. Reis- en verblijfkosten van de arrondissements-school

opzieners of abonnement deswege. 
Art. 126. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan wie 

bij art. 67 der 'wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsólad n°. 175), het 
toezicht op het lager onderwijs is opf(edragen 

Art. 127. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzers 
en bedienden bij de Rijkskweekscholen ter opleiding van onderwijzers 
en bij de daaraan verbonden leerscholen en jaarwedden van den 
concierge, belast met de bewaking van het gebouw der opgeheven 
Rijkskweekschool te Nijmegen. 

Art. 128. '.J'oelagen voor huisvesting en verple~ng van kweeke• 
Jingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen. 

Art. 129. Aankoop en stichting van gebouwen; huur en onder
houd van gebouwen; vuur en licht; hulpmiddelen voor het onder-
wijs; lokaalbehoeften; het gebruik maken van bad- en zweminrich-
tingen en verdere uitgaven ten behoeve der Rijkskweekscholen en 
daaraan verbonden leerscholen en onderhoud der gebouwen van de 
opgeheven Rijkskweekschool te Nijmegen . 

Art. 130. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onder
wijzers en onderwijzeressen. 

Art. 131. Normaallessen tot opleiding van onderwijzers en 

/ 2,744,943.50 f l,913,214.-

32,300.-
20,000.-

30,000.-

37,000.-

10,500.-

2,900.-
2,500.-

16,000.-

40,000.-

100.-

178,491>.-

124,800.-

45,781.-

41,000.-

onderwijzeressen • 470,000.~ 
Art. 132. Subsidiën en toelagen aan de arrondissements-school-

opzieners ten gevolge van art. 24 van het Koninklijk besluit van 
22 Januari 1880 (Staatsblad n°. 5). 7,000.-

Transporteere f 3,863,319.60 f 1,913,2U.-
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Per transport f 3,863,319.50 f 1,913,214.-
Àrt. 133. Jaarwedden van onderwijzers bij de Rijks lagere scholen 

te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder. 11, 700.-
Àrt. 134. Onderh·oud van gebouwen; vuur en Jicht ; hulpmid

delen voor het onderwijs; lokaalbehoeften; buitengewoon opzicht en 
verdere uitgaven voor de Rijks lagere scholen te Weststellingwerf, 
te Steenwijkerwold en te Vledder 6,420. -

Àrt. 135. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uit
gaven ten gevolge van art. 28, 7de lid, der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 
1889 (Staatsblad n°. 175). 50.-

Àrt. l:l6. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding vRn jaarwedden 
van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen 72,800.-

Àrt. 137. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de 
kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge van art. 45 der wet 

tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat artikel is gewijzigd 
bij de wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 12:l), in verband 

met artikel 5 der wet van 8 Decem her 1889 (Staatsblad n°. 175). • 3,000,000.-
Àrt. 138. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de 

kosten van haar Jager onderwijs over 1888, ten gevolge van art. 45 

der wet tot regeling vaa het lager onderwijs , zooals dat artikel is 

gewijzigd bij de wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 1213), in ver-

band met artikel 5 der wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. l 75). • 18,000.-
Àrt. l:l9. Tijdelijk subsidie aan de gemeenten, door de uitgaven 

tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs vereischt, 

onbillijk bezwaard (art. 49 der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889, Staatsblad n°. 175). • 235,000.-

Àrt. 140. Reis- en verblijfkosten en · vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het examineeren van hen, die eene der 
akten van bekwaamheid, vermeld in art. 56 onder a en b of eene 

akte van bekwaamheid voor de handwerken, vermeld in art. 65 bis 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd 

bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), wenschen te 
ontvangen, benevens verdere kosten van die examens . 

.J.rt. 141. Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen voor 

onderwijs; gratificatiën; hulp- en aanmoedigingsmiddelen . 
Àrt. 142. Kosten van vervaardiging, in pakking en verzending 

van pleisterafgietsels teu behoeve van inrichtiniren van onderwijs 
Àrt. 143. Jaarwedden en verdere belooningen van den bouwkun

dige en van de opzichters, belast met het toezicht op de gebouwen voor 
onderwijs en van het personeel bij het bureel van den bouwkundige. 

.Art. 144. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 
bedoelde ambtenaren, huishoudelijke en verdere uitgaven betreffende 

het aan hen opgedragen toezicht • 

6• Afd. : Kunsten en wetenschappen. Àrt. 145-180 

88,000.-

17,900.-

1,000.-

20,000.-

6,300.-

7• N ederlandsche Staatscourant, Handelingen van de Staten-Generaal en 

ge " 
9• 

Staatsblad. Àrt. 181-184 
Pensioenen, toelagen, gratificatiën, wachtgelden ensubsidiën. Jrt.185-192 
Onvoorziene behoeften. Àrt. 193. 

7,340,489.50 
527,370.-

81,422.-
455,475.-
40,000.-

f 10,367,970.50 

2* 
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l Pebr. S. 16. VI• Hoofdstuk . Departement van Marine. 

l • Afd.: Kosten der administratie. . f 872,455.-
5,214,710.-
5,053,310.-
1, 940,172.50 

2• Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablissementen 
8• Personeel der zeemacht . 
4' Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hydrographie 
5° Pensioenen, wachtgelden, kosten van medailles enz., gratificatiën en 

onderstanden . 
6• Onvoorziene uitgaven . 

1 Febr. S. 17. VII• Hoofdstuk B. Departemmt van Pinanciën. 

1,840,589:70 
60,000.-

f 13,981,~37.20 

l • .A.fd.: Kosten van h et Departement . f 315,390.-

2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rentebetaling 
en van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam. " 100,775.-

95,050.-
5,074,175.-

8• Kosten van 's Rijks schatkist . 
4• Kosten van het Muntwezen . 

10• 

Kosten van administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijn
zen, en van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren 
werken. 

Uitkeering aan de gemeenten, krachtens artikel 1 der wet van 26 J uli 1885 
(Staatsblad n°. 169) , van het gemiddeld zuiver bedrag van het vier 
vijfde gedeelte van de opbrengst der personeele belasting over de 
dienstjaren 1882/3, 1883/4 en 1884;5 

Kosten van administratie van het zegel , de registratie, de successie , 
de hypotheken en het kadaster, de Staatsloterij , de domeinen, het 
geldelijk beheer iler groote wegen, vaarten en veren en der visscherijen 
op de Schelde en Zeeuwsche stroomen 

Kosten der Eerediensten . 
Verschillende uitgaven, pensioenen, wachtgelden, onderstanden, gratifi 

catiën, toelagen en restitutiën 
Onvoorziene uitgaven . 

2 Febr. S. 18. XI• Hoofdstuk. Onvoorziene uitgaven . 

2 Febr. S. 20 . VIII• Hoofdstuk. Departement van Oorlog. 

1 • Afd : Kosten van het Departement 
Traktementen en toelagen, mitsgaders schadeloosstelling voor nniform

verandering en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het 
verlies van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van 
den grooten staf, den generalen staf, de intendance en de provinciale 
en plaatselijke staven. 

Traktementen , toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering 
en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het verlies 
van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de 
staven der verschillende wápens en van de officieren der wapen
korpsen, daaronder begrepen daggelden aan militaire wachters . 

Soldijen en verdere kosten van de verschillende staven, diensten en 
wapenkorpsen, in de 2de, 8de en 5de afdeelingen vermeld, met 

Transporteere 

4,5 56,922.-

8,572,000.-

l ,698,165.-
1,97 5,462.086 

972,654.50 
36,000 .-

f 23,396,593.58• 

f 50,000.-

f 144,350.-

268,200.-

2,990,165.-

f 3,397,71 5.-
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uitzondering van de kosten , in die afdeelingen en in de llde af
deeling omschreven, doch met in begrip van de kosten van instruc
teurs beneden den rang van officier bij de schutterijen en vereeni
gingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel 

5• Afd. : Geneeskundige dienst . 
6• Studie en Onderwijs . 
7• Artillerie-inrichtingen, materieel der artillerie, draagbare wapenen en 

pyrotechnie, alsmede practische oefeningen en proeven bij het wapen 
der artillerie, een en ander echter met inbegrip van al wat de 
Koninklijke Militaire Academie en het wapen der marechaussee betreft. 

8° Materieel der genie en kazerneering met hetgeen gerekend wordt daartoe 
te behoor~n, een en ander echter met uitzondering van al wat de 
Koninklijke Militaire Academie en het wapen der marechaussee 
betreft. 

9° Ko3ten der Rijks-centrále magazijnen van kleeding, . nitrgsting, hospi-
taalgoederen en kampements-effecten en der garnizoensmagazijnen 
van kleeding lln uitrusting, benevens van vernieuwing en wijziging 
van ledergoed en paardetuig en van vernieuwing en onderhoud van 
nachtleger 

1 O• Militaire verkenningen en 'ropographische inrichting . 
11• Vérplaatsiog van personen en goederen . 
12• Verschillende uitgaven 
J 3• Nonactiviteits-traktementen, pensioenen, gagementen, onderstanden, 

lijfrenten en wachtgelden. 
14• Onvoorziene uitgaven . 
15• Wapen der marechaussee. 

16• Buitengewone uitgaven 
17• Voltooiing van het vestingstelsel 

21 

f 3,397,715.-

8,789,207.-
940,313.-
312,940.-

972,500.-

709,740.-

341,800.-
42,600.-

238,000.-
53,300.-

1,920,150.-
50,00q.-

407,900.
" - 1,583,500 -

977,500.-

f 20,737,165.-

2 Febr . • S. 22. rx• Hoofdstuk. Departement van Watei·staat, 

l •. Afd.: Kosten van het Departement Àrt. 1-4 . 

Handel, en liijverheid. 

2• Waterstaat. 
Àrt. 6-9. Jaarwedden, reis - , verblijf- en bureelkosten enz . . 

10. Bezoldiging, enz. van de machinisten en stokers bij 
de verschillende stoomwerktuigen . 

Àrt. ll. Bezoldiging van het tijdelijk personeel voor den alge
meenen dienst van den waterstaat . 

Àrt. 12. Waarneming van den winddruk en waterhoogten enz. 
met inbegrip van de kosten van het daarvoor gevorderde materieel 

Àrt. 13. Telegraphische berichten . 
14. Waterstaatskaart 

lands 

15. 
16. 

Jrt. 17. 
18. 

Rivierkaarten 
Onderzoek naar den waterstaat.kundigen toestand des 

Herziening van het Amsterdamsche peil. 
Onderhoud enz. der verkenmerken van het herziene 

Amsterdamsche peil en van de nauwkeurigheidswaterpassing 

Tra_nsporteere 

f 187,145.-

f 702,406.-

16,485.-

25,100.-

17,750-
4,500.-
6,000.-

12,000.-

25,000.-
10,000.-

400. 

f 818,641.- / 187,145.-
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Árt. 19. Opnemingen en peilingen enz. benevens aankoop, 

herstel en berging van instrumenten . 
Árt. 20. Reis• en verblijfkosten en vacatiegelden van commis

siën, benevens uitschotten daarvoor 
Art. 21. Exploten en proceskosten. 

22. Druk- en bindwerk ten behoeve van den waterstaat • 
23. Buitengewone correspondentie bij ijsgang en hoog 

opperwater 
Árt. 24. IJsopruiming 

25. 'füelage aan den inspecteur voor de Rijn- en Maas vaart 
26. Toelage aan den ontvanger· der directe belastingen enz. 

te Lobith voor de samenstelling der statistieke gegevens voor de 

Rijnvaart . 
Árt. 27. Meten en ~iken van Rijnschepen . 

28. Belooning der commiss_iën van deskundigen voor de · 
Rijnvaart te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht 

Árt. 29. Vervaardiging en inzending van kaarten, teekeningen 
en modellen op eene te Manchester te houden tentoonstelling. 

Árt. 30. Verbetering der rivieren de Rijn en de Lek 
31. Verbetering van de rivier de Waal 
32. Verbetering van de rivier de IJssel . 
33. Verbetering van de rivier de Merwede en van de Killen 
34 . Verbetering van de Dordtsche waterwegen • 
35. Verbetering en onderhoud van de rivier de Maas in 

Limburg: Noordbrabant en Gelderland 
Art. 36. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, 

ingevolge de wet van 26 Januari 1883 (Staatsólad n•. 4). 
Árt. 37. Onderhoud enz. van de werken voor het verleggen 

der Maasmonding en der vaargeul van den Amer ~n het beneden-

deel der Donge . ' 
Árt. 38-41. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, reis- en 

verblijfkosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uit
bakenen, waterpassen enz. ten behoeve van bet werk genoemd 

sub art. 36 
Árt. 42. Kosten van den bouw van eene brug te Heusden 

43. Onderhoud enz. van de Nieuwe Maas, het Scheur 

en aan den 
beneden de 

Árt. 44. 
(Staatsblad 

Árt. 45. 

Hoek van Holland ; verbetering vaû de Nieuwe Maas 
Oostpunt van Rozenburg . 
Verbetering, ingevolge de wet van 24 Januari 1853 

n•. 4), van den Rotterdamschen Waterweg . 
Onderhoud enz. der werken van den Hollandschen 

IJssel, met de verdieping van de rivier beneden Gouda 
Árt. 46. Verbetering van de Linge . 

47. Onderhoud enz. van het Zwarte Water 
,, 48. Onderhoud enz. van J:iet Zwolsche Diep . 

49. Onderhoud enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen. 

f 818,641.- f 

3,000.-

1,000.-
1,000.-

17,000.-

ö,000.-
15,000.-

500.-

600.-
300.-

3,000.-

2,000.-
120,500.-
715,000.-
96,000.-

395,000.-
67,000.-

215,000.-

,, 2,081,127.-

18,000.-

42,000.
Memorie. 

220,000.-

• 1,500,000.-

15,300.-
2,200-

22,400.-
25,000-
4,500.-

50. Onderhoud enz. der drie overlaten in den Waaldijk boven 
Dalem en in het Wijdschild, van de groote inundatie- of hulpsluis in 
den Waaldijk te Dalem, de sluizen, heulen en duikers te Gorinchem. " 8,000.-

Transporteere f 6,414,068.- f 

187,145.-

187,145.-
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Per transport / 6,414,068.- / 
À:rt. 51. Onderhoud enz. der duikersluis in den Krommen Rijn 

te Wijk bij Duurstede. 
Árt. 52. "Onderhoud enz. van de peilschalen te E~burg, ijkerk, 

Durgerdam, Schellingwoude en IJmuiden 
À:rt. 58. Onderhoud, herstel en verbetering der zee- en oever

werken, helm- en stroobeplantingen; onderhoud, verbetering en 
vernieuwing van peilschalen, van de havens te Hellevoetsluis en 
Goedereede, benevens daarmede in v.erband staande uitgaven in 
Zuidholland 

À:rt. 54. Id. in Noordholland, alsmede van de havens te V lie
land, Urk en Marken. 

Árt. 5 5. Id. in Zeeland, alsmede van de havens te Veere, 
Vlissingen en de Binnenreede van Hrouwershaven. 

Árt. 56. Id. in Friesland 
57. Id. in Overijssel . 
58. Id. in Groningen . 
59 . Bijdrage in het te kort der uitgaven voor zeewering 

en oevervoorziening van de cala1!'1iteuse polders iu de provincie 
Zeeland. 

Á.rf.. 60. Herstel van buitengewone winter- en stormschade 
61. W egrnimen en bergen van wrakken en hunne ladingen " 
62. Onderhoud , herstel en verbetering der havens en hare 

toegangen, daaronder begrepen de rivierwerken bij de havens te 
Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernieuwing van peil
schalen en daarmede in verband staande uitgaven in N oordbrabant. 

Árt. 68. Id. in Noordholland, daaronder begrepen het Krabbersgat • 
64. Id. in Zeeland, daaronder begrepen de aanleg- en los

plaats bij de Isabellasluis en het posthaventje te Gorishoek 
Árt. 65. Id. in Friesland 

66. Id . in Overijssel . 

180.-

800.-

M,500._; 

185,059.-

37,500.-
35,600.-
28,850.-
8,400.-

200,000 .-
25,000.-
20,000.-

11,500.-
48,956.-

26,000.-
88,845.-

3,233.-
,, · 67. Aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 

met de Merwede, voor zoover zij niet in een of meer der vier 
volgende artike1en zijn begrepen. • 2,881,000.-

À:rt. 68-71. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, reis- en 
verblijfkosten, kosten van uitbakenen enz. bij den aanleg van het 
kanaal sub art. 67 genoemd. 

À:rt. 72. Onderhoud ebz. van de Zuid-Willemsvaart. 
73. Aanleg en onderhoud van telegraphische verbindingen 

voor den dienst van de kanalen. 
Á.rt. 7 4. Onderhoud enz. van de gekanaliseerde Dieze . 

75. Onderhoud enz. van het kanaal van Apeldoorn naar 
den IJssel. 

Árt. 76. Onderhoud enz. van het Zederikkanaal . 
77. Onderhoud enz. van het kanaal door Voorne . 
78. Onderhoud enz. van sluizen en bruggen op den water

weg van Amsterdam naar Rotterdam . 
Árt. 79. Onderhoud enz. van het Noordhollandsch kanaal. 

80. Onderhoud enz. van het kanaal van Amsterdam naar 
de Noordzee . 

Transporteere 

38,500.-
190,300.-

1,775.-
16,000.-

27,630.-
54,000.-
36,000.-

7,000.-
153,000.-

372,000.-

f 10,976,646.- / 

23 

187,145.- . 

187,145.-
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Per transport 
Art. 81. Verbetering vnn het vaarwater buiten den afsluitdijk 

bij Schellingwoude . 
.Art. 82. Uitbreiding der haven- en sluiswerk.en te IJmuiden, 

ingevolge de wet van 31 Mei 1887 (Staatsblad n°. 98) 
Art. 83. Uitkeering aan de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij. 

84. Onderhoud enz . van 'het Tienhovensche kanaal 
85. Onderhoud enz. van de vaart tusschen Amsterclam 

en Vreeswijk. 
Art. 86. Onderhoud enz. van het jaagpad langs het Spaarne. 

87. Onderhoud enz. van het kanaal van Neuzen . 
88. Onderhoud enz. van het kanaal vau Sluis naar Brugge 
89. Onderhoud enz. van het kanaal door Zuid-Beveland. 
90. Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren. 

• 91. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokkum naar 
Gerben-Allesverlaat en Kollum, de N esserzijl, de draaibrug over 
de Boorne, de Kiestrazijl, de Burgwerderbrug in de Leegte, het 
oostelijk kanaalboord van de Munnikezijlsterrijt 

Art. 92. Onderhoud en werking der stoomwerktuigen van het , 
Noord-Willemskanaal . 

Art. 93. Onderhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep 
94. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Overijssel 
95. Onderhoud enz. van het Veenhuizerkanaal ter verbin

ding van de Urentsche met de Friesche wateren . 
Art. 96. Onderhoud enz. van de Drentsche Hoofd- en Beiler

vaarten 
Art. 97. Onderhoud enz. van het Noorderkanaal of de Noorder

vaart in Limburg en daartoe behoorende werken en uitgaven; 
zijkanaal naar de Maas in de richting tusschen Neer en Kessei . 

Art. 98-108. Onderhoud, herstel en verbetering van wegen 
en bruggen en daarbij behoorende werken, beplantingen, benevens 
daarmede in verband staande uitgaven in de verschillende provinciën. 

Art. 109. Onderhoud enz. van veren en schipbruggen . 
ll0. Subsidiën voor onderwerpen waarvoor reeds bij de 

laatstvoorgaande begrooting bijdragen zijn toegestaan . 
Art. lll. Bijdrage in de kosten voor de afgraving van de 

zandplaat aan den ingang van de haven te Bergen op Zoom 
Art. 112. Bijdrage in de kosten van verbetering van het 

Goessche Sas • 
.J.rt. 113. Bijdrage in de kosten van verbetering der haven 

van het Oude Schild op Texel .• 
.Art. ll4. Bijdrage in de kosten van verbetering van de haven 

te Kuinre. 
Art. 115. Bijdrage in de kosten van verbetering van de rivier 

de Dommel 

Art. 116. Bijdrage in de kosten van aanleg van een pontveer 
over de Waal te Druten . 

Art. 117. Bijdrage i~ de kosten van verbetering van wegen 
in de gemeente Clinge. 

Àrt. ll8. Nieuw te verleenen snbsidiën . 

Transporteere 

/10,976,646.- / 

167,000.-

• 1,313,000.-
250,000.-

400.-

7,000.-
700.-

177,000.-
400.- , 

52,500.-
100,000.-

17,000-

16,000.-
19,000.-
10,400.-

7,500.-

103,000.-

12,150.-

678,240-
50,255.-

162,723 21 

2,000.-

29,166.-

17,000.-

10,000-

5,000.-

17,606 -

15,000.-
2,000.-

/14,218,686.21 J 

187,145.-

187,145.-



2 FEBRUARI 1 890. 25 

Per transport f 14,218,686.21 f 187,145.-
Àrt. 119-121. J aarwedden, benevens reis-, verblijf-, verplaat

sings- en bureelkosten van de beide Rijksbouwmeesters en van het 
verder vaste personeel, alsmede van het tijdelijk personeel belast 
met het toezicht op de landsgebouwen 

.d.rt. 122. Onderhoud enz. van de landsgebouwen en het Binnen
hof te 's Gravenhage . 

Àrt. 123. Brandweer en brandweertelegraaf; duinwater voor 
de fontein op het Binnenhof; verlicht.ing van het Binnenhof; tele
phoonabonnement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Àrt. 124. Huur en bewaking van lokalen tijdelijk in gebruik. 
125. Verbouwing van de door het Rijksmagazijn van 

geneesmiddelen ontruimde gebouwen te 's Gravenhage 
Àrt. 126 en 127. Jaarwedden, benevens reis-, verblijf- en verplaat

singskosten van den Raad voor het toezicht op de spoorwegdiensten " 
Àrt. 128. Materieel en arbeidsloon voor dit toezicht. 

129. Kosten, voortvloeiende uit de toepasselijkverklaring 

van art. 25 der wet van 21 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 98) 
of van art. 33 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 6~) op 
de diensten der Nederlandsche Rhijn-, Aken-Maastrichtsche en 

Luik-Maastrichtsche spcorwegmaatschappijen. 
Àrt. 130 en 131. Jaarwedden, benevens reis-, verblijf- en 

bureelkosten van den Rijkscommissaris en van den adjunct-Rijks

commissaris bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
Àrt. 132. Bijdrage aan de Internationale commissie voor spoor-

41,950.- -

62,000.-

2,900.-
8,000.-

41,500.-

58,770.-
8,000.-

3,604.-

3,800.-

wegcongressen. 100.-
Àrt. 133. Tegemoetkoming aan den aannemer van cten stoom-

bootveerdienst tusschen Enkhuizen en Stavoren . 65,000.-
Á.rt. 134. Dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting 

voor den aanleg van Staatsspoorwegen , dienst 1890 . " 2,083,200.-

3• Afd.: Handel en Nijverheid. 

A. Koninklijk Nederlandsen Meteorologisck Instituut. 
· Á.rt. 135. Jaarwedden en toelagen van het personeel. f 

136. Reis- en verblijfkosten, waarnemingen elders dan te 
Utrecht, huur, onderh~d van gebouwen en verder materieel en 

18,850.-

arbeidsloon. 10,000.-
B. Zeevissckerijen. 

Àrt. 137. Jaarwedden van den secretaris van het College voor 
de zeevisscherijen, van den wetenschappelijken adviseur, de keur

meesters, den hoofdopzichter en verder personeel; maandgelden 
van · onderopzichters en van de bemanning der Rijksstoomboot. 

.d.rt. 138. Bureel- en lokaalbehoeften. Reis- en verblijfkosten. 
139. Verdere uitgaven voor het politietoezicht . 
140. Onderzoek en navorschingen ten behoeve der vissche

rijen en ondersteuning der kunstmatige zalm~eelt . 

Àrt. 141. 
142. 
143. 

C. I/kwezen. 
Jaarwedden en toelagen van het personeel 

Bureel-, reis-, verblijf-, verplaatsings- en examenkosten 
Gebouwen, werktuigen, verder materieel en arbeidsloon 

16,885.-
3,000.-

10,300.-

15,500.-

71,000.-
30,500.-
16,000.-

" 16,597,510.21 

Transporteere f 1112,035.- f 16,784,655.21 
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Per transport f 192,035.- f 16,78,1,,655.21 
D. Stoomwezen. 

Àrt. H4. Jaarwedden van het personeel 
l,1,5. Bureel-, reis-, verblijf-, verplaatsings- en examen

kosten. Werktuigen en gereedschappen • 
Àrt . 146. Kosten van de commissie, ingesteld krachtens art. 3 

der wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad n•. 97). 
E. Mijnwezen'. 

Àrt. 147. Jaarwedden van den ingenieur 
148. Reis-, verblijf- en opnemingskosten • 

F. Landbouw. 
Á.rt. 149. Reis-, verblijf- en bureelkosteu en alle verdere uit

gaven voortvloeiende uit de opdracht der Landbouwcommissie inge
steld bij Koninklijk besluit van 18 September 1886, n°. 28 . 

Àrt. 150. Toezicht op wijngaarden, boomkweekerijen, tuinen 
en broeikassen, volgens art. l van het Koniuklijk besluit van 
24 December 1883 (Staatsblad n•. 248). 

Àrt. 151. Landbouwproefstations • 
152. Subsidiëu en andere uitgaven ten behoeve van de-• 

verbetering van de N ederlandsche paardenrassen 
Àrt. 153. Bijdragen in de kosten van aanleg en exploitatie van 

proefvelden, en van het daarbij te houden toezicht . 
Árt. 154. Tegemoetkoming in de kosten eeuer inzending van 

Nederlandsch vee op de veetentoonstelling te Buenos-Aires. 
G. TT ersclzillende uitgaven. 

Art. 155 . Raad van tucht: bureel- en lokaalbehoeften, schade
loosstelling van getuigen, van den secretaris en den bode, vacatie
gelden, reis- en verblijfkosten • 

Àrt. 156. Examen ter verkrijging van een diploma als stuur
man aan boord van koopvaardij schepen . 

Àrt. 157. Toezicht op den doortocht en het vervoer van land
verhuizers, alsmede belooning aan de secretarissec van de daartoe 

aangestelde commissiën. 
Art. 158. Subsidie aan de Zuidhollandsche Maatschappij tot 

redding van schipbreukelingen . 
Art. 159. Oprichting en onderhoud van een gebouwtje voor 

schipbreukelingen; plaatsing van °handwijzers op het strand en van 
een lantaarn bij het Posthuis op Vlieland; verlichting en toezicht. 

Àrt. 160. Onderhoud en vernieuwing van materieel voor de 
kustwacht, vergoeding voor buitengewone diensten van telegraaf. 

personeel, alsmede reis- en verblijfkosten 
Àrt. 161. Gebouw voor de strandvonderij op Terschelling . 

162. Verslagen, berichten, verord1mingen en advertentiën 

betreffende handel en scheepvaart, nijverheid en landbouw . 
Àrt. 163. Toelagen, reis-, verblijf- en bureelkosten en alle 

verdere uitgaven ten behoeve van de samenstelling eener nijver
heids-statistiek 

Àrt. 164. Jaarwedden, alsmede reis- en verblijfkosten van den . 
commandant en van de beambten van het korps geleiders tot het 

vervoer van ontplofbare stoffen • 

Transporteere 

27,700.-

14,800.-

100.-

2,500.-
600.-

, 10,000.-

1,000.-
17,500.-

80,000.-

12,000.-

12,000.-

2,000.-

5,500.-

6,300-

3 000.-

2,000.-

5,600.-
165.-

5,000.-

2,500.-

6,000.-

f 358,300.- f 16,784,655.21 
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Àrt. 165. Subsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het be

lang van handel, nijverheid en landbouw 
Àrt. 166. Subsidie aan de vereeniging "het Buitenland" 

4• Afd. : Posterijen. 
A. en B. Postdienst. Àrt. 167-177 • 
C. Telegraafdienst. Àrt. 178-184. 
D. Vereenigde post- en telegraafdienst. Art. 185-189 
E. Vereenigde posten voor B, C en D. Árt. 190-192. 
F. Rijkspostspaarbank. Àrt. 193-198 . 

3,000.-
5,000.-

f 4,438,080.
·,, 1,276,215.-

870,750.-
6,500.-

114,996.-

Pensioenen, toelagen, gratificatiën en wachtgelden. Árt. 199-202 

Onvoorziene behoeften. Art. 203. 

366,300.-

6, 706,541.-
216,000.-
60,000.-

/ 24,13:1,496.21 

• 
l Februari 1890. WET , tot goedkeuring eener met de gemeente Amsterdam gesloten overeenkomst 

betreffende ruiling van gronden aldaar. S. 13. 

2 Februari 1890. WET, tot vaststelling der begrootiog van uitgaven ten behoeve van de voltooiing 
van het vestingstelsel, dienst 1890. S. 19. 

1 
W1;r WILLEM III, ENZ : .. doen te weten ; 
Alzoo Wij j n overweging genomen hebben, dat, ingevolge de wet van 3 ·December l 874 (Staats

hlad n°. 193) houdende bepalingen omtrent het beheer der gelden bestemd tot voltooiing van het 
vestingstelsel, eene afzonderlijke begrooting van de uitgaven voor dit onderwerp, voor dep dienst van 
1890, bij de wet . behoort te worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel, aange

wezen bij de wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 64), wordt voor den dienst van 1890 vastge

steld als volgt: 
Art. l. Jaarwedden, toelagen en daggelden voor tijdelijk in dienst zijnde civiele 

ingenieurs, opzichters en teekenaars, toelagen voor officieren en opzichters der genie, 
reis- en verblijfkosten, bureel- en lokaalbehoeften, aankoop van · instrumenten, kaarten 
en verdere benoodigdheden f 

Art. 2. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden Jaartoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perreelen ; kosten v~n ex ploten en processen; af koop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz. ; een en ander voor de na vermelde 
werken ter verbetering van de Ni'euwe Hollandsche Waterlinie: 

1 °. Verbeteren van inundatiemidde]en in de geheele linie ; 
2°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de ge-

heele linie. 

Àrt. 3. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande· werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceelen ; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten ; kosten en ongelden betrekkelijk · koop- en andere overeenkomsten; het doen 

Trans portee re .f 

70,000 

15,000 

85,000.-
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van grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de na ver
melde werken ter verbetering van de stelling van den Helder : 

1 °. Verbeteren van het fort Kijkduin ; 
2°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele 

stelling, waaronder het voortzetten van het maken van scherfvrije meetstations. 

Art. 4. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren ; 
herstellen, verandereu en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en processen; af koop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 
van g:ronrlboriogen, waterpnssingen, opmetingen, enz. ; een en ander van de onver
melde werken ter verbetering van de stelling van Amsterdam : 

1°. Onteigening van gronden en uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor 

verschillende werken in de stelling ; 
2°. Maken van zanäophoogingeo, beton werken, enz. voor 

de stelling; 
3°. Ophoogen van wegen en maken van inundatiekaden; 

4°. Makeu van batterijen aan de Zniderzeezijde; 
5°. Maken van een fort in de Zuiderzee aau het Pampus; 

6°. Inrichten eu verbeteren van inundatiemiddelen ; 

7°. Maken van buskruitmagazijnen. 

verschillende werken in 

Art. 5. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 

aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 

van grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de navermelde 

werken ter verbetering van de stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak: 
1°. Maken van buskruitmagazijnen in de vesting Willemstad; 
2°. Verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de positiën van Tflillemstaà 

en Ooltgensplaat, waaronder het voortzetten van het maken van scherfvrije meetstations. 

Àrt. 6. N ieuwe werken met al hetgeen kan geacht wor<len daai:toe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 

aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 

rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 

van grondboringen , waterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de na vermelde 

werken ter verbetering van de stelling van de monden van de Jfaas en van het Haringvliet: 
Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de stelling, 

waaronder het voortzetten van het maken ,•an scherfvrije meetstations. 

Art. 7. W ijzigeu en voltooien van de dekkingen enz. van het fort op den Hoofd dam 

bij Pannerden 
Árt. 8. Matériee) der Genie voor het in stnat van verdediging brengen der werken 

in verschillende stellingen en draagbaar spoorwegmaterieel . 
Art. 9. Doen van opmetingen, waterpassingen, grondboringen, enz. in de verschil

lende liniën en vestingen, alwaar, ingevolge de _ wet van 18 April l874 (Staatsblad 
n°. 64), werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd of verbeterd moeten 

worden en voor welke in de voorgaande artikels geen gelden zijn uitgetrokken 
Art. 10. Onvoorr,iene uitgaven . 

Totaal. 

f 85,000 

37,000 

., 1,118,500 

45,000 

lö,000 

40,000 

40,000 

2,000 

50,000 

f 1,432,500 



2 FEBRUARI 1890. 29 

Art. 2. Tot dekking der nitgaven, begrepen in de bij artikel l dezer wet vastgestelde begrooting, 
wordt aangewezen: 

a. de som van negenhonderd zeven en zeventig duizend vij /honderd gulden, beschikbaar gesteld bij 
het VIIIste hoofdstnk der begrooting van Staatsa.itgaven voor het dienstjaar 1890; 

b. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvang en nitgaaf wegens de begrooting ten be
hoeve van de voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van l 889; 

c. de toevallige balen welke gedurende het jaar 1890 uit den aanleg der vestingwerken kunnen 
voortvloeien. 

Art. 3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, .8 en 9 van 
artikel l dezer wet, ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het voorschrift 
van het tweede lid van artikel 24 der wet van den 5den October 1841 (Staatsblad n°. 40), door 
overschrijving uit artikel 10 van hetzelfde artikel 1 worden aangevuld. 

Art. 4. Op artikel 10 van artikel 1 dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1890 be· 
hoorende uitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, die hare omschrijvïng niet vinden 
in een der andere artikelen van genoemd artikel 1. 

Die uitgaven worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelèn, enz. 
Gegeven op het Loo, den 2den Februari 1890. 

(get.) WILLEM. 
De Minister van Oorlog, (get.) J. W. BERGANSIUS. 

(Uitgeg. 13 Febr. 1890) 

2 Februari 1890. WET, tot vaststelling der begrooting van uitgaven voor den aanleg van Staats· 
spoorwegen, dienst 1890. S. 21. 

Wr;r WILLEM lil, ENZ. 

Art. 1. De begrooting van uitgaven ten behoeve van den aanleg van Staatsspoorwe11;en voor den 
dienst van 1890 wordt vastgesteld als volgt: 

1 •. Afd. Eerste aanleg. 
Art. 1. Jaarwedde van den directeur voor de spoorwegen, als zoodanig belast 

met de leiding van de aan te leggen Staatsspoorwegwerken; jaarwedden, toelagen, 
maand- en daggelden van het personeel bij den aanleg van Staatss~oorwegen (daar

onder niet begrepen de buitengewoon opzichters bij de werken en leveringen), :nits
gaders schrijfloonen . / 103,200 

Árt. 2. Bureel-, lokaalbehoeften en. drukwerken, huur van lokalen, 
aankoop van boeken, kaarten, instrumenten en verdere benoodigd

heden . 
Árf.. 3. Reis- en verblijfkosten en schadeloosstelling voor kosten 

van veldwerk. Toelage aan buitenslands gedetacheerde bouw- en 
werktnigkundigen en opzichters . 

.Art. 4. Kosten van de werkzaamheden voor het uitbakenen, 
waterpassen en het opmaken en aankoopen van grondteekeningen .en 
plans, met inbegrip van arbeidsloon; daggelden wegens buiteng~wone 
adsisteutie, belooningen van landmeters; uittreksels van kadastrale 
plans en leggers; aanschaffen vau werktuigen, baken, piketten en 
verdere benoodigdheden 

Árt. 5. Aankoop van materialen, voor zoover de aanschaffing 
er van plaats heeft zonder bepaalde bestemming voor eenige lijn , 
als: spoorstaven, haakbouten, houten dwarsliggers, ijzeren dwars
en lengteliggers, wissels, draaischijven, .waterkranen en meer b.e-

Traosporteere 

19,900 

12,000 

5,000 

/ 140,100 
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Per transport 
noodigdheden; kosten van bewaren., opstapelen en bewaken; huur 
en aankoop van terrein; kosten van bereiden van hout tegen bederf 
en verdere uitgaven te dier zake. . 

Àrt. 6. Aanleg van den spoorweg van Nieuweà,iep naar Amster

dam, met alle daarmede in verband staande uitgaveB, voor zoover 

zij niet in een of meer der voorgaande artikelen zijn begrepen 
Art. 7. Idem spoorweg van Àrnli:em naar Nijmegen . 

8. Idem spoorweg van Àmersfoort naar Nijmegen . 

9. Idem spoorweg van Stavoren naar Leeuwarden • 
10. Idem spoorweg van Rotterdam naar den Hoek van Holland 
ll. Idem spoorweg van Zwaluwe naar 's-Hertogenbosch. 
12. Idem spoorweg van Groningen naar Delfzijl . 

2• Afd.: Uitbreiding. 

f 140,100 

32,500 

152,612 
210,000 

40,000 
115,000 

• 1,306,200 
119,000 

70,300 

Art. 13. Uitbreiding van het station Tilg_nrg f 50,000 
9,000 · 14. 

15. 
Idem van het stationsgebouw te Boxtel. 

Bet maken van een blijvend hoofdgebouw te Vlis

singen (Haven) . 
16. Het maken van een schuilplaats voor locomotieven op 

het station Vlissingen (Haven) . 
1 7. Uitbreiding van het stationsemplacement te 's-Hertogen

bosck met inbegrip eener nieuwe en hoogere Diezerhritg 

en van de daaruit voortvloeiende wijzigingen 
18. Idem der locomotievenloods te Rotterdam (Delftsckepoort) 

19. Idem van het station Rotterdam (Beurs) 
20. Het maken van kruissporen tusschen stations van het 

Noordernet der Staat_sspoorwegen 
21. Uitbreiding van de werkplaatsen te Tilburg 

22. Idem van het hoofdgebouw van het station Leeuwarden. 

23. Het maken van eene spoorweghaven te Zttidbroek 

24. Idem van eene overkapping van een perron op het 
station te Venlo 

3• Afd.: Werken en uitgaven, door de bestaande exploitatie

contracten met kosten van aanleg gelijkgesteld. -

101,000 

5,000 

600,000 
11,000 
35,000 

54,000 
120,000 
20,000 
10,800 

20,000 

Art . 25. 
26. 

Kosten van de overbrugging van het Hollantlsck Diep. f 8,000 
Kosten van herstel van schade, ontstaan · door over-

strooming, dijkbreuk, ij sgang, oorlog en oproer, en 

tot herstel van _beschadiging door aanvaring Memorie. 

4• Afd.: Aankoop van spoorwegen, wat de kosten betreft met 

aanleg gelijkgesteld. 
Árt. 27. Renten over het jaar 1890 aan België uit te keeren, van de kosten 

van werken tot nitbreiding van het stat.ion Esschen, inge,·olge regeling met de 
Belgische Regeering getroffen, tot uitvoering van art. 17 der, voor zooveel noodig, 

bij de wet van 22 April 1880 (Staatsblad n•. 63) bekrachtipde overeenkomst van 

31 October 1879 . 
5• Afd.: Onvoorziene uitgaven. 

Àrt. 28. Onvoorziene uitgaven, daaronder begrepeu vorderingen van afgesloten 

f 2,185, 712.-

1,035,800.-

8,000.-

2,400.-

dienstjaren 301,288.-

/ 3,533,200.-
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Art. 2. Tot dekking· der uitgaven, ·begrepen in àe bij artikel l dezer wet vastgestelde begrooting, 
worden aangewezen : 

a. de som van twee mitlioen drie en tachtig duizend tweehonderd gulden (f 2,083,200), beschiks 
baar geste!J bij het IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1890; 

b. het vermoedelijk batig slot .der rehning van ontvangsten en uitgaven wegens den aanleg van 

Staatsspoorwegen voor het dienstjaar 1889; 
c. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1890 uit den aanleg van Staatsspoorwege11 

kunnen voortvloeien. 
3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artikelen l, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,. 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26 van de bij deze wet vastgesteld~ 
begrooting, ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het voorschrift van art. 24 
der wet van 5 October · 1841 (Staatsblad n°. 40) door overschrijving uit artikel 28 worden aangevuld. 

Uit genoemd artikel 28 kan mede word.en overgeschreven op artikel 26. 
4. Op artikel 2S van de bij deze wet vastgestelde begrooting worden aangewezen de tot het 

dienstjaar 1890 behoorende uitgaven, de Staatsspoorwegen betreflënde, die hare omschrijving niet 

vinden in een der andere artikelen dezer begrooting. 
Die ·uitgaven worden voor elke soort afzonderlijk in de re_kening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 2den Februari 1890. 

(geteekend) W I L L E M. 
De JJ1inister van Jllatersf-aat, Handel en Nijverheid, (get.) HAVELAAR. 

(Uitgeg . 6 Febr. 1890.) 

De WET van 2 Februari 1890, S. n°. 23, betreft de definitieve vaststelling van de koloniale huis
houdelijke begrooting van Si1riname voor het dienst,jaar .1 890. ( Om plaats te winnen wordt slechts 
de hoofdinho11d medegedeeld.) 

2 Februari 1888. S. 23. Suriname. 

1 • Afdeeling: Gouvernements-secretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst j 125,852.75 
" 409,575.30 

167,219.80 
74,490.-

355,499.40 
" 125,240.-

150,933.25 
188,343.44~ 

20,000.-

2• Justitie en politie 

Administratie van Financiën 
Immigratie en kolonisatie . 

Eeredienst, onderwijs, armenzorg en burgerlijke geneeskundige dienst. 
Bou wdepartement. 

Koloniale vaartuigen, betonning, bebakening en sein wezen 
Pensioenen, wachtgelden, toelagen en onderstanden 
Onvoorziene uitgaven 

/1,627,153.945 
Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijvingen van- en betalingen uit de onvoorziene uitgaven. 
Bij Art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen : 

A. Directe en indirecte belastingen. n. Bijdrage uit 's Rijks schatkist. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 

14 Februari 1890. BESLUIT, tot nadere wijzi

ging van het Koninklijk besluit van 27 Juli 
1887 (Staatsblad n°. l 42), tot regeling der 

inschrijving in registers van personen, samen
wonend in gebouwen, gestichten of schepen , 

staande onder bestuur of toezicht van Rijb
wege. S. 24. 

WIJ WILLEM ITI, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 22 Januari 1890, n°. 188, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de wetten van 17 April 1887 (Staats
blad n°. 67), 10 December 1888 (Staatsblad 
n°. 176) en 6 Mei 18~9 (S'taatsblad n°. 51); 
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Den RaaJ van State geboord (advies van den 
4 Februari 1890, n°. 8); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van 11 Februari 1890, n°. 537, 
afdeeling Binnenlandsch .Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Eenig artikel. 

De bepalingen sub d en e van art. l van Ons 
besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142) , 
gewijzigd door dat van 12 Februari 1889 (Staats
blad n°. 32), worden gelezen als volgt: 

d. de personen, opgenomen in de bijzondere 
strafgevangenissen voor mannen te Leeuwarden en 
te 's Hertogenbosch , voor vrouwen te Gorinchem 
en te Eindhoven, voor jongens te 's Hertogenbosch, 
voor meisjes te Montfoort, alsmede de person~n 
die gevangenisstraf, hechtenis of detentie van 
één jaar of langer in de gewone strafgeva~geuissen, 
huizen van bewaring of van provoost ondergaan; 

e. de personen , opgenomen in de Rijkswerk- . 
inrichtingen voor mannen te Veenhuizen en te 
Hoorn, voor vrouwen te Oegstgeest, die in de 
Rijksopvoedingsgestichten voor jongens -te Alkmaar 
en aan den Kruisberg bij Doetinchem , voor meisjes 
te Montfoort. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waar
van kennis zal worden gegeveu aau den Raad 
van State. 

Het Loo', den 14den Februari 1890. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Binnenland,iclte Zaken, 
(get .) MACKAY. 

(Uitgeg. J 9 Felr. 1890.) 

14 Febrttari 1890. BESLUIT, tot bepaling van 
het maximum der verpleegden en het minimum 
van geneeskundigen in het krankzinnigen
gesticht te Franeker. S. 25. 

WIJ WILLEM III , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Hin
nenlandsche Zaken, van 11 Februari 1890, n°. 404, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op art. 43, juncto art. 8, 4°. der wet 
van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), laatstelijk 
gewijzigd bij art. 10 , sub 46°. van de wet van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met intrek
king van Ons besluit van 24 Augustus 1885 
(Staatsblad n°. 177) , te -~epalen: 

Art . 1. In het krankzinnigengesticht te Franeker 
mogen niet meer dan 130 mannen en 158 vrou
wen verplee(;d worden. 

2. In elk voor meer dan één krankzinnige be
stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk zicht 
bare plaats het aantal personen aangewezen, waar
voor het bestemd is. 

3. Zonder goedkeuring van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen , 
noch in hunne bestemming eene verandering ge
maakt worden, die invloed heeft op de plaats 
ruimte of den aanvoer Tan versche lacht in de 
voor de verpleegden bestemde daga of nachtver
blijven. 

4 . De geneeskundige behandeling der verpleeg
den wordt aan ten minste twee geneeskundigen 
opgedragen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst 

.Het Loo, den 14den Februari 1890. 

(get.) WILLEM. 

De Ministe, van Binnenlandsclte Zaken, 
(get .) MACKAY. 

(Uitgeg. 19 Fe~r. 1890.) 

19 Februari 1890. BESLUIT, ter uitvoering van 
artikel 54bis der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 
van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175). 
S. 26. 

W1;r WILLEM: III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister . van 
Binnenlandsche Zaken , rnn 24 J anunri 1890, 
litt. A, afdeeling Algemeene Zaken en Compta
biliteit en litt. A , afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat door Ons de noodige voor
schriften moeten gegeven worden tot uitvoering 
van art. 54bis der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 De
cember 1889 (Staatsblad n°. J 75); 

Gelet op artikel 5 van laatstgenoemde wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 11 F~

bruari 1890, n°. 21); 
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden 

Minister, van 15 Februari, 1890, n° 898, afdee
ling Algemeene Zaken ën Comptabiliteit en 
n°. 497 , afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan , te bepalen: 
Art. 1. J aarlijks in de tweede helft der maand 

Januari zendt het bestuur der bijzondere lagere 



19 FI<JBRUARI 1890. 33 

school, dat op de Rijksbijdrage , bedoeld bij art. 
54bis der wet tot regeling van het lager ondérwij s 
aanspraak maakt, aa~ den districts- en aan den 
arrondissements-schoolopziener in wier ambtsgebied 
de school 11:elegen is, eene opgave: 

1 °. rnn de namen, voornamen en ouderdom 
van de op den. eersten dag dier maand aan de 
school verbonden onderwijzers bedoeld ·in artt. 2:1 
en 24 dier wet, met vermelding van de akten 
van bekwaamheid die zij bezitten en tevens of zij 
aan andere scholen verbonden zijn ; 

2°. van het aantal kinderen dat op den vijf
tienden dag dier maand als werkelijk schoolgaande 
bekend stond, · met vermelding van het aantal 
kinderen boven de zes jaren. 

Bij opening der school in den loop van een 
jaar zendt het bestnur aan den districts- en aan 
den arrondissements -schoolopziener eene opgave: 

1 °. binnen tien dagen na die opening, van de 
namen, voornamen en ouderdom van de bij de 
opening aan de school verbonden onderwijzers, 
bedoeld in artt. 23 en 24 der wet, met ver
melding van de akten van bekwaamheid die zij 
bezitten en tevens of zij aan andere scholen ver
bonden zijn; 

2°. binnen tien dagen na den laatsten dag der 
maand volgende op die waarin de school geopend 

is, van het aantal kinderen dat op gemelden 
laatsten dag als werkelijk schoolgaande bekend 
stond, met vermelding van het aantal kinderen 
boven de zes jaren. 

Van elke vacature en van elke verandering in 
het onderwijzend personeel, in het lste en 2de 
lid sub 1°. bedoeld, in den loop van het jaar 
voorkomende, doet het bestuur aan den· districts
en aan den arrondissements-schoolopziener mede
deeling binnen tien dagen nadat zij . is ontstaan. 

De opgave in het lste lid bedoeld, wordt voor 
de eerste maal ingezonden in de maand Maart 
1890 doch in stede van het aantal kinderen op 
15 Januari l 890 wordt daarin vermeld het aantal 
kinderen dat op 31 December 1889 als werkelijk 
schoolgaande bekend stond, zoomede het aantal 
kinderen boven de zes jaren. (1) 

(1) De modellen voor de opgaven bedoeld in 
dit artikel en voor de aanvra!(e bedoeld in art. 6, 
zijn door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld bij beschikking van 21 Februari 1890. 
Een exemplaar van die modellen met daarbij be
hoorende nota, is te verkrijgen bij den arron
dissements-scboolopziener in wiens ambtsgebied de 
school is gevestigd. 

2. Jaarlijks v66r den aanvang van het schooljaar . 
zendt het bestuur der bijzondere lagere school dat 
op de liijksbijdrage, in art. 1 genoemd aanspraak 
maakt, aan den arrondissemeuts-schoolopziener den 
.rooster van lesuren in tweevoud, voor dat school
jaar, waarop tevens de feestilagen en vacantietijden 
zijn vermeld. 

Wordt aan de school geen onderwijs gegeven 
in het vak vermeld onder k van art. 2 der wet 
op het lager onderwijs, dan wordt op den rooster 
bovendien vermeld waar elders de schoolgaande 
kinderen voldoend onderwijs in dat vak ontrnngen. 

Bij opening der · s9hool in den loop van het 
schooljaar geschiedt de inzending van den rooster 
van lesuren in tweevoud aan den arrondissements
schoolopziener ten minste tien dagen v66r die 
opening. 

De rooster van lesuren wordt in zoodanigen 
vorm ingezonden dat hij tevens geschikt is om, 
opgeplakt, in een der schoolvertrekken te worden 
opgehangen. 

De inzending van den rooster van lesuren ge

schiedt voor de eerste maal in ue maand Maart 
1890 voor het dan loopende schooljaar. 

3. De arrondissements-schoolopziener zendt een 
exemplaar van den rooster, wanneer deze voldoet 
aan de eischen, ~esteld in ·art. 54bis der wet op 
het lager onderwijs en art. 2 van dit besluit, 
binnen tien dagen na ontvang terug aan het be
stuur der school, na hem voor "gezien" te hebben 
o·aderteekend, met vermelding van de dagteekening 
der onderteekening. 

Het bestuur zendt een afschrift van den voor 
gezien geteekenden rooster aan den districts-school
opziener. 

Voldoet de rooster niet aan de zooeven bedoelde 
eischen dan zendt de arrondissements-schoolopziener 

hem binnen denzelfden tijd ter wijziging aan het 
besta ur der school terug. 

4. De arrondissements-schoolopziener zendt bin
nen tien dagen na afloop van elke maand aan 

den districts-schoolopziener en aan den inspecteur 
van het la11:er onderwijs tot wier ambtsgebied het 
arron<lissement behoort, eene opgave van de bij
zondere la11:ere scholen wier rooster van lesuren 
in die maand voor "gezien" geteekend is terug
gezonden, met vermelding van de dagteekening 
dier onderteekeniug en van de vakken waarin 
onderwij s wordt gegeven. 

5. De districts-schoolopziener zendt jaarlijks in 
de maand J 11nnari aan Onzen Minister die met 

de uitvoering der wet tot regeling van het lager 
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onderwijs is belast, aan Gedeputeerde Staten in 
de provincie en aan den inspecteur van het lager 
onderwijs eene opgave van de bijzond-~re lagere 
scholen binnen zijn ambtsgebied, wier besturen 
in het voorafgaande jaar hebben voldaan aan de 
bij artikelen 1 en 2 van dit besluit gegeven voor
schriften. 

Die opgave wordt zoodanig ingericht dat bl\jke: 
1 °. de naam der instelling of vereeniging; 
2°. de vakken waarin onderwijs is geg~ven, 

en zoo daaronder niet behoort het vak, vermeld 
onder k van art. 2 der wet, waar elders · de 
schoolgaande kinderen daarin voldoende onderwijs 
he~ben ontvangen; 

3°. of voldaan is aan het bepaalde bij art. 54his, 
sub 3, der wet tot regeling van het lager onderwijs; 

4°. het aantal kinderen dat op den vijftienden 
dag der "maand Januari van het voorafgaaudejaar 
en, wanneer de school in den loop van dat jaar 
is geopend, dat op den laatsten dag der maand 
volgende op die waarin de opening plaats had, 
als werkelijk schoolgaande bekend stond, met 
vermelding . van het aantal kinderen boven rle 
zes jaren; 

5° de namen en voornamen en ouderdom der 
onderwijzers, b~doeld liij de artt. 23 en 24 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs in het 
voorafgaande jaar aan de school verbonden geweest, 
met aanduiding van de akten van bekwaamheid 
die zij bezitten, het tijdvak ii;ednrende hetwelk 
zij werkzaam zijn geweest en tevens of zij aan 
andere scholen verbonden waren; 

6°. of gebleken is dat de school als winstgevend 
bedrijf gehouden wordt. 

De opgave in dit artikel bedoeld, wordt voor 
de eerste maal ingezonden in de maand Januari 
1891, doch in stede van het aantal leerlinii;en op 
15 Januari 1890 wordt daarin vermeld het aantal 
kinderen dat op 31 December 1889 als werkelijk 
schoolgaande bekend stond , zoomede het aantal 
kinderen boven de zes jaren. 

6 . De door het bestuur, dat op eene Rijks
bijdrage, krachtens art. 54óis der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aanspraak maakt, aan 
Gedeputeerde Staten overeenkomstig dat wetsartikel 
jaarlijks in de maand Januari te zenden aanvrage, 
moet bevatten : 

1 °. den naam der instelling of vereeniging die 
rechtspersooulijkheid bezit en onder wier bestuur 
de school staat waarvoor de aanvrage geschiedt. 

Is de instelling of vereeniging krachtens de wet 
van 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) bij Konink-

lijk besluit erkend, dan wordt nevens de dag
teekèning en het nummer van dat besluit vermeld 
de dagteekening en het nummer der Staatscourant 
waarin de goedgekeurde statuten dier instelling 
of vereeniging of wijzigingen of veranderingen 
daarin zijn openbaar i::emaakt. 

2°. de vakken waarin aan de school onderwijs 
is gegeven en indieu daaronder niet behoort het 
vak vermeld onder k van art. 2 der wet, waar 
elders de schoolgaande kinderen daarin voldoend 
onderwijs hebben ontvangen en voorts de verklaring 
dat voldaan is aan het voorschrift van art. ö4his 
sub 3; 

3° het aantal kinderen dat op den vijftienden 
Januari van het voorafgaande jaar en, wanneer 
de school in den loop van dat jaar is geopend, 
dat op den laatsten dag der maand, volgen.Ie op 
die waarin de opening plaats had, als werkelijk 
schoolgaande bekend stond met vermelding van 
het aantal kinderen boven de zes jaren; 

4°. het bedrag van de opbrengst der schoolgelden 
in zijn geheel alsmede per. leerling en per jaar; 

5°. de namen en voornamen en ouderdom der 
onderwijzers bedoeld bij de artt. 23 en 24 der 
wet tot regeling van het lager onderwij s in het 
voorafgaande jaar aan de school verbonden geweest, 
met aanduid ing van de akten van bekwaamheid 
die zij bezitten, het tijdvak gedurende hetwelk 
zij in dat jaar aan de school werkzaam zijn ge
weest en tevens of zij aan andere scholen ver
bonden wareu, alsmede het bedrag waarop het 
bestuur meent voor elk dier onderwijzers en in 
het geheel aanspraak te kunnen maken ; 

6°. eeue verklaring van het bestuur dat de 
school niet wordt gehouden als winstgevend bedrijf. 

In de eerst in te zenden aanvrage, dat is die 
betreffende het jaar 1890, waarvan de inzending 
aan Gedeputeerde Staten- in de provincie overeen
komstig art. 54bis der laatstgenoemde wet moet 
geschieden in de maand Jannari 1891, wordt 
voor scholen bij den aanvang van het dienstjaar 
1890 bestaande, in afwijking van het bepaalde 
sub 3°. van dit artikel, vermeld het aantal kin
deren dat op 31 December 1889 als werkelijk 
schoolgaande bekend stond, zoomede het aantal 
kinderen boven de zes jaren. (1) 

7. Alvorens te beslissen of de school voldoet 
aan de bij de wet gestelde eischen en voorwaarden 
onderwerpen Gedeputeerde Staten de ingediende 
aanvrage aan een nauwkeurig onderzoek, treden, 

(1) Zie de aanteekening op artikel 1. 
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voor zooveel noodig, in overleg met het betrokken 
schooltoeziJht en winnen bij het bestnur dat op 
eene Rijksbijdrae;e aanspraak maakt, al de inlich
tingen in, die zij met betrekking tot de punten 
a-d in art. 54bis vermeld, noodif! oordeelen. 

Wanneer de door Gedeputeerde Staten genomen 
· beslissing op andere gegevens berust dan die reeds 
verstrekt zijn door den betrokken districts-school
opzieoer ingevolge art. 5 ) worden deze medege• 

deeld aau Onzen Minist~r die met de uitvoering 
der wet tot regeling van het lager onderwijs is 
belast, alsmede aan den inspecteur van het lager 
onderwijs, bij de kennisgeving van het besluit, 
bedoeld in art. 54bis , 6de Jid. 

8. Nadat de termijn van dertig vrije dagen, bij 
art. 54bis gesteld, is verstreken, zonder dat van 
de beslissing van Gedeputeerde Staten op de aan
vrage van het bestuur om eene Rijksbijdrage 

krachtens evengemeld wetsartikel bij Ons in be
roep is gekomen , wordt door Onzen Minister met 
de uitvoering der wet tot regeling van het lager 
onderwijs belast, de nitkeering bepaald van de 
som waarop het bestuur volgens die beslissing 
aanspraak heeft. 

Hetzelfde heeft plaats bijaldien de beslissing van 
Gedeputeerde Staten door Ons in beroep wordt 
gehandhaafd of bij Ons in beroep genomen besluit 
eene Rijksbijd~age aan eene bijzondere lagere school 
wordt toegekend. 

9. De opgaven en aanvrage in dit besluit ver
meld, worden opgemaakt in den vorm door Onzen 
voornoemden Minister te bepalen. 

10. Waar in dit besluit van onderwijzers ge
sproken wordt, zijn hieronder onderwijzeressen 
begrepen. 

11. llit besluit treedt in werking met den vijfden 
dag na de afkondiging. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden gepla~tst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 19den Februari 1890. 
(.get.) WILLEM. 

De Minister van Binnenl. Zaken, (.get.) MACKAY. 

(Uitgeg. 21 Febr. 1890.) 

21 Februari 1890. B1<:sLUIT, tot regeling van 
den werkkring en de bevoegdheden van de 
bij art. 12 der wet van 5 Mei 1889 (Staats
blad n°. 48) bedoelde inspecteurs. S. 27. 

WrJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie, van den 27sten Jannari l S90, 2de afdee

ling À, n°. 129; 
Gezien § 3 en de a1-tikelen 18, l 9 en 20 der 

wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad n°. 48); 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

18den Februari 1890, n°. 1 b); 
Gezien het nader rapport van voornoemden 

Minister, van den 20sten Februari 1890, 2de afdee

ling A, n°. 79; 
Hebben goedgevonden en verstaan, tot regeling 

van den werkkring en de bevoegdheden van de 
bij art. 12 der aangehaalde \Vet bedoelde inspecteurs, 
de volgende bepalingen vast te stellen, welke hunne 

Instructie zullen uitmaken. 
Art. 1. De bij art. 12 der wet van 5 Mei 1889 

(Staatsblad n°. 48) bedoelde inspecteurs dragen 
den naam van Inspecteur van den arbeid. 

2. Voor het toezicht op de uitvoering van de 
in art. 1 genoemde wet wordt het Rijk verdeeld 
in drie arbeidsinspect.iën, waarvan de 1 ste omvat 
de provincie Noordbrabant, het gedeelte der pro
vincie Gelderland, dat gelegen is ten zuiden van den 
linker Rijn- en Lekoever, het !(edeelte der provincie 
Zuidholland, dat gelegen is ten zuiden van den 
linker Lek-, Nieuwe Maas-, Scheur- en Nieuwen 
Waterwegoever, de provinciën Zeeland en Lim
burg; de. 2de het gedeelte van de provincie Gel
derland, dat gelegen is ten noorden van den linker 
Rijnoever, de provinciën Friesland, Overijssel, 
Groningen en Drenthe; de 3de het gedeelte der 
provincie Znidholland, dat gelegen is ten noorden 
van den linker Lek-, Nieuwe Maas-, Scheur- en 
Nieuwen Waterwegoever, de provinciën Noord
holland en Utrecht, benevens het niet tot eenige 

provincie behoorende watergebied des Rijks. 
Onze Minister van Justitie wijst aan el ken 

InspecJeur van den arbeid de arbeidsinspectie aan, 
waarin hij bevoegd zal zijn, benevens zijne stand
plaats, van _welke aanwijzingen, ook bij latere 
verandering daarin, zoodra mogelijk door genoem
den Minister mededeeling geschiedt in de Staats

courant. (1) 
3. Alvo·rens hun ambt te aanvaarden, leggen 

zij in handen van Onzen Minister van J nstitie, 

(1) Bij besluit van den Minister van Justitie 
van 25 Februari 1890, zijn als standplaats aan
gewezen voor den inspecteur der: 

1 • arbeidsinspectie de gemeente Breda ; 
2• Zwolle; 
3• Haarlem. 
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naar de · wijze 'hunner godsdienstige gezindheid, 
den eed of de belofte af van ijverig, nauwgezet en 

onpartijdig de plichten te zullen nakomen, welke 

hun ambt hun oplegt. 
4. Zij bekleeden geen ander ambt of bediening 

wnrler Onze toestemming, en nemen middellijk 

noch onmiddellijk deel aan bedrijven of ouder

nemingen van fahrieks- of ambachtsnijverheid 
5. Om zich bniten hunne arbeidsinspectie te 

begeven, behoeven zij verlof of opdracht van Onzen 
'Minister van Justitie, die voor den tljd van afwezig
heid of ontstentenis uit anderen hoofde, eenen 
der andere Inspecteurs kan aanwijzen, als ook in 

dat arbeidsdistrict bevoegd, van welke aanwijzing 

zoodra mogelijk door genoemden Minister mede

deeling geschied in de Staatscourant. 

6. Bij de uitoefening van hun ambt zijn zij 

steeds voorzien van eene hun door Onzen Minister 

van Justitie af te geven legitimatie-kaart. 

7. Zij zij u belast met het toezicht op de uitvoe

ring 1•an de wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad n•. 48} 

en van de naar aanleiding daarvan uitgevaardigde 

Koninklijke besluiten en ministerieele voorschriften, 

waartoe zij naarmate zulks noodig wordt geoor

deeld, bezoeken breng.en aan de plaatsen , waar 

arbeid verricht worrlt of pleegt verricht te worden. 

Wordt hun de toegang tot die plaatsen gewei

gerd, dan roepen zij de hulp in van den burge

gemeester der gemeente, of van een en anderen ter 

plaatse bevoegden hulp-ofl:icier van justitie. 

De ter zake van o,ertredingen door hen opge

maakte processen-verbaal worden door hen toege

zonden aan den bevoegden ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie, terw[il zij gelijktijdig een 

uittreksel daaruit doen toekomen nan Onzen Minis

ter van Justitie. 

8. Hno is inzonderheid opgedragen zooveel 

mogelijk, door het geven 1•an raad, overeenstem

ming te bevorderen tusschen de eischen der wet

geving en de belangen van alle bij den arbeid 

betrokken personen en aan hen, die arbeid doen 

verrichten, alle zoodanige inlichtingen te verstrek
ken en voorstellen te doen als kunnen leiden tot 

het wegnemen van bezwaren , die anders uit de 

toepassing van de wettelijke voorschriften voor 

de nijrerheid zonden kunnen voortvloeien. 

In geval van twijfel omtrent de juiste bedoeling 

van eenige bepaling, voorkomende in eene wet, 

in een Koninklijk besluit o_f in een ministerieel 

voorschrift, onderwerpen zij Je desbetreffende .raag 

aan het oordeel van Onzen Minister van Jnstitie. 

9 Zij onthouden zich van het geven van alge-

meene voorschriften bij wege van reglementen, 
instrnctiën of circnlaires. 

10 . Ter bevordering van eene juiste uitvoering 

van art. 4 der wet vna 5 Mei 1889 (Staatsblad 
n•. 48) geven zij bijzonder acht op de gevaren 

voor -de gezondheid of het leven van personen 
beneden zestien jaren en 1-ronwen , welke bepaalde 

soorten van arbeid , hetzij in het algemeen, hetzij 

bij niet inachtneming van zekere voorwaarden, 
door de wijze waarop zij verricht worden of door 
de verwerkt wordende stoffen op leveren 

11 . Zij houden aanteekenin!'. van de door hen be
zochte plaatsen waar arbeid verricht wordt of ],leegt 

verricht te worden en rnn hnune bevin- dingen aldaar. 

12. Zij zenden aan Onzen Minister van Justitie 

op door dezen aan te geven tijdstippen afscurifteu 

van de kennisgevingen en van de rapporten van 

burgemeesters, die bij hen ingevolge art. 15 der 

wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad n•. 48) inkomen, 

vergezeld van een verslag omtrent het nader onder

zoek, hetwelk door heu mocht zijn ingestelr 

13 . Zij dienen Onzen Minister van Justitie 

desgevraagn van bericht en advies aangaande alle 

onderwerpen van wetgeving betreffende den arbeid, 

eu doeu hem zoodnnige voorstellen, als zij noodig 

of wenschelijk oordeelen . 

Onzen Commissarissen in de provinciën en den 

burgemeesters ilienen zij desgevraagd vnn advies 

omtrent het verleenen van de vergunningen, be

doeld in het derde lid van art. 5 en iu het vierde 

lid van art 7 der wet van 5 Mei 1889 ( Staats
blad n•. 48). 

Zij volgen de bevelen op, hun door of van

wege Onzen Ministe r van ,Jnstitie gegeven . 

14. Ter bevordering van eene gelijkvormige 

toepassing van de in het eerste lid van art. 7 voor

komende bepaling treden zij met elkander in overleg. 

Tot hetzelfde doel komen zij telken drie maa11den 

eens of zooveel meer als Onze Minister van J nstitie 

noodig oordeelt, daartoe door dezen opgcroe1,en, 

aan diens Departement bijeen ter besprekin.!( met 

tli en Minister of met een of meer door hem aan
gewezen ambtenaren van de werking der wet van 

5 Mei 1889 (Staatsblad n• . 48). 

15 . Aan iedcren l11speete11r van il en arbeid 

wordt jaarlijks door Onzen Minister van Justitie 

een krediet toegezegd voor bureaukosten , in ver

houding tot het daarvoor op het IVde hoof,1stuk 

der Staatsbegrootinp: toegestane bedrag. 

16. llit besluit treedt in werking op den vijfden 

dag na dien zijner afkondiging. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uit-
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voering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 

aan den Raad van State. (1) 

Het Loo, den 2lsten Februari 1890. 
(get.) WILL E M. 

De Jfinister van J11stitie , 
(get.) RUYS VAN BEERENBROEK. 

(Uitgeg . 23 Febr. J 890.) 

25 Februari 1890. BESLUIT, tot bekrachtiging 

van politiebepalingen voor het vervoer van 

petroleum in ketelschepen langs den Rijn. 
S. 28. 

W1.r WILLEM 111, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Wa

terstaat, Handel en Nijverheid, van 4 Febru

ari 1890, La L, nfdeeling Waterstaat, en van 

Buitenlandsche Zaken, van 5 Februari 1890, 

n°. 881, Ilde afdeeling; 

Gezien de artikelen 1 en 32 der herziene akte 

omtrent de Rijn vaart , den l 7den October 1868 

te Mannheim gesloten tusschen de wederzijdscbe 

gevolmachtigden van de Regeeringen der Rijn

oeverstaten en voor zooveel noodig goedgekeurd 

bij de wet van 4 April 1869 (Staatsblad n°. 37); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

21 Februari 1890, n°. 5); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 

Ministers, ,·au 22 Februari 1890, La G, afdee

ling Waterstaat, en van den 24sten daaraanvol

gende, n°. l 764, 2de afdeeling; 

Overwegende, dat door de Centrale Commissie 

voor de Rijn vaart, iu hare laatste gewone zitting, 

bepali ngen zijn vastgesteld voor het vervoer van 

petroleum in ketelschepen langs den Rijn en dat 

daarmede overeenstemmende voorschriften voor den 

Nederlandschen Rijn moeten worden uitgevaardigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. te bekrachtigen de volgende politiebepalingen 

voor het vervoer van 1,etroleum in ketelschepen 

langs den Rijn: 
Art. 1. Niet in fu3twerk besloten petroleum 

van minder dan 0. 7 specifiek gewicht mag niet 

in ketelschepen vervoerd worden. 

2. Jle laadruimte voor niet in fustwerk besloten 

petroleum of petroleumketel mag tot niet meer 

dan 98 percent van zijn inhoud, met inbegrip 

· ( l ) In art. 5 van dit besluit staat in den zesden 
regel "dat arbeidsdistrict", lees: ., die arbeids
inspectie". (Oflicieele verbetering in het Staatsblad.) 

1890. 

van het gebogen deksel, wanneer dit is aan!(e• 
bracht of van eenige andere ruimte voor het uit

zetten , met petroleum gevuld worden. 
3. Op ketelschepen die eene lading petroleum 

aan boord hebben, mag, behalve in de kajuiten, 
!(een vuur of niet afgesloten licht gebruikt noch 
tabak gerookt worden; ook mogen op deze schepen 
noch ontplofbare stoffen, noch licht outvlambare 
voorwerpen aanwezig zijn. 

4. Het gebruik van krachtmachines, die door 

het stoken van vuur in werking gebracht worden, 

is op petroleum-ketelschepen niet geourloofd. 

5. Elk petroleum-ketelschip moet voorzien zijn 

van een boven de waterlijn langs !(eheel het vaar

tuig loopende li chtblauwe streep van 0.3 M . breedte. 

6. Bij sleepkonvooien mag achter een petroleum

ketelschip geen ander vaartuig aangespannen worden. 

7. Behoudens de voor havens, laad-, los- en 

aanlegplaatsen geldende bijzondere voorschriften , 

mogen op de rivi er en aan de oevers petroleum

ketels alleen op de door de bevoegde ambtenaren 

i!er politie aangewezen plaatsen gevuld en geledigd 

worden. 

2°. te bepalen, dal dit besluit in werking zal 

treden op den vijfden dag na de dagteekening 

van het Staatsblad en de Staatscourant , waarin 

het is geplaatst. 

Onze Ministers van Waterstaat, Handel en Nij

verheid en van Buitenlandscbe Zaken zijn belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat gelijktij ig 

in het Staatsblad en in de Staatscourant zal wor

den geplaatst en in afschrift aan den Raad van 

State medegedeeld. 

Het Loo, den 25sten Februari 1890. 

(get ) WILLE M. 

ne Jlfin . van Waterstaat, Handelen Nijverl,eid, 
(get.) HAVELAAR. 

De illin. van B11itent. Zaken , (get) HARTSEN. 

(Uitgeg . 4 Maart 1890.) 

28 Febrieari 1890. AnttEST van deu Hoogen Raad 

der Nederlanden, houdende beslissing dat eene 

gemeente hem, wien door den gemeenteont

van!(er de invordering van pri vaatrecbtelijke 

inschulden dier gemeente is opµ:edragen, kau 
aanspreken tot betaliug van de uit dien hoofde 

ontvangen gelden . 

Zie het arrest van het gerechtJhof te Ámster
dam van 24 Mei 1889, in de f'e-,·zameling opge
nomen. 

Ue Hooge Raad enz., 

Partijen geboord, 

a 
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Gezien de stukken 
Overwegende dat als middel van cassatie is voor

gesteld: Sch enrli n~ en verkeerde toepassing van 
de artt. 1840, 1Si9, 1839, 1690 tot 16\J2 B. W , 

l, 2, 113, 115, 116 en 109 der gemeentewet 

van den 29 Ju11i 1851 (Staatsblad n°. 85) omdat 

het hof de actie der gemeente te1sen den gesnb
stitueer<le van haren ontvanger weigert op den 
rechtens onjuisten grond dat de eerste geen man

dataris der gemeente of het ci1•iele recht vreemd 
aan zijne verhouding zou zijn, en omdat al ware 
de ontvauger geen mandataris te noemen, hij dan, 

als orgaan van het zedelijk lichaam, dit toch, en wel 

rechtstreeks, zon verbonden hebben aan den derde 

met wien hij handelde, !(elijk dezen aan de g-emee11te; 

0 . dat de eiseher, als burgemeester van de ge

meente Medemblik, deu gedaagde, den legenwoor

digen verweerder, voor de rechtbank te Haarlem 

heeft gedagvaard tot betaling van f 595 , ter zake van 

door den gedaagde krachtens nolarieele procuratie, 

welk e op hem door den outvanger van gezegde 

gemeente was verstrekt , van de directie der groot

boeken op <len 2 Juli 1882 ontvangen renten over 

de kapitalen , in~e,chreven ten name van de ge

meente Medemblik, welk bedrag , onder korting 

van provisie en kosten, de gedaagde in gebreke 

is gebleveu aan de gemeente af te dragen; 

0. <lat b\i het bestreden arrest, op grond dat 

rle door den ontvanger gegeven last geen rechts

ba d heeft doen ontstaan tusschen de gemeente 

Medemblik en den verweerder, omdat de gemeente

ontvanger niet is de civielrechtelijke lasthebber 

van de gemeente, maar een ambtenaar wiens ge• 

heele verhouding tot het gemeentebestuur io de 

gemeentewet is afgebakend , de in eersten aanleg 

uitgesproken niet-ontvankelijk-verklaring <ler vor

dering is .bevestigd; 

0. dat de gemeenteontvangei·, die met betrek

king tot de invordering en verantwoording der 

gemeentebelastingen en andere inkomsten van de 

gemeente rle bevelen vau den raad heeft uit te 

voeren en aan dezen is ondergeschikt, niet is een 

orgaan of bestuurder van het zedelijk lichaam, de 

gemeente, maar behoort tot hare bedienende be

ambte□; 

0. dat, indien een bedienend beambte als zoo

danig civielrechtelijke handelingen verricht , gelijk 

hier het geval is, ter beoordeeling van de rechts

gevolgen, welke daaruit voortspruiten, de hoe

danigheid waarin hij gehandeld heeft aan het bur

gerlijk recht moet worden getoetst; 

0. dat, ingevolge de artt. l 11l en 114 der 

gemeentewet, de ontvanger is belast met het invor

deren van de inkomsten en ontvangsten der ge

meente en met het doen van betalingen uit de 

gemeentekas; terwijl hij de bevoegdheid om als 
ontrnnger op te treden en dus om invorderingen 

en betalingen voor en nameos de gemeente te 

doen, ontleent aan zijne aanstelling door den ge
meeoteraad zoodat hij, privaatrechtelijke inschulden 

rnn de gemeente invorderende, den last nitvoert, 

hem door den raad door zijne benoeming tot ont

vanger opgedragen; 
0. -dat hiermede geene bepaling der gemeente

wet in strijd is; 

dat in die wet aan den ontvanger wel verplich

tingen zijn opgelegd, die niet tot het civiele 

recht behooren, maar dat daarin de verhouding 

tusschen de n ontvanger en de gemeente niet vol 

ledig is geregeld , eu dat derhalve, waar het be

treft eene burgerrechtelijke handeling, op die 

verhouding het gemeene recht, waarvan te dien 

aanzien bij de gemeentewet niet is afl(eweken, van 

toepassing is; 

0. voorts, dat er geene aannemelijke reden 

bestaat , waarom voor de voorzegde op den ont

vanger verstrekte lastgeving art. 1840 B. W . niet 

zou gelden; 

dat de uitsluiting van de toepasselijkheid van dit 

artikel niet kan gelegen zljn in de voorschriften 

der gemeeutewet omtrent ile door den ontvanger 

af te leggen rekening en verantwoording, omdat 

met de naleving van die voorschriften de toepasse

lijkheid van het artikel kan samen gaan; 

dat evenmin iets zon afdoen de stelling - aan

genomen dat ze juist is - dat de raad met het 

innen van privaatrechtelijke vorderingen van de 

gemeente geen ander kan belasten dan den ont

vanger; vermits tusschen d usda II ige beperking van 

de bevoegdheid van den gemeenteraad en de aan 

sprakelijkheid van dengene dien de ontvanger in 

zijne plaats heeft gesteld jegens de gemeente, geen 

verband zou bestaau; 

0. dat bijgevolg het hof door · h et vonnis van 

den eersten rechter te bevestigen de artt. 1829 

en 1840 B . W. heeft geschonden ; 

Vernietigt het arrest door het geregtshof te 

Amsterdam den 24 Mei 1889 tusschen partijen 

gewezen; 

Vernietigt mede de in eersten aanleg uitgesproken 
niet-ontvankelijk-verklaring; 

Verklaart den eischer in zijne tegen den ver

weerder ingestelde vordering ontvankelijk; 

W\jst de zaak terug naar het ge.rechtshof, om 
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met inachtneming van dit arrest op het bestaande 1 

hooger beroep verder te berechten en af te doen; 

Veroordeelt den verweerder in de kosten in 

cassatie gevallen. 

1 JJfaart 1890. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de op 27 Februari 
1890 te 's-Gravenhage door de gevolmach
tigden rnn Nederland en België onderteekeode 

verklariug, ter vervanging van die van 3 April 

1884, houdende wijziging van het reglement 

betreffende de visscherij en den vischhandel, 

den 20sten Mei 1843 tusschen bei<le landen 

vastgesteld. S. 29. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Gezien de te 's Gravenhage op den 27sten Fe

bruari 1890 door de gevolmachtigilen van Neder
land en B elgië onderteekende verklaring, ter ver

vanging van die van 3. April 1884, houdende 

wijziging van het reglement betreffende de visscherij 

en den vischhandel, den 20sten Mei 1843 tusschen 

beide landen vastgesteld , van welke verklaring de 

inhoud en de vertaling luiden als volgt: 

VERTALING. 

VERKLARI G. 

Overwegende, da~ § 1 van artikel 6 van het 

internationaal reglement van 20 Mei 1843 is 
vervangen geworden door artikel 1 van de ver

klaring van 3 April 1884, (l) hetwelk verwijst naar 

de bepalin11:en der artikelen 6, 7 , 8 en 9 der 

overeenkomst den 6den Mei 1882 te 's Graven

hage gesloten ; 
Overwegende , dat § 5 van voormeld artikel 8 

op hare beurt vervangen is geworden door artikel 1 
der verklariu11:, geteekend te 's Gravenhage den 

lsten Februari 1889; zijn 

de ondergeteekende Minister van Buitenlandsche 

Zaken van Zijne Majesteit den Koning der Neder

landen, eenerzijds, en 

de ondergeteekende Bniteogewoon Gezant en 

Gevolmachtigd Minister van Zijne Majesteit den 

Koning der Belgen , ter andere zijde, 

daartoe behoorlijk gemachtigd, omtrent het 

navolgende overeengekomen : 

Art. 1. § 1 van artikel 6 van het internationaal 

reglement van den 20sten Mei 1843 wordt door 

de volgende bepaling vervangen: 

De akte van consent zal den naam, de voor

namen en de woonplaats van den visscher ver-

(l) Zie het besluit van 20 April 1884, S. 52. 

melden, alsmede de merkteekenen welke zijn 

vaartuig voeren moet overeenkomstig het bepaalde 

bij de artikelen 6, 7, 8 en 9 van de overeenkomst 

tot regeling van de politie der visscherij in de 

Noordzee, buiten de territoriale wateren, gesloten 
te 's Gravenhage den 6den Mei 1882 tusschen 
Nederland, België, Duitschland, Denemarken, 
Frankrijk en het Vereenigd Koninkrijk van Groot
.Brittannië en Ierland, gewijzigd voor zoover be• 

treft artikel 8, § 5, door de verklaring den 

!sten Februari 1889 te 's Gravenhage geteekend. 

§ 2 van artikel 6 van het reglement van den 

20sten Mei 1843 wordt ingetrokken. 

2. Deze verklaring, welke die van den 3den 

April 1884 zal vervangen, zal in werking treden 
tien dagen na hare onderteekening. 

Ten bl\jke waarvan de onderiseteekenden de 

tegenwoordige verklaring hebben geteekend en van 

hunne cachetten voorzien . 

Aldus in duplo op11:emaakt te 's Gravenhage, 
den 27sten Februari 1890. 

(L. S) (get.) HARTSl!:N. 

Bon_ o'ANETHAN. 

Op de voordracht van Onzeu .Minister van 

Bnitenlandsche Zaken, van den 27sten Februari 

1890, n°. 1618, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

making der bovenstaande verklaring, met de ver

taling, te bevelen door plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 

van Algemeen Bestuur. worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen, in voorschreven verklaring vervat. 

Het Loo, den l sten Maart 1890. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van TJuitenl. Zaken, (get.) HARTSEN. 

(Uitgeg. 11 Jfaart 1890.) 

4 Maart 1890. BESLUIT, houdende beschikking 

op het beroep, ingesteld tegen een besluit 

van burgemeester en wethouders van Win

schoten, tot wijziging der voorwaarden, waar 

onder door hen vergunning is verleend tot 

het oprichten van eene bewaarplaats van lom 

pen en beenderen. 

Wr;r WILLEM III, l!:NZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

F. KUIPER t,e Winschoten tegen het besluit van 

burgemeester en wethouders dier gemeen.te, dd. 
10 Augustus 1889, n°. 11, tot wijziging der 

voorwaarden, waaronder door hen aan A. STOP· 
3* 
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PELMAN en N SALOMONS vergunuing is verleend 
tot het oprichten van eeue bewaarplaats van lompen 
en beenderen en van eene lrnidenzouterij en vellen

blooterij op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Wi nschoten, sectie F. no. 3669; 

Den ,laad van State, afd . voor de geschillen 

van bestuur, gehoord, advies van 20 Februari 

1890, n°. 86; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid van 28 Februari 

1890, n°. l 52 , afd. H. en N.; 
Overwegende, dat burgemeester en wethonders 

van Winschoten bij besluit van 11 Mai 1889, n°. 14, 

aan A. STOPPELMAN en N. SALOMONS vergunning 

hebben verleend tot het oprichten van eene bewaar

plaats van lompen en beenderen en van eene huiden

zouterij en vellenblooterij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Winschoten sectie F. n°. 3669, 

en daarbij ter tegemoetkoming aan bij hen in{!e 

brachte bezwaren den verzoekers zekere voorwaar

den hebben opgelegd, waarvan die onder lilt. a 
initio luidt: ude naar den kanaalweg gekeerde 

frontmnnr van het voor de inrichting op te richten 

gebouw blijve op een afstand van twee-en-twintig 

meter van dien weg"; en die onder lilt. e : ualle 

de werkzaam heden, die een gevolg zijn van de 

inrichting moeten in het gebonw zelf en mogen niet 

op het daarbij behoorend erf worden nitgevoerd"; 

dat A. STOPPELMAN en N. SALOMONS bij adres 

van 13 Juli 1889 tot burgemeester en wethouders 

van Winschoten het verzoek hebben gericht den 

onder litt. a bepaalden afstand van twee-en-twintig 

meter tot twaalf meter terng Ie willen brengen , 

zulks met het oog op den af- en aanvoer naar 
en van het kanaal ; 

dat in eene op 30 Juli 1889 gehouden zitting 

tegen de inwilliging van dit verzoek bezwaren zijn 

ingebracht door F . KU IPER en diens zoon B. Kur

PER, beide voerman van beroep, de eerste eigenaar, 

de tweede bewoner van het perceel grenzende aan 

dat van de verzoekers, welke bezwaren hoofdzakelijk 

ontleend waren aan de vrees voor waardevermin

dering van het aan eerstgenoemde behoorende per

ceel en aan den grooten last, dien laatstgenoemde 

dagelijks zou ondervinden ; 
dat burgemeester en wethouders van Winschoten 

bij hun besluit van 10 Augustus 1889, n°. 11 , 

de aan A. STOPPELMA.N en N. SALOMONS opge

legde voorwaarden hebben gewijzigd in dien zin, 

dat voor den afstand onder litt. a vermeld, in 

plaats van twee-en-twintig, twaalf meter wordc 

gelezen, met bepaling • dat op het terrein tusschen 

het te bouwen perceel en het omsnijd.ingskanaal 
gelegen geenerler dier, in welken staat zulks ook 
verkeert, van de huid zal mogen worden ontbloot, 

maar dat die werkzaamheden achter het perceel 
zullen moeten plaats hebben"; 

dat · F. KutPER van het besluit bij Ons in be

roep is gekomen en in zijn daartoe strekkend adres 

o. a. aanvoert, dat door de verzoekers A. STOP

PELMAN en N. SALOM:ONS tegen de bij hno besluit 

van 11 Mei 1889, n°. 14, voorwaardelijk ver
leende vergunning geen beroep is ingesteld; dat 
burgemeester en wethouders van Winschoten door 
hun nader besluit, waarbij de oorspronkelijk opge

legde voorwaarden ten deele zelfs ongevraagd zijn 
gewijzigd, hnnne bevoegdheid hebben overschreden, 

en dat in ieder geval het nauer besluit voor hem 

zeer bezwarend is, daar toch wanneer de voorge

nomen inrichting dichter bij dec weg wordt ge

plaatst zij ook veel dichter bij zijn huis komt te 

staan , terwijl door de ongevraagd verkregen toe

stemming om ook buitenshuis doode dieren te 

villen, afgezien nog van het minder aangename 

gezicht, de lncht om en bij zijn huis zal kunnen 

worden verpest; 

Overwegende, dat het bestreden besluit, waarbij . 

de aan de oorspronkelijke vergun ning verbonden 

voorwaarden zijn gewijzigd,. metterdaad eene ge

deeltelijke onthelling of een gedeeltelijk ontslag 

oplevert van de aan cle verzoekers aanvankelijk 

opgelegde voorwaartlen; 

Overwegende ten aanzien van het eerste gedeelte 

van het bestreden besluit dat A. STOPPELMA.N en 

N. SA.LOM ONS in plaats van zich tijdig tegen de 
voorwaarde nopens den afstand tnsschen het te 

stichten gebouw en den kanaalweg in beroep te 

voorzien en die voorwaarde te bestrijden, daarin 

hebben berust en de aldus beperkte vergunning 
hebben aanvaard; 

dat wel is waar art. 12 der wet van 2 Juni 1875 

(Staatsblad n°. 95) later ontslag van eenmaal ge

stelde voorwaarden toelaat, doch alleen in geval 

mocht blijken, dat de naleving dier voorwaarden 

niet noodig zou zijn; 

dat echter, wel verre van eenig bewijs bij te 

brengen voor het niet meer bestaan van de nood

zakelijkheid om de eenmaal gestelde en zonder 

verzet van de verzoekers aanvaarde voorwaarden 

na te leven, door die verzoekers alleen een bezwaar 

is opgeworpen, ontleent aan den af te leggen afstand 

bij den aanvoer van- en den afvoer naar het kanaal, 

doch dat, wat er ook van dit beweerde bezwaar 

moge zijn, daarin wel eene reden voor de ver-
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zoekers had kunnen zijn gelegen om in de gestelde 
voorwaarden niet te berusten, immers eene aldus 
beperkte vergunning uiet te aanvaarden, doch dat 
dit geen wettelijk voldoende grond is om in de 
eenmaal opgelegde door de verzoekers aangenomen 
voorwaarde alsnog eene wijziging te brengen , en 
dat derhalve het eerste gedeelte van het bestreden 
besluit niet in overeenstemming is met art. 12 der 
wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95); 

Overwegende wat betreft het tweede gedeelte 
van het bestreden besluit, waarbij de voorwaarde 
omtrent het verrichten der werkzaamheden binnens

huis gewijzigd is in dien zin, dat niet op het erf 
vóór, maar wel op het terrein achter het te stichten 
gebouw dieren van hunne huid zouden mogen 
worden ontdaan ; 

dat ook te dien aanzien geenszins is gebleken, 
dat de naleving der aanvankelijk gestelde voor
waarde niet langer noodig zonde zijn, zoodat ook 
dit gedeelte van het bestreden besluit met art. 12 
der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) niet 
in overeenstemming is; 

dat hierbij bovendien nog valt op te merken, 
vooreerst dat een verzoek om geheel of gedeeltelijk 
van de hierbedoelde voorwaarde te worden ont
slagen, door A. STOPPELMAN en N. SALOMONS niet 
tot burgemeester en wethouders is gericht, zoodat 

de belanghebbenden dan ook alleen in de gelegen

heid gesteld zijn om bezwaren in te brengen tegen 
een verzoek tot · wijziging van de voorwaarde be
treffende den afstand tusschen he.t te stichten ge

bouw en den kanaal weg, en voorts, dat aangezien 
de oorspronkelijke vergunning, behaive eene be
waarplaats van lompen en beenderen, wel eene 
huidenzouterij en vellenblooterij, d. i. eene inrich
ting waar de vellen of huiden van het haar of de 
wol worden ontbloot, maar geenszins eene vilderij, 
d. i. eene inrichting waar de dieren van hunne 
hnid worden ontdaan, omvatte, eene wijziging 
der voorwaarde in dien zin, dat het onthuiden 

van dieren op het terrein achter het gebouw werd 
toegestaan, eene bepaling in het leven zou roepen, 
die met de oorspronkelijk verleende vergunning 
onbestaanbaar zou zijn; 

Gezien de wet van 2 Juni 1875 (Staats 
blad n°. 95) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bestreden besluit van burgemeester en wet

houders van Winschoten, dd. 10 Augustus 1889, 
n°. 11 , te vernietigen. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 4 Maart 1890. 
(get.) WILLEM. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) HAVELAAR. 

5 llfaart 1890. BESLUIT, betreffende de lichting 
der nationale militie van het jaar 1890. S. 30, 

Wr;r WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Binnenlandsche Zaken en van Marine, 
van 28 Februari 1890, Vlide afdeeliug, n°. 112, 
van 1 Maart 1890, n°. 228 M, afdeeliog Militie 
en Schutterijen, en van 1 Maart 1890, Bureau B, 
n>. 35; 

Gelet op de wet van den 19den Augustus 1861 
(Staatsblad n•. 72), betrekkelijk de nationale militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
A1 t. 1. De lichting der militie van het jaar 

1890 bedraagt 11,000 man, waarvan 600 man 

voor den dienst ter zee bestemd worden. 
2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 

provincie in die lichting te dragen, wordt aange
wezen in de 4de kolom van den staat, bij dit 
besluit behoorende. 

3. De lotelingen, voor den dienst ter zee te be

stemmen, worden daartoe gekozen uit degenen, die 

zich, overeenkomstig art. 150 van vorengenoemde 

wet, .aangemeld hebben om bij rle zeemi litie te dienen. 
Het aantal, door elke provincie te leveren in 

het voor den dienst ter zee bestemde deel der 
lichting, wordt bepaald, immers voor zoover moge
lijk, naar de verhouding, welke bestaat tusschen 
het getal dergenen, die zien in de provincie voor 
den dienst bij de zeemilitie hebben aangemeld, 
en het gezamenlijk getal van hen, die in het 
geheele Rijk zich daarvoor hebben opgegeven. 

4. Dit beslnit treedt in werking op den vijfden 
dag nà de dagteekening van het Staatsblad, waarin 

het geplaatst is. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnenlandsche 
Zaken en van Marine zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsótad zal worden geplaatst. 
Het Loo, den 5den Maart 1890. 

(get.) WILLEM. 
De Min. van Oorlog, (get.) J. W. BERGANSJUs. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

De Minister van Marine' (get.) DYSERINCK. 
(Uitgeg . 5 Maart 1890.) 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van den 5den Maart 1890 (5taatsbtad n°. 30). 

l'ROVINCI:EN . 

Noordbrabant . 

Gelderland 

Zuidholland . 

Noordholland . 

Zeeland . ,,_ 

Utrecht. 

Friesland 

Overijssel . 

Groningen. 

Drenthe . 

Limburg .. . . 

TOTAAL 

STAAT, aanwijzende het door elke provincie te dragen aandeel 
in de lichting der nationale militie van 1890, ten bedrage van 
11,000 man. 

Aantal 
ingeschrevenen, 

waarn aar 
het aandeel der 

UITSLAG D ER GLOBA.L~ OPGELEGD 

provincie , BEREKF.NING. volgens art . 2 
der wet , is 
berekend. 

4587 130510920 
38656 

4719 
232648* 134 38656 

7204 
37856* 

204938656 
23496 

6535 185938656 * 
12636 

1825 51938656 
22248 

1731 49238666 
28736 

3320 94438656* 
6224 

2710 771 38656 

2441 
23736 

69438656 * 

1280 
9216 

36438666 

2304 65524320* 
38666 

:38656 1 99
l31936 

O 38666 

De J,f inister van 0 !fflog, 
De Ministt,'I" van B innenlandsche Zaken , 

De Minister van Marine , 

AANDEEL. 

1305 

1343 

2050 

1860 

519 

492 

945 

771 

695 

364 

656 

11000 

Ons bekend, 
(.get.) 

Opmerkingen. 

* Deze breuken 
zijn, als de hoogste, 
elk voor een geheel 
gerekend , tot het 
vinden vau de bij 
de globale bereke-
ning te kort komen -
de manschappen. 

J. W. BimoANSll'S. 
DE SAVORNIN LOHMAN. 

DYSERINCK. 

10 Maart 1890. ARREST van den Hoogen Raad 

der Nederlanden , houdende beslissing dat hij, 
in wiens fabriek niet alleen cacao wordt be. 
reid maar ook pakkisten, blikken bussen en 

zakken worden vervaardigd en drukwerk wordt 

verricht, ter zake van dat vervaardigen van 

pakkisten enz. is patentplichtig, ook dan 
wanneer zulks uitsluitend geschiedt tot uit
oefening van den handel in cacao. 

bij memorie en nader toegelicht bij pleidooi, 
luidende: 

Schending van de artt. 1, 17, 19 en 37 en 

van tabel V n°. 51, tabel XII afd. 1 n°. 28, 
tabel IV. n°. 5, tabel XII afd. 2 n°. 25, tabel XII 
afd. 2 n°. 22 , tabel XII afd. 2 n° . 54, tabel IV 
n°. 2, tabel I § 5 en tabel XII § 1 der wet van 

den 21sten Mei 1819 (Staatsblad n°. 34) , op 
het recht van patent; 

De Hooge Raad enz. , 
Gelet op het middel van cassatie , voorgesteld 

Overwegende dat bij het beklaagde arrest be
wezen is verklaard , dat op den 27sten Novem-
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ber 1888 is bevonden, dat in de fabriek van den 
gerequireerde, die zich over het dienstjaar 1888/89 
voor het patentrecht had aangegeven als cacao
molenaar , niet alleen cacao werd bereid, maar 
ook werden vervaardigd - zooals in de dagvaarding 
meer uitvoerig wordt vermeld - pakkisten, blikken 
bussen en zakken en ook drukwerk werd verricht; 

dat voorts op grond van de opgaven van den 
gereq., waarvan het tegendeel niet was gebleken, 
door het hof is aangenomen: ,,dat hij geen handel 
drijft in de door hem vervaardigde kisten, zakken 
en bussen , doch deze uitsluitend aanwendt tot 
emballeering van de door hem ~efabriceerde cacao, 

.terwijl hij geene andere aankondigingen en eti 
q netten drukt, dan die voor zij u handel in cacao 
dienstig zijn"; 

0. dat het hof heeft ~eoordeeld, dat vermits 
de gerequireerde de door hem gefabriceerde cacao 
niet verzenden kan zonder emballage en etiquette, 
"het vervaardigen van de tot emballage dienende 
kisten, zakken en bussen , evenals het drukken 
van etiqnetten en aankondigingen, moet geacht 
worden tot zijn beroep van cacaomolenaar te be
hooren, zoodat hij , door die voorwerpen te ver

vaardigen, welke uitsluitend voor het verpakken 
en verzenden zijner waar dienen en door aan
kondigingen en etiq netten te drukken welke zijne 
fabricage betre:ll'en, niet kan gezegd worden de 
beroepen van pakkistenmaker, houtzaagmolenaar , 
blikslager, zakkenmaker , of drukker uit te oefenen", 
waaruit volgde dat de gereq., door van die be
roepen ii;een aangifte voor het patentrecht te doen 
de wet niet had overtreden; 

0. dat het middel van cassatie berust op de 
stelling, dat het hof de daarin verroeide wetsbe
palingen "op de bewezen verklaarde feiten had 
moeten toepassen en alzoo had moeten beslissen 
dat de cacaofabriekant , die zelf de pakkisten maakt 
en het hout daarvoor met molens zaagt, die de 
blikken bussen en de zakken maakt en het druk
werk verricht, welke voorwerpen hij voor de 
aflevering der cacao noodig heeft, zich voor het 
patentrecht behalve als cacaofabrikant of cacao
molenaar, ook als pakkisten maker, houtzaagmole
naar, blikslager, zakkenmaker en drukker had 
moeten aanJZ;even"; 

0. daaromtrent, dat, volgens de artt. 1 en 17 
der wet op het recht van patent, ieder die een 
of meer niet uitàrukkelijk van het patentrecht 
vrijgestelde beroepen uitoefent, van dat beroep of 
die beroepen aangifte moet doen, onverschillig of 
zij al dan niet zijn verwant; 

0. dat onder uitoefening van een beroep is te 
verstaan het verrichten van beruepsdaden, onver 
schillig of de vruchten van den arbeid al dan 
niet ter beschikkinii; komen van het publiek; 

0. dat dit laatste vanwege den gereq. wel is 
betwist op grond dat uitoefening van een beroep 
zou zijn : • het zich met zijn bedrijf openlijk be
schikbaar stellen voor het publiek", doch dat 
deze opvatting, voor zooveel de patentwet betreft, 
wordt gewraakt door de vrijstelling, vermeld in 
art. 3 letter x, welke vrijstelling in die opvatting, 
als reeds opgesloten in den regel zelven, onnoodig 
zou zijn; 

0. dat derhalve in de omstandigheid, dat de 
gereq . geen handel drijft in de door hem ver
vaardigde kisten en de andere voor de verpakking 
van zijne waar benoodigde voorwerpen, geen grond 
is gelegen voor de meening, dat hij ter zake van 
die vervaardiging geen aangifte voor het patentrecht 
had te doen, en dat zoodanige grond evenmin 
geler<en is in het feit dat hij die voorwerpen ver
vaardigt ten eigen behoeve , daar de .rij stelling 
van art. 3 letter x de vervaardiging van voor
werpen ten eigen behoeve alleen dan aan den 
regel onttrekt, wanneer die voorwerpen bestemd 
zijn tot eigen huishoudelijk gebruik, waarvan hier 

geen sprake is; 
0. dat, al moge de gefabriceerde cacao niet 

vervoerbaar zijn zonder emballage , dit wel kan 
medebrengen dat het verpakken zelf geacht moet 
worden tot de uitoefening van het beroep van den 
cacaofabrikant te behooren, maar niet, dat, gelijk 
het hof aannam, tot dat beroep roede zo u be
hooren het vervaardigen van de tot die verpakking 
benoodigde voorwerpen; 

0. dat, vermits die voorwerpen geen bestanddeel 
uitmaken van de waar, de vervaardiging van die 
voorwerpen roet de bereiding van de waar niets 
gemeen heeft, waaruit volgt, dat indien de fabri
kant van de waar ook datgene vervaardigt wat 
tot de verpak kin;,; wordt vereischt en dit, zooals 
volgens de feitelijke beslissing vaststaat, voortdurend 
doet, hij behalve het beroep dat door de bereiding 
van de waar wordt uitgeoefend, ook uitoefent het 
beroep of de beroepen, die door den aard der_ tot 
vervaardiging van de emballage verrichte werk
zaam heden worden aangewezen; 

0. dat door het hof nog wel een drietal be
palingen uit de bij de wet gevoegde tabellen zijn 
aangehaald., waaruit zou zijn af te leiden, dat 
de fabrikant geen afzonderlijk recht verschuldigd 
is roor werkzaamheden of handelingen, welke tot 
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zijn gewoon beroep in rechtstreeksch of verwijderd 

verband staan, dan in die gevallen, waarin de 

patentwet het uitdrukkelUk bepaalt, doch dat deze 
gevolgtrekking door geen der bedoelde voorschriften 
wordt gerechtvaardigd ; 

dat in het eerste dier voorschriften (tabel I, 
l ' afd. n°. 50) , wordt gehandelrl over den blik
fabrikant die zelf die Uzeren bladen vervaardigt; 
dat derhalve aldaar sprake is van eene handeling 

de bewerking namelijk van de grondstof van het 
fabriekaat - di e een onderdeel uitmaakt van de 
uitoefening van het beroep van den blikCabrikant 
en de bepaling dat in zoodanig geval ook een 
recht als ij zerpletter is verschuldigd, alzoo eene 

afwijkin11: bevat niet van den door het hof onder
stelrlen regel, volgens welken wegens handelingen 
die met het beroep in verband staan, geen afzon

derlijk recht versch ulrligd zou zijn, maar rnn den 
regel volgens welken wegens de uitoefening van een 
enkel beroep, slechts een enkel recht is verschuldigd; 

dat het tweede dier voorschriften (tabel IV § 2), 
den aanslag betreft wegens het gebruik van molens 

en daaruit niets is af te leiden ten aanzien van 

de verschu ldir.;dheid van het recht bij uitoefening 
van meer dan één beroep; 

dat eindelijk het derde der bedoelde voorschriften 
(tabel XII, 2• afd. n°'. 41 en 42), waarbij de 

linnennaaisters en modemaaksters met een afzon
derlijk recht als winkelierster worden belast, indien 
zij hare waren verkoopen , niets anders bevat dan 

de toepassing van den regel, die bij uitoefening 
van meer dan één beroep elk beroep afzonderlijk 
belast , terwijl de uitdrukkelijke vermelding van 

de dubbele belastbaarheid te dezer plaatse noodig 

was, omdat bij § 1 van deze tabel op de patent
plichtigen in die tabel genoemd , o. a. toepasselijk 

was verklaard § 3 van tabel I en volgens deze 
pnragraAf, in afwijking van den regel , de dáár 
genoemde patentplichtigen voor den verkoop van 
de in hunne werkplaatsen vervaardigde goederen 
geen afzonderlijk recht verschuldigd zijn ; 

0 . dat het middel van cassatie mitsdien is 
gegrond, en het vonnis van den eersten rechter, 
waarbij de gereq. werd schuldig verklaard aan 

•het zich door onvolledige opgave niet behoorlijk 
kwijten van zijne verplichting ten aanzien der aan

gifte voor het patentrecht", moet worden bevestigd. 
Vernietigt het beklaagde arrest: 

Rcchtdoende krachtens art. 105 R 0. ; 
Gezien de artt. 214 2• lid, 289 en 870 Straf

vordering en art. 7 der wet van den 15den April 
1886 (Staatsblad n°. 64) ; 

Bevestigt het vonnis door de ar rondissements
rechtbank te Amsterdam den l 5den Maart 1889 
in deze zaak gewezen ; 

Vernordeelt den gereq. in de kosten zoo in 
hooger beroep als in cassatie gevallen, desnoods 
invorderbaar bij lijfsdwang. 

13 Jlfaart 1890. MISSIVE van den Minister van 
Justitie , aan de procureurs-generaal, fungee
rende directeuren van rijkspolitie, waarbij wordt 

medegedeeld eene instructie voor de ambte 
naren van politie in zake de uitvoering van 
de wet van 23 Juni 1889 , S. 82, houdende 

bepalingen tot voorkoming van bedrog in . 
den boterhandel. 

Ik ben te rade gegaan met den Minister van 
Waterstaat , Handel en Nijverhei,1 , welke voor

schriften, ten behoeve der ambtenaren van politie, 
behoorden te worden uitgevaardigd, met het oog 
op de richtige handhaving van de wet van 23 Juni 

1889 ( Staatsblad n°. 82) , houdende bepalingen 
tot voorkoming vau bedrog in den boterhandel. 

Naar aanleiding daarvan is eene instructie ont

worpen, waarvan plaatsing geschiedt iu het Alge

meen Politieblad van 20 Maart 1890 en waarop 
ik Uwe bijzondere aandacht vestig. 

's Gravenhage, den J 3 Maart 1890. 

(get .) 
De Minister van Justitie, 

Rurs VAN BEERENBROEK. 

ULTVOERir G BOTERWET. 

Instrudie voor de ambtenaren der politie. 

Blijkens art. 2 der wet moeten de woorden 
"Margarine" of ,8urro11:aat'' duidelijk op de ver

pakking voorkomen en uit de in uitvoering van 

dit artikel door den Minister van Waterstaat, 
H andel en Nijverheid afgekondigde voorschriften 

blijkt, dat hiermede de buitenste verpakking be
doeld wordt. 

H et di,idelijk voorkomen sluit natuurlijk in, 
dat in winkels eu andere open bare verkoopplaatsen 
de waar zoodanig moet zij n opg:esteld , dat het 

opschrift den bezoeker in het oog valt, hem althans 

niet onzichtbaar is. 

Uit den eisch , dat het opschrift op de buitenste 
verpakking moet zijn gesteld volgt, dat, indien 
potten of losse stukken "margarine" (surrogaat) 
in eene mand voorhanden zijn of !(eleverd worden, 

het feit, dat de potten of de stukken van het 
opschrift zijn voorzien , niet uitsluit de noodzakelijk

heid, dat het opschrift ook op de mand voorkomt. 
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Tevens volgt nit den eisch, dat potten of losse 
stukken •margarine" (surrogaat) niet anders dan 

met het opschrift mogen worden afgeleverd, ook 

al was de mand, welke voor het vervoer heeft 

gediend, van het opschrüt voorzien . 

Volgens art. 5 der wet hebben de ambtenaren 
steeds de bevoegdheid monsters te nemen, wanneer 

de waar niet voorzien is van een der opschriften 
in art 2 bedoelJ, doch missen zij die bevoegd

heid , wanneer een der opschriften aan wezig is , 

onverschillig of die l uidt "margarine" dan wel 

il surrogaat". 

Voor het nemen en opzenden van de monsters 

(artt. 5 en 6) moet worJen gebruik gemaakt van 

het van Rijkswege verstrekte materieel, bestaande 

uit een boterboor en een busje , voor zoover dit 

voorha nden is. 

H et gebruik van deze voorwerpen zal den amb

tenaren duidelijk zijn. De boor moet in schuine 

richting, van boven naar beneden door de waar 

worden gestoken en gaat, dus doende, door alle 

horizontale en vert ikale lap;en. Alleen op die wijze 

kan he t genomen monster eene getrouwe afspie

geling zijn van het geheel. 
Laat de geringe hoeveelheid van de waar het 

gebruik van de boor niet toe, zoo moeten de 

ambtenaren niettemin trachten een zooveel mogelijk 

betrouwbaar monster te bekomen. 
De grootte van het monster wordt door die van 

het busje bepanltl, maar mag niet minder bedragen 

dan een gewicht van vijftig gram (0.05 kilogram). 

H et busje , waarin het monster is bevat, wordt 

in papier gewikkeld en daaromheen kruiselings 

een linnen band gebonden, waarvan de uiteinden 

vervolgens met lak en stempel worden verzegeld . 

De verzegeling moet zoodanig geschieden, dat 

inwerking van de warmte van het zegellak op het 

monster, zooveel doenlijk worJt voorkomen, zoo 
noodig door onder de plaats waar het zegel zal 

worden aangebracht een meermalen samengevouwen 

stuk papier te plaatsen. 
Iadien vergoeding van het genomen monster 

verlangd wordt , zoo zal daarvan en van het ge 

wicht van het monster alsmede zoo mogelijk van 

de marktwaarde, in het proces-verbaal worden mel

ding gemaakt. 
'l'egel ijk met de voorgeschreven opzending van 

het monster en van het proces-verbaal, zendt de 

ambtenaar een afschrift van dit laatste aan het 

Departement van Waterstaat , Handel en Nijver

heid , door welks zorg de vergoeding aan den recht

hebbende zal worden uitgekeerd. 

14 Maart 1890. fü:sLULT, houdende beschikking 

op het beroep, ingesteld door den raad der 
gemeente Zwolle tegen een besluit van Gedé

puteerde Staten van Overijssel, betreffende 

bestemming van kooppenningen van grond 
voor gewone uitgaven. 

W1J WILLEM Ill, ENZ. 

Beschik kende op het door den raad der gemeente 
Zwolle ingesteld beroep tegen een besluit van 

Gedepnteerde Staten van Overijssel van 5 Decem

ber 1889, 2de afd., n°. 4376(3002, waarbij 

goedkeuring is onthouden aan een besluit van 

dien raad tot wijziging van de gemeentebegrooting 
over 1889; 

Den · Raad van State, afd. voor de geschillen 

van bestuur, gehoord, advies van den 25 Febru• 

ari 1890 , n°. 5 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 10 Maart 1890 , n°. 917, 
afd. B. B. ; 

Overwegen.Je, dat de 1·aad der gemeente Zwolle 

den 28 November 1889 heeft besloten op de 

gemeente begroot ing voor het loopende jaar: 

a. te verhoogen in uitgaaf: 

art. 33 met f 1,071.42 
43 7,ê,70.-
87 5,379.50 

f 14,120.92 

h. daarentegen af te schrijven van art. 100 in 

uitgaaf f 226.42, en te verhoogen in ontvangst: 

art. 9 met f 3,750.-
34 " 10,144.50 

f 14,120.9t 

c. art. 36 in ontvangst eu art. 92 in uitgaaf 

elk te verhoogen met f 225,000; 
dat de raad daarbij uitgegaan is van de over

weging, dat nog geene bestemming was gegeven 

aan de som van f l 0,00~, die de gemeente van 

het Rijk had ontvangen wegens koopprij s van het 

terrein bij de K erkbrug, waarop eene woning voor 

den Commissaris des Konings zou worden ge

bouwd, benevens f 144.50 wegens de getaxeerde 

waarde van op dat terreiu staande boomen, door 

het Rijk overgenomen; dat bedoeld terrein als 

behoord hebbende tot_ de openbare wandelplaatsen, 

door zijn aard en bestemming nooit rentegevend was 

geweest , en dat dus de daarvoor verkregen koop

prijs niet behoefde te worden belegd, maar voor 

zoover hij strekt aangewend mocht worden tot 

bestrijding van de volgende nog ongedekte uitgaven: 
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1 °. Restauratie van den Grooten 

~re~ / 
2°. Herstelling van den Ruiterstal • 
8°. Aanleg eener zwemplaats in het 

Zwartewater 

'l'oezicht daarbij . 
4°. Rente vaa het gedeelte der 

leeuiug a / 699,000, dat bij vrije 
inschrijving is geplaatst ten bedrage 

van / 307,400 a 3½ pCt. over een 
half jaar, zijnde f 5379 50. waar 
tegenover echter staat de rente van 

het bij het sluiten dier leeniug voor
loopig beschikbaar gebleven, op 

prolongatie uitgezet kapitaal van 
f 250,000, mede over een half jaar, 

6,500.-
1,170.-

971.42 
100.-

geraamd op f 3750, blijft dus 1,629.50 

Samen / 10,370.92 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel den 
5 December 18S9 hunne goedkeuring aan dit 
besluit hebben onthouJen op grond dat uit dat 
besluit bleek, dat de som van / 10,000, door 

de gemeente Zwolle van het Rijk ontvangen wegens 
kooppenningen van een perceel grond bij de Kerk

brug zou worden bestemd tot bestrijding van uit
gaven gedeeltelijk van gewonen aard en gedeeltelijk 

van zoodanigen aard, waarvoor, met een niet te 

langen termijn van aflossing, zou kunnen worden 

geleend, en dat die uitgaven niet mochten worden 
bestreden uit bovengenoemde som van / J 0,000, 
welke som , verkregen door verkoop van een ter
rein niet langer voor den publieken dienst bestemd, 

een deel van het vermogen der gemeente uitmaakte, 

en , tot behoud van dat vermogen, rentegevend 

behoorde te worden belegd; 

dat de raad der gemeente Zwolle van dit besluit 

bij Ous in beroep is gekomen, Ons verzoekende, 
met eruietiging van dat besluit, alsnog zijn be
sluit van 28 November 1899, n°. 436, goed te 
keureu, en wel voor zoover betreft letter a en b, 
-daar aan letter c ·later door Gedeputeerde Staten 
bij bun besluit van 12 December 1889, 2de afd, 

n°. 4468/3142, goedkeuring is verleend; 
dat de raad daarbij beeft aangevoerd, dat de 

opbrengst van het verkochte terrein een toevallige 
bate is, waarvan het medegcnot in billijkheid niet 
aan het nageslacht behoeft te worden verzekerd , 
wijl dit, evenmin als het thans levend geslacht, 
ooit eenig geldelijk voordeel van het terrein zou 
hebben kunnen genieten, indien dit voor den 

openbaren dienst was bestemd gebleven; 

Overwegende, dat het genoemde te,·rein bij de 
Kerkbrng, ofschoon voor den openbaren dienst 
bestemd geweest, behoorde tot de vaste bezittingen 
der gemeente, en dus de som van f 10,000 voor 
den afstand van dat terrein van het Rijk ont
vangen, evenals vroeger dat terrein zelf, thans 
een deel van het vermogen der gemeente uitmaakt; 

dat door die som tot dekkinl( van ii;ewone uit 
gaven aan te wenden, waartoe 's raadsbesluit strekt, 
het vermogen der gemeente inderdaad zou worden 
verminderd ; 

dat Gedeputeerde Staten van Ooer ij ssel mitsdien 

te recht aan bovenvermeld gemeenteraadsbèsluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staats

blad n°. 85); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving vau het besluit van Gedeputeerde 

Staten van Overijssel van 5 December 1889, 
2de afd, n°. 4376/3002, het daartegen ingesteld 
beroep te verklaren o □ gegrond. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal wonlen gezonden aan den Raad van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 
Het Loo, den 14 Maart 1890. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Binnenlandsche Za'ken, 

(get .) DE SAVORNIN LOHll!AN. 

17 :Afaart 1890. ARRJ,;ST van den Hoogen Raad 
der N ederlanrlen, houdende beslissing dat zich 
aan overtreding van art. 427 6°, van het 
Wetboek rnn Strafrecht niet schuldig maakt 

de tolgaarder , die op verzoek van den be

stuurder van eene vélocipède geweigerd heeft 

den tolboom die niet met een slot was ge

sloten en gemakkelijk kon worden opengedaan, 
te openen, en aan den vélocipedist heeft 
toegeroepen om dit zelf te doen, waaraan 
door dezen is voldaan, zoodat hij den tolboom 
is doorgegaan. 

De Hooge Raad enz. , 

Gelet op het middel 1·an cassatie, door den 
req. voorgesteld bij memorie, en luidende : 

Schending van art . 427 n°. 6 Strafrecht in ver
band met art. 28 van het reglement op de wegen 
en voetpaden in de provincie Zuid-Holland va n 
den 3 November 1870, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van den 10 Januari 1889; 

Overwegende dat de req. is gedagvaard ter zake 
van den 24 Octo her 188 9 , des namiddags omstreeks 
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half 6 uur, zonder verlof van het bevoegd gezag 

den nieuwen weg, zijnde een open bare weg onder 

de gemeente Berkel en Rodenrijs, versperd te 
hebben, althans het verkeer daarop te hebben be

lemmerd, door als tolgaarder van den Berkelschen 
tol te weigeren den gesloten tolboom over gezegden 
weg te openen, toen hij door een bestuurder van 

eene vélocipède werd aangezocht dezen met zijn 

voertuig vrijen en Qngehinderden doortocht te ver 
leeneo; 

0. dat de kantonrechter dit feit heeft bewezen 

verklaard en heeft aangenomen , dat door des 
requirants haudelwijze de openbare weg was ver

sperd of het verkeer daarop is belemmerd, hoofd
zakelijk op grond dat wanneer, zooals in deze de 

tolgaarder zijn tolboom in den regel gesloten houdt, 

hij ook verplicht is op de eerste aanmaning Jen 

tolboom te opeuen voor beu die geen tolgeld be

hoeven te betalen, waaronder ook de bestuurder 
van de vélocipède behoorde; 

0. dat tot toelichting van het middel van cas

satie hiertegen is aangevoerd: dat deze beslissing 

in strijd is met art. 28 , al. 2 , van het reglement 
op de wegen en voetpaden in Zuid-Holland, waarbij 

wordt voo rgeschre ven dat rle tolgaarders zorgen 
dat de afsluitingen tusschen zonsonder- en opgang 
door helder licht!(el'ende lantaarns verlicht of 

anders opengesteld blijven , waarnit zou volgen 
dat de tolgaarders steeds het recht hebben den 

weg af te sluiten , dat noch uit art. 4 van het 

Koninklijk besluit van den 29 October 1833 (Staats
btad n°. 59) in verband met het Koninklijk be

sluit van den 5 Mei 1850 (Staatsblad n°. 53) 
noch uit eenige andere wettelijke bepalingen kan 
worden afgeleid, dat de tolgaarders verplicht zou

den zijn voor personen en vervoermiddelen die 

niet in het toltarief opgenomen zijn, zelf den tolboom 

te ontsluiten; dat de req . den doorgang ook niet 

heeft belet, want dat hij den vélocipedist ver

gunning heeft gegeven om den tolboom te openen, 

en dat in elk !leval door des requirants weigerin[! 
om dat zelf te doen de weg niet is versperd in 
<l.en zin van art. 427 Strafrecht, omdat de tol
boom gemakkelijk kon geopend worden en zeker 

de algemeene .veiligheid van personen en goederen 
niet in gevaar is gebracht, zooals voor de toe
passing van dat artikel gevorderd wordt; 

0. daaromtrent, dat volgens de foitelijke be
slissing v au het bestreden vonnis de daarbij als 
versperring van den openbaren weg en belemme
ring van het verkeer geq nalificeerde feiten in niets 
anders bestaan hebben dan dat de req. op verzoek 

van den bestuurder van eene vélocipède geweigerd 
heeft den tolboom , die niet met een slot was ge

sloten en gemakkelijk kon worden opengedaan, te 
openen, en dat hij aan den vélocipedist heeft toe
geroepen om dit zelf te doen , waaraan door dezen 
is voldaan, zoodat hij den tolboom is doorgegaan ; 

0. dat onder deze omstandigheden eene weige

ring om den tolboom te openen, zoonls overeen
komstig de dagvaarding alleen is bewezen verklaard, 

niet beschouwd kan worden als eene versperring 

van den openbaren weg of eene belemmering van 
het verkeer , waartegen bij art. 427 n°. 6 Straf
recht is voorzien ; 

dat dit te minder kan worden aangenomen omdat 

bij art. 28 van het reglement op de wegen en 
voetpaden in Zuid-Holland, als geoorloofd is 

erkend, dat de tolboom in den regel niet openstaat 

en nocl1 bij Koninklijk besluit van den 29 Octo

ber 1833 (Staatsblad n°. 59) in verband met dat 

van den 5 Mei 1850 (Staatsblad n°. 5 3) noch 
bij eenige andere bepaling aan de tolgaarders de 

verplicb ting is opgelegd om den tolboom , wanneer 
die niet afgesloten is, bij de nadering van hen 

die geen tolgeld verschuldigd zijn, open te zetten; 
0 . dat derhalve het vonnis wegens verkeerde 

toepassing van art. 427 n°. 6 Strafrecht behoort 
te worden vernieti11:d ; 

0. dat tegen het bewezen verklaarde feit ook 
bij geene andere wet of wettige verorden ing is 
voorzien, en de req. mitsdien behoort te worden 

ontslagen van rechtsvervolgi11~; 
Vernietigt het vonnis door den kantonrechter 

te Delft den 14 December 1889 in deze zaak 

gewezen; 
En opnieuw rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.; 

Gezien de artt. 216 en 370 Strafvordering; 

Verk laar! dat het feit, zooals het is bewezen 
verklaard niet strafbaar is; 

Ontslaat den req. van alle rechtsvervolging te 

dier zake; 

de kosten te dragen door den Staat. 

17 Maart 1890. ARREST van den Hoogen Raad der 
Nederlanden, houdende beslissing dat de ver

ordeningen bedoeld bij art. 135 der gemeente
wet moeten behelzen welke verplichtingen 
den eigenaren door den gemeenteraad , als 
in deze de eenig bevoegde macht, worden 
opgelegd, en de bepaling daarvan in de ver
ordening niet afhankelijk mag worden gesteld 
van het oordeel en goed ri nden van eene 
andere macht. 
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Jle Hooge Raad enz ., 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 

I. Schending en verkeerde toepassing van de 

artt. 136 , 137 en 139 der algemeene politie• 

verordening van Zandvoort van den 6 Mei 1886 
(118, 119 en 121 der algemeene politieverordening 

van den 11 Mei 1889), 231, 23-~--239 , 135, 
141 en 192 der gemeentewet, omdat de aange

haalde bepalingen der verordening bedoelen : 

Of openbare wegen: 

en dan a. de opgelegde verplichting is in strijd 

met art. 231 der gemeentewet, b. althans niet 

bij politieverordening kan worden opgelegd, c. in 

elk geval de verordening verkeerd is toegepast, 

daar deze weg, blijkens de feitelijke beslissing, 

niet is bestemd ten open baren dienste; 

Of geen openbare wegen: 

doch alsdan de verordening onwettig is daar 

de regeling van aanleg , herstel en onderhouJ van 

voor den open baren dienst bestemde, doch niet 

van private wegen tot de bevoegdheid van het 

gemeentebestuur behoort; 

II. Schen~ing en verkeerde toepassing van de 

artt. 135, 141 en 179a der gemeentewet, 151 der 

Grondwet, 625 B W. en voormelde artikelen der 

verorJening van Zandvoort, omdat a. de verplich

ting wordt opgelegd om de door bu rgemeester en 

wethouders, voor het in behoorlijkeu staat brengen 

en houden van den weg, aan te wijzen werken 

te maken, en alzoo uit de verordening zelve niet 

blijkt, of zij blijft binnen den kring zoowel voor 

de plaatselijke wetgev ing iu het algemeen, als 

ten opzichte van den eigendom getrokken; b. de 

regeling van den omvang der bedoelde verplichting 

wordt opgeJragen aan burgemeester en wethouders, 

hoewel dit aan den raad behoort; 

Overwegende dat bij het in hooger beroep be
vestil(de vonnis bewezen is verklaard wat den 

req . bij dagvaarding WM ten laste gelegd: ,,dat 

hij met a11deren eigenaar en beh eerder zijnde van 

een in de gemeente Zand voort gelegen en voor 
het publiek verkeer OJ)enstaanden straatweg, gaande 

van af het schuitengat naar het spoorwegstation, 

~ t welks onderhoud Lij met anderen verplicht 
was, op den 26 Á pril 1889 nog niet had voldaan 
aan de hem in het laatst der maand Maart jl. 
isezonden en door hem ontvangen schriftelijke 

kennisgeving of aanzegging van bur~cmeester en 
wethouders dier gemeente om dien weg in beteren 

staat te brengen, de venakkingen, welke zich 

daarin voordoen, aan te vullen en met goede 

straatsteenen te bestraten en den weg tot de ge

wone tonrondte te brengen"; 

dat op dit feit van toepa.sing zijn verklaard 

de artt. 136, 137 en 139 der algemeene politie

verordening voor de gemeente Zandvoort van den 

6 Mei 1886 , luidende: 

art. 136 : ,, Alle voor het publiek openstaande 

wegen, straten, paden en pleinen, niet aan de 

gemeente toebehoorende, moeten door of van wege 

de eigenaars of beheerders en ten hunnen kosten 

in behoorlijken staat worden gebracht en gehouden 

op de wijze door burgemeester eu wethouders te 

bepalen"; art. 137 : ,, zoo dikwijls burgemeester 

en wethouders eenig werk tot dat einde noodig 

oorJeelen, geven zij daarvan schriftelijk kennis 

aan een der eigenaars of behee,·ders ,lier wegen , 

di e alsdan gehouden zijn aan die aanzegging binnen 

14 dagen te voldoen"; terwijl art. 139 de straf

bepaling der overtre<ling inhoudt; 

0. dat blijkens deze artikelen niet door den 

gemeenteraad zelven is geregeld welke de vereischten 

zijn die voor den aanleg in het. onderhoud der 

daarbij bedoelde wegen worden gesteld, maar aan 

de eigenaars en beheerders dier wegen eene onbe

paalde verplichting wordt opgelegd, waarvan de 

bepaling wordt overgelaten aan het oordeel en het 

goedvinden van burgemeester en wethouders; 

0. dat wel bij art 135 der gemeentewet, ook 

in verband met art. 625 B. W., aan den ge

meenteraad de bevoegdheid is toegekend om ver

ordeningen in het belang der openbare orde, 

veiligheid en gezondheid en van andere betreffende 

de huishouding der gemeente te maken, maar 

dat deze verordeningen dan ook moeten behelzen 

welke verplichtingen den eigenaren door den ge• 

meen te raad, als in deze de eenig bevoegde macht, 

worden opgelegd en de bepaling daarvan niet in 

de verordening afhankelijk mag worden gesteld 
van het oordeel en goedvinden van eene andere 

macht ; 

0. daarenboven, vermits genoemd art. 135 aan 

deu raad het maken der verordeningen oo art. 179a 
en b aan burgemeester en wethouders het uitvoeren 
dier verordeningen en het beslissen der over die 

uitvoering !!frezen geschillen opdraagt, in deze, 
in strijd met de wet, aan burgemeester en wet

houders is overgedragen wat aan den gemeente
raad behoort; 

0. dat derhalve de aangehaalde artikelen der 

algemeene politieverordening ten onrechte bij het 

in hooger beroep bevestigde vonnis als verbindende 

bepalingen zijn toegepast , en al zoo het 2• middel 
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· rnn cassatie is gegrond, zoodat omtrent het 1 • 
niet behoeft te worden beslist; 

Vernietigt het bestreden vonnis in deze zaak 
door de arrondissements-rechtbank te Haarlem 
den 7 Nov. 1889 in hooger beroep gewezen ; 

En recht doende ten principale nit .kracht van 
art. lOó R. 0 . ; 

Gezien art. 370 Strafvordering; 
Vernietigt mede het vonnis door den kanton

rechter te Haarlem den 24 Juli 1889 in deze 
zaak gewezen ; 

Verklaart het bewezen feit niet strafbaar; 
Ontslaat den req. te dezer zake van alle rechts

vervolging, de .kosten te dragen door den Staat. 

19 Maart 1890. BESLUIT, tot aanwijzing van de 
gemeente Edam al, bijzondere losplaats tot 
entreposeering van mw zout. S. 31. 

W 1;r WILLEM lil, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister rnn Fi
nanciën, van 14 Maart 1891) , n°. 54., Invoer-

rechten en Accijnzen; , 
Gezien art. l 9 der wet van 26 April 1852 

(Staatsblad n°. 93); 
Gelet op het Koninklijk besluit van 10 Decem

ber 1822 (Staatsblad n°. 50); 
Hebben !(Oerlgevonden en verstaan, met ingang 

van 1 April e. k. de gemeen te Edam aan te 
wijzen als bijzondere losplaats tot entreposeering 
van ingevoerd ruw zout. 

Onze voornoemde Minister is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 

worden geplaatst. 
H et Loo, den 19den Maart 1890. 

(get.) W I L LE M. 
De Minister van Financien, 

(get.) GODIN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg . 24 Maart 1890.) 

21 Maart 1890. BESLUIT, tot wijziging van regle-
menten op den loodsdienst. S. 32. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Gelet op Onze besluiten van: 
23 Januari 1879 (Staatsblad n•. 25), 
31 December 1880 (Staa tsblad n°. 262), 
19 Juli 1883 (Staa tsblad n°. 122) , 
26 Augustus 1884 (Staatsblad n°. 194), 

23 September 1884 (Staatsblad n°. 204), 
16 Januari 1885 (Staatsblad n°. 6), 
25 Februari 1887 (Staatsblad u0 • 39), 
17 Augustus 1887 \Staatsblad n°. 157), en 
29 October 1889 (Staatsblad n°. 149); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine, van 18 Maart 1890, b11reau G 1 , n°. 21; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met ingang 
van 1 April 1890, krachtens het bepaalde sub 2, 
letter a, van Ons besluit van 23 Januari 1879 
(Staatsblad n°. 25), te wijzigen de Bijzondere 
Reglementen op de loodsdienst in de districten, 
als : 

1 °. het Bijzonder Reglement op de loodsdienst 
in het Iste district (EEMS), vastgesteld bij Ons 
besluit van 17 Augustus 1887 (Staatsblad n°. 157). 

Art. 6. Het aantal loodsen en matrozen wordt 
gebracht respectievelijk op 24 en 25. 

Art. 7. Het aantal loodsen en matrozen op zee
loodsvaartuigen wordt gebracht respectievelijk op 
8 en 5. 

Het aantal matrozen op de loodsafhaalvaartuigen 
wordt gebracht op 5. 

2°. het Bijzonder Reglement op de loodsdienst 
in !tet IIJe district (Ti!:RSCHELLING EN HET VLIE), 

vastgesteld bij Ons besluit van 23 J anuari 1879 
(Staatsblad n°. 25). 

Art. 4 De ó vaartnigen tot het afhalen en aan 
boord brengen der loodsen worden verdeeld als volgt: 

twee te Ter schelling, 
twee te P'tieland, 
één te Harlingen. 

Art. 6. Het aantal schippers der 2de klasse en 
matrozen voor de binnenloodsdien$t, op de stand
plaats Terschelling, wordt gebracht respectievelijk 
op 3 en 10. 

H et aantal schippers der 2de klasse en loodsen, 
die tevens knnnen zijn hulploodsen naar zee voor 
de binnenloodsdienst, op de standplaats "fTtieland, 

• wordt gebracht respectievelijk op :l en 12. 
Het aantal loodsen voor de binnenloodsdienst, 

op de standplaats Harlin.gen , wordt gebracht op 6. 
Art . 7. Achter regel 6 van boven wordt inge

voegd het navolgende: 
• De afhaalvaartuigen te Terschelling elk met: 

l schipper der 2de klasse, 
4 matrozen." 

Het aantal matrozen op den uitlegger ter P'tie
reede wordt gebracht op 7. 

Het aantal matrozen op de afhaalvautnigert te 
Vlieland wordt voor elk gebracht op 3. 

3°. het Bijzonder &glement op de lood-sdienst 
in het Il1de district (TEXEL) , vastgesteld bij Ons 
besluit van 23 Januari 1879 (Staatsblad n°. 25) 
en gewijzigd bij dat van 23 September 1884 
(Staatsblad n°. 204). 

Art. 6. H et aantal loodsen en matrozen, voor 
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de zeeloodsdienst, wordt gebracht respectievelijk 

op 80 en 27. 

Het aantal loodsen, tevens hulpl\>0dsen naar zee. 

voor de binnenloodsdienst, op de standplaats Wil
lemsoord, wordt gebracht op 10. 

Het aantal loodsen, tevens hulploodsen naar zee, 

voor de binnenlood,adienst, op de standplaats Zaan
dam, wordt gebracht op 6. 

Art. 7. Het aantal matrozen op de zeeloods

vaartuigen, voor de dienst in het Engelsche kanaal, 
wordt gebracht op 2 of 3. 

4°. het Bijzonder Reglement op de loodsdienst 
in het IV de en Vde district (GOEDEREEDE, MAAS 

EN BROUWERSHAVEN), vastgesteld bij Ons besluit 

van 23 Januari 1879 (Staatsblad n°. 25) en ge

wijzigd bij die van a I December 1880 (Staatsblad 
n°. 262), 19 Juli 1883 (Staatsblad 11°. 122), 

16 Januari 1885 (Staatsblad n°. 6) en 29 Octo

ber 1889 (Staatsblad n°. 149). 

Art 6. Het aantal loodsen, kweekelingen der 

l ste klasse en matrozen, voor de zeeloodsdienst, 
wordt gebracht res_per.tievelijk op 100, 12 en 58. 

Het aantal loodsen , voor de binnenloodsdienst, 
op de standplaats Hellevoetsluis, wordt gebracht 

op 12. 

Het aantal loudsen, tevens loodsen naar zee, 

voor de binnenloodsdienst, op de standplaats Sc!tie
dam, wordt gebracht op 6. 

Het aantal loodsen, tevens loodsen naar zee, 

voor de binnenloodsdienst, op de standplaats Brou
wershaven, wordt gebracht op 5. 

Art. 7. Het aantal loodsen op de zeeloods vaar

tuigen, voor de dienst in het Engelsche Kanaal, 
wordt gebracht op 14 en dat der matrozen op 

2 of 3. 

Bij de 8 loodsen van de zeeloodsvaartnigen voor 

de k11Stdienst, vervallen de woorden: •waarvan 
één bestl!md kan worden voor de dienst naar zee." 

Het aantal kweekelingen der 2cle klasse en 

matrozen op de laatstbei!oelde vaartuigen wordt 

va.or beide qualiteiten gebracht op 2. 

De 12 laatste regels van het art.ikel vervallen 
en wordea vervangen door het navolgende: 

• De loodsafhaal vaartuigen worden bemand, 

a. aan den Hoek van Holland, met: 
1 schipper der 2de klasse, 

detachement van kweekelingen der lste 

klasse der kustloodsvaartuigen, 

5 matrozen; 

b. te Hellevoetsl11is en Brouwershaven, met: 
1 schipper der 2de klasse, 
a of 4 matrozen. 

De inspectie- en peilingvaartuigen worden be

mand met: 
1 schipper der 2de klasse, 

3 matrozen". 

Art. 9. De lste alinea vervalt en wordt ver

vangen door eene nieuwe, lnidende: 

• Zes loodsvaartuigen zi_in bestemd voor de dienst 

der zeegaten van Goedereede , B rouwersltaven en 

aan den Hoek van Holland. Vier daarvan moeten, 

zoo bij nacht als bij dag, in zee zijn: één voor 

Goedereede, één voor Bro11wersltaven en twee voor 

den Hoek van Holland". 
De 4de alinea vervalt en wordt vervangen door 

eene nieuwe, luidende: 
• In den regel zullen de zeeloodsvaartuigen voor 

den Hoek van Holland, zooveel de gelegenheid 

van wind en weêr zulks toelaat, zich bewegen 

binnen de voor dien krnispost 11estelde grenzen. 

Bijzondere bepalingen regelen de _kruisposten der 

aldaar gestationeerde vaartuigen". 

De 5de alinea vervalt. 
De 9de en l Ode alinea's vervallen en worden 

vervangen door eene nieuwe, luidende: 

"Voor de afhaaldienst aan den Hoek van Hol,
land zijn bestemd t1Yee loodsvaartuigen. Een dezer 

verrigt de dienst buiten, het andere binnen. De 

afwisseling der vaartuigen wordt door den Com

missaris der loodsen aan den Hoek van Holland, 
onder goedkeuring van den Inspecteur geregeld" . 

5o. het B-ijzonder Reglement op de loodsdienst 
in ket Vide district (MOND EN DER SCHELDE), 

vastgesteld bij Ons besluit van 23 J annari 1879 

(Staatsblad n°. 25), en gewijzigd bij dat van 

25 Februari 1887 (Staatsblad n°. 1!9). 

Art. 4. Het aantal zeeloodsvaartuigen wordt ge

bracht op 9. 

Art. 6. Het aantal Schippers der lste klasse, 

Schippers der 2de klasse, loodsen , kweekelingen 
der lste klasse, kweehlingen der 2de klasse en 

matrozen, voor de zeeloodsdiensi, wordt gebracht 

respectievelijk op 9, a, 65, 7, 9 en 36. 

Het aantal loodsen, voor de binnenlood,3dienst, 
op de standplaats Vlissingen, wordt gebrach t op 20, 
waarvan 5 gedetacheerd te Antwerpen. 

Het aantal loodsen , voor de binnenloodsdienst, 
op de standplaats Ter Ne11zen, wordt gebracht op 6. 

Art. 7. Het aantal matrozen op de zeeloods
vaartuigen, voor de dienst uitsluitend in het 

Engelsche Kanaal, wordt gebracht op 3 of 4. 

Het aantal kwartiermeesters voor de bemanning 
der roei- en zeilsloepen wordt gebracht op 3. 

Art. 8. De l0de en llde alinea's vervallen en 
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worden vervangen door de navolgende vier alinea's, 
luidende: 

~ Drie loodsvaartuigen zijn uitsluitend bestemd 
voor de kustdieust. 

Twee daarvan moeten, zoo bij nacht als bij 
dag, in zee zijn. 

Een dezer vaartuigen moet zich ophouden vóór 

de WieUngen tusschen het lichtschip Wandelaar 
en de uiterton , of zooveel meer naar binnen als 
in het belang der scheepvaart wenschelijk is. Het 
andere moet zoodanig kruisen als geschikt is om 
de monding der Ooster-Schelde en de noordelijke 
monding der Wester-Schelde te dekken. 

De afwisselini:; dezer vaartuigen geschiedt almede 
naar een door den Commissaris der loodsen te 

P"lissinge,, , onder goedkeuring van den Inspecteur, 
te houden rooster". 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2lsten Maart 1890. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Marine, (get.) DYSERINCK. 

(Uitgeg. 27 Maart 1890.) 

24 Maart 1890. M1ss1n; van den Minister van 
Justitie aan de procureurs-generaal, fun
geerende directeuren van politie, houdende 
voorschriften tot bevordering der richtige 

naleving van de wet van 5 Mei 1889 (Staats
blad n°. 48). 

Ten einde de richtige naleving van de wet van 

5 Mei 1889 (Staatsblad n°. 48) te bevorderen, 
heb ik de eer UW EG. te verzoeken de officieren 
en de hulp-officieren van Justitie in Uw ressort 
op te dragen, desbetreffende zooveel mogelijk in 

overleg te treden met den bevoegden inspecteur 
van den arbeid, en dezen kennis te geven van 

eventueel te ontdekken misbruiken, wanneer deze 
niet terstond tot het opmaken van proces-verbaal 

aanleiding geven. 
U gelieve tevens ter kennis te brengen van de 

officieren van justitie en van de ambtenaren van 
het openbaar ministerie bij de kantongerechten, 
dat door hen van elke veroordeeling ter zake van 
bovengenoemde wet, door het toezenden van een 
uittreksel uit het vonnis , aan den bevoegden in
specteur behoort kennis te worden gegeven. 

Een enz. 
De Minister van J,,stitie, 

(get.) RuYS VAN BEERENDR0EK. 

3 Á.pril 1890. BESLUIT, tot vernietiging van 

het besluit va n Gedeputeerde Staten van 

Zeeland, dd. 27 September 1889 , n° . 3, 
3de afdeeling, waarbij in booger beroep de 
aan J. B. MABESOONE door burgemeester en 
wethouders van Sluis verleende vergunning 
tot verkoop van sterken drank in 't klein is 
gehandhaafd. S. 33. 

WIJ WILLEM IT[, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandscbe Zaken, van 27 Januari 1890, 
n°. 160, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van Gedeputeerde 

Staten van Zeeland, dd. 27 September 1889 , 
n°. 3, :<de afdeelinir, waarbij in hooger beroep 

de aan J. B. MADESOON E door burgemeester en 
wethouders van Sluis verleende vergunning tot 
verkoop van sterken drank in ' t klein is gehand
haafd ; 

Overwegende, dat J. B. MABESOONE te Sluis 
het verzoek om bovenbedoelde vergunning te ver• 
krijgen, beeft gedaan op grond van art. 26, 
lste lid der wet van 28 Juni 1881 (Staa tsblad 
n°. 97), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
16 April 1885 (Staatsblad n°. 78); 

dat burgemeester en wethouders van Shiis, bij 
besluit van 20 Augustus 1889, die vergunning 
hebben verleend; 

dat de burgemeester dier gemeente, volgens 
art. 11 dier wet, hiervan in beroep is gekomen 
bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, die bij 
bovengenoemd besluit de verleende vergunning 
hebben gehandhaafd; 

dat Gedeputeerde Staten, evenals burgemeester 
en wethouders van Sluis, de vergunning hebben 
verleend, omdat uit geen der omstandigheden, 
welke met betrekking tot de bestemming der 

localiteit sinds 1 Mei 1881 zich hebben voorge
daan, kon worden afgeleid de daad van den 

eigenaar of gebruiker om die bestemming te ver
anderen; 

dat het evenwel vaststaat, dat de eigenaren in 
1883 de voor de uitoefening der nering van drank

verkoop benoodigde gedistilleerd en wijnen in veiling 
hebben gebracht en geene nieuwe vergunning na 

afloop van het dienstjaar 1883/84 hebben aange
vraagd, terwijl bij de aankondiging van den ver
koop van het huis in 1889 de localiteit is aan
geduid als bestemd voor winkelnering en land
bouwbedrijf; 

dat nit deze feiten in onderling verband, en 
zeer bepaald door bij den verkoop in 1889 het 
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huis te bestemmen voor wi nkelnering, waarmede 
voor die localiteit de verkoop van sterken il.rank 
in _het klein onvereenigbaar was, blijkt, dat aan 
de localiteit de bestemming om voor verkoop van 

sterken drank in het klein te worden gebruikt 

door eene daad van den eigenaar is ontnomen; 
dat voor de onderwerpelijke localiteit dus elke 

aanspraak op het rnorrecht van het eerste lid 
van art. 26 van genoemde wet io vervallen en 
Gedeputeerde Staten mitsdien de verleen.Je ver
gunning niet op grond van dat wetsartikel mochten 

handhaven; 
dat bovengemeld besluit van Gedeputeerde Staten 

van Zeeland uit dien hoofde strijdt met de wet; 
Gelet op de artikelen 166 en 168 der wet 

van 6 Jnli 1850 (Staatsblad n°. 39) en op art. 11 
der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 97), 

laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 April 1885 
(Staatsblad n°. 78); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
11 Maart 1890 , n°. 13); 

Gezien het nader rapport van .Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van 31 Maart 1890, 
no. 1078, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan, het voormeld 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
dd. 27 September J 889, u0

• 3, 3de afdeeling, 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister va; Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 3den April 1890. 
(get.) WILLEM. 

De Ministli'r van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN LOH1>1AN. 

(Uitgeg. 10 Apr-il 1890.) 

3 April 1890. BESLUIT, houdende voorschriften 
ter uitvoering van art. 12, 3de lid , sub 2°. 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 
1889 (Staatsblad n° . 175). S. 84. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken, van 11 Februari l 890 , 
n°. 469 , afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat ter uitvoering van art. J 2 , 
3de lid, sub 2°. der wet tot regeling van het 
lager onderwijs , laatstelijk gewijzigd bij die van 
8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), door 
Ons de regelen en voorwaarden moeten worden 

rnstgesteld, volgens welke eene Rijksbijdrage kan 
worden verleenrl aan normaallessen en aan hoofden 

van scholen, voor elk der door hen opgeleide 
personen, die de akte, bedoeld in art. 56 onder a, 
hebben verkregen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 Maart 

1890, n°. 12); 
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden 

M.inisttr, van 29 Maart 1890, n°. 971, afdeeling 

Onderwijs; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Jaarlijks , in de maand December, wordt 

door Ons, · tot een maximum van vijfhonderd 

gulden, het bedrag der Rijksbijdrage vastgesteld, 
dat aan gemeentelijke en aan bijzondere normaal
lessen en aan hoofden van scholen zal worden 
verleend voor elk der door hen in den loop van 
het daaropvolgende jaar ter opleiding tot onder
wijzer aan te nemen personen, nadat deze de 
akte, bedoeld in art. 66 onder ader wet tot regeling 
van het lager onderwijs, zullen hebben verkregen. 

Voor hen , die bij het in werking treden van 
dit besluit ter opleiding tot onderwijzer zijn en 
die in den loop van 1890 zullen worden aange
nomen, wordt het bedrag der Rijksbijdrage door 
Ons vastgesteld vóór 1 Mei 1890. 

Onze in dit artikel bedoelde besluiten worden 

in de Staatscourant openbaar gemaakt. 
2. Om voor de Rijksbijdrage in aanmerking te 

komen wordt vereischt dut de personen die de 

akte van bekwaamheid als onderwijzer hebben 
verkregen: 

1 °. bij den aanvang der opleiding hun vijftiende 
jaar waren ingetreden ; 

2°. gedurende ten minste twee jaren onafge

hroken zijn opgeleid; 
3°. voor het geval de opleiding door het hoofd 

eener school geschiedt, gedurende ten minste twee 
jaren vóór het afgelegd examen, onafgebroken op 
den voet van art. 8 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs in de school als kweekeling waren 
toegelaten. 

3. De besturen van gemeenten die normaallessen 
doen geven, die van bijzondere normaallessen en 
de hoofden der scholen door wie een of meer 
personen ter verkrijging eener akte van bekwaam
heid als onderwijzer worden opgeleid, en die voor 
het ontvangen eener Rijksbijdrage in aanmerking 
wensrhen te komen, doen hiervan kennisgeving 
aan den arrondissements-schoolopziener vóór 1 J uli 
1890 of binnen eene maand nadat de lessen zijn 
aangevangen. 

) 



11-13 .APRIL 1890. 53 

4. De kennisgeving in het vorige artikel be

doeld, gaat vergezeld van èene lijst, waarvan het 
model door Onzen Minister, <lie met de uitvoering 

der wet tot regeling van het lager onderwijs is 
belast, wordt vastgesteld, bevattende naam en 
voornaam van den persoon die wordt opgeleid, 

den datum en de plaats zijner geboorte en het 
tijdstip waarop hij tot rle normaallessen of in de 

school als kweekeling toegelaten, de lessen heeft 
aangevangen, alsmede de tijdstippen waarop en 
de plaats waar de lessen worden gegeven. 

Bij_ aanneming van nieuwe kweekelingen wordt 

genoemde lij st aan den arrondissemeots-school
opziener gezonden binnen acht dagen na hunne 
toelating tot de lessen 

5. IJe arrondissements-schoolopziener , bij wien 
de lijsten bedoeld in art. 4 zijn ingekomen; houdt 

toezicht over de lessen en doet daarvan jaarlijks, 
in de maand Januari, verslag aan Onzen voor

noemden Minister, door tus,chenkomst van den 
districts -schoolopziener. 

6. Het bestuur der normaallessen en de hoofden 

der scholen, door wie de opleiding heeft plaats 
gehad eu die op een Rijksbijdrage aanspraak 
maken, zenden binnen veertien dagen , nadat de . 

opgeleide persoon de akte van bekwaamheid als 
onderwijzer heeft verkregen, aan den arroodisse
ments-schoolopziener eene aanvrage tot uitkeering 

der '--bijdrage met bijvoeging der verkregen akte 
en van eene verklaring betreffende het tijdvak 
!!edurende 1,etwelk de opleiding onafgebroken is 

geschied. 
Binnen eene maand nadat de examens tot het 

verkrijgen der bedoelde akte zijn afgeloopen, zendt 

de arrnndissements-schoolopziener, door tusschen
komst van den districts-schoolopziener, aan Onzen 
voornoemden Minister de bij hem ingekomen aan
vragen en bijlagen, vergezeld van een rapport 

omtrent de gedane aanvragen. 
Onze voornoemde Minister stelt de som vast 

waarop het bestuur der normaallessen of het hoofd 

der school aanspraak hee~. 
7. Indien blijkt, dat de persoon, die in het 

bezit der akte van bekwaamheid gesteld is, achter
eenvolgens aan verschillende gemeentelijke en bij 
zondere normaallessen in verschillende scholen van 
de daaraan verbonden hoofden of vau verschillende 
hoofden in dezelfde school zijne opleiding heeft 
ontvangen, is Onze voornoemde Minister bevoegd 
de Rijksbijdrage te splitsen naar gelang van den 

tijd der opleiding. 
8. Uitkeering van bijdragen op den voet van 

dit besluit geschiedt voor de eerste maal wegens 

akten, in den loop van 1892 verkregen. 
9. Waar in dit besluit van onderwijzers gesproken 

wordt, zijn hieronder onderwijzeressen begrepen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de nitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad ,•an 

State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo , den 3den April 1890. 
(get.) WILLEM.. 

De JJfinister van Binnenlandsc!te Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN LOHMAN . 

(Uitgeg. 9 .Jpril 1890.) 

11 April 1890. BESL.UIT, houdende toekenning 

van portrrijdom bij briefwisseling in zake 
onderwijs. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Gelet op art. 1 van Ons besluit van 7 Novem

ber 1876 (Staatsblad n°. 192) omtrent de vrij
stelling van briefport; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en ijverheid van 5 April 
1890, n°. 262, afd. Post.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vrijstelling van port te verleenen voor de brief

wisseling over dienstzaken tusschen de besturen 

der bijzondere lagere scholen en de besturen der 
bijzondere kweekscholen en normaallessen ter op
leiding van onderwijzers en onderwijzeressen ter 
eenre en de inspecteurs van het la!!er onderwijs, 
de district- en arrondissements-schoolopzieners bin

nen het_ ressort ter andere zijde; alsmede tusschen 

de besturen der bijzondere lagere scholen ter eene 
en de Commissarissen des Konings en de Gede

puteerde Staten der provincie ter andere zijde. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen 
Minister van Binnenlandsrhe Zaken. 

Het Loo, den 11 April 1890. 
(get.) WILLEM. 

De JJ1inister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) HA VELAAR. 

13 .&pril 1890. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den aanleg van een weg over de zoo
genaamde Helledreef, tusschen den Helle
en den Moermondsweg te Nourdwelle. S. 35 . 
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13 April 1890. WETTEN, houdende bekrachtiging 

van provinciale heffiugen. S. 36-40. 

In Groningen: van rechten voor het gebruik van 

het Eemskanaal met bijbehoorende werken. S. 36. 

In Groningen: van een recht van 5 cent aan 

de brug over den zuidelijken ingang van het kanaal 

ter verbinding van het Damster- met het Boterdiep, 

bij Groningen , voor ieder schip of vaartuig, hoe 

ook genaamd, gemeten of niet, 1;eladen of ledig, 

waarvoor die brug ten dienste van de doorvaart 

moet worden opgehaald. S. 3 7. 
In Groningen : van een recht van vijf cent aan de 

brug over het Damsterdiep bij Groningen, voor 

ieder schip of vaartuig, hoe ook genaamd, gemeten 

of niet, geladen of ledig, waarvoor die brug ten 

dienste der doorvaart moet worden afgedraaid. 

S. 38. 
In Friesland: van kanaal-, wip-, schut-, door

vaarts- en opslaggelden op de Benedeu-Tjoui:ter c.a. 

en op het Tjongerkanaal. S. 39 . 
In Overijssel: voor een tijdperk van vijf j aren, 

van haven- en opslai(gelden voor het gebruik van 

de provinciale haven te K11inre. S. 40. 

14 April 1890. WET, tot goedkeuring eener met 

de provincie Overijssel iresloten overeenkomst 

betrekkelijk overdracht aan die provincie van 

de draaibrug over de Nieuwe /Taa1·t , in den 

provincialen grintweg langs de Dedemsvaart, 
onder Avereest, en eenigen grond en water. 

s. 41. 

14 April 1890. WET, tot herziening der wet 

van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 65), tot 

regeling der consulaatrechten. S. 42. 

WrJ WILLEM III, ENZ ... . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat 

de regeling der consulaatrech ten herziening behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. I. Artikel 1 der wet van 18 April 1874 

(Staatsblad n°. 65), gewijzigd krachtens artikel 4 

der wet van 3 Juni 1875 (Staatsblad n°. 101) 

door het Koninkl\jk besluit van 27 October 1875 
(Staatsblad n°. 182) , wordt gelezen als volgt: 

Voor de expeditie van een schip, waaronder te 

verstaan is het geheel der formaEteiten door den 

consulairen ambtenaar te vervullen bij aankomst 

en vertrek van een schip, het opnemen der scheeps
verklaring, bedoeld bij art. 379 Wetboek van 

Koophandel, de viseering van scheepspapieren, 

de afgifte en viseerin11:, desgevorderd, van een ge
zondheidspatent en van manifesten van in- en 

uitklaring, zullen Onze consulaire ambtenaren aan 

de scheepsgezagvoerders in rekening brengen eene 

som van f 2.50, met dien verstande , dat eenzelfde 

schip in dezelfde haven niet meer dan / 25 per 

jaar zal behoeven te voldoen . 

II. Artikel 2 van genoemde wet wordt gelezen 

als volgt: 

Van deze betaling zijn vrijgesteld: 

a. schepen, die niet meer dan 170 kubieke 

meter inhouden; 

b. schepen in rechtstreeksche vaart van Neder

landsche havens op de rivieren de Eems, den Rijn, 

de Maas en de Schelde met hare nevenwateren 
' benevens op de kanalen tusschen Nederland en 

Duitschland en Belgie en vice versa. 

III. In de pl~ats van de sub a en i van arti

kel 4 van genoemde wet bedoelde rechten wordt 

gelezen: nper stuk of per bladzijde van minstens 

20 regels . . . f 2", en in de plaats van het 

sub h bedoelde recht: •per stuk of per bladzijde 

van minstens 20 regels . . f l". 
IV. Deze wet treedt in werking den lsten 

Juli 1890. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den l 4den April 1890. 

(get .) WILLEM. 

De Minister van B1,itenlandsche Zaken, 
(get.) liARTSEN. 

(Uitgeg . 19 April 1890.) 

14 April 1890. WET, tot verhooging van het 

vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1889. S. 43. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 

artikelen het totaal der 8ste Afd. van dit hoofd

stuk gebracht op f 709,149 en het eindcijfer nader 

vastgesteld op / 5,237,791. 

14 April 1890. WET, tot goedkeuring van eene 

met de gemeente llotterdam gesloten over

eenkomst betreffende ruiling van water en 

grond. S. 44. 

15 April 1890. WET, tot goedkeuring eeuer met 
de gemeente Zwolle gesloten overeenkomst 

betreffende ruiling van gronden en wateren. 
s. 45. 

15 April 1890. WET, tot goedkeuring eener met 
de gemeente 's Hertogenbosch gesloten over
eenkomst , betreffende eene ruiling van gron

den enz., ten behoeve van de uitvoering der 
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werken voor de uitbreiding van het station 
's Hertogenboscl, in ,erbaud met de voltooiing 

van den spoorweg van Zwaluwe naar 's Her-
togenbosch, voor de aansluiting daarvan aan 

15 April ]890. WET, houdende naturalisatie 

van: 

Loeb Landsberg. S. 49. 

den spoorweg van Utrecht naar Boxtel , als - 16 April 1890. WETT1':N. houdende naturalisatie 
mede van de daarmede samen hangende wer- van : 
ken. S. 46. 

15 Lfpril 1890. WET, verklarende het algemeen 

nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor de uitvoering der werken voor de uit

breiding van het station 's Hertogenbosch, in 
verband met de voltooiing van den spoorweg 

van Zwaluwe naar 's Hertogenbosch , en voor 

de aansluiting daarvan aan den spoorweg van 

Utrecht naar Boxtel en wat daarmede in 

verband staat. S. 47 . 

15 April 1890. WET, tot intrekking van artikel 2 

der wet van 6 December 1883 (Staatsblad 
n°. 181) betreffende de . uitvoering der op 
3 November l 881 te ·B ern gesloten overeen

komst tot wering der druifluis (Phylloxera) , 

zooals die wet is gewijzigd , laatstelijk bij de 

wet van 30 December 1887 (Staatsblad 
n°. 268). S. 48 . 

WIJ' WILLEM III, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

intrekking wenschelij k is van artikel 2 der wet 

van 6 December 1883 (Staatsblad n°. 181) be
treffende de uitvoering der op 3 November 1881 
te Bern gesloten overeenkomst tot werir,g der 

druifluis (Phylloxera), zooals die wet is !!ewijzigd, 
laatstelijk hij de wet van 30 December 1887 

(Staatsblad n°. 258); 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 

Artikel 2 der wet van 6 December 1883 (Staats. 
blad n°. 181), zooals zij is gewijzigd, laatstelijk 
bij de wet van 30 December 1887 (Staatsblad 
no. 258 wordt ingetrokken. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den l 5den April l 890 . 

(get.) WILLEM. 

De Min. van lfTate,·staat, Handel en Nijverheid, 
(get.) HAVELAAR. 

De Min. van Financiën, (get.) GODIN DE BUUFORT. 
(Uitgeg. 19 April 1890.) 

Eugenius Ludovirn s Gregorius 

Cooremans. S. 50. 

Fri ed rich Karl August Jnlius 
S c h n e 11 e. S. 51. 

Johann H ei n r ic h Ha c keu i t z S 52. 
Louis Georg Hermann Mül<lnêr. 

S. 53. 
Joseph Kon rad 1-I ei n e ma u n. S 54. 

17 April 1890. Bi,:sLUIT, betreffende de meting 

voor het patentrecht van visschersvaartuigen, 

bekend onder den namen van hoogaartsen, 

blazers, hengsten , botters of schok kers. S. ó 5. 

W1J WILLEM III, ENZ 
Op de voordracht van Onzen Minister van J<'i 

nanciën, van Hl Maart 1890, n° . 87 , Directe 

Belastingen; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

8 .April 1890, n°. 12); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, d.d. 14 .April 1890, n°. 10, 

Directe Belastingen; 
Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artikel. 

Aan artikel 2 van het reglement, vastgesteld 
bij Ons besluit van 22 April 1852 (Staatsblad 
n°. 64) , wordt als derde alinea toegevoegd het 

volgende: 
., Voor visschersvaartn igen , bekend onder de 

•namen van hoogaartsen, blazers, hengsten, botters 

"of schokkers wordt dat product, ter bepaling 
"van het aantal tonnen, met een derde verminderd." 

Onze voornoemde Minister is belast met de uit

voering van dit besluit, 't welk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor

den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den l 7den April 1890. 
(get.) W I L LE M. 

(get.) 
De Minister van Financiën , 

GODIN DE BEAUFOR1'. 
(Uitgeg . 24 April 1890.) 

18 April 1890. WETTEN , houdende naturalisatie 

van: 
Friedrich Rudolf Wahl. S. 56 . 
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Antonius Wilhelmus Hugo Vahle. 
s. 57. 

Va Ie n tin AI be r t de Witte. S. 58. 
Ernest Pierre Bédier de Prairie. 

S. 59 . 
G usta ·v Ignatz Schmierer. S. 60. 
Ernst Friedrich Theodor L uh de. 

S. 61. 
Gerhard Hebin ck. S. 62. 
Georg Heinrich Ludwig Friedrich 

Oskar llgen. S. 63. 

18 April 1890. BESLUIT, houdende voorschriften 
ter uitvoering van artikel 24 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). S. 64. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

neulandsche Zaken, van 5 Maart 1890, n°. 824, 
afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat door Ons de noodige voor
schriften moeten gegeven worden ter geleidelijke 
nitvoering van artikel 24 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs , laatstelijk gewijzigd bij 
die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175); 

Gelet op de artikelen 54 bis en 88 der ge
noemde wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
1 April 1890, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mi11ister, van 15 April 1890, n°. 1361, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

l. T1 an de openbare sclwlen. 

Art. 1. Op l Januari 1891 bebooren in dienst 
te z\jn gesteld aan scholen met: 

41- 90 leerlingen. één onderwijzer. 
91-199 twee onderwijzers. 

200-254 drie 
255-309 vier 
310-419 vijf 

en verder voor elk zeventigtal leerlingen boven 
de 419 een onderwijzer meer. 

Onder deze onderwijzers zijn de hoofden van 
scholen niet begrepen. 

Op 1 Januari 1892 behoort aan alle openbare 
lagere scholen het volle getal der bij het eerste 
en tweede Jid van artikel 24 der wet tot regeling 
van het lag;er onderwijs gevorderde onderwijzers 
verbonden te zijn. 

§ 2. Van de bijzondere sclzole11. 

2. Aan de bijzondere lagere scholen, die voor 
de Rijksbijdrage bedoeld in artikel 54 bis der wet 
tot regeling van het lager onderwijs in aanmer
king komen, wordt voor het aantal schoolgaande 
kinderen het aantal onderwijzers gevorderd in 
onderstaande tabel vermeld. 

Aantal 

leerlingen. 

41-90 
91-144. 

145-199. 
200-254. 
255-309. 
310-364. 
365-419. 
420-474. 
475-5.!9. 

Gevorderd aantal onderwijzers op 

1 Jan. 11 Jan.1 1 Jan. 11 Jan. 
1894 1895. 1897. 1899. 

1 1 1 1 
1 2 2 2 
2 2 3 3 
2 3 4 4 
3 3 4 5 
il 4 5 6 
4 5 6 7 
5 6 7 8 
6 7 8 9 

Aan scholen met meer dan 529 leerlingen wordt 
op 1 Januari 1894 voor elk tachtigtal, op 1 Ja
nuari 1895 voor elk zeventigtal, op l Jannari 
1897 voor elk zestigtal en op l Januari 1899 
voor elk vijf en vijftigtal leerlingen boven de 475 
een onderwijzer meer vereischt. 

Onder de onderwijzers in dit artikel bedoeld 
zijn de hoofden vau scholen niet. begrepen. 

3. Ons beslnit van 3 October 1884 (Staatsblad 
n°. 207) wordt iugetrokken. 

Onze · Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zul worden gezonden aan den Raad van· 
State. 

Het Loo, den 18den April 1890. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Binnenlandse/te Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

(Uitgeg. 22 April 1890.) 

19 Àpril 1890. WETTEN, houdende naturalisatie 
van: 

Philipp Joseph Seibert. S. 65. 
C ar 1 August Ans o u 1. S. 66. 
Theodor Hermann Craayvanger. 

s. 67. 
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Ger hard H einrich J aco bu s Berke-
meijer. S. 68 

Johann Wilh elm Bo hmann. S. 69. 
G e r hard H ü b be r s. S. 70. 
Gottlieb Carl Juliu s Emil Adolph 

Büttn er. S. 71. 

20 Ápril 1890. WETT.l!N, houdende naturalisatie 
van: 

Herm an n Ro sentha l. S. 72 

G ~o r g Gu s tav S c hnitzler. S. 73. 
Johan n Jos eph Florian Reif. S. 74. 

21 Ápril 1890. BBSLUIT, houdende beschikking 

op het beroep, ingesteld door den raad der 

gemeente Stad-Almelo tegen een besluit van 

Gedepnteerde Staten van Overij ssel, waarbij 

goedkeuring is ontbonden aan de begrooting 
van inkomsten en uitgaven dier gemeente , 

voor het dienstjaar 1890 , met betrekking 

tot het leenen voor onderhoud aan straten. 
WIJ WILLEM III, ENZ. 

Beochikkende op het beroep, ingesteld door 
den gemeenteraad van Stad-Almelo tegen het 

besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

dd. 24 December 1889 , 2• afd., n°. 4482/3226, 

waarbij_ deze hunne goedkeuring aan de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van genoemde gemeente 
voor het dienstjaar 1890 hebben onthouden; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 

van bestuur, gehoord, advies van 2 April 1890, 
n°. 8 ; 
. Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 17 April 1890, n°. 1540, 
afd . B. B.; 

Overwegende, dat op de begrooting van in
komsten en uitgaven der gemeente Stad-Almelo 

voor 1890, zooals die · door burgemeester en wet• 

houders ontworpen en aan den gemeenteraad aan· 

geboden was, als onderdeel van art. 29 der uit

gaven, met de omschrijving "Kosten van onderhoud 
van straten, wegen, pleinen", eene som van 
f 2000 was uitgetrokken, bestemd tot •aankoop 

van Grès-keien, straatloon enz."; 
dat daarbij door burgemeester en wethouders 

werd voorgesteld de Grootestraat-Ozide Eind 
met grèskeien te bestraten, de daardoor beschik• 
baar komende veldkeien te gebruiken voor de 
bestrating van het in 1889 door wijlen den beer 
P. CARDINAAL aan de gemeente geschonken terrein 
en voor de vernieuwing van de bestrating in de 
Adastraat; de klinkerbrokken van de Adastraat 

1890. 

te bezigen voor de Tuinstraat en den Hauter• 

mansgaug; de uitvoering van deze werken over 
twee jaren te verdeelen, waartoe telken jare een 

uitgaaf van / 2000 zou worden gevorderd, en 
deze uitgaaf te bestrijden · uit de , met f 2000 
verhoogde, onder art. 18 der inkomsten geraamde 

opbrengst van den hoofdelijken omslag; 

dat de gemeenteraad van oordeel was, dat het 
hier aene buitengewone uitgaaf betrof, en bij de 
vaststelling van de begrooting besloot voormelde 

werkeu niet over twee jaren te verdeelen, maar 
die in eens te doen uitvoeren, de kosten daarvan 

niet te bestrijden uit de opbrengst van een ver
hoogden boofdelij ken omslag, maar daarvoor aan 

te gaan eene in tien jaren af te lo~sen leening 
en, in afwachting van het nemen van een defi

nitief besluit, deswege te beschikken over eene 
in 1890 te verwachten buitengewone aflossing 
van de gasfabriek, ten bedrage van / 5000; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel, na eene 

vergeefsche poging bij den gemeenteraad van Stad• 
Almelo te hebben aangewend , om aan hun be

zwaar te gemoet te komen , bij besluit van den 

24 December 1889 , 2• afd., n°. 4482/3226, 
hunne goedkenriug aan de begrooting hebben ont
houden, op grond dat de onder art. 29 geraamde 

uitgaaf , met uitzondering van een niet in de 
memorie van toelichting opgegeven bedrag voor 

hei leggen eener bestrating in het terrein, ge• 
schonken door wijlen den heer P. CARDINAAL, 

bestemd is tot vernieuwing van bestaande straten 

en de uitgaven voor deze vernieuwing tot de 
kosten van het gewoo11 onderhoud b~hooren, welke 

kosten, naar hunnen aard, uit de gewone in• 

komsten en niet bij wijze van leening behooren 
te worden bestreden ; 

dat de gemeenteraad van deze beslissing bij 

Ons voorziening heeft gevraagd , en in zijn daartoe 
strekkend adres o. a. aanvoert, dat de hierbedoelde 

uitgaven v~n buitengewonen aard zijn, tot bestrijdini< 
waarvan buitengewone middelen mogen en moeten 
worden aangewend; dat de voorgenomen vernien• 
wing van bestrating of herbestrating met nieuw 

materieel het gewoon onderhoud voor een aantal 
jaren ounoodig maakt of althans hoogst gering 
doet zijn, en dat de kosten van zoodanige ver• 
nieuwing dan ook, ter voorkoming van een on• 
evenredigen druk der ingezetenen, over een aantal 
jaren verdeeld en door eeue in tien jaren af te 
lossen geldleening bestreden bebooren te worden; 

dat in het adres van den gemeenteraad tevens 

het afwijkend gevoelen van de minderheid was op• 
4 
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genomen, hierop neerkom ende, dat de vernieuwing 

eener bestaande bestrating als onderhoud is aan te 
merken, ook bij aanwending van een ander be

stratingsmaterieel, te meer daar het beschikbaar 
komende materieel va~ de eene straat zeer goed 
weer elders gebruikt kan worden; dat de thans 
voorgestelde vel'Uieuwing niet op zich zelf staat, 
daar in volgende jaren weer andere straten aan de 

beurt komen en dat, zoo men dan telkens eeue 
leening ging sluiten, de voor rentebetaling en aflos

sing der gezamenlijke leeningen gevorderde sommim 

evenzeer eene verhooging van den hoofdelijken 

omslag zonden medebrengen; 
Overwegende , dat uitgaven voor materialen en 

arbeidsloon wegens onderhoud van bestaande ge

meentewerken niet anders dan als gewone uit
gaven knnnen worden aangemerkt, die geenszins 

door leeningen of andere buitengewone middelen 
maar uit de gewone inkomsten behooren te worilen 

bestreden, en dat onder bedoeld onderhoud ook 
valt eene vernieuwing van bestrating, waaraan 

zich van tijd tot tijd nu eens in het eene dan 

weer in het andere gedeelte der gemeente de 

behoefte doet ge1'oelen; 
dat het hier niet geldt de uitvoering van een 

algemeen, de geheele gemeentekom omvattend 
plan van straatvernieuwing, welke ten gevolge 

zou hebben, dat voor eene lange reeks van jaren 
aan dat. onderwerp geene of geene noemenswaar
dige kosten behoeven te worden besteed, maar 
dat het hier betreft eene verbetering van enkele 
. traten, waarvan de kosten niet door middel eener 

leening over tal van jaren • bebooren te wordeu 

verdeeld, daar in l'olgende jaren weer andere 

straten wellicht vernieuwing zullen behoeveli en 
uitgaven van denzelfden aard zullen vereiscben; 

dat derhalve onder art. 29 der uitgaven in de 
gemeentebegrooting van Stad-Almelo, voor het 
dienstjaar 1890, uitgaven voorkomen, die niet 
anders dan als gewone uitgaven zijn te beschouwen , 

welke uitgaven bij die begrooting niet door ge

wone middelen zijn gedekt; 
dat Gedeputeerde Staten van Overijssel mitsdien 

te recht hunne goedkeuring aan die begrooting 

hebben onthouden; 
Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Stbl. n°. 85); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel het daartegen 
door den gemeenteraad vau Stad-Almelo ingesteld 
beroep te verklaren ongegrond. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 21 April 1890. 

(get.) WILLEM. 
De :/Jfinister van Binnenlandsclze Zaken , 

(get.) DE SAVORNIN LOH?JAN. 

22 Ápril 1890. BESLUIT, tot vernietiging van 
de door den raad der gemeente Velp op 

2 December 1889 vastgestelde verordening 

op het rijden met rij wielen of zoogenaanide 

vélocipèdes op de openbare wegen en voet
paden in die gemeente. S. 7 5. 

Wr.r WILLEl\1 III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zakeu, van 14 Maart 1890, n°. 921, 

afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
van de door den raad der gemeente f' etp op 

2 December 1889 vastgestelde verordening op het 
rijden met rijwielen of zoogenaamde véloci1ièdes 

op de openbare wegen en voetpaden in di~ gemeente; 

Overwegende, dat bij die verordening regelen 

zijn vastgesteld betreffend hetzelfde onderwerp 

waaromtrent de derde afdeeling der provinciale 
politieverordening op het gebruik der openbare 

wegen in de provincie Noordbrabant, dd. 4 No 
vember 1881 \Pi-ovinciaal blad 1882, n°. 8), 
regelen bevat; 

dat voorschreven plaatselijke verordening der
halve getreden is in hetgeen door evengenoemde 

provinciale verordening van algemeen provinciaal 

belang is verklaard en mitsdien in strijd is met 
art. 150 iler gemeentewet; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet; 
Gehoord den Raad van State (advies van den 

8 April 1890, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van 19 April 1890, 
afdeeling Binnenlandscb. Bestuur, n°. 1595; 

Hebben goedgevonden en verstaan, voormelde 

verordening der gemeente Velp, wegens strijd met 
de wet, te v era ietigen . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met cle uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad l(ep laatst en aan den Raad van 
State in afschrift medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 22sten April 1890. 

(get.) WILLEM. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) Dis SAVO&NIN LOBMAN. 

(Uitgeg. 26 Ápril 1890.) 
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23 Àprit 1890. M1ss1vE rnn den Minister van 

Financiën aan de Commissarissen des Konings 

in de provinciën, betreffende het verleenen 

van vergunning tot aanleg van stoom- of 
paardentramwegen in verbinding met het 
buitenlanu. 

In den laatsten tijd is meermalen door provin
ciale besturen vergunning verleend om stoom- of 

paarJentramwegen aan te leggen die op het buiten

land uitloopen. Het bestuur der belastingen is 
rechtstreeks en zeer nauw bij de exploitatie van 

de rgelijke tramdiensten betrokken, wegens de maat
regelen, noodig tot verzekering van de invoerrechten 
en accijnzen der goederen, welke daarmede worden 

i ngernerd of door passagiers worden medegebracht. 

Het is b. v. uit dit oogpunt een vraag van ge
wicht niet alleen waar de grens zal worden bereikt 

of overschreden, maar ook boe de loop van den 
weg in de nabijheid van de grens zal zijn. Strookt 

de aanleg in dit of in andere opzichten niet met 

de eischen, welke in het belang van het douane 
toezicht gesteld moeten worden, dan zou het be
stuur der belastingen bij het in exploitatie brengen 

van den weg wellicht beiwaar moeten maken om 

dien voor den invoer met het nieuwe vervoermiddel 

open te stellen. 
Het 1s daarom ook in het belang van den 

concessie-aanvrager wenschelijk dat die niet worde 

verleend alvorens het Departement van Financiën 

in de gelegenheid gesteld is zijne bezwaren of op
merkingen kenbaar te maken. Hetzelfde geldt 
voor 't geval dat aanvragen van dien aard mochten 
worden gedaan, waaromtrent door gemeentebesturen 
kan worden beslist. 

Aangenaam zal het mij zijn dat voortaan in 
uwe provincie in voorkomende gevallen in dien 

zin worde gehandeld, waartoe ik de vrijheid neem 
nwe tusschenkomst in te roepen, terwijl ik mij 

voor mededeeling van het hier aan te geven gevolg 
aanbevolen houde. · 

(get.) 
De Minister van Financien, 

GODIN DE BEAUFORT. 

24/29 Àprit 1890. M1ss1vE van de Ministers 
van Oorlog en J nstitie aan · den Commissaris 

des Konings in Gelderland, betreffende aan
vraag van marechaussée enz. 

In deze missive komt o. a. het. volgende voor : 
Hoezeer (toch) de marechaussée feitelijk deel 

uitmaakt van de gewapende macht, zou eene 
toepassing van het bepaalde in art. 15· der instructie 

voor de Commissarissen des Konings in de provin-

men or van art. 184 der gemeentewet, in dien 

zin dat personeel van dat wapen werd gerequireerd 

zonder voorafgaand overleg met en goedkeuring 

van den betrokken procureur-ge~eraal fungeeren 
directeur van Rijkspolitie, tot ernstige moeilijk
heden aanleiding kunnen geven. 

Wanneer dus, in de gevallen als voren bedoe1d 
(verstoring der openbare rust en veiligheid) de 

Commissaris des Konings of de burgemeester de 
tegenwoordigheid van personeel der marechaussée 
of versterking daarvan wenschelijk acht, behoort 

dat personeel steeds te worden aangeyraagd aan 
den betrokken procurenr-geueraal, fungeerend di
r ecteur van Rijkspolitie. 

Voor zooveel de belangen der politie en der 

jnstitie het toelaten, zal alsdan aan zoodanige 
aanvraag op de meest doeltreffende en snelle wijze 
kunnen w~rden voldaan. 

Overigens blijft, ook bij aanwezigheid van mare
chaussée- in eene provincie of in eene gemeente , 
de bevoegdheid van den Commissaris des Konings, 

verleend bij het hiervoren aangehaald artikel zijner 

instructie en die van den burl(emeester, toegekend 
bij het mede aangehaald artikel der gemeentewet, 

om, in de daaromtrent aangewezen gevallen, ander 
krijgsvolk dan marechaussée op te vorderen, ge

heel onaangetast. 

Niettemin is het alleszins wenschclijk , dat het 
optreden van de militaire macht, dat wil zeggen 

van detachementen van het leger niet behoorende 
tot het wapen der Koninklijke marechaussée, be
perkt blijve tot gevallen van bepaalde en onver
mijdelijke noodzakelijkheid, en de uitbreiding van 
genoemd wapen iuet eene divisie voor den dienst 

in de noordelijke en oostelijke provinciën des Rijks, 
heeft dan ook mede ten doel de uitzending van 

zoodanige detachementen zooveel doenlijk te kunnen 

vermijden. 
Aangezien de marechaussée, door haar katakter 

en de wijze van haar optreden bij uitnemendheid 

geschikt is om verstoring der openbare orde te 
voorkomen en om, in gevallen van weinig ernstigen 

aard, eene uitbreiding van reeds aangevangen on

geregeldheden tegen te gaan , is het dan ook 
alleszins wenschelijk, voor zooveel met versterking 
van het gewone politietoezicht en met een gering 
aantal manschappen kan worden volstaan, op de 
hiervoren aangeduide wijze de hulp van de mare
chaussée in te roepen. Alleen daar waar die hnlp 
niet of niet voldoende kan worden verkregen of 

waar he( krachtdadig optreden der gewapende 

militaire macht "bepaaldelijk wordt gevorderd, of 
4* 
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eindelijk waar voorzien wordt dat de hulp van 
die macht, hetzij tot, voorkoming van ongeregeld

heden, hetzij tot herstel der openbare orde, niet 

kan worden ontbeerd, ga men over tot de op
vorderiog van ktijgsvolk als vorenbedoeld, waartoe 
de aanviaag, zoo eeoigszins mogelijk, steeds worde 

gericht - zoo noodig per telegram - tot den 
bevelhebber in de betrokken militaire afde!3ling. 

(Gemeentestem n•. 2016.) 

27 .&pril 1890. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent den vrijdom van den accijns op het 
zout ten behoeve van de zeevisscherijen. S. 76. 

Wu WILLEM ITI, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen M.inister van Fi
nanciën, van 10 April 1890, n°. 52, lnvoerrerhten 

en Accijnzen; 
Herzien Onze besluiten van 11 December 1857 

(Staatsblad n• . 124) eu 29 Mei 1880 (Staatsblad 
n•. 102) , houdende bepalingen omtrent den vrij

dom van den accijns op het zout ten ' behoeve 
van de zeevisscberijen; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

22 April 1890, n°. 17); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, dd. 25 April 1890, n•. 60, 
J nvoerrechten en accij azen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artikel. 

Met intrekking van artikel 2 van Ons voornoemd 

besluit van 29 Mei 1880 (Staatsblad n•. 102\ , 
wordt de tabel in art. 4 van Ons besluit van 
11 December 1857 (Staatsbladn°.124)vervangen 

door de volgende : 

Voor een kielschip. 
• bomschip 

Ruw zout. 

Kilogram. 

80.000 
50.000 

Geraffineerd 
zout. 

Kilogram. 

2750 
1400 

Onze Minister van Financiën is belast met ue 
nitvoering van dit besluit, 't welk iu het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezondeu aan den Raad rnn State. 

H et Loo, den 27sten April 1890. 
(get.) W I L L E M. 

JJeMin. van Financiën, (get.) GODIN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg_ l Mei 1890.) 

4 Mei 1890. BESLUlT, strekkende ter vervan 

ging der bestaande besluiten, uitgevaardigd 
krachtens artikel 1 der wet van 2ó Juli l 871 
(Staatsblad n•. 91), " houdende regeling van 

de bevoegdheid der consulaire ambtenaren 

tot het opmaken van burgerlijke akten, en 
van de consnlaire regtsrnagt_" S. 77. 

WIJ_ WILLEM lil, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Bui
tenlandsche Zaken, van den 26sten l<'ebruari 1889, 
n•. 2003 , l ste afdeeling, eu van Justitie, van 
dezelfJe dagteekening, n•. 92, 1 ste afdeeling; 

Overwegende , dat de artikelen 2, 3, 4 en 5 
van Ons besluit van 9 Maart 1876 (Staaatsblad 
n• . 50), aangevuld bij Ons besluit van 7 Mei 1878 

(Staatsblad n•. 42) , wijziging en nadere aanvulling 
behoeven ; 

Overwegende verder, dat artikel 1 van Ons 

hierboven in de eerste plaats aangehaald besluit 
en artikel 1 van Ons besluit van 19 September 1872 
(Staatsblad n°. 'J3) niet behoeven bestendigd te 
worden; 

Overwegende ten slotte, dat het mitsdien wen

schelijk is laatstgenoemde bepalingen in te trekken; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

16den Juli 1889, n°. 14) ; 
Gelet op het nader rapport van Ooze Ministers 

voornoemd, van den 19den April 1890, u•. :3056, 
1 ste afdeeling, en van den 26sten April 1890, 
n°. 114, lste afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Ax:t. 1. Artikel l van Ons besluit van den l 9den 

September 1872 (Staatsblad n° . 93), alsmede 
Onze besluiten van 9 Maart 1876 (Staatsblad 
n•. 50) en van 7 Mei 1878 (Staatsblad n•. 42) 
worden ingetrokken. 

Art. 2. Aan de na te noemen consulaire ambte

naren wordt, binnen het daarbij vermelde ressort, 
toegekend de bevoegdheid tot het uit9efenen van 
rechtsmacht. 

EUROPA.. 

Turkije 
1. Aan den consul te Salonika (ressort de vi

layets Kossova, Monastir en Salonika). 
2. Aan den _con,ul te Constantinopel (ressort 

Bulgarije, Oost-Rumelië, de . vilayets Adrianopel 
en Constantinopel ; 

AzlË. 

(behoort bij bovenstaand ressort) 
alsmede de vilayets Angora, Hudavendighiar, 

Karassi, Ka3tamuni, Sywas en Trebizonde). 

3. Aan den consul -generaal te B eyr,ith (ressort 
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de vilayets Aleppo en de Libanon, Beyruth, het 
Mutessaraflik van J erusalem en Syrië). 

4. Aan den consul te Djeddak (ressort Djeddah). 
5. Aan den consul te Smyrna (ressort de vilayets 

Adana, Aïdin, de eilanden van den Archipel, Creta, 
Ili, Konian, Kozan en het vorstendom Samos). 

China. 

6. Aan den consul te Ámoy (ressort Amoy, Foo
chow, het eiland Formosa en s;atow). 

7. Aan den consul te Canton (ressort Canton, 
het eiland Haï-Nan en Pakoï). 

8. Aan den consul te ('kefoo (ressort Chefoo, 
New-Chwang, Peking, Taku en Tientsin). 

9. Aan den consul te Skangaï (ressort Shangaï en 
de havens aan de Yangtjerivier: Ningpo en Wenchow). 

Japan. 

10. Aan den consul te Hiogo (ressort het eiland 
Hondo of Nippon, voor het gedeelte gelegen be
westen de Departementen (ken) Karuzawa, Gifu, 
Aichi en Tsu, alsmede de eilanden Shikoku, Awaji 
en Oki, en de bij deze gelegen eilandjes). 

11. Aan den consul te Nagasaki (ressort de 
eilanden Kiushiu, Iki en Isnshima en de hij deze 
gelegen eilandjes, alsmede de Liu-Kiu eilanden): 

12. Aan den consul te Yokohama (ressort de 
eilanden J esso en de K urilen en, van het eiland 
Houdo of Nippon, het oostelijk deel, bestaande 
uit de departementen (ken) Kanazawa, Gifu, Aichi 
en Tsu en die, welke ten oosten van deze zijn 
gelegen, benevens het eiland Sado en de daarb\i 
liggende, alsmede de eilandengroep Boain). 

Siam. 

13. Aan den consul te Bangkok (ressort het 
Koninkrijk Siam). 

AFRIKA. 

Egypte. (Noord- en Oostkust.) 
14. Aan den consul te Álexandrië (ressort Alex

andrië, Damanhour en Tantah). 

15. Aan den consul te Caïro (ressort Caïro, He
Jouan, Kaliub en Zagazig). 

16. Aan den consul te · Port-Saïd (ressort Da
miate, I smaïlia, Mansourah, Port-Saïd en Suez). 

'11ripoli (in Barbarije). (Noord- en Oostkust .) 
17. Aan den consul te Tripoli (ressort het 

regentschap Tripoli). 
Art. 3 . Aan de na te noemen consulaire ambte

naren. wordt, binnen het daarbij vermelde ressort, 
toegekend de bevoegdheid tot het opmaken van akten 
van den burgerlijken stand. 

EUROPA. 

Griekenland. 
1. Aan den consul-generaal te .J.tkene (ressort 

de nornarchieën: Acarnanië en Aetolië, Arcadië, 

Argolis en Corinthe, Attica en Boeotië, Euboea , 
Laconië, Messenië , Phiotis en Phocis en de pro
vincie Thessalië). 

2. Aan den consul te Corfu (ressort de nomar
chie Corfu en de provincie Epirus). 

3. Aan den consul te Zante (ressort de nomar
chieën Achaje en Elis, Cephalonia en Zante). 

4. Aan den consul te Syra (ressort de nomar
chie Cycladen). 

Portugal. 

5. Aan den consul-genneraal te Liuabon (ressort 
het Koninkrijk Portugal). 

Rusland. 

6. Aan den consul te .J.rckangel (ressort het 
go\lvernement Archangel). 

7. Aan den consul te Helsingfors (ressort het 
Groot-Vorstendom Finland). 

8. Aan den ronsul te Moscou (ressort de Gou
vernemen ten Jaroslaw, Kaluga, Kazan, Kastro
ma, Kursk, Mohilen , Moscou, Nishny-Novgorod, 
Orel, Oren burg, Pensa, Perm, Riasan, Samara, 
Saratow, Simbirsk, Smolensk, Tambow, Tcherni
gow, Tuin, Twer, Ufa, het land der Uralische 
Kozakken, Viatka, Wladimir en Woronesch). 

9. Aan den consul te Narva (ressort van het 
Gouvernement Esthland, het arrondissement Wier
land en, van het Gouvernement St. Petersburg, 
de arrondissementen N arva en Gdow). 

10. Aan den consul te Odessa (ressort de Gou
vernementen Astrakan , Bessarabië , Charkow, 
Cherson, het land der Donsche Kozakken, J eka
terinoslaw, Kiew, het land der Kirgiezenhorden, 
Krim, Podolië, Polltawa, Taurië en Transkaukasië). 

11. Aan den consul te Pernau (ressort van het 
Gouvernement Estbland, de arrondissementen Har
ried, J erwen en Wieck en, van het Gouvernement 
Lijfland, de arrondissementen Dorpat, Fellin, het 
eiland Oesel, Pernau, Walk, Werro en Wolmar). 

12. Aan den consul te St. Petersburg (ressort 

de Gouvernementen Nowgorod, Olonetz, Pskow, 
Wologda en, van het Gouvernement St. Petersburg, 
de arrondissementen Jamburg, Ladoga, Luga No
waïa, Peterhof, St . Petersburg, Schlüsselburg en 
Tsar koë- Selo). 

13. Ann den consul te Riga (ressort de Gouver
nementen Koerland, Kowno, Witebsk en, van het 
Gouvernement Lijfland, de arrondissementen Riga 
en Wenden). 

14. Aan den consul te Warschau (ressort het 
Koninkrijk Polen, benevens de Gouvernementen 
Grodno, Minsk, Wilna en Wolhynië). 
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'l'ttrkije. 
15. Aan den consul te Salonika (ressort de vi

layets Kossova, Monastir en Salonika). 
16. Aan den consul te Constantinopet (ressort 

Bulgarije, Oost-Rumelië, de vilayets Adrianopel en 

Constantinopel; 
AZIË. 

(behoort bij bovenstaand ressort) 
alsmede de vilayets Angora, H udavendighiar, 

Karassi en Kastamuni). 
17. Aan den consul te Trebizonde (ressort de 

vilayets Sywas en Trebizonde). 
18. Aan den consul-generaal te Beyrutl, (res

s?rt de vilayets Aleppo en de Libanon, Beyrntb, 
het Mutessaraflik vau Jerusalem en Syrië). 

19. Aan den consul te Djedda!, (ressort Djeddah). 
20. Aan den consul te Smyrna (ressort de vila

yets Adana, Aïdin, Creta, Ili, Konian, Kozan en 
het Vorstendom Samos). 

21. Aan den consul te Rkodus (ressort de 
eilanden van den Archipel). 

Britsche Bezittingen. 
22. Aan den consul te Áden (ressort Aden) . 

Okina. 
23. Aan den consul te Ámoy (ressort Amoy). 
24. Aan den consul te Foochow (ressort Foocbow) . 
25. Aan den consul te Swatow (ressort Swatow). 

26. Aan den consul te Tamsui (ressort de noor
delijke helft van het eiland Formosa). 

27. Aan den consul te Taiwanfoo (ressort de 
zuidelijke helft van het eiland Formosa). 

28. Aan den consul · te Oanton (ressort Cantou, 
het eiland Haï-Nan en Pakoï). 

29. Aan den consul te Ohefoo (ressort Chefoo). 
30. Aan den consul te New-Okwang (ressort 

New-Chwang). 
ill. Aan den consul te Tientsin (ressort Peking, 

Takn en Tientsin). 

32. Aan den consul te Shangaï (ressort Shangaï 
en de havens aan de Yangtje rivier). 

33. Aan den consul te Ningpo (ressort Ningpo 
en Wencbow). 

J apan. 
34. Aan den consul te Hiogo (ressort het eiland 

Hondo of Nippon, voor het gedeelte gelegen be
westen de departementen (ken) K anazawa, Gifu, 
Aichi en Tsu, alsmede de eilanden Shikoku, Awaji 
en Oki, en de bij deze gelegen eilandjes) . 

35. Aan den consul te Nagasaki (ressort de 
eilanden Kiushiu, !ki en Isushima en de bij deze 
gelegen eilandjes, alsmede de Liu-Kiu eilanden). 

36. Aan den consul te Yokohama (ressort de 

eilanden J esso en de Kurilen en, van het eiland 
Hondo of Nippon, het ooste1ijk deel, bestaande 
uit de departementen (ken) Kanazawa, Gifu, Aichi 
en Tsu en die, welke ten oosten va11 deze zijn 
gelegen, benevens het eiland Sado en de daarbij 

liggende, alsmeJe de eilandengroep Bonin). 
Siam. 

37 . Aan den consul te Bangkok ressort het Ko
ninkrijk Siam). · 

AFRIKA. 

Egypte. ( roord- en Oostkust.) 
38. Aan den consul te Ále:wndrië (ressort Alex

andrië, Damanhour en Tantah). 

39. Aan den consul te Caïro (ressort Caïro, 
Helouan, Kaliub en Zagazig) . 

40. Aan den consul te Port-Saïd (ressor t Da 
miate, Ismaïlia, Mansourah en Port-Saïd). 

41 . Aan den vice-consul te Suez (ressort Suez) . 
Portugeesche bezittingen. (Noord- en Oostkust.) 

42. Aan den consul te Quilimane (ressort het 
stroomgebied van den Zambezi). 

Tripoli .(in Barbarye). (Noord- en Oostkust.) 
42. Aan den consul te T,·ipoti (ressort het regent 

schap Tripoli met uitzondering van het landschap 
Barka). 

44. Aan den consulairen agent te Bengazi (res
sort het landschap Barka). 

Britsche bezittingen. (Westkust.) 
45. Aan den consulairen agent te Elmina (res

sort de Britsche bezittingen ter kuste van Guinea) . 
Congo-Staat. - Franse/ie en Portugeescke 

bezittingen. (Westkust.) 
46 . Aan den consul te Banana (ressort de Cougo

staat, de Portugeesche bezittingen in Neder-Guinea, 
ten noorden van de Cone;o-rivier, en de Fransche 
bezittingen in Neder-Guinea tot aan de Sette-rivier). 

47. Aan den consul te St. Paut de Loanda 
(ressort de Portngeesche bezittingen in Neder
Guinea ten zuiden van de Congo-rivier). 

Liberia. (Westkust.) 
48. Aan den consul te Monrovia (ressort de 

Republiek Liberia) . 

AMERIKA. 

(Noord-Ámerika.) 
49. Aan den consul-generaal te New -York (res

sort de Vereenigde Staten van Amerika, met uit
zondering van Californië, N evada, Oregon en den 
Staat Washington). 

50. Aan den consul te San .Fi·ancisco (ressort 
Californië, N ~vada, Oregon en Je Staat Was
hington). 

1 
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(Ántillen.) 

Dominikaansche Rep11bliek. 

51. Aan den consul te St . . Domingo (ressort de 
Dominikaansche Republiek). 

Haï ti. 

52. Aan den consul-generaal te Port au Prince 
(ressort de Republiek Haïti). 

Spaansche Bezittingen. 

53 . Aan den vice-cousnl ie Oardenas (ressort 
Cardenas). 

54. Aan den vice-consul te Cienfuegos (ressort 

Cienfurgos). 
55 . Aan den consul te Havana!, (ressort Havanah). 
56. Aan den vice-consul te St. Jago da Cuba 

(ressort St. Jago <la Cuba). · 

57. Aan den consul te San J iian (ressort het 
eiland Porto-Rico). 

( Centi-aal- en Z,tid-Ámerika.) 

Ái"gentijnsche Repzebliek. 
58. Aan den consul te Buenos-Ày1·es (ressort 

de Argentijnsche Republiek). 
Brazilië. 

59. Aan den vice-consul te Á1·acaju (ressort de 

provincie Sergipe). 
60. Aan den vice-consul te Bahia (ressort de 

provincie Bahia) 
61. Aan den vice-consul te Ceara (ressort de 

provincie Ceara). 
62. Aan den vice-consul te Desterro (ressort 

de provincie St. Catharina). 

63. Aan den vice-consul te Maranháo (ressort 
de provincie M aranh&o). 

64. Aan den vice-consu l te 111aceyo (ressort de 
provincie Alagoas). 

65. Aan den vice-consul te Para (ressort de 
provincie Para). 

66. Aan den vice-consnl te Parahyba (ressort 

de provincie Parahyba. 
67. Aau den vice-consul te P _aranagiea (ressort 

de provincie Parnna). 

68. Aan den consul te Pm·nambuco (ressort de 
provincie Pernambuco). 

69. Aan den consul -generaal te Rio de Janeiro 
(ressort de provincie en de hoofdstad Rio de Ja

neiro, het Municipio Neutro en de provincie 
Minas Geraes). 

70. Aan den consul te Rio Grande do Sul (res
sort de provincie Rio Grande do Sul). 

71. Aan den vice-consul te Santos (ressort de 

provinrie Sao Panlo). 
72. Aan den vice-consul te Victoria (ressort de 

provincie Espirito Santo). 

Bolivia. 

73. Aan den consul te La Paz (ressort de 

Republiek Bolivia). 
Columbia en Costa-Rica. 

74. Aan den consul-generaal te Baranqzeilla 
(ressort, van den Staat Bolihr, de provinciën 

Baranquilla, Sabonalarga, Magangué, Mompox en 
Carmen). 

75. Aan deu consul te Bogota (ressort de staat 

Cundinamarca). 
76. Aan den vice-consul te Carthagena (ressort, 

van den Staat Bolivar, de provinciën Carthagena, 
Sincelejo, Corozal, Chinu en Lorica). 

77. Aan den vice-consul te St. Martha (ressort, 
van den Staat Magdalena, de provinciën St. Martha, 
Teneriffe en Banco). 

78. Aan den consul te Panama (ressort de Staat 
Panama en de Republiek Costa-Rica). 

79. Aan den vice-consul te Rio Hacha (ressort, 
van den Staat Magdalena, de provinciën Padilla 
en Valle de Upar). 

Ecuador. 

80. Aan den consul te Guayaquil (ressort de 
Republiek Ecuador). 

Peru. 
81. Aan den consul-generaal te Lima (ressort 

de Republiek Peru). 

Drngu,ay. 

82. Aan den consul te Montevideo (ressort de 

Republiek Uruguay). 

AusTRALtil EN ÜCEAN!ii. 

Hawaiï-eilanden. 
83. Aan den consul te Honololtt (ressort de Ha

waiï-eilanden). 
Art. 4. Aan de na te noemen consulaire ambte

naren wordt, binnen het daarbij vermelde ressort, 
toegekend de bevoegdheid tot het opmaken van 
andere burgerlijke akten. 

EUROPA, 

Griekenland. 
1. Aan den consul-generaal ·te Àthene (ressort 

de nomarchieën : Acarnanië en Aetolië, Arcadië, 
Argolis en Corinthe, Attica en .Boeotië, Euboea, 

Laconië, Messenië, Phiotis en Phocis en de pro
vincie Thessalië). 

2. Aan den consul te Corfu (ressort de nomar
chie Corfu en de provincie Epirus). 

3. Aan den consul te Zante (ressort de nomar

chieën Achaje en Elis, Cephalonia en Zante). 
4. Aan den consul te Syra (ressort de nomar

chie Cycladen). 
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Groot-Brittannië en I erland. 
5. Aan den consul-generaal te Londen (ressort. 

het Koninkrijk Groot-Brittannië en Ierlaud). 
T11rkije. 

6. Aan den consul te Salonika (ressort de viJa. 

yets Kossova, Monastir en Salonika). 

7. Aan den consul te Constantinopel (ressort 

Bulgarije, Oost-Rumelië, de vialyets Adrianopel 
en Constantinopel: 

AZIË. 

(behoort bij bovenstaaud ressort) 
alsmede de vilayets Angora, Hudavendighiar, 

Karassi en Kastamuni). 
8, Aan den consul te Trebizonde (ressort de 

vilayets Sywas en Trebizonde). 
9. Aan den consul-generaal te B eytut!t (ressort 

de vilayets Aleppo en de Libanon, Beyruth, het 

Mutessaratlik van J erusalem en Syrië). 
l 0. Aan den consul te Djeddah (ressort Djeddah). 

11. Aan den consul te Smyrna (ressort de vi

layets Adana, Aïdin, Creta, Jli, Kouian, Kozan 

en ·het Vorstendom Samos). 
12. Aan den consul te R!todiw1 (ressort de ei• 

landen van den Archipel). 
Britsche Bezittingen. 

13. Aan den consul te Aden (ressort Aden). 

China. 
14. Aan den consul te Amoy \ressort Aruoy). 
15 . Aan den consul te Foochow (ressort Foochow). 

16: Aan den consul te Swatow (ressort Swatow). 

17. Aan den consul te Tamsui (ressort de noor• 

delijke helft van het eiland Formosa). 
18. Aan den consul te Taiwanfoo (ressort de 

znidelijke helft van het eiland Formosa) . 
19. Aan den cousul te Canton (ressort Can ton, 

het eiland Haï-Nan eu l'akoï). 

20 . Aan den consul te C!tefoo (ressort Chefoo). 
21. Aan den consul te New-Chwang (re$sort 

N ew-Ch wang). 
22. Aan den consul te Tientsin (ressort Peking, 

Taku en Tientsin). 
23 . Aan den consul te Shangaï (ressort Shangaï 

en de havens aan de Yangtje rivier). 
24. Aan den consul te Ningpo (ressort Ningpo 

en Wenchow). 

Japan. 
25. Aan den consuJ te Hiogo (ressort ~et eiland 

Hondo of Nippon, voor het gedeelte gelegen be
westen de departementen (ken) Kanazawa, Gifn, 
Aichi en Tsu, alsmede de eilanden Shikoku, Awaji 
en Oki, en de bij deze gelegen eilandjes). 

26. Aan den consul te Nagasaki (ressort de 

eilanden Kiushiu , Iki en lsushima en de bij deze 

gelegen eilandjes, alsmede de Liu-Kiu eilanden. 
27. Aan den consul te Yokohama (ressort de 

eilanden J esso en de Kurilen en, van het eiland 

Hondo of Nippon, het oostelijk deel, bestaande 
uit de departementen (ken) Kanazawa, Gifu, Aichi 
en Tsu en die, welke ten oosten van deze zijn 

gelegen , benevens het eiland Sado en de daarbij 

liggende, alsmede de eilandengroep Bonin). 
Siam. 

28. Aan den consul te Bangkok (ressort het 
Koninkrijk Siam). 

AFRIKA. 

Egypte. (Noord- en Oostkust.) 
29. Aan den consul te Alexandrië (ressort Alex• 

andrië, LJamanhour en Tantah). 

30. Aan den consul te Caïro (ressort Caïro, 
Helouan, Kalinb en Zagazig). 

31. Aan den consul te Port-Saïd (ressort Dami• 

ate, I smaïlia, Mansourah en Port Saïd). 

32. Aan den vice-consul te Suez (ressort Suez). 
Portugeesche bezittingen. (Noord- en Oostkust.) 

33. Aan tl.en consul te Q11ilimane (ressort het 
stroomgebied van den Zambezi). 

Tripoli (in Barbarije) . (Noord- en Oostkust.) 

34. Aan den consul te Tripobi (ressort het regent
schap Tri poli met uitzondering van het landschap 
Barka). 

l!5 . Aan den consulairen agent te Bengazi (res• 
sort het landschap Barka). 

Britsc!te bezittingen. (Westkust.) 

36. Aan den consulairen agent te Elmina (res

sort de Britsche bezittingen ter kuste van Guinea). 
Liberia. (Westkust.) 

37. Aan den consul te Monr0via (ressort de 
Republiek Liberia). 

AMERIKA 

(Noord-Amerika). 
38. Aan den consul te Baltimore (ressort Mary• 

land en West• Virginië). 

ll9 . Aan den consul te Boaton (ressort Maine, 
Massachussets , New-Hampshire, Rhode-Island en 
Vermant). 

40. Aan den cons,n te Charleston (ressort Noord. 
en Zuid-Carolina). 

41. Aan den consul te Chicago (ressort Noord• 
en Zuid- Dakotah, ldaho, Illinois, Montana, N e• 
braska, Wisr.onsin en Wyoming). 

42. Aan den consul te Oincinnati (ressort In• 
diana, Kentucky, Ohio en Tennessee). 

43. Aan den consul te Galveston (ressort Texas). 
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44. Aan den vice-consul te Gi·and-Rapids (res

sort Michigan). 

45. Aan den consul te St. Loz,is (ressort Ar

kansas, Arizona, Colorado, lowa, Kansas, Mis
souri, New-Mexico en Utah). 

46. Aan de vice-consul te Mobile (ressort Ala

bama). 
47 . Aan den consul te New-Orleans (ressort 

;Louisiana). 

4S. aan den consul-generaal te New-Y ark (res

sort Connecticut, New-Yersey en New- York) . 
49. Aan den vice-consul te Norfolk (ressort 

Virginia). 
50. Aan den vice-consul te St. Paul (ressort 

Minn esota). 

51 Aan den vice-consul te Pe11sacola (ressort 

Florida). 

52. Aan den consul te P hiladelphia (ressort 

Delaware en Pensylvanië). 
5:l. Aan den consul te San Francisco (ressort Cali

fornië, Nevada, Oregon en de Staat Washington) . 

54. Aan den consul te Sava11nah (ressort Georgië). 

55 . Aan den vice-consul te Sieldsboro (ressort 

Mississippi) . 
56. Aan den vice-consul te Washington (res• 

sort district Columbia). 
(Ántitten.) 

Dominicaansche Republiek. 

57. Aan den consul te St. Domingo (ressort de 
Dominikaansche Republiek). 

Haïti. 
58 . . Aan den con~nl-generaal te Port au Prince 

(ressort de Republiek Haïti). 

Spaansche bezittingen. 
59. Aan den vice-consul te Cardenas (ressort 

Carrlenas). 
60. Aan den vice-consul te Cienfi,egos (ressort 

Cienfuegos). 
61. Aan den consul te Havanah (ressort Havanah). 

62. Aan den vice-consul te 5t. Jago da Cuba 
(ressort St. J ago da Cuba). 

63 . Aan den consul te San Juan (ressort het 

eiland Porto-Rico). 

( Centraal- en Zuid-Á.11Jerika.) 

.J.rgentijnsche Republiek. 
64. Aan den consul te Buenos-Áyres (ressort de 

Argentijnsche Republiek) . 
Bolivia. 

65. Aan den consul te La Paz (ressort de Repu

bliek Bolivia). 
Colztmbia en Costa-Rica. 

66. Aan den consul-generaal te Baranquitta 

(ressort, van den Staat Boliva , de provinciën 

Baranquilla, Sabonalarga, Magangué, Mompox en 

Carmen). 

67. Aan den consul te Bogota (ressort de staat 
Cundinamarca). 

68. Aau den vice-consul te Garthagena (ressort, 
van den Staat Bolivar, de provinciën Carthagena, 
Sincelejo, Corozal, Chinn en Lorica). 

69 . Aan den vice-consul te St. Martha (ressort, 

van den Staat Magdalena, de provinciën St Martha, 
Teneriffe en Banco). 

70. Aan den consul te Panama (ressort de 
Staat Panama en de Republiek Costa-Rica). 

71. Aan den vice-consul te Rio Hacha (ressort, 
van den Staat Magdalena, de provinciën Padilla 
en Valle de Upar). 

Ecuador. 

72. Aan den consul te- Guayaquil (ressort de 
Republiek Ecuador). 

Uruguay . 

73. Aan den consul te Montevideo (resrnrt de 
Republiek Uruguay). 

AUSTRALIË EN Ü CEANIË, 

Britsche bezittingen. 

74 Aan Jen consul-generaal te Melbourne (res
sort de Britsche Koloniën in Australië, Nieuw
Zeeland en Tasmanië). 

Hawaiï-eilanden. 

75 . Aan den consul te Honototu (ressort de 
Hawaiï-eilanden). 

Art. 5. De consulaire ambtenaren, aan welke bij 

artikel 3 van dit besluit de bevoegdheid tot het 
opmaken van akten van den burgerlijken stand 

is toegekend, zijn bevoegd in 's Konings naam, 
uit hoofde van gewichtige redenen, dispensatie te 
verleenen van de tweede huwelijksafkondiging. 

De akte houdende de dispensatie wordt bewaard 

ter kanselarij van het consulaat. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken en 

van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem betreft , 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden ge!Jlaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 

Rekenkarne~. 

Het Loo, den 4den Mei 1890 . 
(f!et_) WILLEM. 

De llfinister van Buitenlandsche Zaken, 
{get.) HARTSEN. 

De Minister van Justitie , 
{get .) RUYS VAN BEER EN BROEK. 

(Uitgeg. 10 Juni 1890.) 
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9 Mei 1890. WET, tot regeling van · de pensi

sioenen der burgerlijke ambtenaren. S. 78. 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1888/89, n° . 70, 1-11; 

1889/90, n° 13, 1-7, 10-44. 
Handet. 2• Kamer 1889/90, bladz. 795, 796, 

798-875, 878-898, 987-992. 
Handel,. ie Kamer 1889/9tl, bladz. 351, 352, 

357-374, 383-386. 

Wr.r WILLEM. lil, ENZ •••. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

ingevolge at·t. 63 der Grondwet, de pensioenen 

der burgerlijke ambtenaren door de wet worden 

gerQgeld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. Ten laste van den Staat wordt pensioen 

verÎeend aan alle burgerlijke ambtenaren, onder 

de voorwaarden en naar de regelen bij deze wet 

bepaald. 

2 . Als burgerlijke ambtenaren worden beschouwd 

zij, die door of vanwege den Koning, door of 

vanwege eene der Kamers van de Staten-Generaal 

of door de Staten of de Gedeputeerde Staten der 

provinciën benoemd, van vaste aanstellingen zijn 

voorzien en wier wedden of belooningen uit de 

Staatsinkomsten gekweten worden, zoomede zij die 

bij de wet als burgerlijke ambtenaren zijn of zullen 

worden aangemerkt. 

Onder de ambtenaren in het voorgaan<le lid 

bedoeld , zijn niet begrepen zij, die in kerkelijke 

of militaire betrekkingen zijn geplaatst, de loodsen 

en de mindere geëmployeerden, werklieden en be

dienden, op daggeld werkzaam bij inrichtingen 

van 's Rijk• zee• en landmacht. 

3. Burgerlijke ambtenaren hebben, nà bekomen 

ontslag, recht op pensioen, wanneer zij : 

a. den ouderdom van vijf en zestig jaren ver
vuld hebben; 

ó. door eene der oorzaken in artikel 7 !it. ó 

vermeld, ziels- of lichaamsgebreken bekomen, die 

hen ongeschikt maken voor de verdere waarne

ming van hun ambt; 

c. nà tienjarigen di enst uit hoofde van ziels- of 
lichaamsgebreken, voor de waarneming van hun 
ambt ongeschikt zijn ; 

d. nà tienjarigen dienst, ten gevolge van de 

opheffing h unner betrekking of van eene nieuwe 

organisatie van het dienstvak waartoe zij behoor

den, ontslagen zijn, indien hun geen wachtgeld 

wordt toegelegd, het wachtgeld wordt ingetrokken 
of minder bedraagt clan het pensioen waarop zij 
volgens hno diensttijd aanspraak hebben. 

Gewezen bnrgerlijke ambtenaren, die den lande 

minstens tien jaren als zoodanig hebben gediend, 

hebben mede recht op pensioen in het geval, bij 

lit. a van dit artikel voorzien, en voorts wanneer 

zij ziels - of lichaamsgebreken bekomen, die hen 
ongeschikt maken voor de waarneming van eenig 

ambt als waaruit zij ontslagen ziju. 

4. Onafhankelijk van de voorwaarden bij het 

vorig artikel vermeld , hebben nà bekomen ontslag 

recht op pensioen : 

a. cle hoofden der Ministe rieele Departementen, 

in geval van aftreding of van overgang tot eene 

andere amhtsbetrekking; in het laatste geval be

houdens de bepaling van artikel 25; 

b. de leden van de Algemeene Rekenkamer en 

van de Rechterlijke Mach t, die op grond van 

ziels- of lichaamsgebreken overeetikomstig de daar

omtrent bestaande wettelijke voorschriften, uit hun 

ambt ontslagen worden; 

c. de consulaire ambtenaren, die als zoodanig 

veertig jaren hebben gediend, met dien verstande 

dat voor de berekening van dien diensttijd, elke 

acht maanden doorgebracht op de door Ons bij 

algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen 

posten, zu llen gelden voor één jaar; 

d. de ambtenaren bij den stenografischen dienst 

van de Kamers der Staten-Generaal, de ambte

naren voor den dienst der kantoren en lijnen van 

de Rijkstelegraaf, verificateurs, kommiezen-veri

ficateurs en kommiezen-ontvangers voor den dienst 

der invoerrechten en acc[inzen, opzichters van den 

waterstaat, opzichters en lichtwachters bij 's Rij ks 

kustverlichting , landmeters voor den velddienst, 

bewaarders in gevangenissen, veld wachters, deur

waarders, hoofdkommiezen eu kommiezen voor 

den dienst der belastingen , brieven bestellers, post

boden en voorts in 't algemeen alle andere zoo

danige ambtenaren van ondergeschikten rang bij 

den actieveu dienst als Joor Ons zullen worden 
aangewezen, indien zij den ouderdom van vijf en 

vijftig jaar bereikt en deu Staat minstens tien jaar 

in de gezegde betrekkingen gediend hebbenr 

5. In de gevallen, onder litt . c en aan het slot 
der laatste zinsnede van art. 3 vermeld, wordt 

tot het bew \j• der ongeschiktheid gevorderd eene 

met redenen omkleede schriftelijke .-erklaring van 

twee geneeskundigen. 

Deze geneeskundigen worden benoemd door den 

Minister, hoofd van bet Departement waaronder 
de belanghebbende behoort. 

lndieu de aauvraag tot benoeming geschiedt ten 
gevolge ian een door of namens de belanghebbende 

gedaan verzo~k of indien hem, ingevolge den uit-
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slag van het onderzoek, pensioen wordt toegelegd, 

worden de kosten van het onderzoek door hem 

gedragen. Indien hij clie niet dadelijk voldoet, 

worden zij door den Staat voorgeschoten en op 

hem verhaald. 

De belanghebbende, aan wien ingevolge den 

uitslag van het geneeskundig onderzoek geen pen

sioen wordt toegekend , is ,bevoegd een nienw 

onderzoek door twee andere geneeskunqigen te 

vorderen. Deze geneeskundigen zullen op aanvrage 

van het Departement van Algemeen Be3tuur waar

onder de belanghebbende behoort, worden benoemd 

en beëedigd door den kantonrechter van de woon

of verblijfplaats van den belanghebbende. 

De uit dit nader onderzoek voor tv loeiende kosten 

worden door den Staat gedragen. 

Alle stukken betreffende het onderzoek naar de 

ongeschiktheid van burgerlijke ambtenaren voor 

verderen dienst zijn vrij van zegel en worden 

gratis geregistreerd. 
6. Het pensioen der ambtenaren wordt voor 

ieder jaar dienst berekend op een zestigste deel 

van de middelsom over een jaar vau het bedrag , 

dat gedurende de laatste zestig maanden van den 

burgerlijkën dienst des ambtenaars, onvereenkomstig . 

artikel l::l, als grondslag voor de berekening van 

het pensioen moet gelden. 

Waar die maatstaf ontbreekt, wordt daartoe 

genomen de middelsom over het kortere tijd vak, 

gedurende hetwelk die grondslag moet gelden. 

Het pensioen kan noch het twee-àerde gedeelte ' 

dier middelsom, no.ch het bedrag van drie duizend 

gulden te boven gaan. 
7. Met afwijking van het bepaalde bij het vorig 

artikel, wordt het pensioen van: 

a. de hoofden der Ministerieele Departementen 

bepaald op een twaalfde deel hunner bezoldiging, 

voor ieder dienstjaar als zoodanig. 

Geldige diensten, door hen vroeger in andere 

burgerlijke betrekkingen bewezen, komen naar het 

voorschrift van het vorig artikel in berekening. 

Met betrekking tot alle overige diensten , vroeger 

door hen bewezen, komt voor elk dienstjaar in 

berekening een evenredig gedeelte van ·het volle 

pensioensbedrag, volgens de bepalingen voor die 

diensten gelilende op het oogenblik van aftreding. 
De bezoldiging als hoofd van een Ministerieel 

Departement genoten, komt bij deze berekeningen 

niet in aanmerking. 
Het pensioen voor den gezamenlijken diensttijd 

kan niet meer dan vier dnizend gulden bedragen; 

b. de ambtenaren die ziels - of lichaamsgebreken 

bekomen, die hen voor verdere 1Vaarneming van 

hnn ambt ongeschikt maken, bepaal,-! op ¼ van 

de micldelsom der wedue of belooning bij artikel 6 

bedoeld, behoudens het maximum van drie duizend 

gulden, mits die gebreken het 11:evolg zijn, hetzij 

van tegen heu in de uitoefening hunner dienst

verrichtingen of ter zake van die uitoefening ge 

pleegde gewelddadigheden, hetzij vau het volvoeren 

van diensten waarbij gevaar te voorzien was, hetzij 

van ongevallen bij het verrichten van diensten 

waarbij geen gevaar te voorzien was, indien het 

ongeval dat de gebreken veroorzaakte niet aan de 

schuld of aan de onvoorzichtigheid van den amb

tenaar te wij ten is. 

De aanspraak op het bij de vorige zinsnede 

bedoeld pensioen vervalt, indien een lan~er termijn 

dan van een jaar is verstreken tnsschen den dag 

waarop gebreken als bovenbedoelil bekomen zijn . 

en dien waarop de ambtenaar ontslagen wordt; 

c. de consulaire ambtenaren in dier voege ge

regeld dat bij de berekening van hun pensioen, 

elke acht maanden doorgebracht op de door Ons 

bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen 

posten, zullen gelden voor één jaar, behoudens 

de maxima bij de laatste zinsnede van het vorig 

artikel vermeld; 

d. de ambtenaren bedoeld bij artikel 3, litt. d, 
ingeval het. wachtgeld minder bedraagt dan het 

pensioen waarop zij volgens hun diensttijd aanspraak 
hebben, bepaald op een bedrag, gelijkstaande met 

het verschil tusschen laatstbedoeld pensioen en 

het wacht!(eld , dat zij genieten, behoudens de 

maxima bij de laatste zinsnede van het · vorig 

artikel vermeld. 

8. Alle recht op pensioen gaat verloren voor 

hem, die behalve in de gevallen bij de artike

len 3, litt. a, b en c, en 4 voorzien, ontslagen 

wordt op eigen verzoek , die bij rechterlijke uit

spraak van zijn ambt wordt ontzet , of die uit

hoofde van wangedrag, onzedelijkheid, verregaande 

achteloosheid of plichtverzuim uit zijne betrekking 

ontsla!(en wordt. 

9. Als diensttijd komt in aanmerking de tijd 

vóór en nà de invoering dezer wet in werkelijken 

dienst doorgebracht: 
a. in burgerlijke betrekkingen, die aanspraak 

geven op pensioen; 
b. in kerkelijke of militaire betrekkingen; 

in betrekkingen bij het loodswezen; 

in die als mindere geëmployeerde, werkman of 

bediende op daggeld werkzaam bij inrichtingen 

van 's Rijks zee- en landmacht; 
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in betrekkingen in de koloniën en bezittingen van 
het, l'tijk in andere werelddeelen; 

mits al die betrekkingen naar de daarvoor 

geldende regelen aanspraak geven op pensioen; 
c. in onbezoldigde burgerlijke betrekkingen, die 

aanspraak geven .op en onmiddellijk worden achter• 
volgd door latere benoeming tot eene bezoldigde 
betrekkiug ; mits tijdens het bekleeden der onbe• 

zoldigde betrekking de bijdrage, die bij de eerste 
beuoeming tot eeu bezoldigd ambt naar de bepa
lingen yan artikel 10 zou verschuldigd zijn, voor
uitbetaald of eene reu te daarvan, berekend tegen 

vier ten honderd in het jaar, voldaan worde; 
d als onderwijzer, bij eene openbare inrichting 

van onderwijs, krachtens eene vaste aanstelling 
van Ons, van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, van een provinciaal bestuur of gemeente

bestuu r ontvangen 
Als diensttijd komt mede in aanmerking de tijd 

gedurenàe welken het lidmaatschap van eene der 
beide Kamers van de Staten-Generaal is waarge

nomen door hem, die, tijdens de aanvaarding van 

dat lidmaatschap een der evengenoemde betrek
kingen bekleedeude, overeenkomstig de daaromtrent 

geldende bepalingen tijdelijk van de waarneming 
der door hem bekleede betrekking is ontheven. 

Voor hem, die, na om welke redenen ook ont
slagen te zijn , later wordt herplaatst, zijn de 
diensten vóór het ontslag, en die, nà de her

plaatsing bewezen , gelijkelijk geldig. 
Tijdelijke diensten, dieusten beneden den ouder

dom . van achttien jaren en die in bijzondere com
missiën bewezen , komen alleen in aanmerking 

voor zooverre dit bij de wet zal worden bepaald. 
Bij de berekening van het pensioen blijft buiten 

aanmerking i!e tijd met of buiten bezwaar van 
's Rijks schatkist met verlof doorgebracht, indien 
het verlof langer dan een jaar achtereenvolgens 
geduurd heeft. Wij behouden Ons nochtans voor 

om in gevallen waarin een langdurig verlof in 
's Rijks belang verleend worJt, te bepalen dat de 
tijd van dat verlof voor de berekeninl( van het 
pensioen wèl ia aanmerking zal komen. 

Mede blijven buiten aanmerking de diensten 
welke reeds met pensioen vergolden zijn. 

10. Behoudens de in art. 11 vermelde uit

zonderingen wordt door de burgerlijke ambtenaren, 
tot het bekomen van pensioen, de helft van het 
beloop hunner wedde of belooning over één jaar 

bijgedragen. Deze bijdragen worden onder de 
middelen tot dekking der Staatsuitgaven verant

woord. 

11. De bijdrage bij het voorgaande artikel be

doeld wordt, zoowel op Je door den ambtenaar 
bij de eerste aanstelling verkregen wedde als op 

elke latere verhooging daarvan, in de eerste vier 
jaren telkens tot een gelijlç gedeelte ingehouden. 

De bijdrage is niet verschuldigd door ambte
naren wier wedde of belooning niet meer dan 

\'Ïerhonderd gulden in het jaar bedraagt, en wordt 
zoo bij eerste aanstelling als bij latere verhooging, 
met zooveel verminderd als noodig is om de wedde 
of belooning door de heffing der bijdrage niet 
beneden de som van vierhonderd guldeu in het 

jaar te doen dalen. 
'l'en aanzien van ambtenaren die meer dan eene 

burgerlijke betrekking bekleeden, worden de voren

staande bepalingen op de aan elke betrekking ver
bonden wedde of belooning afzonderlijk toegepast. 

Voor de hoofden der Ministcrieele Departe
menten, wordt de bij art. 10 bepaalde bijdrage 

door eene doorloopende korting van vijf ten hon
derd 's jaars hunner wedde of belooning vervangen. 

12. Onder wedde of belooning worden verstaan 

alle inkomsten, die, hetzij onder de benaming 

van traktement of percentsgewijze beloo!1ing, hetzij 
van vaste emolumenten, aan de ambten of be
dieningen zijn verbonden, voor zooverre zij in den 

regel niet strekken tot vergoed in!( van onkosten, 
door de waarneming daarvan veroorzaakt. 

De vergoeding van kosten van vertegenwoordi
ging, toegekend aan diplomatieke en consulaire 
ambtenaren, bureelkosten, schadeloosstellingen en 

alle soortgelijke vergoedingen , belooningen voor 
de waa~neming van bijzondere commissiën, tijde 

lijke inkomsten of toevallige baten of voordeelen 
worden mitsdien niet als wedde of belooning be

schouwd. 
Daarentegen wordt het genot van vrije woning, 

huisvesting en voeding, voor zooverre dit invloed 
heeft op het bedrag der inkomsten, als wedde of 
belooning aangemerkt. 

Voor inkomsten die tevens strekken tot ver
goeding van onkosten door de waarneming der 
ambten of bedieningen veroorzaakt, kan niet meer 
dan een derde gedeelte afgetrokken worden om 
het zuiver bedrag der wedde of belooning te 

vinden. 
13. Hij de benoeming tot een ambt wordt de 

som bepaald , die tot gro_ndslag moet strekken zoo 
voor de berekening van de overeenkomstig het 
bepaalde bij artikel 10 verschuldigde bijdrage als 

voor de latere regeling van het pensioen. 
Bij elke verandering van belooning wordt de 
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grondslag van het pensioen opnieuw geregeld of 

bevestigd. 

In geval van vermiudering vau beloonin!! wordt 

de vroegere 1;;ondslag, behoudens de daaraan ver

bonden verplichtingen, bevestigd, tenzij de belang

hebbende· het tegendeel verkiezen mocht, en daar

van binnen twee maanden nadat die vermindering 

hem kenbaar is gemankt, aangifte doet. In het 

laatste geval wordt de bijdrage , welke nog ver

schuldigd mocht zijn, in verband met de ver

mindering gewijzigd. De vermindering van den 

grondslag gaat echter niet verder dan tot de som, 

die op het tijdstip van ingang der vermindering 

reeds wegens bijdrage moest zijn aangezuiverd. 

Voor gewezen hoofden van Ministerieele De

partementen kan, in het geval bij het voorgaande 

lid voorzien, de bevestiging van een vroegeren 

grondslag alleen plaats hebben tot het bedrag van 

dien, welke verbonden is geweest aan de betrek

king die zij vóór de optreding als hoofd van een 

Miuiste,·ieel Departement mochten bekleed hebben. 

Indien zij vóór die optreding niet behoorden tot 

de bij deze wet bedoelde burgerlijke ambteuaren, 

worden zij met opzicht tot de bijdrage als nieuw 

aangestelde ambtenaren beschouwd 

Toevallige of tijdelijke vermeerdering of ver

minderin1; van de onzuivere opbrengst van percents

gewijze of andere veranderlijke belooningen, brengt 

geene wijziging van den eeos bepaaldeu grondslag 

te weeg. 
De groodslag wordt in de akten van aanstelling 

en bevordering of in het Koninklijk be~luit waarbij 

de wedil.e of belooning bepaaid is, vermeld. · 

Bekleedt eeo ambteoaar te ii;elijk meer dan eene 

betrekking, dan wordt in de akten van aanstelling 

en bevordering of in het Koninklijk besluit waarbij 

de wedde of belooniog bepaald is, voor elke be

trekking een afzonderlijke grondslag voor pensioen 

vermeld. 

14. Burgerlijke ambtenaren die zonder aan 

spraak op pensioen worden ontslagen, en zij die, 

met behond hunner hoedanigheid van ambtenaar, 

doch met stilstanJ van wedde, tijdelijk van de 

waarneming hunner betrekking worden ontheven, 

zijn, te r ekeneo van deo ingang van hun ontslag 

of van hu nne tijdelijke ontheffing, tot op het 
tijdstip hunner herplaatsing of van de weuerop

vatting hunner functi ën, vrijgesteld van de vol

doening der termijnen van bijdrage, die zij nog 

verschuldigd kunnen zijo. 

15. Zij, die nit een der bij artikel 9, sub b, 
c en d vermelde betrekkingen in een burgerlijk 

ambt overgaau, met uitzondering van hen die eene 

der bij art. 9, sub c bedoelde betrekkingen be

kleedende, de bij eene eerste benoeming ver

schuldigde bijdrage rnor pensioen vooruit betaald 

hebben, worden, ten opzichte van hunne bijdrage, 

als nieuw aangestelde ambtenaren beschouwd. 

16. Gewezen burgerlijke ambtenaren worden bij 

herplaatsing ten opzichte van hunne bijdrage, 

niet als nieuw aangestelde ambtenaren aangemerkt, 
behoudens hunne verplichting tot aanzuivering der , 

bijdrage, welke bij den ingang van hun ontslag 

of verlof kan zijn verschuldigd gebleven. 

Op de belanghebbenden bij het voorgaande lid 

bedoeld, met nitzonderi11g der burgerlijke gepen

sionneerden, is , ingeval de herplaatsiog op eene 

mindere dan de vroeger genoten belooning ge

schiedt , het derde lid van artikel l 3 van toe

passing. 

Gepeusio11neerdeo, wier pensioen uit de inkom

sten van den Staat of van zijne koloniën en be

zittingen in andere werelddeelen wordt gekweten , 

zijn bij herplaatsing in ecne burgerlijke betrekking 

van bijdrage vrijgesteld, indien hun pensioen het 

maximum bereikt, dat hun, naar de bepalingen 

dezer wet, kan worden toegekeod. 

17. Van de bijdragen overeenkomstig de voren

staande bepalingen verschuldigd of gekweten kan 

geene vrijstelliog of teruggave verleend worden 

dan aan hen die , vóór dat zij den Staat tien 

jaren gediend hebben, uit hoofde van ziels- of 

lichaamsgebreken uit hun post ontslagen worden. 

18. De pensioenen worden verleend op aanvrage 

van of vanwege de belanghebbenden. 

Die aanvrage moet, met overlegging van de 

voor de regeling van het pensioen benoodigde 

stukken, worden ingediend bij het llepartement 

van Algemeen Bestuur, onder hetwelk de ambte

naar het laatst werkzaam is geweest. 

Wanneer de aanvrage niet binnen één jaar nà 

het ontslag is ingediend, gaat het pensioen eerst 

in met het vierendeeljaars, volgende op dat waarin 

de aanvrage gedaan is. Is zij niet ingediend bin

nen vijf jaren nà het ontslag, dan is alle recht 

op pensioen verbeurd. 

Dezelfde regelen gelden voor aan vragen om ver

hooging van reeds toegekend pensioeo en voor de 
overlegging der stukken tot staving van het recht 

op die verhooging dienende, met dien verstande 
dat de termijnen van een jaar en vijf jaren dao 

beginnen te loopen van den dag, waarop het pen

sioen is toegekend. 

19. De pensioenen worden, op voordracht van 



70 9 MEI 18 90. 

het hoofd van het Departement van A ]gemeen 

Bestuur onder hetwelk de ambtenaar h.et laatst 
werkzaam is geweest en met medewerking van den 

Minister van Financiën, toegekend bij Konink

lijke besluiten, houdende vermelding van de gronden 

waarop ze verleend worden. 
Van deze besl uiten wordt in de Staatscourant 

opgave gedaan, voor zooveel betreft den naam 

van den gepensionneerde, het bedrag van het 
pensioen en de toepasselijke wetsbepaling. 

Bij de indiening .van de jnnrlijksche begrooting 

van Staatsuitgaven worden aan de Staten-Generaal 
overgelegd lijsten van de sedert de indiening der 
vorip:e begrooting verleende en vervallen pensioenen. 

Die lijsten wijzen aan: 
a . de namen der gepensionneerdeu; 
b. hun ouderdom, laatste dienstbetrekking en 

laatsten grondslag voor pensioen; 

c. de oorzaak van het gegeven ontslag; 

d. de artikelen der wet, krachtens welke het 
pensioen verleend is; 

e. het bedrag van het pensioen. 
20. De pensioenen worden in volle guldens 

verleend. 

o lcierdeelen van een gulden. komen daarbij voor 
een gulden in berekening. 

Zij gaan, behoudens de uitzonderingen in arti

kel 18 vermeld , in met den dag volgende op 
dien, waarop de wedde of belooning waarnaar zij 
berekend zijn, of het pensioen dat zij vervangen, 

is opgehouden. 

Behoudens het bepaalde bij artikel 24 worden 
zij uitbetaald tot het einde van het vierendeeljanrs, 
waarin zij door overlijden of om andere redenen 
ver.allen. 

21 . De termijnen van een pensioen, welke niet zijn 

ingevorderd binnen één jaar nà den eersten dag der 
betaalbaarstelling, worden niet meer uitbetaald. 

Is die invordering achterwege gebleven gedurende 

vijf achtereenvolgende jaren, dan is het pensioen 
vervallen. Bij Koninklijk besluit kunnen de be
langhebbenden die dit mochten verzoeken, in het 
geno ,•an hun ven·allen pensioen hersteld worden. 

Dat genot zal in het bierbedoeld geval ingaan 
met het vierendeeljaars, volgende op dat, waarin 
het verzoek gedaan is. 

22 . Hij , die tot gevangenisstraf van drie jaren 
. of zwaardere straf onherroepelijk is veroordeeld, 
mits van het tijdstip af, waarop die veroordeeling 
onherroepelijk is geworden, totdat hij de straf zal 
hebben ondergaan of daarvan kwijtschelding zal 
hebben bekomen, het genot van pensioen. 

Wij behouJen Ons voor, daartoe termen vind'en!te, 

i::edurende dien tijd over het pensioen van den 
veroordeelde ten behoeve van zijne vrouw of min

derjarige kinderen te beschikken. 
Het eerste lid van dit artikel geldt niet voor 

den veroordeelde, die voorwaardelijk in vrijheid 
is gesteld, gedurende den tijd, dat hij zich voor 

waardelijk in vrijheid bevindt. 
23 . Het pensioen vervalt, wanneer de belang

hebbende: 
a. naturalisatie in een vreemd land of vreemden 

adeldom aanneemt; 
b. buiten toestemming van den Koning zich in 

vreemden krijgsdienst begeeft, of een ordeteeken, 

titel, rang, waardigheid of openbare bediening 

aanneemt, welke door eene vreemde Regeering is 

verleend of opgedragen. 
24. Indien een burgerlijk gepensionneerde in

komsten of belooningen geniet uit de geldmiddelen 

van den Staat, van 's Rijks koloniën en bezittingen 
in andere werelddeelen of uit fondsen onder het 

beheer des Rijks geplaatst , in ·betrekkingen die 
ter begeving staan van het algemeen bestuur, dan 
wordt te dier zake, van den dag af waarop derge 
lijke in komsten of belooningen zijn ingegaan, eene 
korting op zijn pensioen toegepast. 

Die korting bedraagt: 

a. wegens eene bijkomende inkomst of belooning 
van minder dan zestienhonderd gulden : 

25 ten honderd vau de eerste / 600 dier in-
komst of belooniog; 

50 ten honderd van de volgende f 400; 
7 5 ten honderd van het overige; 
b. wegens ecne bijkomende inkomst of belooniug 

van zestienhonderd gulden of hooger : 
50 ten honderd van het geheele bedrag dier 

inkomst of belooning. 

De korting wordt niet toegepast wanneer het 
vereenigd bedrag van pensioen en bijkomende in
komst of belooning de som van duizend gulden 

niet overtreft, en met zoo veel verminderd als 
noodig is om het vereenigd bedrag niet beneden 
die som te doen dalen . 

H et burgerlijk pensioen wordt in zijn geheel 
gelijktijdig genoten met de soldij en de toelagen, 
verbonden aan de Militaire Willemsorde en aan 
de benoeming tot broeder der Orde van den 
Nederlandschen Leeuw. 

25 .. Indien een gepeusionneerde, wiens pensioen 
uit de inkomsten vau den Staat of uit die van 
zijne koloniën en bezittingen in andere wereld
deelen wordt gekweten, herplaatst wordt in eene 
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betreltking waaraan het uitzicht op burgerlijk pen 

sioen verbonden is, dan wordt zij u pensioen, te 

dier zake, op den voet van het voorgaande artikel, 

behoudens de daarbij verme1de uitzonderingen, 

verminderd. 

Bij latere aftreding wordt hij , behoudens het 

bepaalde bij de artikelen _22 en 2ll, in het volle 

genot van zijn vroeger pensioen hersteld, eq wordt 

hem daarenboven, voor zooverre hij daarop naar 

de regelen dezer wet aanspraak kan maken, een 

verder pensioen verleend, in evenredigheid van den 

grondslag en den dunr der dieasten, uà de her

plaatsing bekomen en bewezen, doch met dien 

verstande, dat het vereenigd bedrag der pensi

oenen de som van drie duizend gnlden en voor 

gewezen hoofden ván Ministerieele Departementen 

die van vier duizend gulden niet kan overschrijden. 

In de gevallen bedoeld bij artikel 3, litt c 

en d, gelden, ten opzichte van het vereisehte van 

tienjarigen burgerlijken dienst voor het verder 

pensioen alleen de jaren in de betrekking door

gebracht, waarin de gepensionneerde is herplaatst. 

26. Het bepaalde bij artikel 24 is mede van 

toepassing op ambtenaren, die gelijktijdiir meer 

dan eene burgerlijke of daarmene gelijkgestelde 

betrekking vervullen en uit eene daarvan ontslagen 

worden. Bij de regeling van het pensioen worden 

de grondslagen en de diensten der nog bekleed 

wordende betrekkingen niet in aanmerking genomen . 

.Bij latere aftreding uit de nog bekleed wordende · 

betrekkingen wordt. hun voor elke betrekking een 

afzonderlijk pensioen verleend, met dien verstande, 

dat het vereenigd bedrag der pensioenen de som 

van drie duizend gulden niet kan overschrijden. 

Vroeger in andere betrekkingen bewezen diensten 

komen in het geval bedoeld bij de eerste en tweede 

zinsnede van dit artikel, zoomede indien de be

langhebbende uit al de door hem waargenomen 

betrekkingen te gelijker iijd wordt ontslagen, in 

berekening bij de l'egeling van het pensioen wegens 

die betrekking waarin de hoogste pensioens-grond

slag ·bekomen is. 

In de gevallen, bedoeld bij artikel :l, litt. c 

en d, gelden, ten opzichte van het vcreischte 

van tienjarigen burgerlijken dienst, voor het peu

sioen alleen de jaren in de betrekking doorgebracht, 
ter ~ake waarvan dat pensioen wordt verJeend. 

. 27. Er bestaat een pensioenraad voor de burger
lijke ambtenaren. 

Hij is samengesteld uit vijf leden en wordt 

bijgcst-aan door een secretaris , die allen door Ons 

worden benoemd en ontslagen. 

In geval van vacature doet de raad Ons eene 

aanbevelingslijst van ten minste twee personen 

toekomen. 

De voorzitter wordt uit de leden onmiddellijk 

door Ons benoemd. Hij treedt als zoodanig om 

de twee jaren af, doch is opnieuw benoembaar. 

Jie voorzitter en de leden nemen hunne be

trekking zonder bezoldiging waar. 

Ue raad kan geen wettige zitting houden, wan

neer niet ten minste drie leden tegenwoordig zijn. 

De voorzitter heeft eene beslissende stem. 

De verplichtingen van den secretaris worden ge

regeld bij eene door den raad vast te stellen 
instructie. 

28. De raaJ onderzoekt de aanvragen, bedoeld 

bij artikel 18, en brengt zijn advies uit omtrent 

het daaraan te geven gevolg. Dat ad vies wordt 

medegedeeld aan den belanghebbende. 

Indien het hoofd van het Departement van 

Algemeen Bestuur, wadronder de belanghebbende 

het laatst werkzaam is geweest, zich met het advies 

van den raad niet vereenigt, deelt hij zijn gevoelen 

over het ingevolge de wet toe te kennen pensioen 

schriftelijk aan den belanghebbende mede. 

Indien deze binnen drie maanden na d,m dag 

waarop de bovenbedoelde mededeelingen gedaan 

zijn, het verlangen daartoe te kennen geeft, dan 

wordt over het advies het gevoelen ingewonnen 

van de afdeeling van den Raad van State, be

doeld bij het tweede lid van artikel 13 der wet 

van 21 December 1861 (Staatsblad n°. 129). 

Wanneer ingevolge het bepaalde bij dit artikel 

het gevoelen van de afdeeling van den Raad van 

State, bedoeld . bij het tweede lid van artikel· 13 

der wet van 21 December 1861 (Staatsblad 
n°. 129), wordt ingewonnen, wordt de zaak be

handeld op de wijze vastgesteld voor de behan

deling van geschillen van bestuur. 

29. De raad is bevoegd om van de Departe

menten van Algemeen Bestuur de vereischte inlich

tingen te vragen en doet aan het De11artement 

van Financiën de voorstellen, die hij in het belang 

eener goede regeling van het pensioenwezen noodig 

of nuttig acht. Hij geeft insgelijks de gevraagde 

inlichtingen aan de Departementen van Algemeen 

.Bestuur. 
30 . De bepaliogen der wet van den 24sten 

Januari 1815 (Staatsblad n°. 6), welke ook van 
krach·t blijft voor de prol'incie Limburg, worden, 

zoowel wat de arresten als wat de kortingen be

treft, met opzicht tot de burgerlijke pensioenen 

gehandhaafd en toepasselijk verklaard. 
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31 . De pensioenen zijn onvervreemdbaar. De 
belanghebbende kan daarover op geenerlei wijze 

beschikken, ook niet door verpanding of beleen ing. 

Indien hij last geeft om het pensioen voor hem 
te ontvangen, kan hij die lastgeving altijd her

roepen · Alle hiermede strijdige overeenkomsten 

zijn nietig. 
Deze bepalingen worden op het bewijs van 

inschrijving van het pensioen afgedrukt. 

De voorschotten door gemeentebesturen, lief

dadige of tot algemeen nut werkende instellingen, 
hetzij renteloos, hetzij tegen eene matige rente 

op !Ie pensioenen gegeven, tot zekerheid waarvan 
de bewijzen van inschrijvinl! in het bezit van die 

lichamen worden gesteld, zijn niet onder de bij 
deze wet verboden beleeningen begrepen , mits de 
voorwaarden, volgens welke die voorschotten ver

strekt worden, zijn goedgekeurd door den Miuister 

van Financiën. 

Indien een gepensionne.erde in een gesticht of 
instelling van weldadigheid, door het open baar 

gezag erkend , is opgenomen of, op welke wijze 
ook , door zoodanige instellin~ of door eei;ie bnr

gerlijke gemeente wordt verpleegd, wordt, zoo lang 

dit geschiedt, zijn pensioen nitbetaald aan het 

bestuur van dat gesticht, die instelliog of gemeente, 
hetwelk zich tot dat einde in het bezit zal stellen 

van het bewijs van inschrijving van het pensioen. 
Indien het bedrag van het peusioen dat der 

verplegingskosten overtreft, wordt het verschil 
door het daarbij betrokken bestuur aan of ten 

behoeve van den gepensionneerde uitgekeerd. 
32. In buitengewone gevallen, waarin bij deze 

wet niet is voorzien, of waaromtrent hare bepa
lingen geacht worden geen billijken maatstaf tot 

vergelding van diensten, door burgerlijke ambte 

naren van den Staat bewezen, op te leveren, wordt 

bij afzonderlijke wetten voorzien. 

Slotbepalingen. 

33. De bepalingen van art. 31 zijn ook van 
toepassing op pensioenen ten laste van den Staat 
verleend aan andere dan burg erlijke ambtenaren, 

zoomede op de pensioenen toegekend aan weduwen 
en weezen van ambtenaren behoord hebbende tot 
de deelgerechtigden in het fonds van de geëm
ployeerden van het Algemeen Bestuur, in het 
weduwenfonds van het korps ingenieurs bij den 
waterstaat en in dat vl\n de opzichters van · den 
waterstaat. 

Daarmede in strijd zijnde bep·aJingen van andere 
wetten zijn ingetrokken. 

34. Het pensioenfonds voor burgerlijke ambte
naren wordt opgeheven . De raad van toezicht 

op dat fonds wordt ontbonden. lle in de bnreelen 

van dien raad gebruikte registers, boeken en be

scheiden worden overgebracht bij den pensioen

raad in artikel 27 bedoeld. 

35. De pensioenen van de bnrgerlijke ambte 
naren en van hunne weduwen en weezen, ten 
laste vàn het in artikel 34 genoemde fonds ver

leend, zoo mede de ingevolge deze wet te verleenen 

pensioenen, worden ten laste der Staatsbegrooting 

verevend. 
36. Uit de bezittingen van het pensioenfonds 

voor bnrgerlijke ambtenaren wordt eene som van 

drie millioen gulden, op de wijze door Ons te 

bepalen, aan het Rijk uitgekeerd . 0e aan die 

gelden te geven bestemming wordt bij de wet ge

regeld. 

De overig~ kapitalen en baten van dat fonds 
gaan over tot het bij de wet op richten weduwen

en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren. 

37. De sommen wegens afloopen<le bijdragen 

voor pensioen, welke bij het in werking treden 

dezer wet door de dan in dienst zijnde bnrger

lij ke ambtenaren ingevolge de tot dat tijdstip van 

kracht geweest zijnde bepalingen nog verschuldigd 

zijn, worden ten behoeve van den Staat voor het 
geheel ingevorderd. 

Met nitzondering op het bepaalde bij de vorige 

zinsnede znllen de op hetzelfde tijdstip in dienst 
zijnde legeslrekkende ambtenaren deelgerechtigd in 

het wednwenfonds voor de geëmployeerden tot het 

Algemeen Bestnur behoorende, en de ambtenaren 
die deelgerechtigd zijn in het weduwen-pensioen
fonds van het korps ingenieurs bij den waterstaat 

en in dat van de opzichters van den waterstaat, 

wegens nog niet aangezuiverde bijdragen voor aan 
hen toegekend traktement of verhoogingen van 
traktement niets meer te betalen hebben, indien 

die bijdragen op gezegd tijdstip reeds tot op de helft 
zijn aangezuiverd. Is dit laatste niet het geval, 

dan zijn zij tot aanzuivering dier btidragen tot op 
de helft, op de gewone wijze verplicht. 

38. De bij het in werking treden dezer wet 

voor de dan in dienst zijnde burgerlijke ambte

naren geldende grondslagen voor pensioen worden 

bevestigd. Voor hen die op dat tijdstip twee of 
meer burgerlijke betrekkingen bekleeden, worden. 
die grondslagen opnieuw geregeld , met dien ver

stande dat het gezamenlijk bedrag der verschil
lende grondslagen niet hooger mag_ zijn dan de 
grondslag bij de invoering dezer wet verkregen. 
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Heeft deze regeling ten gevolge dat een ambtenaar 
als bovenbedoeld krachtens het bepaalde bij arti
kel 26 dezer wet minder pensio~n zou bekomen 
dan waarop hij volgens de bepalingen der voor 
de invoering dezer wet geldende wetten aanspraak 
zou gehad hebben, dan wordt het hem toe te ken
nen pensioen tot laatstbedoeld bedrag verhoogd. 

39. De mindere geëmployeerden , werklieden of 
bedienden, op daggeld werkzaam bij inrichtingen 
van 's Rijks zee- en landmacht en op 's Rijks 
jachten en werkvaartoigen, die bij de inwerking
treding dezer wet reeds behoorden tot de deel
hebbenden in het bij artikel 34 dezer wet opge
heven fonds, worden, met uitzondering op het 
bepaalde bij het laatste lid van artikel 2 dezer 
wet, als burgerlijke ambtenaren aangemerkt. 

40. Artikel 42 der wet van den l 7den Augus
tus 1878 (Staatsblad n°. 127) wordt gelezen als 
volgt: 

De bepalingen van de artt. 8 , 9 derde Jid , 
12 derde lid, 18 tot en met 31 der wet betref
fende de burgerlijke pensioenen, zijn op de pen
sioenen der onderwijzers van toepassing. 

41. Deze wet treedt in werking den lsten 
Januari 1891. 

Op dat tijdstip vervallen, behoudens de hierna 
en in de wet tot regeling der pensioenen van de 
weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren 
vermelde uitzonderingen: 

l 0 • de bepalingen der wet van 9 Mei 1846 
(Staatsblad n°. 24) en van alle wetten welke 
daarin wijziging gebracht hebben, in zooverre die 
bepalingen ambtenaren betreffen, die nà de invoe
ring der eerstgemelde wet zijn aangesteld; 

2°. de bepalingen der wet van 27 Mei 1865 
( Staatsblad n°. 1!9), voor zoo veel betreft de door 
burgerlijke ambtenaren bewezen diensten als min
dere geëmployeerden, werklieden of bedienden bij 
de inrichtingen van 's Rijks zee- en latldmacht; 

3°. artikel 44bis en de laatste zinsnede van 
artikel 19 der wet van 28 Augustus 1851 (Staats 
blad n°. 127) , 1.ooals die luidt nà de daarin bij 
de wet van 1 April 1875 (Staatsblad n°. 33) 
gebrachte wijzigingen, in zooverre die bepalingen 
ambtenaren betreffen, die, nà vroeger in de daarin 
genoemde betrekkingen werkzaam te zijn geweest, 
nà de invoering dezer wet als burgerlijke ambte
naren worden aangesteld; 

4°. de laatste zinsnede van het bij de wet van 
29 Mei 1877 (Staatsblad n°. 114) in de wet van 
28 Augustus 1851 (Staatsbl,ad n°. 129) inge
laschte artikel l 9bis eu het bij eerstvermelde wet 

1890. 

in die van 28 Augustus 185 l (Staatsblad n°. 129) 
ingelaschte artikel 44bis in zooverre die bepalingen 
ambtenaren betreffen, die, na vroeger in de daarin 
genoemde betrekkingen werkzaam te zijn geweest, 
nà de invoering dezer wet als burgerlijke amb
tenaren worden aangesteld; 

5°. de artikelen 114 en 1!5 der wet van 2 Mei 
1863 (Staatsblad n°. 50); 

6°. de artikelen 22 en 23 der wet van 28 April 
1876 (Staatsblad n°. 102); 

Blijven van kracht: 
a. artikel 12 der wet vau 9 Mei 1846 (Staa ts 

blad n°. 24) voor de hoogleeraren, die v6ór bet 
in werking treden dezer wet zijn aangesteld; 

b. de tweede en der.Je zinsnede van artikel 6 
derzelfde wet, zooals die luidt nà de daarin 
laatstelijk bij de wet van 21 Mei 187a (Staats 

bl,ad n°. 64) gebrachte wijzigingen, ten aanzien 
van de ambtenaren, die vóór het in werking 
treden dezer wet zijn ontslagen ; 

c. artikel 25 derzelfde wet, zooals die luidt 
nà de daarin laatstelijk bij de wet van 21 Mei 
1873 (Staatsblad n°. 64) gebrachte wijzigingen, 
ten aanzien van weduwen en kinderen van amb
tenaren, aan wie, bij het in werking treilen 
dezer wet, overeenkomstig het bepaalde bij dat 
artikel pensioen was toegekend, met dien ver
stande evenwel, dat , in het geval voorzien bij 
de vijfde zinsnetle van dat artikel, door Onzen 
Minister van Financiën zal worden bepaald op 
welke wijze het aldaar bedoeld pensioen tusschen 
de rechthebbenden verdeeld zal worden ; 

d. artikel 29 derzelfde wet , zooals die lui.Jt 
nà de daarin laatstelijk bij de wet van 21 Mei 
1878 (Staatsblad n°. 64) gebrachte wijzigingen 
ten aanzien van burgerlijke pensioenen toegekend 
vóór het in werking treden van deze wet; 

e. artikel 7 der wet van 21 Mei l 873 (Staats
bl,ad n°. 64), voor de teruggave der doorloopende 
bijdrage, betaald door de in dat artikel bedoelde 
tijdelijk ontslagen doch niet herplaatste amb
tenaren; 

/ . artikel 4 der wet van 24 Juni 1863 (Staats

blad n° . 73), voor de gewezen bezoldigde opzienera 
der jacht en visscherij, met of nà den l sten 
J anuari 1858 over~egaan of geplaatst, in eeue 
betrekkin~ waaraan het uitzicht op burgerlijk pen 
sioen verbonden i~, voor zooveel betreft den dienst
tijd door hen in eerstgenoemde betrekking door 
gebracht; 

g. de tweede zinsnede van artikel 12 der wet 
van 4 Juli 1874 (Staatsblad n•. 90), ten aanzien 

5 
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van de leden der Rechterlijke U acht, die bij ge

bleken ongeschiktheid, door aanhoudende lichaams

ziekte of ten gevolge van zielsziekte, uit hun 

ambt ontslagen worden ; 

h. de wet van 15 April 1854 (Staatsblad 
n° . 41), tot regeling van het pensioen der mili

taire leden van het Hoog Militair Gerechtshof; 

i. de laatste zinsnede van artikel 8 der wet 

van 10 1\Tovember 1875 (Staatsblad n° . 204); 

k. de laatste zinsoede van artikel 2 der wet 

,•an 9 April 1877 (Staatsblad n°. 80) . 

Het bepaalde bij het voorlaatste lid van artikel 

9 is niet van toepassing op verloven v6ór den 

eersten Juli 1873 verl eend, indien door den be

langhebbende gedurende den tijd van zijn verlof 

de destijds "rerschuldigde doorloopende korting 

voor pensioen betaald is . 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 9den Mei 1890. 

(get.) WILLE M. 
De Ministe1· van Financiën, 

(get.) GOD IN DE .BEAUFORT. 

(Uitgeg. 16 Mei 1890.) 

9 JJfei 1890. WET, tot regeling van het pen

sioen der weduwen en weezen van burger-

1\jke ambtenaren . S. 79 

B ijl. H and. 2• Kamer 1888/89, n°. 70, 1-11 ; 

1889/90, n°. U:!, l-7, 10-44. 

Handel. 2• "l[amer 1889/90, bladz 795, 796, 

798-875, 878-898, 987-992 

Handel. 1 • Kamer 1889/90, bladz. 351, 852, 

357-374, 383-386. 
WrJ WILLEM III, ENZ .••. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, d1tt 

het wenschelijk is pen sioen te verleenen aan de 

weduwen en weezen der bur11:erlijke ambtenaren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz . 

Art 1. Aan de weduwen van burge,-lijke amb

tenaren en ann hunne weezen beneden den leeftijd 

.-an 18 jaren, wordt pensioen verleend ten laste 

van het krachtens deze wet op te richten Fonds, 
in de gevallen, onder de voorwaard en en naar 

de r e1selen bij deze wet bepaald . 

2. Voor de t.oepassini. der.er wet wornen als 

bnrgerlijke ambtenaren aangemerkt i(j, di e daar
voor worden gebonden volgens il e wet tot regeling 
van de pensioenen der burgerlijke ambtenaren, 

en die tij dens de invoerin11: dezer wet in di enst 
zijn of daarna benoemd worden. 

Vrouwelijl<e ambtenaren met een burgerlijk 

ambtenaar geh uwd of in het genot van een 

krachtens deze wet toegekend wed uwenpensioen, 

worden niet als burgerlijke ambtenaren aangemerkt, 

wordende haar nochtans toegestaan tegen storting 

van het bedrag der in artikel 17 bepaalde kor

tingen deelgerechtigd te worden of te blijven in 

het bij artikel 18 bedoelde fonds ten behoeve 

van hare niet in huwelijk met een burgerlijk 

ambtenaar verwekte kinderen. 

Vrouwelijke ambtenaren die van de in de 

vorige 1.insnede toegekende bevoegdheid gebruik 

maken, znllen hiervan moeten doen blijken door 

het afleggen eener verklaring. Die verklaring 

moet zijn ingeleverd bij den directeur van het 

hiervoren vermelde fonds, binnen drie maanden 

na den dag waarop zij komen te verkeeren in 

een geval , waarin de bepaling rlat zij niet als 

bnr11:erl\jke ambtenaren worden aangemerkt, op 
haar van toepassing wordt. 

3. Onder weezen worden in deze wet verstaan 

wettige of gewettigde kinderen van overleden 

burgerlijke ambtenaren . 

4 . Indien een burge rlijk ambtenaar in het 

huwelijk treeclt naclat hij op wachtgeld gesteld, 

gepensionneerd of zijn zestigste levensjaar inge

treden is, hebben zijne wednwe en zijne bij 

haar verwekte kinderen l!een aanspraak op pensioen. 

Erenmin hebben aanspraak op pensioen de 

kinderen geboren uit het huwelijk door eene 

vrouwelijke ambtenaar aangegaan nadat zij was 

op wachtgeld gesteld of gepensiouneerd. 

Bij herplaatsing worden de ambtenaren voor de 

toepassing dezer wet als nieuw aangestelde ambte

naren nangemerkt, behoudens het bepaalde bij het 

5de lid vaa art. 10 ea ·het tweede lid van art. 17, 
a ea b. 

5 . De pensioenen bedragen: 

a. voor weduwen vau bnrgerlijke ambtenaren, 

een vierde der som , die laatstelijk tot grondslag 

voor de J1en sioensberekening dier ambtenaren heeft 
gestrekt; 

b. voor elk der pensioengerechtigde kinderen 

van burgerlijke ambtenaren, die eene tot pensioen 
gerechtigde wed uwe nalaten, een vijfde van het 
wednwenpensioen. 

H et gezamenlijk bedrag dier weezenpensioenen 

kan dat van het snb a bedoelde weduwenpensioen 
ni et overschrijden. 

H et sub a bedoelde weduwenpensioen wordt 
verhoogd met het aandeel in de volgens de beide 

vori11:e zinsneden toe te kennen weezenpensioenen, 
hetwelk aan hare eigene kinderen . toekomt; 

C- voor elk der pensioengerechtigde kinderen van 
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burgerlijke ambtenaren die geene ,tot pensioen ge-

rechtigde weduwe nalaten of wier weduwe over

lijdt, een twaalfde der som, die laatstelijk tot 

gronusla!? voor de pensioensberekening des vaders 
heeft gestrekt. 

Het gezamenlijk bedrag dezer weezenpensioenen 

kan het een vi erde van den pensioensgrondslag 

des vaders niet overschrijden ; 

d. voor elk der pensioengerechtigde kinderen van 

vrouwelijke burgerlijke ambtenaren, een twaalfde 

der som, die laatstelijk tot grondslag voor de 

berekening van haar ambtenaarspensioen heeft ge

strekt, zond~r dat het gezamenlijk bedrag dezer 

pensioenen het een vierde dier som kan over 

schrijden. 

6. Het weduwenpensioen, zoo ook het gezamenlijk 

bedrag der volgens art. 5 te verleenen weezen

pensior.nen kunnen de -som van zeshonderd gulden 

niet overschrijden. 

In het geval voorzien bij !it. b van art. 5 kan 

het gezamenlijk bedra!? van het verhoogd weduwen-

1,ensioen en van de toegekende weezenpensioenen 

de som van twaalfhonderd gulden niet overschrijden. 

7. Indien er in de in art. 5 snb b bedoelde 

~evallen meer . dan vijf, en in die sub c en d 
meer dan drie pensioengerechtigde weezen zijn, 

dan is elk hunner gerechtigd tot een gelijk deel 

van het t.otnal der aan allen te zamen toekomende 

weezenpensioenen. 

8. Het eenmaal bepaalde weezenpensioen, daar

onder ook begrepen het bedrag waarmede het 

weclnwenpcnsioen in het geval, voorzien bij art. 5, 

li t l, 3de zinsnede, is verhoogd, wordt tot zijn 

rol bedrag uitgekeerd tot dat het jongste kind 

den leeftijd van 18 jaren bereikt heeft. 

9. De uitbetaling van weezenpensioen houdt op 

na afloop van het kwartaal, waarin het recht 

daarop is komen te vervalJen 

10. Ambtenaren gepensionneerd of op wacht

geld gesteld wordende, bebonden recht op pensioen 

voor hunne weduwen en weezen overeenkomstig 
art. 5 dezer wet, behoudens de korting, omschre

ven in art. 17 sub d en e. 
Deze korting gaat in met het kwartaal volgend 

op het ontslag des ambtenaars. 
Indien echter, volgens de wet tot regeling 

van de pensioenen der burgerlijke ambtenaren , 

het pensioen eens ambtenaars eerst later ingaat, 

wordt de daarop verschuldigde korting over de 
$edert zijn ontslag verstreken kwartalen ingehouden 

bij de uitbetaling van zijn pensioen over het 

eerste kwartaal, en zoo noodig ook over volgende. 

Ambtenaren die zonder pensioen of wachtgeld , 

onverschillig om welke reden uit hunne burger

lijke betrekking ontslagen worden, behouden 

desverkiezende recht op pensioen voor hunne 
weduwen en weezen : 

a. tegen storting, binnen drie maanden na 

hun ontslag, van eene som, berekend naar de 

laatst voldane korting, volgens onderstaand tarief. 

Leeftijd yan den 

ambtenaar bij zijne uit 

den dienst treding. 

20 t/m 24 jaar 

25 29 ll 

30 34 " 
35 39 , .. 
40 44 N 

45 49 ,, 

50 54 " 
55 59 " 
60 64 ,, 

65 

Storting in eens voor 

eiken gulden der laatste 

jaarlijkscbe korting. 

f 26.50 

25.10 

23 .50 

21.75 

19.70 

17.20 

14.55 

11.80 

9 25 

8.80 

b. tegen betaling van eene jaarlijksche bijdrage 

ten bedrage van f 1.60 voor eiken gulden der 

laatste jaarlijksche korting. Deze bijdrage be

hoort, op straffe van verli es van alle aanspraken, 

voor de eerste maal binnen drie maanden nà het 

ontslag en in de volgende jaren telkens vóór den 

dag waarop het ontslag is ingegaan, aan den 

directeur van het in art. 18 bedoelde weduwen

en weezenfonds betaald te zijn. 

Ambtenaren die gebruik hebben gemaakt van 

de sub a vermelde bevoegdheid zijn bij latere 

pensionneering van betaling van kortingen vrij

gesteld. Evenmin zal bij latere herplaatsing 

eenige korting door hen behoeven te worden vol

daan, tenzij krachtens de latere betrekking aan

spraak op een hooger pensioen mocht bestaan dan 

wegens de vroegere, in welk geval eene jaar

lijksrhe korting is verschuldigd van vijf ten 

honderd of, indien het vrouwelijke ambtenaren 

geldt, van één ten honierd van het viervoud 
van het verschil. 

Voor ambtenaren die gebruik hebben p:emaakt 

van de sub b vermelde bevoegd beid, zal in de 

bij het vorig Jid genoemde gevallen, de verplich

ting tot betaling der jaarlijksche bijdrage ver

vangen worden door die tot betaling der kortingen 

vermeld bij art. 17. 
5* 
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Indien ambtenaren die van de sub a of ó ver
melde bevoegdheid gebruik hebben gemaakt, in 

het huwelijk treden nadat zij ontslagen zijn, 
hebben hunne weduwen en hunne bij haar ver

wekte kinderen, of wel indien het vrouwelijke 

ambtenaren geldt, hare uit dat huwelijk geboren 

kinderen, geen aanspraak op pensioen. 
11 . Het weduwen- of weezeu pensioen gaat in 

daags nadat de bezoldiging, het wachtgeld of h et 

pensioen van den overledene is opgehouden, of 
in het geval bedoeld bij het vierde lid van art. 10, 

daags na het overlijden van den belanghebbende. 

12. Bij overlijden eener weduwe komt haar 

pensioen met de verhooging, over het loop ende 

kwartaal, ten bate der pensioengerechtigde weezen, 

elk voor zijn aandeel. 
Het weezenpensioen volgens !it. c van art. 5 

gaat eerst in met het daarop volgende kwartaal. 
Zoo eene weduwe overlijdt zonder pensioenge

rechtigde weezen na te laten, wordt haar pensioen 

aan de erfgenamen of rechthebbenden niet verder 

uitbetaald dan tot den dag, volgende op dien van 
het overlijden. 

13. Door het volgend huwelijk eener weduwe 

gaat de aanspraak op weduwenpensioen, aan haar 

vorig huwelijk ontleend , voor haar verloren. 

Haar pensioen met de verhooging wordt echter 
over het tijdens het volgend huwelijk loopend 
kwartaal ten volle uitbetaald. 

Na afloop van dat kwartaal geschiedt de pen

sioensberekening voor de weezen uit een vorig 

huwelijk volgens de regelen gesteld bij art . 5, 

!it. c. 

Bij overlijden van den lateren echtgenoot eener 

hertrouwde weduwe wordt deze, indien zij krachtens 

haar nader huwelijk geen pensioen, hetzij burger

lijk of mili tair, of wel een minder pensioen dan 
baar krachtens het vorig huwelijk toekwam, geniet, 

in het genot van haar vroeger onverhoogd pen

sioen hersteld, zonder verdere aanspraak op pen

sioen te kunnen maken. 

Behoudens de bepalingen van art. 14, gaat dat 
genot in met den dag volgende op dien, waarop 
de laatste echtgenoot is overleden, en zoo deze 
Rijkstraktement, wachtgeld of pensioen genoot, 
met den dag volgende op dien, waarop dit heeft 
op[[ehouden. 

14. De weduwen- en weezenpensioenen worden 
verleend op aanvrage van of vanwege de belang
hebbenden. 

Die aanvraag moet, met overlegging van de 
voor de regeling van het pensioen benoodigde 

stukken, worden ingediend bij den directeur van 
het in art. 18 genoemde fonds. 

De directeur zendt de aanvraag met de stukken 

aan den pensioenraad, genoemd in art . 27 der 

wet tot regeling van de pensioenen der burger

lijke ambtenaren. Deze brengt zijn advies uit 

omtrent het d{'araan te geven gevolg. Dat advies 

wordt aan belanghebbenden medegedeeld. 
Indien de Minister van Financiën zich met het 

advies van den Raad niet vereenigt, deelt hij zijn 

gevoelen over het ingevolge de wet toe te kenneri 

pensioen schriftelijk aan belanghebbenden mede. 
Indien binnen drie maanden na den dag, waarop 

de bovenbedoelde mededeelingen gedaan zijn, het 

verlangen daartoe door belanghebbenden te kennen 

gegeven wordt, dan wordt over het advies het 

gevoelen in!(ewonnen van de afdeeliog vau den 
Raad van State, bedoeld .hij het 2de lid van 

art. 13 der wet van 21 December 1861 (Staats
ólad n°. 129). 

Wanneer ingevolge het bepaalde bij dit artikel 
het gevoelen van de afdeeling van den Raad van 

State, bedoeld bij het 2de lid van art. 13 der 
wet van ~l December 1861 (Staatsh1,ad n°. 129), 

wordt ingewonnen, wordt de zaak behandeld op 

de wijze, vastgesteld voor de behandeling van 
geschillen van bestuur 

Is de in het 2de lid bedoelde aanvrage niet 
ingediend binnen een jaar na het tijdstip waarop 

aanspraak op pensioen verkregen werd, dan gaat 

het pensioen eerst in met het vierendeel jaars 

volgende op dat waarin de aanvrage is gedaan. 

Is zij niet ingediend binnen vijf jaren nà dat 
tijdstip, dan is alle recht op pensioen verbeurd. 

Dezelfde regelen gelden voor aanvragen om 

verhooging van reeds toegekend pensioen en voor 
de overlegging der stukken, tot staving van het 

r echt op die verhooging dienende, met dien ver
stande, dat de termijnen van een jaar en vijf 

jaren dan beginnen te loopen van den dag, 

waarop het pensioel! is toegekend. 

Aan den voorzitter en de leden van den pen
sioenraad, genoemd in art. 27 der wet tot 

regeling van de pensioenen der burgerlijke amb
tenaren, kunnen ter zake van de in dit artikel 
vermelde bemoeiingen door Ons vacatiegelden wor
deu toegelegd. Deze uitgaven komen ten laste van 
het in art. 18 genoemde fonds en worden ge
acht tot de kosten van beheer daarvan te behooren. 

15. De weduwen- en weezenpensioenen worden 
op voordracht van den Minister van Financiën 
bij Koninklijke besluiten toegekend. 



9 MEI 1890. 77 

16. De pensioenen worden in volle guldens 

verleend. Onderdeelen van een gulden komen 

daarbij voor een gulden in berekening . • 
17. Ten behoeve van het in artikel 18 dezer 

wet genoemde fonds wordt op de wedde, de be
looning, het wachtgeld of het pensioen eene door
loopende korting ingehouden. 

Die korting bedraagt: 
a. voor de v6ór 1 Juli 1868 aangestelde amb

tenaren, die bij het in werking treden dezer wet 
in dienst zijn of later herplaatst worden, vijf ten 
honderd 's jaars voor de mannelijke en één ten 
honderd 's jaars voor de vrouwelijke ambtenaren, 
over alle verhoogingen van pensioensgrondslag door 
hen nà de invoering dezer wet te bekomen; 

b. voor de van af 1 Juli 1868 tot en met 
31 December 1890 aaugeatelde ambtenaren, die 
bij het in werking treden dezer wet in dienst 
zijn of later herplaatst worden : 

1 °. voor de mannelijke vijf en voor de vrouwe
lijke één ten honilerd 's jaars, over alle verhoogingen 
van pensioensgrondslag door hen nà het in werking 
komen dezer wet te bekomen ; 

2°. voor de mannelijke twee ten honderd en 
voor de vrouwelijke ambtenaren vier tiende ten 
honderd 's jaars, over den tijdens het in werking 

treden dezer wet voor hen p;eldenden pensioens
grondslag, dan wel voor hen die herplaatst worden, 
over den pensioensgrondslag welke laatstelijk voor 

hen gegolden heeft; 
c. voor de nà de invoering dezer wet te be

noemen ambtenaren , voor de mannelijke vijf ten 
honderd en voor de vrouwelijke ambtenaren één ten 
honderd 's jaars, over hunnen pensioensgrondslag ; 

d. voor gepensionneerde en op wachtgeld ge
stelde ambtenaren, die tijdens het in werking 
treden dezer wet in dienst waren, vijf ten honderd 
voor de mannelijke en één ten honderd voor de 
vrouwelijke ambtenaren, over dat gedeelte van 
hun pensioen of wachtgeld, hetwelk tot het 

~eheele pensioen of wacht~eld in dezelfde even
redigheid staat als de verhooging van den pen
sioensgrondslag nà het in werking treden der wet 
verkregen tot den laatsten voor hen geldenden 
pensioensgrondslag; 

e. voor gepeosionneerde en op wachtgeld ge
stelde ambtenaren, die nà het in werking treden 
dezer wet benoemd zijn, vijf ten honderd voor 
de mannelijke en één ten honderd voor de vrouwe
lijke ambtenaren over hun pensioen of wachtgeld. 

De in dit artikel bedoelde kortingen houden 
op met den dag, waarop een ambtenaar, die on-

gehuwd is en geene kinderen beneden den leeftijd 
van 18 jaren heeft, wordt gepensionneerd of op 
wachtgeld gesteld, of zijn 60ste levensjaar in
treedt, zoomede voor hen, die, nadat ze gepen
sionneerd, op wachtgeld gesteld of hun 60ste 
levensjaar ingetreden zijn, weduwnaar (weduwe) 
worden en geene kinderen beneden den leeftijd · 
van 18 jaren hebben. 

De ambtenaren of gepensionneerde of op wacht
geld gestelde ambtenaren, op wie het vorige lid 
van toepassing wordt, zijn verplicht binnen drie 
maanden nadat de kortiug ophoudt, daarvan kennis 
te geven aan den directeur van het weduwenfonds. 
Bij verzuim van tijdige kennisp;eviug wordt de op 
hun traktement, wachtgeld of pensioen reeds in
gehouden korting niet teruggegeven. 

De op het traktement, het wachtgeld of pen
sioen van een vrouwelijke burgerlijke ambtenaar 
ingehouden kortingen voor weezenpensioen worden 
teruggegeven, indien zij met een burgerlijk ambt
tenaar huwt of in het genot treedt van een krachtens 
deze wet toegekend weduwenpensioen, tenzij. zij 

verklaard heeft van de in artikel 2 toegestane 
bevoegdheid gebruik te willen maken. 

Voor de toepassing van deze bepalingen wordt 
de pensioensgrondslag, hetzij een ambtenaar slechts 
eene dan wel te gelijker tijd meerdere betrek
kingen vervult, niet hooger berekend dan twee 

duizend vierhonderd gulden, met dien verstande 
dat, zoo de pensioensgrondslagen van hem, die 
meer dan ééne betrekking te gelijker tijd vervult, 
te zamen meer dan twee duizend vierhonderd 
gulden bedrageu, elke derzelve eene evenredige 
verminilering zal ondergaan. · 

18. Er wordt opgericht een weduwen- en weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren. 

Dit fonds bestaat uit: 
a. de kapitalen aan het fonds toegekend, volgens 

art. 36 der wet tot regeling van de pensioenen 
der burgerlijke ambtenaren, en de rente dier 
kapitalen; 

b. de bij artt. 10 en 17 dezer wet bedoelde 
bijdragen der ambtenaren en ontslagen ambtenaren. 

Daaruit worden betaalt!: 
a. de ingevolge deze wet toe te kennen pen

sioenen; 
b. de kosten van beheer van het fonds; 
c. de uitkeering aan het Rijk, in de tweede 

zinsnede van art. 31 dezer wet vermeld. 
19. Het beheer van het weduwen- en weezen

fonds voor burgerlijke ambtenaren wordt volgens 
door Ons te stellen regelen gevoerd door eenen 
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directeur onder toezicht van vijf commissarissen, 

allen door Ons te benoemen. 
De commissarissen nemen hunne betrekking zon

der bezoldiging waar. Minstens drie hunner worden 

uit de deelhebbers iu het fonds gekozen. 
In geval van vacature der betrekking 't zij van 

den directeur of van een der commissarissen, dienen 

laatstgemelden aan Ons eene aanbevelingslijst van 
minstens twee caudidaten tot vervulling der open
gevallen betrekking in, opdat daarop door Ons 
zoodanig acht geslagen worde als Wij zullen ver
meenen te behooreu. 

De directeur en de ambtenaren bij dit fonds 

worden als burgerlijke ambtenaren a_angemerkt. 

20. De ontvangsten en uitgaven van het fonds 
worden jaarlijks bij begrootingswet geregeld. 

Bij de iudieninµ: dier wet worden overgelegd: 

1 o. een volledig verslag van de werkzaamheden 

van het bestuur van het fon~s over het afge
loopen jaar; 

2°. eene lijst van de sedert de in_diening der 

vorige begrooting verleende en vervallen weduwen
en weezenpensioenen. 

Die lijst vermeldt: 
a. de namen der gepensionneerden; 
b. de laatste dienstbetrekking van den over

leden echtgenoot, vader of moeder; 
c. de artikelen der wet krachtens welke het 

pensioen is verleend; 
d. het bedrag van het weduwenpensioen, van 

de verhoogingen en van de weezenpensioenen, elk 

afzonderlijk. 
Bovendien wordt om de 5 jaar nevens de hier

voren vermelde stukken nog overgelegd eene 
wetenschappelijke balans van het fonds , opge

maakt onder dagteekening van 31 December van 
het laatst afgeloopen jaar. De eerste dier balansen 
zal worden overgelegd bij de begrooting voor het 
jaar 1897. 

De hiervoren onder 1°. en 2°. genoemde be

scheiden worden niet overgelegd bij de indiening 
der begrooting voor het dienstjaar 1892. 

De regelen bij de wet omtrent het doen van 
rekening en verantwoording wegens 's Rijks bij

zondere fondsen vastgesteld of nader vast te stellen, 
zijn op die ontvangsten en uitgaven toepasselij k. 

De rekening en verantwoording geschiedt door 
den Minister van Financiën. 

21. de b_elegging der kapitalen van het fonds 
geschiedt in inschrijvingen op een der Grootboeken 
van de Nationale Schuld. 

22. De artikelen 21, 30 en 31 der wet tot 

regeling van de pensioenen der burgerlijke amb 

tenaren zijn ook op de weduwen- en weezenpen 

sioenen toepasselijk. 

Overgangsbepalingen. 

23. De vorenstaande bepalingen zijn niet toe

passelijk op: 
de leµ:estrekkende ambtenaren, deelgerechtigd 

in het weduwenfonds voor de geëmployeerden tot 
het algemeen bestnur behooreude, 

de ambtenaren en de gewezen ambtenaren die 

tijdens de invoering dezer wet deelgerechtigd zijn 
in het weduwenfonds voor de geëmployeerden tot 
het algemeen bestuur beboorende, met uitzonde

ring van hen die deelgerechtiµ:d geworden zijn 
door vrijwilliµ:e deelname krachtens het bepaalde 

bij Koninklijk besluit van 15 .Mei 1868, n°. 35 

of een der bij artikel 1 van dat besluit vervallen 

verklaarde vroegere besluiten , 
de ambtenaren en de gewezen ambtenaren die 

bij de invoering dezer wet deelgerechti1sd zijn in 
het weduwen-pensioenfonds van het korps inge
nieurs bij den waterstaat en in dat van de op

zichters van den waterstaat, 

de ambtenaren en de gewezen ambtenaren be
hoorende tot de deelgerechtigden in het voormalig 

pensioenfonds der ontvangsten, 

de hoogleeraren en de gewezen hoogleeraren , 
wier weduwen en weezen volgens de daaromtrent 

bestaande bepalingen recht hebben op toekenning 

van weduwen- en weezenpensioen. 
De na te laten betrekkingen van de hierbedoelde 

ambtenaren hebben mitsdien geene aanspraak op 
pensioen uit, het weduwen- en weezenfonds voor 

burgerlijke ambtenaren , behoudens het bepaalde 
bij artikel 25 dezer wet. 

24. Bij de invoering dezer wet worden de b\i 
art. 23 ge.noemde fondsen voor de verdere deel

neming gesloten. 

De pensioenen der na te laten betrekkingen 
van de deelgerechtigden in die fondsen worden, ook 
ten aanzien van nà de invoering dezer wet toe 
te kennen rangs- en traktementsverhoogingen, over
eenkomstig de daaromtrent tijdens die invoering 

geldende bepalingen geregeld. Blijven mede on
veranderd de tijdens die invoering geldende be
palingen nopens het bedrag hetwelk deelgerech
tigdeu bij de toekomstige rangs- en traktements
verhooging of huwelijk aan de fondsen te betalen 
hebben, met dien verstande evenwel dat bij het 
in werking treden dezer wet de verplichting tot 
voldoening van de jaarlijksche contributie, bedoeld 
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sub 2°. van het Koninklijk besluit dd. 9 Octo

ber 1828, n°. 140, zooals dat is gewijzigd bij 

dat van 16 Juni 1856, n°. 27, vervalt. Boven

dien vervalt de verplichting, vermeld in art. 2 vau 

het Koninklijk besluit van 20 Maart 1884, n°. 14. 

De wijze waarop aan de fondsen zal worden 

betaald hetgeen deelgerechtigden bij of nà de 

invoering dezer wet aan die fondsen verschuldigd 

zijn of worden, wordt door Ons bepaald. 

Va11 den toestand der hier bedoelde fondsen 

op 31 December 1890, en verder telkens om de 

vijf jaren, wordt opgemaakt eene wetenschappelijke 

balans, en het vo0t·deelig saldo waarmede de 

onder dagteekening van 31 December 18 U0 op te 

maken balans sluit, wordt, met de rente daar

over ad il-} pCt. 'sjaare se.iert l Jauuari 1891, 

in 's Rijks schatkist gestort. 

De · aau die gelden te geven bestemming wordt 

bij de wet geregeld 

Ue betaling der ten laste van deze fondsen 

verleeude en nog te verleenen pensioenen wordt 

door den Staat gewaarborgd. 

25. Burgerl ijke ambtenaren, die na de in

voering dezer wet den dienst der admiuistratiën 

ten welker behoeve de i II art. 23 genoemde, 

thans bestaande fondsen zijn ingesteld, verlaten 

en in audere burgerlijke betrekkiugen treden , 

kunnen, zoo aan hunne weduwen en weezen uit 

de bedoelde fond sen eer: geringer pensioen toe-

• komt dan waarop de artikelen 5 en volgende 

dezer wet recht geven, in het weduwen- en 

weezenfonds voor b11rgerlijke ambtenaren deel

gerechtigd wordeu voor het verschil tusschen de 

beide peusioensbedragen. 

In dat geval zijn deze ambtenaren gehouden 

jaarlijks vijf ten honderd vau het viervoud van 

dat. verschil aan het laatstgenoemde fonds bij te 

dragen en wordt na hnn overlijden het pensioen, 

dat hunnen weduwen en weezen uit een of méér 

der drie eerstbedoelde fondsen toekomt, uit het 

weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke amb

tenaren aangevuld tot op het bedrag waarop de 

artikelen 5 en volgende Jezer wet recht geven. 

De aanvrage hiertoe strekkende, moet binnen 

drie maanden na de verandering vau betrekking 

door de belanghebbende ambteuaren aan den direc
teur van het wednwen- en weezenfouds voor 

burgerlijke ambteuaren zijn ingediend. Later in

gediend , wordt zij niet meer aaogenomeu. 

Vóór 1 Juli 1868 aangestelde burgerlijke amb

tenaren die vóór de invoering dezer wet den 

dienst der hierbovenbedoelde administratiëu ver-

laten hebben en in andere burgerlijke betrekkingen 

getreden zijn of treden zullen, worden, zoo aan 

hunne weduwen en weezen uit de bij artikel 23 

genoemde fondsen een geringer pensioeu toekomt 

dan waarop Je artikelen 5 en volgende dezer wet . 

recht geven , zonder deswege iets verschnldigd te 

zijn, in het weduwen- en weezenfonds voor b11rger

l ijke ambtenaren deelgerechtigd voor het verschil 

tusschen Je beide pensioensbedragen. 

Nà 1 .Juli 1868 aangestelde bnrf(erlijke amb

tenaren die in het bij de vorige zinsnede bedoelde 

geval verkeeren, kunnen op hunne aanvrage in 

het weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 

ambtenaren deelgerechtigd worden voor het ver

schil tusschen de beide pensioensbedragen , tegen 

betaling van twee ten honderd per jaar vau het 

viervoud van dat ve rschi l aan het eveugeuoemde 

fonds. In dat geval wordt het aan hunue na 

te laten betrekkingen uit een Jer drie hiervoren 

bedoelde fondsen t_oekomend pensioen, uit het in 

artikel l 8 bedoelde fonds aangezuiverd tot op 

h et bedrag, dat hun iugevolge artikel 5 en vol

gtnde dezer wel zou toekomen . 

lle in het vorig lid bedoelde aanvraag moet 

binnen drie maanden nà het in werking treden 

dezer wet door de belanghebbende ambtenaren 

aan deu directeur van het in artikel 18 bedoelde 

fonds zijn ingediend. Later ingediend, wordt z\i 

niet meer aangenomen. 

26. Ue bij het in werking tredeu dezer wet 

ongehuwde ambtenaren zullen de in artikel 17 

dezer wet vermelde kortingen niet te betalen 

hebben, indien zij binnen drie maanden na het 

in werking treden der wet aan den directeur van 

het in artikel 18 bedoelde fonds schriftelijk 

verklaard hebben, dat zij iu dat fonds niet wen

schen deelgerechtigd te worden. 

Teu gevolge van dese verklaring gaat voor de 

door ben na te laten betrekkingen alle aauspraak 

op weduwen- en weezenpensioen onherroepelijk 

verloren . 
27 . Aan de weduwen en weezen van burger

lijke am bteuaren , die nà den l Oden Decern ber 

[888 overleden zijn , wordt toegekend het pen

sioen, dat zij zouden bekomen hebben, indien 

die ambtenaren waren overleden op den dag, 
waarop deze wet in werking treedt. 

Eveneens zal aan de weduwen en weezeu van 
burgerlijke ambteuaren die nà den l0den Oecem 

ber 1888 gepensionneerd of op wachtgeld ge 

steld zijn, toegekend worden het pensioen dat 

zij zouden bekomen hebben indieu die ambtenaren 
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gepensionneerd of op wach !geld gesteld waren op 
den dag, waarop deze wet in werking treedt . 

De bepalingen der vorige zinsneden zijn niet 

van toepassing op de weduwen en weezen van 
burgerlijke ambtenaren, die nà 10 December 1888 

en vóór het in werking treden van deze wet, 
uit anderen hoofde in het genot van weduwen
en weezenpensioen getreden zijn of daarop aan
spraak erlangd hebben. 

28. De weduwen en weezen van nà den 1 sten 

April 1836 aanll:estelde burgerlijke ambtenaren, 

die vóór of op den !Oden December 1888 over
leden, gepensionneerd of op wachtgeld gesteld 
zijn , hebben aanspraak op twee derden van het 

pensioen, dat zij zouden bekomen hebben , indien 
die ambtenaren waren overleden, gepensionneerd 
of op wachtgeld gesteld op den dag, waarop 

deze wet in werking treedt. 
Het voorgaande lid is niet van toepassing op 

de weduwen en weezen, die .v66r het in werking 

treden dezer wet uit anderes hoofde in het genot 
van weduwen- of weezenpensioeu getreden zijn of 
daarop aanspraak erlangd hebben. 

29. De bepalingen der artikelen 27 en 28 zijn 
niet van toepas,ing op de weduwen en de bij 

dezen verwekte kinderen van de bij die artikelen 
bedoelde ambtenaren, die, nadat zij gepensionneerd, 
op wachtgeld gesteld of hun zestigste levensjaar 

ingetreden waren, in het huwelijk getreden zijn, 
noch op weduwen, welke hertrouwd zijn, blij
vende de bepaling van het vierde lid van artikel l:l 
nochtans op laatstbedoelde weduwen van toepassing. 

30. Voor de toepassing van de bepalingen der 

artikelen 27 en 28 worden hoofden van Minis
terieele Departementen als zoodanig niet als bur
gerlijke ambtenaren aangemerkt. 

31 . De beide eerste der in het vierde lid van 
artikel ;l0 bedoelde wetenschappelijke balansen 
worden opgemaakt door drie deskundigen, waar

van een benoemd wordt door Onzen Minister 
van Financiën, een door commissarissen van het 
in artikel 18 genoemde fonds, en de derde door 
den Hoogen Raad. 

Indien uit de tweede balans blijkt, dat in het 
evengenoemde fonds een grooter kapitaal aan
wezig is dan gevorderd wordt om, in verband 
met de door deze wet voorgeschreven bijdragen, 
te voldoen aan de door deze wet op het fonds 
gelegde verplichtingen, wordt dat meerdere, tot 
een bedrag van ten hoogste vier millioen gulden, 
aan het Rijk uitgekeerd. De aan die gelden te 
geven bestemming wordt bij de wet geregeld. 

32. Deze wet treedt in werking op den lsten 
J aauari 1891. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 9den Mei 1890. 
(get.) WILLEM. 

(get.) 
De Minister van Financiën, 

GOD IN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg . 16 Mei 1890.) 

9 Mei 1890. WET, tot nadere regeling van de 

heffing en bestemming der Kanselarij -leges. 
s. 80. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1888/89, n°. 70, 1, 
8-11 ; 1889/90, n°. 13, 2, 5, 8, 9 , 11, 41. 

Hand. id. 1889/90, bladz. 898-900, 992. 

Hand. 1 • Kamer 1889/90, bladz. 352, 359, 386. 
WIJ WILLEM III , ENZ. . . . doen te weten : 

Àlzoo Wij in overweging genomen hebben , dat 

het wenschelijk is de heffing der zoogenaamde 

Kanselarij-leges nader te regelen, en de uit
keering daarvan aan het weduwenfonds voor de 

ambtenaren van het algemeen bestuur en aan 

die ambtenaren zelve te doen ophouden; 
Zoo "is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Er worden aan de bureaux tot het 

algemeen bestuur behoorende, geene andere leges 
meer geheven dan die, bedoeld bij de nommers 5, 
6, 9, 11, 12, 13 en 14 en die op aannemingen 
van werk of leverantiën, bedoeld bij nommer 7 

van het tarief, vastgesteld bij besluit van den 
Souvereinen Vorst van 18 Januari 1814 , n°. 6. 

De nommers 5 en 6 van dat tarief gelden 
voortaan ook voor de officieren van de zee- en 
landmacht. 

Voor zooveel dat tarief bij deze wet wordt in 

stand gehouden, wordt het in afschrift bij deze 
wet gevoegd. 

2. De heffing der bij art. 1 dezer wet be
doelde leges geschiedt op den voet bij het aan
gehaalde tarief voorgeschreven, ten behoeve van 
's Rij ks schatkist. 

De bepalingen omtrent de wijze -,an invor
dering en verantwoording dier leges en het toe
zicht daarop worden door Ons vastgesteld. 

3. Aan de ambtenaren, krachtens de daar
omtrent bestaande verordeningen, bij het in wer
king treden dezer wet tot het genot der leges 
gerechtigd, wordt door Ons als vergoeding · voor 
het verlies van dat genot, eene persoonlijke jaar
lijksche toelage verleend, gelijkstaande met de 
in guldens afgeronde middelsom dier leges, waar

van het genot aan den rang, door ieder hunner 
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bij het in werking treden dezer wet bekleed, 
over ae laatste vijf jaren vóór die in werking 
treding per jaar is verbonden geweest. 

Die toelage vervalt met het tijdstip, waarop 
hij, die haar geniet, naar de thans daaromtrent 
bestaande verordeningen zou hebben opgehouden 
legestrekkeud ambtenaar te zijn. 

Het gezamenlijk bedrag dier afioopende toe
lagen wordt jaarlijks op de verschillende, daarbij 
betrokken, hoofdstukken der Staatsbegrooting 
gebracht. 

4. Deze wet treedt in werking uen 1 sten Ja
nuari 1891. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 9den Mei 1890. 

(_get.) WILLEM. 

(qet.) 
De Minister van Financien, 

GODIN DE B.EAUFORT. 

(Uitgeg. 16 Mei 1890.) 

UITTREKSEL. 

TARIF van Leges- en Expeditiegelden, vour 
de B ztreawr der Departementen tot het 
..d.lgemeen B estuur behourende. 

1. enz. 
5. Voor Extract-Besluiten van aan

stelling tot temporaire commis
sien, zoo politieke als financieele 
en Regterlijke: 
a. beneden de f 100. 
b. van f 100 en daarboven 

6. Voor Extract-Besluiten van aan
stelling tot vaste posten of Be-
dieningen, zoo politieke als 
financieele en regterlijke, mits
gaders voor commissien of Acten 
van aanstelling tot dezelve: 
a. beneden de f 100 in 't jaar 
b. van f 100 en daarboven 

7. Voor A ppointementen van appro
b~tie op bestekken, contracten 
of andere documenten van enz. 
Aanneming van werk of leveran-
cien eu dergelijken; van het 
montant der Aanbesteding of 
dit onzeker zijnde, van het 
montant waarop de kosten zijn 
gecierd 

8. enz. 
9. Voor betalingen van jaarwedden, 

daggelden , aangenomen werken 

Niets. 
-} pct. 

Niets. 
1 pct. 

¼ pct. 

en Leverancien, en alle andere 
pretensien ten laste van den 
Lande. 

hiervan zijn uitgezonderd: 
a. alle betalingen beneden de /100. 
h. alle betalingen van Militaire, 

P olitieke of kerkelijke gages of 
tractementen en pensioenen be
neden de f 600. 

c. alle betalingen v~ n gelden ter goe
der rekening welke niet strekken 
in minaering der schuldvorde
ring van den belanghebbenden. 

d. alle betalingen tot restitutie van 
voorschotten ten behoeve van 
uen Lande gedaau. 

e. alle betalingen tot subsidie van 
Armen of Armengestichten. 

10. enz 

¼ pct. 

11. Voor paspoorten · f 3.-.-
12. Voor eene legalisatie of Certifi

catie 
13. Voor opene brieven op Perga

meot, van welken inhoud of 
form, boven het Pergameut: 
a. de eerste bladzijde 
b. elke volgende . 

(N H. elke bladzUde moet 
inhouden 40 regels, en 
elke reJ1;el 50 letters.) 

14. Voor Kopijen, geene insertien 
of bijlagen zijnde, van Extract
Besluiten: 

in het Nederdnitsch . 

a. de eerste bladzij de 
b. elke volgende 

in andere levendige talen. 
a. de eerste bladzijde 

b. elke volgende 

in het Latijn. 

• -.12.-

,, 14.-.-
3.10.-

• - .10.-

" - . 4.-

,, -.15.-

-. 6.-

a. de eerste bladzijde 1.-.-
b. elke volgende . • - . 8.-

(NB. elke bladzijde moet 
inhouden 30 regels, en 

elke regel 40 letters.) 
15. enz. 

A lgemeene Bepaling. 

Voor ééne en dezelfde zaak wordt slegts op 
een Bureau betaald, en wel op dat Bureau 
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waaronder het object behoort, van het Document 

waarop de Leges moeten betaald worden . 

Geapprobeerd in 's Gravenhage den 18 Januarij 

des jaars 1814. 

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke 

Hoogheid, 

De Àlgemeene Secretaris van Staat, 
(get .) A . R. F ALCK. 

Voor eensluidend uittreksel, 

De Direète"r van het Kabinet des Konings, 
(get.) ÀLEWI.JN. 

Voor gelijkluidend uittreksel, 

De Secretaris-Generaal van het Ministerie 
van Financiën, 

(get.) l<'. VAN RANDWIJCK, l.8. -G. 

9 llfei 1890. WET, houdende11de verbodsbe 

palingen tegen het dragen van wapenen. 

s. 81. 
Bijl. Handel . 2• Kamer 1888/89 , n°. 111 , 

1-3 ; 1889/90, n°. 17, 1-5 

Handel. 2• Kamer 1889/90, bladz. 1098-1114. 

Hanáel. l• Kamer 1889/90, bladz. 379-382, 

386-397. 

W1.r WILLEM III, ENZ . .• • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noo<lig is de verbodsbepalingeu tegen het 

dragen van wapenen te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 

Art. 1. Het is verboden op den openbare □ weg 

of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats 

een wapen bij zich te hebben . 

Onder wapenen ver,taat deze wet: geweren , 

karabijnen, revolvers, pistolen en andere vuur

wapenen, windroeren, dolken, dolkmessen, sabels, 

degens, degenstokken, priemstokken, wapenstokken 

en diergelijke voorwerpen. 
2. Overtreding van het verbod in het vorige 

artike.l gesteld wordt gestraft met hechteni s van 

ten hoogste zeven dagen of geldboete van ten 

hoogste honderd i:ulden . 

Het wapen waarmede de overtreding plaats 
_heeft, kan worden verbeurd verklaard . 

Indien tijdens het plegen van de overtreding 

nol;( geen jaar is verloopen, sedert eene vroegere 

veroordeeling van den schuldige wegens gelijke 

overtreding onherroepelijk is geworden, kan hech

tenis van ten hoogste vier weken of geldboete 

vau ten hoogste driehonderd gulden worden op-
gelegd. · 

3. De bepaling van art. 1 is niet van toe

passing op openbare ambtenaren of beambten die 

krachtens voorschrift, 5egeven door of vanwege 

het hoofd van het departement van algemeen 

bestuur waaronder hun werkkring ,behoort, het 

wapen bij zich mogen hebben, en voorts op 

hen die: 

1 °. een wapen bij zich. hebben dat behoort bij 

hunne ambtskleeding of bij de door hen met ver
gunning van het boven hen gesteld openbaar ge

zag gedragen kleeding ; 

2°. deel 11itmaken van de gewapende macht, 

van de rijks- of van de gemeente-politie, voor 

zoover het wapen dat zij bij zich hebbeu tot 

hunne uitrusting behoort; 

3°. op weg zijn naar of van bijeenkomsten , 

bedoeld bij art. 21 der wet van 22 April 18ó5 

(Staatsblad n°. 1:12) tot regeling en beperking 

der uitoefening van het regt van vereeniging e11 

vergadering, mits voor het houden van die bijeen

komsteu, voor zoo ver zij gevorderd wordt, ver

g110ning z\j verleend; 

4°. zonder lid te zijn van eene door Ons 

erkende vereeniging als in Artikel 4 bedoeld, 

ouder leiding van militairen deelnemen aan vrij 

willige oefeningen in den wapenhandel, en zulks 

gedurende de n tijd voor die oefeningen bestemd, 

daaronder begrepen de tijd om zich naar en van 

de loopplaatsen te begeven ; 

5°. krachtens rle bepalingen van de wet op de 

jacht en visscherij bevoegd om hetzij in open, 

hetzij in gesloten jachttijd buiten openbare wegen 

en voetpaden zich met schietgeweren in het veld 

te bevinden, van ilie bevoegdheid gebruik maken, 

zich. daartoe op weg bevinden of zich, na van die 

bevoegdheid gebruik te hebben gemaakt, naar 

huis begeven; 

6°. in dienst van 

nummer bedoeld, deze 

personen in het vorige 

vergezellen of door hen 

belast zijn met het overbrengen van het wapen 

van of naar het jachtveld; 

7°. geen ander w,,pen ver.voeren dan dat zoo

danig is ingepakt, dat het niet voor dadelijk 

gebruik kan worden aangewend; 
8°. van den burgemeester hu nner w~onplaats 

schrifteli_ike machtiging hebben om als deelnemer 

aau een optocht een in de machtiging aangewezen 

wapen bij zich te hebben, gedurende den tijd 

mede in de machtiging uitgedrukt; 

9°. voorzien ziju van eene ~chtiging tot het 
bij zich hebbeu van een wapen, voor een be

paalden tijd afgegeveu door Onzen Commissaris 

in de provincie waar de aanvrager woont , welke 
machtiging te allen tijde kan worJen ingetrokken. 
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Het model dezer machtiging wordt door Onzen 

Minister van Justitie vastgesteld. (1) 

De bepaling v~n artikel l is mede niet van 

toepassing op voor het publiek toegankelijke 
plaatsen, waar met vergunninir van het bevoegd 

openbaar gezag oefeningen in het schieten worden 

gehouden, doch alleen voor zoover betreft het 
soort van wapen waarop de vergunning be
trekking heeft. 

4. Onder de gewapende macht bedoeld in 

artikel 3 worden begrepen de door Ons erkende 

vereenigingen tot oefening in den wapenhandel, 
gedurende den tijd voor die oefeningen bestemd, 

daaronder begrepen de tijd om zich naar en van 

de loopplaatsen te begeven. 
5. Het feit bij deze wet strafbaar gesteld 

wordt beschouwd als overtreding. 
6. De Oéclaration du Roi van den 23sten 

Maart 1728 en het Decreet van den 2den 
Nivose an XIV wurden ingetrokken. 

Lasten en bevelen, er.z. 

Gegeven op het Loo, den 9den Mei 1890. 
(get.) W IL LE M. 

De ]J,finister van J ustitie , 
(get .) RUYS VAN BEBRENBROEK. 

(Uitgeg. 12 Mei 18\J0.) 

9 Mei 1890. ARREST van den Hoogen Raad der 

Neder!. houdende beslissing dat de rechterlijke 
macht niet bevoegd is kennis te nemen van 

het verzet tegen een dwangbevel ter invorde-

(l) Dit model is vastgesteld als volgt: 

De Commissaris des Konings in de provincie. 

ring van plaatselijke belasting, daarop gegrond 

dat de opposant ten onrechte was gebracht op 
de kohieren van, en alzoo was aangeslagen in de 

directe belasting eener gemeente over zeker 

dienstjaar, omdat hij gedurende dat jaar in 

die gemeente zijn hoofdverblijf niet heeft gehad 
en evenmin aldaar 3 maanden is verbleven. 

De Hooge Raad enz., 
Partijen gehoord; 
Gezien de stukken ; 
Overwegende dat als eenig middel van cassatie 

is aangevoerd: schending van art. 2 R . 0. en 
verkeerde toepassing van de artt. 245 en 260 der 
gemeentewet van den 29 Jnni l 851 (Staatsblad 
n°. 85), benevens van de artt. 264, 265 en 266 
dier wet, zooals deze zijn gewijzigd bij de wet 

van den 28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 102), gelijk 
ook van art . 15 der wet op de invordering van 
's Rijks directe belastingen van den 22 Mei 1845 
(Staatsblad n°. 22), door te bekrachtigen het 
v.ounis hetwelk de arrondissements-rechtbank te 
Amsterdam op clen 6 Nov. 1888 (2) tnsschen 

eischer in cassatie als opp. en verweerder als 

geopp. heeft gewezen, en mitsdien met die recht
bank te beslissen, dat deze laatste terecht zich 

heeft onbevoegd verklaard om van des eischers 

(toen opposants) vordering tegen den verweerder 
(toen geopposeerde) kennis te nemen, en zulks 
omdat in deze zaak administratieve beslissing door 
de wet zonde zijn voorgeschreven en daardoor de 
beoordeeling det· bezwaren, waarop eischer (toen 

Gelet op artikel 3, 9°., der wet van den 9den Mei 1890 (Staats

blad n°. 81); 

Verleent aan (1) 

te 

uiterlijk tot den 

oud · . 

machtiging tot het 

Handteekening van den houder. 

(l) Naam en vooruaam voluit. 

jaren, van beroep 

bij zich hebben van een (2) 

1800 

• den 

wonende 

. 189 

De Commissaris des Konings voornoemd, 

(2) Naam van het wapen , waarvoor de machtiging geldt. 

NB. Deze machtiging geldt niet dan nadat daarop de lzandteekening van den lzm,der is 
geplaatst en moet ingeval van inti-ekking onverwijld aan den Commissai-is des Konings 
worden teruggezonden. 

( 2) In de verzameling opgenomen. 
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opp.) zijne actie heeft gegrond, aan de kennisneming 
der rechterlijke macht zoude zijn onttrokken; 

0. dat feitelijk vaststaat, dat de eischer zijn 
verzet tegen het dwangbevel, door den verweerder 
in diens hoedanigheid tegen hem uitgevaardigd , 

welk verzet was ingesteld voor de arrondissements
rechtbank te Amsterdam, deed rusten hierop, dat 
hij ten onrechte was gebracht op de kohieren van, 

en alzoo was aangeslagen in de plaatselijke directe 
belasting te Amsterdam, dienstjaar 1887/88, ver 
mits hij gedurende het jaar 1887 in de gemeente 
Amsterdam zijn huofdverblijf niet heeft gehad, 
en evenmin 3 maanden aldaar is verbleven ; 

0. dat de eischer, op dezen grond willende 
opkomen tegen zijn aanslag in de plaatselijke 
directe belastingen , zijne bezwaren daartegen had 
moeten inbrengen bij den raad der gemeente A m
sterdam, als krachtens art. 265 der gemeentewet 
zooals dit gelezen wordt volgens de wet van den 
28 Juni 1881 (Staatsolad n°. 102) alleen bevoegd 
om daaromtrent, behoudens beroep bij Gedep. 
Staten, te beslissen; 

dat nu wel art. 15 der wét van den 22 Mei 1845 
(Staatsolad n°. 22) waarheen art. 260 der ge
meentewet ook ten aanzien van het dwangbevel 
ter invordering der belasting verwijst, een ver
zet tegen zoodanig dwangbevel bij den burgerlijken 

rechter toelaat , doch met deze uitdrukkelijke be
perking, dat dit nimmer tegen de wettigheid of de 
hoegrootheid van den aanslag gericht mag worden; 

dat hieruit volgt, dat de kennisneming van des 
eischers verzet, als berustende op de bewering 
dat hij volgens de wet en de verordening niet 
in de plaatselijke directe belasting had mogen zijn 
aangeslagen, en dus werkelijk gericht tegen de 
wettigheid van zijn aanslag, der arrondissements
rechtbank te Amsterdam was ontzegd; 

0 . mitsdien, dat die rechtbank zich terecht 
onbevoegd heeft verklaard om over het door den 
eischer ingestelde verzet te oordeelen, en dat door 
de bekrachti~ing dezer onbevoegdverklaring bij 
het bestreden arrest geen der bij het middel aan
gehaalde artikelen is geschonden of verkeerd toe
gepast; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt den eischer in de daarop gevallen 

kosten. 

l O Mei l 890. W .i,:T, tot goedkeuring eener met 
de Bouwmaatschap "zuid-Holland", gevestigd 
te Jf aassluis, gesloten overeenkomst betreffende 
ruiling van grond aldaar. S. 82. 

10 Mei 1890. WET, tot nadere wijziging der wet 

van 14 September 1866 (Staatsolad n°. 138), 
houdende bepalingen betrekkelijk de inkwar

tieringen en het onderhouè van het krijgs 
volk, enz. S. 83. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1888/89, n°. 126, 1, 
2; 1889;90, n° . 18, 1-6. 

Hand. id. 1889/90, oladz. 953-962, 964-975. 
Hand. 1• Kamer 1889190, oladz. 354-356, 

375, 376, 406-408. 

WIJ WILLEM III, ENZ .••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk is, de wet van 14 September 1866 
(Staatsolad n°. 138), houdende bepalingen betrek
kelijk de inkwartieringen en het onderhoud van 
het krijgsvolk en de transporten en leverantiën 
voor Onze legers of vestingen gevorderd, zooals 
zij is gewijzigd bij de wet van 29 Maart 1877 
(Staatsolad n°. 53) en bij die van 15 April 1886 
(Staatsolad n°. 64), in overeenstemming te bren
gen met art. 186 der Grondwet en voorts nader 
te wijzigen en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De wet van 14 ·september l866 (Staats

olad n°. 138), gewijzigd bij die van 29 Maart 1877 
(Staatsolad n°. 53) en bij die van 15 April 1886 
(Staatsol.ad n°. 64), wordt nader gewijzigd en 
aangevuld als volgt: 

§ 1. Art. 3 wordt aldus gelezen: 
"De reglementaire bepalingen, waarnaar in de 

artt. 4, 6, 9, 12, 24, 25 en 32ois wordt ver
wezen, worden vastgesteld bij algemeenen maat
regel van bestuur." 

2. In het opschrift van het tweede en van 

het derde hoofdstuk, in de eerste zinsnede van 
art. 4, in art. 26 en in de eerste zinsnede van 
art. 32 wordt voor het woord: •vestingen" ge
lezen: •verdedigingswerken". 

§ 3. In het opschrift van het derde hoofdstuk, 
in art. 32 al. 1, art. 33, art. 36 al. 4, en in 
de voorlaatste alinea van art. 41 wordt voor de 
woorden: ,, fijden van oorlog" gelezen: "geval van 
oorlog of oorlogsgevaar". 

§ 4. Aan art. 12 wordt als slotzinsnede toe
gevoegd: 

• Krijgsvolk, hetwelk buiten zijn garnizoec ge
vorderd is tot handhaving of herstel der openbare 
orde, behoort door de zorg van den burgemeester, 
in overleg met den commandant van den troep , 
zooveel mogelijk in openbare of andere gebouwen, 
als bedoeld onder n°. 1 te worden ondergebracht. 
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De bepaling, dat deze gebouweu op geen verderen 

afstand dan 3 mijlen buiten de bebouwde kom 

der gemeente mogen gelegen zijn , is voor dit 
geval niet toepasselijk. De kosten, welke de ge
meente , overeenkomstig bij reglement vastgestelde 

regelen, voor deze huisvesting heeft moeten maken, 

worden door het Rijk vergoed." 
§ 5. In art. 26 wordt, in plaats van de woorden : 

•art. 37 der wet van 21 Àitgustus .1859 (Staats
blad n°. 98)" gelezen: uart. 45 der wet van 
9 Àprit 1875 (Staatsblad n°. 67)". 

§ 6. Art. 31 wordt aldus gelezen : 

•Behoudens de hierna volgende uitzonderingen, 

gelden al de voorafgaande bepalingen -dezer wet 

en dus ook die betreffende het regt op het ont

vangen van schadeloosstelling , mede in geval van 
oorlog of oorlogsgevaar " 

§ 7. Tusschen art. 32 en art. 3:3 wordt inge

lascht een nieuw artikel 32óis, aldus luidende: 

"Wanneer door Ons in t ij d van vrede eene 
keuring van paarden wordt noodig geacht, opdat 
tijdig aan de verpligting , bedoeld bij artikel 32 
kunne worden voldaan, is de eigenaar van het 

paard, hetwelk op vordering van den burgemeester 
aan de keurinl(' moet worden onderworpen, ver
pligt, dat paard, op het voor de keuring aange

wezen tijdstip, op de daarvoor vastgestelde plaats 

aanwezig te doen zijn en toe te laten dat het 

paard door de daarvoor bestemde commissie wordt 

gekeurd. 

Burgemeester en wethouders kunnen van de 
inwoners zoodanige opgaven vorderen, als benoodigd 

mogten . zijn voor het rnmenstellcn en bijhouden 
van de lijsten der in hunne gemeente te keuren 
of voor den krijgsdienst geschikt bevonden paarden . 

Voor de uitvoering van de keuring, alsmede 
voor het zamenstellen en bijhouden van de lijsten 
in het vorig lid bedoeld, worden bij reglement 
de noodige bepalingen vastgesteld." 

§ 8. In artikel 41, laatste lid, worden de 
woorden: 

• De in art. 21 vermelde opgaaf" 

vervangen door cle woorden: 

ueeu der opgaven, in art. 21 of art. 32óis 
vermeld". 

2. Deze wet treedt in werking op een nader 

door Ons te bepalen tijdstip. 
La sten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, deu l0den Mei 1890. 
(get.) WILLEM . 

De Min. van Oorlog, (get.) J. W. BERGANSIUS . 

De Minister van Binnentandsche Zaken , 
(get.) DE SAVORNIN LOHMAN . 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) HAVELAAR. 

(Uitgeg. 17 llfei 1890.) 

11 Mei 1890. WET, tot vaststelling van het tiende hoofdstnk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1890. S. 84 

X• Hoofdstuk. Departement van Koloniën. 

l• Afd. : Kosten van het Departement 

2• " Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname 
ge Il 

4• 
Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao. 
Pensioenen, wachtgelden en gagementen van gewezen landsdienaren in 

de voormalige ederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea en 

van hunne nagelaten betrekkingen . 

Pensioenen , wachtgelden en gratificatiën. 

Onvoorziene uitgaven • 

f 194,175.-
819,339.83 
253,401.50 

23,060.-
21,500.-
40,000.-

f 1,351,476 .33 

11 Mei 1890. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 

Ludwig Bens i nger. S. 88. 

voor den aanleg van een locaalspoorweg van 12 Mei 1890. WETTEN, houdende naturalisatie 

Sauwerd naar de lwodeschoot. S. 85. van: 

11 JJfei 1890. WETI'EN, houdende naturalisatie van: 
Johann Joseph Spli n ters. S. 86. 
Wilhelmus Franciscus Versteeg. 

s. 87. 

Dr. J ohann Heinrich Hermann 
Hülsmann. S. 89. 

Hermann Heinrich Remme. S. 90. 
Johann Mathias Mü l ler. S. 91. 
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17 JJfei 1890 . :M ISSIVE van GeJeputeerde Staten 

van de provincie Overijssel, aan burgemeesters 

en wethouders der ~emeenten in die provincie, 

betreffende toepassing van artikel 246 der 

gemeentewet. 

Bij de behandeling van de kohieren van den 

hoofdelijken omslag is ons in den laatsten tijd 

meermalen gebleken, dat het bij de wet van 

7 _ Juli 1865 (Staatsblad n°. 79), gewijzigde ar

tikel 245 der gemeentewet , met betrekking tot 

de aanslagen wegens hoofdverblijf, cloor de ge

meentebesturen onjuist weril toegepast, met het 

oog waarop wij ons hebben verplicht gezien de 

goedkeuring aan enkele kohieren van den hoofde

lijken omslag te moeten onthouden. 

In genoemd art. 245 toch wordt uitdrukkelijk 

onderscheid gemaakt -tnsschen hen, die hoofd· 
verblijf en hen, die verblijf in de gemeente hebben. 

Zij, die tot de eerstgenoemde categorie be

hooren, moeten in den hoofdelijken omslag bij

dragen over het geheele jaar, wanneer zij gedu

rende dat jaar hun hoofdverblijf in de gemeente 

hebben behouden, terwijl zij, die hun hoofd
verblijf vestigen in de gemeente of rlat hoofdver
blijf bij vertrek opheffen , voor zoo veel 1 / 1 , ge

deelten in den hoofdelijken omslag bijdragen, als 

hun hoofd verblijf in de gemeente maanden beeft ge

duurd; gedeelten van maanden voor geheel gerekend. 

Wat de personen betreft, die v6ór de opmaking 

van het kohier zijn overleden, deze behooren 

voor de bijdrage - die dan ten laste hunner 

erfgenamen komt - iselijk gesteld te worden met 

ben, die door vertrek bun hoofd verblijf opheffen. 

De bepaling van de voorlaatste zinsnede van 

het tweede lid van art . 245 , dat door hem, die 

geen drie maanden in de gemeente verbleef, niet 
wordt bijgedragen, is niet van toepassing op de 

hiervoren genoemde categorie van personen , maar 

a!léén op hen, die tijdelijk in de gemeente ver
blijven, dns aldaar geen hoofdverblijf hebben; 

immers, had de wetgever bedoeld, dat ook zij , 
die minder dan 3 maanden in de iremeente hnn 
hoofd verblijf honden, niet zullen bijdragen , hij 

zeker genoemde bepaling zou hebben doen luiden: 

•door hem , die geeue ilrie maanden van dat 

jaar in de gemeente hoofdverblijf hield of er 
verbleef, niet bijgedragen." 

Wij hebben gemeend, voor zoove~l noodig, Uwe 

aandacht op een en ander te moeten vesti~en. 
De Ged. Staten van de provincie Overijssel, 

(get.) GEEltTSEMA' f7 oorzitter. 
GREVEN , Griffier. 

20 Mei 1890. BESLUIT, tot aanvulling van 

het Koninklijk besluit van clen 27sten 

Maart 1888 (Staatsblad n°. 67), waarbij 

nader wordt bepaald welke ziekten van het 

vee voor besmettel\jk worden gehouden en 

welke der in de wet van den 20sten Juli 

1870 (Staatsblad n°. 131) genoemde maat

regelen bij liet dreigen of heerschen van elke 

dier ziekten moeten toegepast worden, ge

wijzigd door de Koninklijke besluiten van 

den 12den Mei en den 9deil October 1889 

(Staatsbladen n°•. 62 en 128). S. 92. 

WtJ" WILLEM JIJ' ENZ. 

Overwegénde, dat aanvnlling van Ons besluit 

van 27 Maart 1888 (Staatsblatl n°. 67), ge

wijzigd door die van 12 Mei 1889 (Staatsblad 
n°. 62) en van 9 October 1889 (Staatsblad 

n°. 128), noodzakelijk is; 
Gezien de wet van 20 J nli 1870 (Staatsblad 

n°. 131), laatstelijk gewijzigd door die van 

15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, vau 12 April 1890, 

n°. 785, afdeeling Medische Politie; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

6 Mei 1 90, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister, van 16 :Mei 1890, n° . 1542, afdee!ing 

Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Art. 1. In art. 63 van Ons besluit van 

27 :Maart 1888 (Staatsblad n°. 67), gewijzigd 

bij art. 3 rnn Ons beslnit van 12 Mei 1889 

(Staatsblad n°. 62), worden aan het vierde lid 

de volgende woorden toegevoegd : 

•Ten aanzien der kosten vallende op deze ver

branding of onschadelijkmaking geldt het bepaalde 

bij art. 3, derde lid rnn dit besluit ." 

2. Ons tegenwoordig besluit treedt in werkinis 

op den vijfden dag na dien der dagteekening van 

het Staatsblad en van ile Staatscoierant, waarin 

het geplaatst is . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst, en waarvan afschri ft zal 

worden gezonden aan den Raad van Sta!e, 
Het Loo, den 20sten Mei 1890 . 

(get.) WILLEM. 
De Minister van B innenlandsche Zaken , 

(get.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

(Uitgeg . 25 Mei 1890) 
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26 Jfei 1890. BESLUl'l', houdende . vaststelling 

van een Algemeen Reglement voor den dienst 

en het vervoer op de spoorwegen, bedoeld 

in artikel 1 der wet van 28 October 1889 
(StaatsMad n•. 146). S. 93. 

Wr;r WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Wa

terstaat, Handel en Nijverheid, vau 19 April 1889, 
Litt. B, afd eeling Handel en Nijverheid ; 

Gelet, op art. 27 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n•. 67) en op art. 1 der wet van 

28 October 1889 (Staatsblad n°. 146); 

Den Raad van State gehoord (advies van l:! Mei 

1890, n•. 14); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 23 

Mei 1890, li tt. A, afdeeling Handel en Nijverheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

met intrakking van Ons besluit van 25 De

cember 1889 (Staatsblad n° . 197), te bepalen, 

ilat voor den dienst en het gebruik van spoor• 

wegen, waarop geen vervoer plaats heeft dan 

met eene snelheiil van ten hoogste veertig ( 40) 

kilometer per nur, niet toepasse lijk zijn de be

palingen van het algemeen reglement voor den 

dienst op de spoorwegen, vastgesteld bij Ons 

besluit van 27 October 1875 (Staatsblad n• 183), 

gewijzigd bij Ons besluit van 1l September 1882 
(Staatsblad n° . 126), aangevuld bij Ons besluit 

van 25 Januari 1884 (Staatsblad n°. 10) en 

nailer gewijzigd bij Onze beslui ten van 25 No

vember l 885 (Staatsblad n°. 196) en van 26 Maart 

1887 (Staatsblad n•. 44) en van het algemeen 

reglement voor het vervoer op de spoorwegen, 

vastgesteld bij Ons besluit van 9 J annari 1876 
(Staatsblad n•. 7), gewijzigd bij Ons besluit van 

2 A ngnstns J 883 (Staatsblad n•. 127) , nader 

gewijzigd en aangev uld bij Onze besluiten van 

25 November 1885 (Staatsblad n°. 195) en van 

20 Mei 1887 (Staatsblad n•. 87) en dat in ile 

plaats daarvan het navolgende reglement zal 

gelden. 

Deel A. 

VOOR DEN DIE NST. 

HOOFDSTU K L 

/Tan de baan, afsluiting , bewaki'llg en bediening 
der seinen. 

Art. 1. In afwijking van het bepaalde bij art. 

:33 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n•. 67) 

wordt de spoorweg alleen afgesloten op de ge

deelten, door Onzen Minister van Waterstaat, 

Handel en N1jl'erheid aan te wijzen. 

De wijze van afsluiting op die gedeelten wordt 

door Onzen voornoemden Minister bepaa.ld. De 

kosten van aanleg en onderbond der af.luitingen 

zijn voor rekening van de spoorweg-ondernemingen . 

2. Het is aan een ieder, wien het uit den 

aard zijner betrekking niet vrijstaat, verboden: 

over de openbare overwegen, wanneer zij af

gesloten zijn, te gaan of te rijden ; 

over de uitwegen, particuliere overw~gen of over 

de voetpaden te gaan of te rijden, wanneer een 

trein in aantocht is. 

Het is verboden ploegen , eggen en anrlere ge

reedschappen, alsook boomstammen en zware 

voorwerpen over de uitwegen en de overwegen 

te slepen. Zij worden gedragen of met wagens 

en sleden over de uitwegen en de overwegen 

vervoerd. 

3. Langs den spoorweg en langs de over
wegen worden op die punten, waar de Raai! van 

Toezicht op de Spoorwe1tdiensten het noodig acht, 

door en op kosten van de spoorwegonderneming 

waarschuwingsbord en geplaatst en onilerhouden. 

Vorm, afmetingen en opschriften dier borden 

behoeven de goedkeuring van genoemden Raad . 

4. Bewaking van den spoorweg wordt alleen 

gevorderd op ile door Onzen Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid aan te wijzen plaat

sen en slechts zoolang als er treinen verwacht 

worden. 

Dagelijks vóór dat de eerste trein verwacht 

wordt, moet de weg over zijne geheele lengte 

nauwkeurig geschouwd worden . 

Wanneer treinen tussrben zonsonder- en zons

opgan1t loopen, heeft die schouwing zooveel 

mogelijk plaats vóór elk dier treinen. 

Bij schouwing wordt inzonderheid gelet op de 

volkomen veiligheid van het spoor en den jnisten 

stand der wisrnls. 

5. Bij kruisingen van spoorwegeu gelijkvloers, 

worden de wijze van bewaking , de seinen en de 

te nemen veiligheidsmaatregelen door Onzen Minis

ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid, de 
beetnurders der spoorwegdiensten gehoord, bij 

bijzondere reglementen vastgesteld . 
6. Op den afstand vau ten minste 200 M. van 

de uiterste wi ssels van de stat ions en op datzelfde 

minimum van afstand ter wederzijdeo van beweeg

bare brugisen en van aanslui tingen van voor het 

openbaar verkeer bestemde spoorwegtakken buiten 
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de stations worden afstandsseinen geplaatst, die 
zoowel bij nacht als bij dag van de treinen en 

van de plaats van bediening duidelijk zichtbaar zijn. 

De afstand der afstandsseinen wordt bij nit

loopende wissels gerekend van de grens , vermeld 

in art. 67. 

Zijn de afstandsseinen door bogen in den weg 
niet zichtbaar, dan wordt een inrichting aan

gelegd, waardoor de stand van het afstandssein 
op de plaats van bediening kan worden waarge

nomen. De wijze van werking dier inrichting 

behoeft de goedkeuring van den Raad van 'l'oe
zicht op de Spoorwegdiensten. 

De afstandsseinen zVn bij de beweegbare bruggen 
zoo ingericht en aan deze verbonden, dat zij niet 
op veilig kunnen gesteld worden, tenzij de brug 

gesloten en in opgezetten toestand berijdbaar is 

en dat omgekeerd de brug niet afgezet en geopend 
kan worden, tenzij de afstandsseinen onveilig toonen. 

De overige afstandsseinen geven in gewonen 
stand onveilig aan, en worden alleen op veilig 
gesteld gedurende den tijd, dat de vergunning tot 
binnenrijden op een station door den stationschef 

of zijn plaatsvervanger gegeven is, of de weg op de 
aansluiting van spoorwegtakken volkomen veilig is . 

Deze seinen worden zoo spoedig mogelijk na het 
passeeren van den trein op onveilig teruggebracht. 

7. Voorschriften voor de bediening en beveiliging 
van beweegbare spoorwegbruggen wordeu door Ons 
bij bijzondere reglementen ,•astgesteld. 

De bruggen, waarvoor door bijzondere regle

menten niet anders is bepaald, blijven in den 
regel gesloten en worden op verzoek van belang

hebbenden geopend. 
Zij moeten gesloten en opgezet zijn 5 minuten 

vóórdat een trein op de brug verwacht wordt. 
8. De weg met de daartoe behoorende werken 

wordt voortd □rend in zoodanigen toestand onder
houden, dat hij veilig met de grootste toegelaten 

snelheid kan worden bereden. 
Die gedeelten, welke met die grootste snelheid 

niet kunnen worden bereden, zijn, zoowel bij nacht 
als bij dag, gedurende den dienst door van den 
trein duidelijk te herkennen teekens aangewezen. 

Gedeelten, welke wegens de uitvoering van her
stellingen of vernieuwingen aan sporen en werken 
of om andere redenen niet te berijden zijn, worden 

door haltseinen, op voldoenden afstand geplaatst , 
kenbaar gemaakt zoolang de weg onrijdbaar is, 
ook in het geval dat geen trein wordt verwacht. 

9. De hoofdsporen worden voortdureud vrij
gehouden tot de hoogte en breedte van het voor 

den spoorweg geldende normaal-profiel van de vrije 

ruimte. 
Voor de spoorwegen, waarvan de spoorwijdte 

gelijk is aan die der hoofdspoorwegen, geldt het 
bijgevoegde normaal profiel. Voor de spoorwegen 

met andere spoorwijdte wordt het normaal-profiel 
door Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid vastgesteld. 

10. Aan een komende trein moet, bij nacht 
zoowel als bij dag, · door den wachter kunnen 

worden geseind: de weg veilig, langzaam t·ijden 
of stilhouden. 

Bij mistig weder, sneeuwjacht en andere om

standigheden, waardoor de dagsei oen niet dnidelijk 

te onderscheiden zijn, worden bovendien de nacht
seinen gebezigd en gegeven. 

11. Op den weg zijn op afstanden van heele 

en halve kilometers palen geplaatst, goed zicht
baar uit de treinen en aanduidende den afstand 
van . een eindstation langs de as van den spoorweg. 

Waar hellingen, sterker dan 1 op 200, aan
vangen en eindigen, zijn wijzers geplaatst. 

12. De stations moeten onderling door een elec

trisch gemeenschapsmiddel verbonden zijn, waarvan 

de inrichting aan de goedkeuring van Onzen Minis
ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid is onder

worpen. 
De dienst der daarmede te geven seinen wordt 

door bijzondere reglementen, onder goedkeuring 

van Onzen voornoemden Minister geregeld. 

HOOFDSTUK IJ. 

Van het rollend materieel. 

13. Tenzij door Ons voor eenig bijzonder geval 

anders wordt bepaald, mag de belasting van elke 
as van het rollend materieel op de spoorstaven 

niet meer bedragen dan ten hoogste tien duizend 

kilogrammen. 
14. Het rollend materieel, op den spoorweg in 

gebruik, wordt voortdurend in zoodanigen toe
stand onderhouden, dat daarmede veilig met de 
grootste toegelaten snelheid kan worden gereden. 

A. Locomotieven en tenders. 

15. Locomotieven en tenders worden niet in 
dienst gesteld, dan na van Regeeringswege te zijn 
onderzocht en goedgekeurd. 

De bestunrders der spoorwegdiensten zenden aan 
den Raad van Toezicht van elke nieuwe type, 
naar welke zij voornemens zijn locomotieven en 
tenders aan te schaffen , duidelijke teekeningen, 
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aangevende de onderdeelen en afmetingen van den 

ketel, de assen, wielen , ,eeren, enz. Voorts 

zenden zij aan dien Raad voor elke aangeschafte 

locomotief en tenders eene opgave, behelzende : 

A. V a n d e I o co m o t i e v e n. 

a. het volgnommer, het fabrieksnommer, den 

naam en de woonplaats van den vervaardiger en 

het jaar waarin zij afgeleverd is; 

ó. de omschrijving van de inrichting der loco 

motief, haar gewicht met gevulden ketel en voor 

tendermachines met belasting van brandstof en 

water, alsmede de belasting der wielen; 

c. de middellijn van de stoomcylinders, de zniger

slaglengte, de afmetingen en de grondstoffen van 

de wielen, assen en banden, met den radstand ; 

d. den vorm, de afmetingen en de wanddikte, 

met omschrijving van de grondstof van den ketel 

en zijne onderdeelen. 

e. de uitgestrektheid van het verwarmings

opperv lak ; 

f . de omschrijving van de veiligheidskleppen 

met toebehooren en daarbij voorkomende afmetingen; 

g. de omschrijving van de toestellen , dienende 

om het waterpeil waar te nemen, van die om 

het op de gevorderde hoogte te houden en van die 

bestemd om watergebrek te verraden ; 

k. de omschrijving en de afmetingen van de 

draagveeren en van de stoot -, trek- en remtoestellen; 

i. de omschrijving van de inrichtingen om het 

uitvliegen van vonken te verhinderen en die van 

den aschbak, met de hoogte van het laagste pont 

hoven den bovenkant van de spoorstaven; 

k. de in den ketel toe te laten grootste werke

lijke drukking van den stoom in kilogrammen 

per vierkanten centimeter . 

De werkelijke drukking is het verschil tusschen 

de absolute drukking van den stoom en die van 

den dampkring. 

t. ingeval zij reeds elders heeft dienst gedaan, 

het aantal kilometers in het geheel doorloopen en 

de herstellingen, die zij mocht hebben ondergaan. 

B. V a n d e n t e n d e r . 

a. het volgnommer, het fabrieksnommer, den 

naam en de woonplaats van den vervaardiger en 
het jaartal waarin de tender vervaardigd is; 

t. het gewicht van den tender, wanneer hij 

ledig is r.n wanneer hij met water gevuld en met 

brandstof geladen is; 
c. de afmetingen en de grondstoffen van de 

wielen, assen en banden; met den radstand; 

1890 

d. de omschrijving en de afmetingen van de 

draagveeren, van de stoot- en trektoestellen en 

van het remwerk. 

16. De ketels worden v6ór de indienststelling 

beproefd, ia on bekleeden toestand. 

Van dit laatste kan ontheffing worden verleend 

door dea Raad van Toezicht. 

De beproevin[t geschiedt met water op eene 

• werkelijke drukking, bedragende voor stoom van 

minder dan vijf atmosferen werkelijke drukking 

het dubbel en voor stoom van meer dan vijf 

atmosferen werkelijke drukking, deze drukking 

vermeerderd met vijf atmosferen . De beproeving 

duurt zoolang als noodig is om de versch illende 

deelen van den ketel behoorlijk te onderzoeken. 

De juistheid van de belasting van de veiligheids

kleppen en de zuiverheid van de manometers 

worden tevens waargenomen . 

17. De uitkomst van de beproeving is onvol

doende, zoo eenig deel van den ketel of van zijne 

onderdeelen gedurende de beproeving eene zicht

baar blijvende nadeelige vervorming heeft onder

gaan, of zoo andere belangrijke gebreken aan den 

dag zijn gekomen. 

Hiervan en van alle gebreken aan de veilig

heidstoestellen of andere deelen van tle locomotief 

of vau den tender, die van dien aard zijn, dat 

er bezwaar voor den dienst uit zou kunnen voort

spruiten, geeft de ambtenaar, met de beproeving 

belast, schriftelijk kennis aan bestuurders van 

den spoorwegdienst wien het aangaat. 

18. Wanneer de beproeving bevredigende uit

komsten heeft opgeleverd en overigens voldaan 

is aan de bepalingen van dit r eglement, is 

voornoemde ambtenaar bevoegd , om namens 

Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid eene voorloopige akte van vergunning 
tot indienststelling uit te reiken. 

Op de locomotief wordt de grootste toegelaten 

werkelijke drukking op eene voor den machinist 

van zijne standplaats zichtbare plaats duidelijk 

aangewezen. 
19. In de akte van vergunning, door Onzen 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
uit te reiken , worden vermeld : 

a. de naam van den spoor1vegdienst, die de 
locomotief in gebruik neemt; 

ó. het voll!:nommer en de korte om,cbrijving 

der machine; 

c. de vorm en de 
en de uitgestrektheid 
oppervlak; 

afmetingen van den ketel 

van het verwarmings• 

6 
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d. het aantal van de veiligheidstoestellen en 

hare voornaamste afmetingen; 

e. de grootste werkelijke drukking in kilo 

grammen per vierkanten centimeter , waarop de 

stoom mag werken . 

De akte van vergunuing moet te allen tijde ter 

inzage aanwezig zijn in de werkplaats van den 

spoorwegdienst , waarond.ir de locomotief behoort. 

20. De ketel moet voorzien zijn van ten minste 

twee veiligheidskleppen, die op den ketel of op 

den stoom houder zoodanig worden geplaatst, dat 
zij, wanneer de ketel in werking is, gemakkelijk 

kunnen onderzocht worden, en wnarvan ten minste 

één door den machinist van zijne standplaats kan 

worden ontlast. 

21 . De kleinste waarde, te nemen voor de 

middell ij n van elk der klepopeuingen, zoo er niet 

meer dan twee aanwezig zijn, wordt berekelid 

m~t de form u Ie : 
w 

d = 2 6 y r + o.621 

waarin voorgesteld wordt dour: 

d. de middellijn in centimeters; 

p. de werkelijke drukking van den stoom in 

kilogrammen per vierkanten centimeter, waarvoor 

in de formule niet meer dan 8.3 mag worden 

gesteld; 

w. het verwarmingsoppervlak in vierkante meters, 

waartoe geacht moet worden te behooren het ge

heele opperv lak, dat met de verbrnnding~producten 

in aan rak ing komt. 

Heeft een stoomketel meer dan 2 veiligheids

kleppen, dan moet de som van de doorsneden 

der klepopeningen ten minste gelijk zijn aan de 

som van de doorsneden, die de openingen zouden 

moeten hebben bij slechts twee kleppen. 

De middellijn der kleppen mag nooit kleiner 

zijn dan twee centimeter_ 

22 . De veiligheidskleppen sluiten met vlakke 

randen op hare beddingen. 
De breedte van deze randen bedraagt ten hoogste 

het twintigste gedeelte ran de middellijn der ope
ningen , do~h in geen geval meer dan drie millimeter. 

De kleppen moeten ten minste drie millimeter 

kunnen lichten en twee millimeter opgelicht worden , 

vóórdat de belasting van de klep zooveel toeneemt 

als overeenkomt met een kilog rnm per vierkanten 

cent imeter. 
23. De ketel moet voorzien zijn van een mano

meter die, rechtstreeks met den ketel verbonden, 
de drukking van den stoom duidelijk aangeeft en 

die ten minste twee dampkringen meer kan aan-

wijzen dan de hoogste toei,elateu werkelij ke druk

king. 

De grootste toe te laten werkelijke drukking is 

op de wijzerp laat van den manometer duidelijk 

aan te wijzen. 

24. De ketel moet voorzien zijn van : 

een waterpeilglas met afsluit- en doorblaaskranen ; 

ten mins te twee proefkranen of een tweede 

peilglas; 

een kraantje met kleine flens om daaraan een 

proefmanometèr te kunnen verbinden; (voor dat 

doel kan een der proefkranen worden ingericht); 

een zelfwerkend middel, waardoor watergebrek 

in den ketel onafhankelijk van machinist of stoker 

wordt kenbaar gemaakt. 

Daartoe kan of kunnen onder anderen dienen 

een. of meer in de he melplaat van de vuurkast 

aangebrachte prop of proppen, waarin zich een bij 

eene bepaalde temperatuur smeltbaar metaal bevindt. 

De waterpeilglazen en de proefkranen moeten 

van elkander onafhaukelijk, dus niet aan dezelfde 

pijp aangebracht zijn _ 

Zoowel de waterstand als de stoomspanning 

moeten van de standplaats van den machinist steeJs 
kunnen worden nagegaan. 

De toe te laten laagste waterstand is op den 

achtenYand van den ketel duidelijk aan te geven. 

25 . De steuuschroefbouten, waarmede Je wanden 

van de vuurkast en rnn den ketel ouderling ver

bonden zijn, moeten orer Je lengte geheel of ten 
ueele doorboord zijn. 

26. Het gebruik van gegoten ijzer is voor den 

ketel en voor de spaken en velgen der wielen 

van de locomotieven en tenders niet geoorloofd. 

Voor de wielen kan door den Rand van Toezicht 

vrijstelling van dit verbod worden verleend. 

27 . Elke locomotief moet ten minste twee van 

elkander onafhankelijke voedingstoestellen hebben, 

die elk voor zich voldoende zijn, om ruimschoots 

in de waterbehoefte van den ketel te voorzien 

en wann'an ten minste één niet door het werktuig 
gedreven wordt ea d11s zelfwerkend is. 

Elk dier voedingstoestellen moet voorzien zij n van 
eene aan dea ketel bevestigde afsluitinricht ing met 
kraan. 

28. Elke locomotief moet voorzien zij n:. 
a. van spoorstaafruimers, van een stoomflu it en 

vnn eene helderklinkende sein bel , de beide laatsten 
ouder het onmiddellijk bereik van den machinist; 

ó. van een aan de vuurkast goed aansluitenden 
ascbbak, die aan de voorzijde en zoo noo.lig aan 
de achterzijde met een trekklep opengaat; 
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c. van eene inrichting om het uitvliegen van 

vonken en brandende stoffen zooveel mogelijk te 

voorkomen. 

29. Blijkt uit het onderzoek eener locomotief, 

dat om hare bijzondere inrichting de toepassing 

van een of meer der hiergestelde bepalingen ge

heel of ten deele 011noodig is, zoo kunnen die 

bepalingen door Onzen Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid geheel of ten deele buiten 

toepassing worden ,·erklaard. 

Wanneer daarentegen het gebruik eener loco

motief van bijzondere inrichting eigenaardige be

zwaren oplevert, die in dit reglement niet zijn 

voorzien, zoo kan de vergnnning tot indienst

stelling door Onzen Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid verleend worden onder de 

voorwaarde, dat in die bezwaren door de aan te 

geven maatregelen wordt voorzien. 

De toegelaten afwijkingen van dit reglement 

of de voorgeschreven maatregelen worden in de 

akte van vergnnning rnrmeld . 

30. Elke locomotief moet na elke gropte her

stelling rnn den ketel, in elk geval telkens binnen 

een tijdsverloop van drie jaren, nauwkeurig onder• 

zocht worden. 

Is de ambtenaar, die de beproeving verricht, 

van meening dat het nood ig is om den ketel binnen 

dien termijn aan eene beproeving te onderwerpen, 

zoo brengt hij zulks ter kennis van het bestuur 

vau den spoonYegdienst, wien het aangaat. 

Bij elk voorgeschreven onderzoek wordt de ketel 

van zijne bekleeding ontdaan, met waterdruk be

proefd, worden al de deelen van de locomotief 

nauwkeurig Lagegaan, de juistheid der veiligheids 

kle1,belasting en van de aanwijzing van den mano
meter o·nderzocht . 

Ten hoogste 8 jaren na de indienststelling van 

de locomotieven worden de ketels inwendig nauw

keurig onderzocht, nadat daarvoor de v'ampijpen 

zijn weggenomen . 
Zulk een onderzoek worJt daarna telkens na 

verloop van ten hoogste 6 jaren herhaald . 

Voor tenders geldt de bepaling rnn art. 37 

van deel A voor rijtuigen en wagens. 

31 . Bij de beproeving wordt van wege het be
stuur van den spoorwegdienst zorg gedragen, dat: 

de locomotief geplaatst zij boven een droog

liggende aschkuil en ter bekwame hoogte voor het 
onderzoek; 

de vuur- en rookkast en pijpen behoorlijk ge

reinigd en de aschbak en de roosters verwijderd zijn . 

32 . Wanneer de beproeving, bedoeld in de 

artt. 16 en 30, bevredigende uitkomsten heeft 

opgeleverd, wordt daarvan aanteekening gedaan 

door den ambtenaar, met de beproeving belast, 

in een register, daartoe door het bestuur van den 

spoorwegdienst in overleg met den l{aad van Toe

zicht op de Spoorwegd;ensteu aan te leggen. 

In dat register wordt tel'ens aanteekening ge

houden rnn de aan de locomotieven verrichte her. 

stellingen of wijzigingen. _ 

33. Blijkt uit eeuig onderzoek dat de ketel niet 

meer ouder de vroeger toegelaten hoogste druk

king veilig werken kan, en zijn de bestuurders 

van de spoorwegdieusten ongezind de noodig ge

oordeelde vernieuwingen of wijzigingen te doen 

verrichten, zoo deelt de ambtenaar, met de beproe

ving belast, hun mede, met aanwending van welke 

lagere drukkinl( de locomotief in dienst kan blijven. 

Alsdan wordt, ingeval hiermede genoegen wordt 

genomen, door Onzen Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid de vroeger verleende akte 

van vergunning door eene nieuwe vervangen. 
34. lle wielen van locomotieven en tenders moeten 

van opstaande randen van behoorlijke hoogte voor

zien zij n. 

De dikte van de wielbanden rnor locomotieven 

en tenders bedraagt, zoowel voor ijzeren als voor 

stalen, ten minste 22 millimeter. 

35 . Behalve met de !(ewone hoofdkoppeling is 

de locomotief aan den ten,ler verbonden door eene 

borgkoppeling. 

De tenders zijn van achteren en de tenderloco

motieven aan beide einden voorzien van spoor

staafruimers. 

Zoowel de tenders als de tenderlocomotieven zijn 

bovendien aan beide einden voorzien van veerkrach

tige stootinrichtingen en van de door den Raad 

van Toezicht noodig geoordeelde trekinrichtingen. 

B. Rijt11igen en wagens. 

36. Van de rijtuigen en wagens , die de be

stuurders zich voorstellen te doen aanmaken, wor

den vooaf teekeningen op een tiende der ware 

grootte aan den Raad van Toezicht op de Spoor

wegdiensten ter goedkeuring aangeboden, met 

opgaaf van het aantal rijtuigen en wagens, dat 
zij voornemens zijn volgens die teekeningen te 
doen aanmaken. Bij veraere uitbreiding van het 

materieel worilt opnieuw goedkenring der teeke

ningen vereischt. 

Rijtuigen en wa6ens moeten, vóór dat zij in 

gebruik wo_rden genomen, van Regeeringsweoe 
o·uderzocht en goedgekeurd zijn. 

G* 
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Bestuurders van den spoorwegdienst verstrekken 

aan de beambten, met de opneming belast, eene 

omschrijving met opgaaf van de voornaamste 

afmetingen van den bak, zoowel binnen- als buiten

werks gemeten , van het onderraam met de assen, 

wielen, smeerpotten, draag- en stootveeren en 

remtoestellen, en van eene opgave van het ge

wicht; v~or de rijtuigen, van het aantal zitplaat

sen en voor de wagens van het draagvermogen 

en van de vierk~nte oppervlakte van den bodem. 

37 . Elk rijtuig en elke wagen wordt ten minste 

eenmaal om de twee jaren gelicht en onderzocht, 

waarbij de assen, potten en veeren worden afge

nomen. 
38. De rijtuigen en wagens moeten veerkrach

tig ondersteund zijn en aan beide einden van veer

krachtige stootinrichtingen en van veerkrachtige 

trekinrichtingen voorzien zijn. 

Alle rijtuigen en wagens moeten door twee van 

elkander onafhankelijke inrichtingen zoo met elkan

der verbonden kunnen worden, dat bij het breken 

van eenig deel van de werkende koppeling, de 

borgkoppeling in werking komt. De Raad van 

Toezicht _bepaalt of en onder welke voorwaarden 

sommige deelen der gewone koppeling ook voor 

de oorgkoppeling gebruikt mogen worden. Het 

hebben van slechts ééne stoot-, t evens trekinrich

ting aan ieder einde is toegelaten , mits alle rijtui

gen en wagens met locomotief en tender daar van 

voorzien zijn, en wanneer geen overgang van 

voertuigen naar of van aansluitende wegen, waar 

het tweebufferstelsel aangenomen is, plaats vindt . 

Voor wagens, alleen in werktreinen te bezigen, 

kan van de bepalingen der twee eerste alinea's 

door den Raad van Toezicht ontheffing worden 

verleend. 

Alle wielen moeten opstaande randen van be

hoorlijke hoogte hebben. 

De dikte der wielbanden, zoowel van ijzeren 

als van stalen , moet ten minste 20 millimeter 

bedragen. 

39. Op spoorwegen met normale spoorwijdte 
gelden voor rijtuigen en wagens met dubbele stoot
inrichtingen de volgende voorschriften. 

De horizontale afstand van de stoot.kussens , 

midden op midden, moet zijn 17 tot 18 decimeter. 

De Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten 

kan van deze bepaling ontheffing verleenen . 

De normale hoogte boven den bo1•enkant van 

de spoorstaven van de middenpunten der stoot

kussens, liggende met de koppeling op eene lijn, 

moet zijn 1.04 meter , waarbij voor ledige voer-

tuigen eene afwijking van 25 millimeter daarboven, 

en voor beladen voertuigen van 10 centimeter be

neden die maat wordt toegelaten. 

Op spoorwegen van andere spoorwijdte wordt 

de plaats der stoot - en t.rekinrichtingen door den 

Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten bepaald. 

40. Naar buiten open&laande portieren mogen 
in de langsche zijde der rijtuigen slechts dan aan

wezig zijn, als de deuren in een stand loodrecht 

op de _lengte-as van het voertuig, niet buiten het 

profiel der vrije ruimte vallen. 

Aan openslaande portieren moeten voorzieningen 

tegen gevaar voor het klemmen van viugers bij 

het sluiten der portieren worden aangebracht. 

41 . Er zijn ten minste twee klassen van overdekte 

en rondom gesloten rijtuigen voor reizigers, alle 

behoorlij k voorzien van middelen tot luchtver

versching . 

C. Rollend materieel in het algemeen. 

42. Op alle locomotieven , tenders, rijtuigen en 

wagens worden op eene zichtbare plaats duidelijk 

aangewezen : de naam of de naam letters van den 

spoorwegdienst, het volgnommer en de datum der 

laatste beproeving of opneming; 

op de locomotieven en tenders: de naam van 

den vervaardiger, het fabrieksnommer en het jaar 

van aanbouw; 

op de rijtuigen en wagens: het gewicht, met 

inbegrip van wielen en assen; 

op de rijtuigen : de klasse waartoe elke afdeeling 

behoort, en in iedere afdeeling het volgnommer 

van he.t rijtuig, de klasse van de afdeeling en het 

aantal personen , dat daarin kan plaats nemen; 

op de wagens: het draagvermogen in kilo

grammen en de oppervlakte van den bodem in 

vierkante meters. 

43 . Tusschen alle vaste deelen van het op den 

spoorweg te bezigen materieel en · het voor dien 

spoorweg geldende profiel van vrije ruimte moet 

ten minste de volgende speling bestaan: 

a. van 100 tot 500 millimeter boven den boven-
kant van de spoorstaaf . 30 millimeter 

b. boven ö00 millimeter . . 100 

Beneden 100 mÎllimeters boven den bovenkant 

der spoorstaven mogen bij de geringste toegelaten 

dikte der wielbanden slechts de volgende deelen 
uitsteken : 

de koppelingen en borgkettingen , alsmede alle 

niet door het dwarsprofiel der wielen gedekt wor
dende deelen, als drijfstang- en koppelstangkoppen 

enz. tot 75 millimeter boven de spoorstaaf; 
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baanruimers, remblokken, zandstrooiers en alle 

andere door het dwarsprofiel der wielen gedekte 

deelen tot 50 millimeter boven de spoorstaaf. 
Wanneer de speling tusschen de zijwanden der 

rijtuigen en de grenslijn van het profiel minder 
bedraagt dan 400 millimeter, moeten de in die 

wanden aanwezige vensteropeningen zoo ingericht 

zijn dat het uitsteken van het hoofd niet mogelijk is. 

44. Van alle voertuigen , hieronder de tenders 

begrepen , worden registers gehouden, waarin wor

den aangeteekend : 
het volgnommer; 

de naam van den vervaardiger; 
de dagteekening van inaienststelling; 

de dagteekeningen van de opnemingen; 

de wijzigingen en belangrijke herstellingen. 

45. Van de assen der locomotieven, tenders, 
rijtuigen en wagens worden registers gehouden, 

waarin van elke as worden opgeteekend: 

het volgnommer; 

de omschrijving van de grondstof en de naam 
van den vervaardiger; 

de hoofdafmetingen; 

de dagteekening van indienststelling ; 

de dagteekeningen van de opneming en vaa de 

weder-indienststellingen; 
de locomotief, de tender of het voertuig waar

onder de as achtereenvolgens heeft dienst gedaan. 

Van alle belangrijke herstellingen en wijzigingen 

aan het rollend materieel wordt aan den Raad 

van Toezicht kennis gegeven , volgens voorschriften 
door dien Raad te geven. 

46. Het gebruik van wagens van buitenlandsche 

spoorwegondernemingen en die, in gebruik op tle 
gewone spoorwegen, is toegelate_n, mits de boven

bouw het gewicht der spoorstaven, de constructie 

der kunstwerken en het profiel der vrije ruimte 
van den spoorweg zulks toelaat. 

Bestuurders der spoorwegdiensten zorgen, dat 

de algemeene inrichtingen en de toestand van de 

wagens van buitenlantlsche ondernemingen , die in 
de treinen van hnn dienst overgaan, vooraf vol
doende onderzocht worden en die wagens niet in 

den trein worden geplaatst, indien ,zij onvoldoende 

worden bevonden. 
47. Alle rijtuigen en bagagewagens en de wagens, 

die achter aan een trein geplaatst worden, zoo
genaamde sluit wagens, zijn van de vereischte 
dragers of inrichtingen voor de gevorderde seinen 

voorzien. 

HOOFDSTUK III. 

Van · den treindienst. 

48. De lengte van den trein wordt bepaald 
naar gelang van de hellingen van den weg , de 

kleinste straal van de bogen, de inrichtingen der 

stations en den aard van het materieel. Evenwel 

zal een trein bij spoorwegen met normaal spoor 

niet meer dan 100 en bij spoorwegen met smal 
spoor niet meer dan 60 assen tellen . 

49. De locomotief wordt geplaatst aan het hoofd 

van den trein. 

Het stuwen van den trein is geoorloofd, mits 

door niet meer dan één locomotief en voor zoover 
de snelheid niet grooter zij dan 15 kilometer per 
uur, en het voorste voertuig goed zij bewaakt. 

Voor treinen met locomotieven aan het hoofd 

is het stuwen bij uitzondering toegelaten voor het 

bestijgen van moeielijke hellingen, voor het in 

beweging brengen van treinen op de stations en 

voor het verleenen van hulp aan onderweg ver

traagde treinen. De stuwende locomotief mag dan 

evenwel niet aan den trein gekoppeld zijn. 
50. Locomotieven en tenders moeten met rach

tige, gemakkelijk te bedienen remtoestellen worden 
voorzien . Tot de bepaling van het minimum van 

het verplicht aantal te remmen wagen- of rijtnig

assen in de treinen, in overeenstemming met de 

hellingen, die in de spoorwegen voorkomen, dient 

de onderstaànde tabel. 

Percenten te remmen 
gewicht voor een 

Hellingen. 
snelheid tot kilometer 

in het uur. 

:!O 40 

l : 00 6 6 

van 1 : 00 tot l : 400 6 9 

van 1 : 400 tot 1 : 200 7 12 

van 1 : 200 tot l : ]50 10 15 

van 1 : 150 tot 1 ' 100 13 18 

Wanneer de sterkste helling tusschen twee 
stations korter is dan 400 M. en deze helling in 
dezelfde richting slechts eenmaal voorkomt, wordt 
de daarop in sterkte volgende, onverschillig of 

haar lengte minder dan 400 M. bedraagt, voor 
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de bepaling van bet benoodigd remvermogen, 

volgens bovenstaande tabel, in aanmerking genomen. 

Voor de bepaling van het in de tabel voor

komende aantal percenten moet in aanmerking 

genomen worden: 

a. de grootste snelheid, waarmede op het be

treffende baanvak gereden wordt; 

b. bet al of niet beladen zijn van de wagens, 

met dien verstande, dat de assen van een niet 

beladen wagen voor de helft worden in rekening 

gebracht. 

Rijtuigen, post- en bagagewagens zijn steeds 

als beladen te beschouwen. 

De volgens dit artikel voorgeschreven te bedienen 

remmen moeten gelijkelijk over den 1rein verdeeld 

zijn, met inachtneming van het sub b bepaalde. 

Voor hellingen grooter dan 1 : 100 worden 

door Onzen Minister van Waterstaat , Handel en 

Nijverheid bijzondere voorschriften gegeven. 

Wanneer op spoorwegen een of meer hellingen 

voorkomen, grooter dan 1 : 200 en langer dan 

400 M., moet het laatste voertuig van den trein 

van een remtoestel voorzien zijn. 

Bij uitzondering kan achter dat van remwerk 

voorziene voertuig een herstelling behoevend ledig 

'{oertnig worden aangehangen, wannee r het vervoer 

geen gevaar oplevert en de aard der beschadiging 

eene andere plaatsing in den weg staat. 

51 . Op eiken trein moeten de noonige gereed

scl,appen voorbanden zijn om in kleine ongevallen 

en herstellingen van het rollend materieel te voorzien. 

52 . Yrachtgoederen kunnen met 1iersoneutreinen 

vervoerd worden, onder de voorwaarden, dat: 

a . het laden en lossen van de goederen en het 

aan- of afhaken van de wagens geen langer op

onthoud op de stations veroorzaken dan daarvoor 

volgens de dienstregeling is toegestaan , tenzij ne 

vertraging door grooter snelheid, die echter nimmer 

de vastgestelde maximumsnelheid mag te boven 
gaan, kan worden ingehaald vóór de aankomst 

van het eerstvolgend hoofdstation; 

b. het vervoer van goederenwagens geen oor
zaak wordt dat langer tijd wordt besteed voor 

den rit tusschen twee opvolgende hoofdstations, 

dan bij de dienstregeli ng is va,tgesteld ; 

c. de reizigers op geenerlei wijze hinder onder

vinden, tengevolge van het verzenden van goederen 
met die treinen. 

53. Bij de samenstelling van iederen trein 
wordt nauwkeurig nagegaan, dat het in art. 50 

voorgeschreven aantal te bedienen remtoestellen 
zich daarin bevinden. 

V66r dat de trein het station van vertrek ver

laat, moet hij geheel zijn nagezien en daarop 

gelei worden dat: 

a. de rijtuigen eu wagens geen gebreken ver

toouen, die voor de veiligheid van het verkeer 

gevaar kunnen opleveren; 

b. de locomotieven en tenders, de rijtuigen 

en wagens onderling voldoende, d.i . met de in 

art. 38 bedoelde inrichtingen vastgekoppeld zijn; 

c. de wagens zooveel mogelijk gelijkmatig en 

niet boven het daarop aangegeven draagvermogen 

beladen zijn; 

d. de gevorderde seinen en lantaarns aan

gebracht of aanwe~ig zijn; de portieren in de 

!angsche zijden der rijtuigen gesloten zijn. 

Dit onderzoek wordt gedurende den loop van 

den trein bij iedere wijzigiug in zijne samen

stelling en zoo dikwijls het oponthoud zulks toe

laat herhaald. 

54. De grootste snelheid, waarmede gereden 

mag worden is voor personentreinen 40 kilometer 

in het uur; voor gemengde treinen met ten 

hoogste 20 rij tuig• en wagenassen 40 kilometers 

in het uur; voor alle andere treinen en losse 

locomotieven 30 kilometer in het uur, zulks 

onverminderd het bepaalde in art. 49 . 

De snelheid wordt verminderd bij het naderen 

van stations, van beweegbare bruggen, van vaste 

bruggen, langer dan 30 Meter, van onbewaakte 

overwegen, waarbij het uitzicht over den spoor

weg belemmerd is, en waar zulks verder voor 

de veiligheid van het verkeer noodig mocht zijn, 

en bij dienstreglement zal zijn bepaald. 

55 . Op eiken trein zij n ten minste drie be

ambten aanwezig, namelijk eeu hoofdconducteur, 

een machinist en een stoker; terwijl bovendien 

in gemengde en goederentreinen elk uit de hand 

bewogen verplicht remtoestel door een beambte 

moet worden bediend. 

Van de verplichting om twee beambten op de 

locomotief te hebben kan door den Raad van 

Toezicht vrijstelling verleend worden. 
Ouder hoofàconnucteur wordt verstaan de per

soon, aan wien de hoofdleiding of het bevel 

over den trein is opgedragen , en die daarvoor 
verantwoordelijk is gesteld. 

De hoofdconducteur houdt nauwkeurig aan

teekening van den tijd van aan komst en vertrek 

op elk hoofdstation en van alle buitengewone 

voorvallen , die gedurende den loop aan den 

trein, die onder zijn leiding geplaatst is, voorkomen. 
56. Niemand wordt als machinist met het 
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be;;tunr van locomotieven belast, tenzij hij ten 

minste één jaar lang is werkzaam geweest in 

eene werkpaats van stoomwerktuigen en na ten 

minste één jaar leertijd als leerling -machinist of 

stoker, door proefritten en door een ondergaan 

ondel'zoek voldoende bewijzen van bekwaamheid 

en van bekendheid met de wetten en voorschriften 

heeft gegeven. 

lle machinist moet in het bezit zijn van eene 

akte, afgegeven door bestn u rders der onderneming 

waaruit blijkt dat hij aan voormelde eischen 

heeft voldaan. Hij is verplicht die akte te ver

toonen aan de Rijksambtenaren, met het toezicht 

op den spoorweg belast, telkens wanneer hem 

dit door een hunner wordt gelast. 

57. De stokers moeten met de behandeling 

der locomotieven genocf!'zaam bekend zijn, om 

die zoo noodig te kannen doen stilstaan en 
teruggaan . 

58 . De beambten op den trein ziju gedurende 

den loop van den trein aan den hoofdconducteur 

ondergeschikt. Deze moet zich met het locomotief

pèrsoneel in verbinding kunnen stellen. 

De wijze waarop dit geschiedt wordt door den 

Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten bepaald. 

De remmers moeten steeds gereed zijn om 

dadelijk te handelen op li et gegeven sein. 

Zij mogen hun post n_iet verlaten zoolang de 

trein in bewegin? is. 

59_ De rijtuigen zijn des n,1chts 1sedurende 

den dienst van den trein behoorlijk verlicht, en 

worden van 1 November tot 15 April op vol

doende wijze verwarmd . 

60. Elke trein wordt des nachts van voren 

voorzien van twee helder brandende lantaarns en 

van achteren van een helder brandende lantaarn, 

de laatste met rood licht. 

Bovendien worden des nachts op het laatste 

voertuil! van een trein helder bran ,lende lantaarns 

zóó geplaatst, dat zij vóór- en achterwaarts zoo

wel van den weg als van den trein zichtbaar zijn . 

Des daags bevindt zich aan de achterzijde van 

het laatste voertuig van een trein een roode schijf. 

Draisiues en andere niet door stoom bewogen 

wagens worden, wanneer zij zich op de hoofdsporen 
bevin<len, des nachts behoorlijk verlicht . 

Bij het rangeereo op de stations is het voldoende 

een helder brandende lantaarn van voren en van 

achteren aan de locomotief of locomotief met tender 

te plaatsen. 

61 . D~ treinen moeten voorzien zijn van duide

lijk zichtbare seinen, waarmede zoo wel des nachts 

als des daags de wachters en het treinpersoneel 

van andere treinen kunnen gewaarschuwd worde n : 

1 °. dat een niet vooraf schriftelijk aangekondigde 

buitengewone trein in aantocht is; 

2°. dat verleggin!( van kruising heeft plaats 

gehad, zoodat voor de betrokken wach ers de 

volgorde der beide trei neo wordt omgekeerd. 

Elke bnitengèwone treiu moet door een sein op 

dien trein worden aangeduid. 

62 . De machinist moet kunnen seinen: 

1°. geeft acht; 

2°. remmen vast; 

:!0 • remmen los 

Bij het vertrek en bij het naderen van stations 

en van beweeJ bare bruggen, bij stilstand van den 

trein door ongeval, wordt een sein met de stoom

fluit gegeven, terwijl hij het ·naderen van over

wegen, in bochten, waar het uitzicht belemmerd 

is en in het algemeen daar waar het op niet af

gesloten gedeelten van den weg . mocht noorlig zijn, 

met de bel op de locomotief geluid wordt. 

Ook geschiedt znlks herhaaldelijk bij werktreinen 

en alle treinen, die zich buiten de gewone dienst

regeling op den weg bevinden, ter waarschuwin!( 

van nade rende treinen. 

HOOFDSTUK IV . 

Van den dienst op de station.v. 

63. De :Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid bepaalt, na de bestuurders der spoorweg

diensten te hebben gehoord, welke plaatsen hoofd

stations, stations of halten zullen zijn. Bovendien 

kunnen er zijn stopplaatsen of overweghalten _ 

64. De naam van elk station, halte en stop

plaats wordt met duidelijke uit den tre:n leesbare 

letters aangeduid. 

Elk station en elke halte moet voórzien zijn 

van een goed loopend uurwerk, geregeld naar 

den middelharen tijd van Amster:lam. 

65 . De wachtkamers en andere voor het ublie k 

toegankelijke loblen der stations en halten worden, 

wanneer zij zijn opengesteld, bij nacht behoorlijk 

verlicht; de wachtkamers worden daarenboven van • 

1 November tot 15 April vol.Joen~e verwarmd. 
66 . 'fijdi;! vóór de komst of het vertrek van 

treinen moeten de te doorloopen sporen vr\j en 

onbelemmerd en de wissels in den juisten &tand 

gesteld zijn. 

Maatregelen worden genomen om te beletten, 

dat op de sporen staande rijtuigen en wagens door 
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den wind of door andere omstandigheden in be

weging worden gebracht. 

67 . Bij den samenloop van sporen is de grens 

aangewezen, hoever in elk spoor de locomotieveo, 

tenders, rijtuigen en wagens in de richting van 

den \\jssel kunnen vooruitgeschoven wordeo , zonder 

aan het doorgaan van anderen hinderlijk te zijn. 

Verder dan die grens mogeu op de beide spoor

wegtakken geen locomotieven, tenders, rijtuigen 

of wagens gelijktijdig vooruitkomen. 

De wijze waarop die aanwijzing zal geschieden 

wordt, de bestuurders van den spoorwegdienst ge

hoord, door den Raad van Toezicht vastgesteld. 

68. Voor de wissels in de hoofdsporen zal een 

normale stand op ieder station als regel worden 

vastgesteld. 
De stand van de wissels in de hoofdsporen en 

van de uitlooppijr,en der waterkranen langs de 

hoofdsporen moet zoowel bij nacbt als bij dag 

gedurende Jen dienst duidelijk kenbaar zijn. 

Van deze bepaling kan door den Raad van 

Toezicht op de Spoorwegdiensten ontheffing worden 

verleend . 
De seinen der wissels moeten zelfwerkend zijn. 

Als hoofdsporen op een station moeten worden 

beschouwd die, welke bestemd zijn voor den loop 

of het gebruik der treinen van de vastgestelde 

dienstregeling. 

Wissels in de hoofdsporen tot een station of 

halte beboorende, welke door treinen tegen de 

punt in bereden worden, moeten bij het doorgaan 

van treinen bewaakt of gesloten zijn. 

De wissels, die niet tot een station behooren, 

moeten zoo lang zij niet bewaakt worden, ge

sloten zijn . 
69. Op de door den Raad van Toezicht aan 

te wijzen hoofdstations is eene ladingsmal aanwezig. 

Op de stations, waar overgang van rollend 

materieei van den eenen spoorweg op den anderen 

kan plaats hebben, moet t evens eene weegbrug 

zijn voor het wegen van geladen wagens. 

Va deze laatste bepaling kan door den Raad 
van Toezicht ontheffing worden verleend. 

70. Zoolang treinen op weg zijn, moet voor 

iedere baanlengte van 70 kilometer of gedeelte 
daarvan op een station, door den Raad van Toe

zicht op de Spoorwegdiensten, de bestuurders 

van de spoorwegondernemingen gehoord , aange

wezen, een reserve-locomotief gereed staan om 

onverwijld dienst te kunnen doen. 

De Raad van Toezicht wijst, de bestuurders 

der spoorwegondernemingen gehoord, de stations 

aan, waar de noodige werktuigen en materialen 

aanwezig moeten zijn tot opruiming en voor

loopige herstelling van den weg. 
Op elk station moeten de middelen aanwezig 

zijn om de eerste hulp aan gekwetsten te verleenen. 

De Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten 

kan van deze verplichting ontheffing verleeuen. 

Op de hoofdstations moeten bovendien ook de 

middelen aanwezig zijn om gekwetsten te vervoeren. 

71. Op elk hoofdstation is een register volgens 

een door den Raad van Toezicht vast te stellen 

model, waarin worden opgeteekend : 

de jniste tijd van vertrek en aankomst van 

el ken trein; 

het nommer der personen- en goederentreinen; 

het aantal en de soort der rijtuigen en wagens 

van elken trein; 

het volgnommer der locomotieven; 

oorzaken van vertraging van meer dan 20 mi

nuten van een trein, waarmede reizigers worden 

vervoerd, en van meer dan 60 minuten van een 

goederentrein. 

Van de electrisch gewisselde correspoudentiën, 

voor zoover die op den loop der treinen betrekking 

hebben , wordt in een afzonderlijk register aan

teekening gehouden. 
72. De chef van elk station of halte of zijn 

plaatsvenanger moet bij de aankomst en het ver

trek der treinen tegenwoordig zijn. 

73. Een uittreksel uit dit reglement, bevattende 

de voor,chrifteu door het publiek in acht te nemen, 

wordt in de wachtkamers der stations, op eene 

plaats, wa;r het voor een ieder leesbaar is, aan

geplakt. 
In dat uittreksel worden ook opgenomen de 

artt. 164, 165, 179-183, 350 en 35 l bis van 

het Wetboek van Strafrecht en de artt. 42 en 

63 l ste lid, der wet van 9 April 1875, Staats
blad n°. 67 (zooals zij is gewijzigd door die van 

15 April 1886, Staatsblad n°. 64), met weg

lating der aanhaling van de artt. 43 en 44 in 

het laatstgenoemd artikel. 
74 . Op elk hoofdstation moet bij den stationschef 

een klachtenboek zijn, volgens een door den Raad 

van Toezicht vast te stellen model, waarin klachten 

over den dienst op den spoorweg kunnen worden 
geschreven. 

Die hiervan gebruik maakt moet duidelijk, 

volledig en in behoorlijken vorm den aard en de 
strekking van de klacht, zijn naam en zijne vaste 
woonplaats opgeven. 

Klachten over beambten van den spoorweg moeten 
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zoo mogelijk den naam en de betrekking of althans 

het nommer of het onderscheidend kenmerk van 

de dienstbetrekking nangevau. 

De klacht moet worden ood;rteekend. 

Bestuurders dragen zorg, dat zij onmiddellijk 

afschrift der klachten ontvangen. 

Zij zijn verplicht de klachten te onderzoeken 

en den uitslag van hun onderzoek zoo<lra mogelijk 

aan den klager schriftelijk mede te deelen en in 

het klachtenl:oek te doen inschrijven. 

In <le eerste helft van elke maand worden door 

hen afschriften van de in de voorgaande maand 

ingeschreven klachten en van de daarop aan inschrij

vers gegeven antwoorden aan den Raad van Toe

zicht op de Spoorwegdiensten gezonden. 

Het klachtenboek wordt op elk blad !(enommerd 

en op de eerste en laatste bladzijde door een der 

leden van den Raad van 'l'oezicht gewaarmerkt. 

Het wordt op de eerste aanvrage door den 

stationschef verstrekt aan ieder, die het ter inschrij

ving van eene klacht verlan!(t, en ter inzage ge

geven aan de ambtenaren, genoemd in art. 11 

der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), 

aan de ambtenaren van het openbaar ministerie, 

den kantonrechter, den commissaris van politie 

en den bnrgemeester. 

HOOFDSTUK V. 

f7 a11 de beambten van den spoorweg. 

75 . Vrouwelijke beambten worden toegelaten, 

behalve als stationschef en treinbeambten. 

76 . Bij eiken spoorweg worden beëedigd de chefs 

en onderchefs der stations en halten, waaronder 

ook gerekend worden de beambten met den buiten

dienst op de stations belast; 

de stationsklerken, de arbeiders -telegrafist, de 

portiers , nachtwakers, bestellers, wegopzichters, 

wachters, hoofdconducteurs en conducteurs op de 

treinen. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid kan, nn de bestuurders van den spoor

wegdienst t e hebben gehoord, andere dan de boven

genoemde beambten van den spoorweg ter beëedi

ging aanwijzen. 
77 . De eed wordt afgelegd voor den rechter 

van een der kantons binnen het Rijk. Ieder doet 
dien op de wijze zijner godsdienstige gezindte, 

als volgt: 

n]k zweer (beloof), dat ik al de plichten, welke 

de wetten tot regeling van den dienst en het ge

bruik der spoorwegen en de krachtens die wetten 

uitgevaardigde algemeene maatregelen van bestuur 

en daaruit voortgevloeide reglementen en verorde

ningen mij opleggen, eerlijk en vlijtig znl vervullen. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig. ( Dat 
beloof ik)" 

78. Alle beambten moeten kunnen lezen en 

schrijven en een normaal gezichtsvermogen be

zitten, voor zoover dit voor de behoorlijke uit

oefening van hunnen dienst wordt vereischt. 

Beambten, die naar het ooràeel van den Mi

nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid onge

schikt zijn, om de hun opgedragen betrekking te 

vervullen, worden op den eisch van den Minister 

door de bestuurders van den spoorwegdienst ont
slagen . 

HOOFDSTUK VJ. 

Voorschriften vai, verschillenden aard, ter ver
zekeriny van de behoorlijke ieitoefening der 

spoo,·wegdiensten en het veilig verkeer 
over de spoorwegen. 

79. De voorstellen tot bepaling van den tijd 

van vertrek en aan-komst der op vaste tijden loo- . 

pende treinen voor het publiek, of tot wijziging 

dier bepalingen, worden ten minste twee maanden 

vóór het in werking treden van de dienstregeling 

aan Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ingezonden. 

80. Elke dienstregeling wordt dadelijk na hare 

vaststelling door de bestuurders der spoorweg

diensten algemeen bekend gemaakt. 

Van de inlegging van buitengewone treinen, ten 

dienste van het 1iubliek, wordt zooveel mogelijk 

door den eerstaanwezenden beambte, wien zulks 

aangaat, kennis gegeven aan den Rijksambtenaar 

met het dagelijksch toezicht op den spoorweg belast. 

81. Op de algemeen bekend gemaakte dienst

regeling voorkomende treinen mogen nie vóór 

den bij die dienstregeling bepaalden tijd, noch 

zonder daartoe gegernn bevel van den station- of 
haltechef vertrekken. 

82 . 'l'wee treinen mogen elkander niet volgen 

dan op stationsafstand, ten zij tusschen twee op

volgende stations door den Raad van 'l'oezicht op 
de Spoorweisdiensten goedgekeurde inrichtingen 
aanwezig zijn, waardoor die afstand kan worden 
verminderd. 

83. Zoolang de locomotieven voor den trein of 
op de stations stil honden, moet de stoom afge

sloteu , de gangkruk in rust gesteld en de rem 
vastgeklemd zijn . 
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De locomotieven staan daarbij steeds onder 

opzicht. 

84. Met werktreinen , losse locJmotieven en 

lorries wordt niet gereden dan op schriftelijken 

last van hem, die tot die lastgeving bevoegd is. 

85 . Waar dubbel spoor ligt, honden alle treinen 

tusschen de stations in gewone omstandigheden 

het, ten opzichte van de richting waar in zij zich 

bewegen, rechts liggende spoor. 

Afwijkingen op dien r egel worden alleen toe

!(elaten bij ongevallen, en voor werktreincn, onder 

per,soonlijke verantwoordelijkheid van den stations

chef, 'nadat al de voor de veiligheid gevorderde 

maatregelen nauwkeurig zijn in acht genomen. 

Dergel\jke maatregelen moeten ook genomen 

worden, wanne,,r bij ongevallen op enkel spoor, 

hnlp gevraagd wordt en de hulptrein of locomotief 

den hulpbehoevenden trein tei!emoet moet rijden . 

De stationschef of een daarvoor geschikt, door 

hem aan te wijzen, beambte moet zooJanigen 

hulptrein of locomotief vergezellen. 

86 . Bij stilstanJ van den trein door ongeval, 

is het des hoofdconducteurs eerste zorg dat op 

t en minste 300 meter achterwaarts van den trein 

het sein tot stilhouden voor komende treinen wordt 

gegeven, en dat de chefs van het eerstvolgende 

en het naastvoorgaande station gewaarschuwd 

worden . 

87. Wanneer bij dubbel spoor door eenige oor- · 

zaak de twee ,paren zijn ver;pcrd, wordt het sein 

tot stilhouden op den afstand, in art 86 bepaald, 

zoo vóór- als achterwaarts van den stilstaanden 

trein ge!(even. Zoo spoedig mogelijk wordt aan 

de chefs van het eerstvolgende en het naastvoor

gaande station van het ongeval kennis gegeven, 

en worden de noodige maatreirelen genomen tot 

herstel van den dienst. 

88. Wanneer door eenige oorzaak het spoor ter 

linkerl,ijde van een in beweging zijnden trein ver

spert! is, ge~ft de hoofdconductenr van di en trein 

daarvan aan den chef van het eerstvolgend station 
kennis . 

De machinist irceft het sein tot stilhouden aan 
alle treinen, die hij vóó~ zijne aankomst aan dat 
station ontmoet. 

89. Wanneer een machinist verplicht is den 

trein te doen stilstaan, maakt bij den hoofdcon

ducteur met de redenen van stilstand bekenil., en 

deelt hem mede of eene bulplocomotief noodig is. 

Het aan Hagen van eene hnlplocomotief geschiedt 
op Jast van deu hoofJcondoc leor. Komt de hnlp• 

locomotief den stilstaand en trein tegemoet, dan 

is het weder in beweging brengen vau den trein 

tot de aankomst van de locomotief verboden. 

90. De diensttijd van de beambten van de 

spoorwegdiensten wordt zoo geregeld, dat zij, be

houdens on voorziene omstandigheden , onafgebroken 

geheel vrij en buiten eiken dienst en elke be

moeienis van den spoorweg zijn, des nachts ge -

durende acht uren en bij nachtdienst, des daags 

gedurende tien uren. 

De beambten van de spoorweirdiensten, die in 

aanraking komen met het publiek , zijn gedureude 

de uitoefening van hunnen dienst van eene dienst

kleeding of een dienstonderscheidingsteeken, in 

ieder geval van een duidelijk zicbtba ,r nommer , 

voorzien 
De station - eu baltecbefs en hunne plaatsve,·

vangers dragen eene roode pet gedurende Jen 

dienst der treinen. 

De d ienstkleedi ng en het dienstonderscheiu i uirs

teeken wordt door de bestuurders der spoorweg

diensten vastgestel,l en eene beschrij vi ng daarvan 

aan den Raad rnn Toezicht medegeileeld. 

91 . GeJurende de uitoefening van bun dienst 
zijn voorzien: 

a. de hoofdconducteurs en conductenrs van een 

exem pl iar van dit reii:lement. van de wet van 

9 A1,ril 1875 (Staatsbla,Z n°. 67) en van het 

dienstreglement , bedoeld in art. 6 der evenge

melde wet, voor zoo veel hen aangaat, zoom ede 

van een exemplaar eener door Onzen Minister 

van ·waterstaat, Handel en Nijverheid vast te 

stellen handleiding voor het verleenen der eerste 

hulp aan gewonden bij spoorwegonitelukken, en de 

hoofdconducteurs bovendien van eene tijdtafel van 
de dienstregeling; 

b. de overige beambten van een uittreksel uit 

dit reglemen t en uit het genoemd dienstreglement, 

ieder voor zoo veel betreft den dienst, welke hem 

is opgedragen ; 
c. de hoofdconducteurs, machinisten, wegopzich

ters en alle brug-, wissel- en Ol'erwegwachters 
van een goed loopend uurwerk. 

92 . Telkens wanneer op den weg of op de 
stations zich feiten of omstand_igheden voordoen, die, 

b !!zij den geregelden loop van de treinen, hetzij 
de veiligheid van reizigers, beambten of andere 

personen iu gevaar bren~en, ook dan wanneer 

daaruit geenerlei nootloltige gevolgen zijn ont
slaan, zal daarvan onmiddellijk schriftelijk en zoo 

mogelijk bij ernstige ongevallen per telegraaf, 
kennis worJen gegeven aan den rijksambtenaar, be

last met Let dagelijkscb toezicht op den spoorweg. 
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Die keunisgeving geschiedt door den chef van 

het station, waar het feit is voorgevallen, en, bij 

fäiten op den weg, door den chef van het naastbij 

gelegen station, en door den opzichter van den 

weg voor alles wat den toestand van het, gedeelte 

spoorweg onder zijn toezicht en de daartoe be

hoorende werken en gebouwen aangaat. 

Bij ernstige ongevallen doen bestuurders een 

ouderzoek naar het gebeurde instellen, en zenden 

zij onmiddellijk na · ontvanµ:st aau den Raad ge

waarmerkte afschriften van de verslagen der spoor

wegbeambten, die hunnerzijds met dat onderzoek 

zijn belast geweest. 

Die verslagen moeten behelzen : 

a. de omschrijving van het gebeurde; 

b de geconstateerJe of vermoedelijke oorzaken, 

met r edenen omkleed; 

c. de g:evolgen; 

d. de bijzondere opmerkingeu, waaronder de 

maatregelen ter voorkoming in het vervolg, voor

loo1lige voorzieningen, enz . 
Zoo het voorval den dood of de verwonding van 

een of meer personen ten gevolge heeft, is daar

van onmiddellijk door genoemden stationschef kennis 

te geven aan den burgemeester der gemeente, in 

welke het ongeval beeft plaats gevonden. 

93 . Door ,nar.ht" wordt ver.taan de tijd tusschen 

zousou~ergang en zousopgang. 

Door "gedurende den dienst en diensttijd" wordt 

verstaan de tijd , verloopende van het afrijdeo 

van den vrocgsten trein de, voormiddags tot den 

laatsten des naruiddags 

94. Door •rijtuigen" wordt verstaan elk voer

tuig, ingericht voor het vervoer van per,onen; 

door ,wagen" elk voertuig voor het vervoer van 

levende dieren, goederen en andere voorwerpen . 

Door drein" wordt verstaan elke locomotief 

ooder stoom met of zonder tender, met of zonder 

rijtu igen of wagens. 
95. Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid bepaalt bij eene beschikking, welke in 
de Staatscmmznt wordt gepla1tst, welke middelen 

tot het verleenen van hulp aan gekwetsten en om 

hen te vervoeren, bedoeld in art. 70, op de hoofd-· 

stations aanwezig en hoe die moeten zijn . 

Het toezicht op die middeldn wordt uitgeoefend 
door den Rnad van Toezicht · op de Spoorweg

diensten. 
96 .· Van tle bepalingen der artt. 6 alinea 1 , 

9 , 50 alinea 6, en ö9 , voor zooveel de ver
warming der rijinigen betreft , van deel A van dit 

reglement, kan door Onzen Miuister van Water-

staat, Handel en Nijverl1eid ontheffing worden 

verleend. 

Onze voornoemde Minister kan voor voertuigen, 

waarbij het stoomtuig en de ruimte voor reizigers 

en bagage op hetzelfde onderstel zijn vereenigd, 

de daarbij noodi,;e afwijkingen van dit reglement 

nader bepalen. 

Deel B. 

V O O R H E T V E R V O E R. 

HOOP DSTU K I. 

Algemeene bepalingen . 

Omschr fivin g stations. 

Art. 1. In dit deel van het algemeeo reglement 

worden door "stations" alle plaatsen bedoeld, waar 

treinen volgens dienstregeling moeten stilhouden. 

Verplichtingen van de beambten en bedienden van 
den spoorwegdienst. 

2. lle beambten en bedienden van den spoor

weg moeten zich bescheiden en beleefd tegenover 

het publiek gedragen en de noodige voorkomend 

heid ionchtneruen. 
Zij waken tegen overtredingen en tracht n die 

door gepaste waarschuwingen te voorkomen . 

Zij mogen voor hunne dienstverrichtingen geen 

belooning van het publiek aannemen. 

Zij mogen niet rooken, wanneer zij, in dieu,t, 

met het publiek in aanraking zijn. 

Verhouding van het publiek tegenov'l?" de beambten 
en bedienden van den spoorwegdie,,st. 

3. Het publiek is verplicht de voorschriften op 

te volgen, welke door de bcam bten en bedienden 

van den spoorwegdienst, aan hunne dienst

kleeding kenbaar, of van eene aanstell;ng o van 

een onderscbeiding,teeken voorzien, in het belang 

van de orde en veiligheid worden l(egeven. 

Geschillen tusschen het publiek en de be

ambten of bedienden worden op de stations door 

den stationschef en gedurende den loop van den 

trein door den hoofdcond ncteur beslist. 

Toegang tot den spoorweg en tot de stations. 

4. Het is aan een ieder verboden: 

a. zich naar wachtkamers en gaanderijen, van 

waar de treinen toegankelijk zijn, te begeven, of 

het station te verlaten langs een anderen weg , 
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dan hem door de beambten of bedienden van den 

spoorwegdienst wordt aangewezen ; 

b. zich te begeven in die gedeelten van stations 

en aanhoorigheden of op die gedeelten van den 

spoorweg, welke niet voortdurend of tijdelijk 

voor het publiek zijn toegankelijk gesteld; 

c. te rooken in de wachtkamers waar dit niet 

is toegelaten ; 

à. zich in kennelijken slaat van dronkenschap 

te bevinden of rumoer te maken op de stations. 

Mannen mogen zich niet bege"en in de ver

trekken of lokalen uitsluitend voor vrouwen 

bestemd. 

Personen, in kennelijken staat van dronken

schap, en zij , clie wegens ziekten, ongesteld

heden , of andere redenen voor reizigers hinderlijk 

of gevaarlij k kunnen zijn, worden in de wacht

kamers niet toegelaten, of zich daarin bevindende, 

daaruit verwijderd; zoo zij reeds van een plaats 

bewijs voorzien zijn, ontvangen zij den vrachtprijs 

voor het vervoer van hun persoon en hun bagage, 

na aftrek van de vracht voor den reeds afgelegden 

weg , · t erug, tegen intrekking van het plaats- en 

bagagebewijs. 

Mede worden niet toegelaten of verwijderd 

dieren, die voor de reizigers gevaarlijk of hinder

lijk 'Sijn, geladen vuurwapenen en voorwerpen, 
welke door hun aard of door hun omvang ge

vaarlijk of hinderlijk voor de reizigers kunnen zijn. 

De beambten van den spoorwegdieust zijn be

voegd te onderzoeken of vuurwapenen, ook die 

in zakken of kisten besloten, geladen zijn. 

Het verbod, -snb a en b bovenvermeld en dat 

van de tweede zinsnede is op hen, wien uit den 

aard h unner betrekking vrije toegang is verleend 

tot den spoorweg en de daartoe behoorende 

werken en gebouwen of tot sommige gedeelten 

daarvan, slechts toepasselijk in zoover dat met 

de w rneming hunner betrekking is overeen 

te brengen. 

Toegang tot de treinen. 

5. Het is aan een ieder verboden : 

a . in een rijtuig of afdeeling daarvan van een 

b.oogere klasse te gaan, dan door het plaatsbewijs 

is aangegeven, tenzij dit tegen bijbetaling van 

den hoogeren vrachtprijs is toegelaten ; 

b. bij het plaats nemen in de rijtuigen of het 

verlaten daarvan af te wijken van de aanwij
zingen, door de beambten van den spoorweg

dienst gegeven ; 

c. verder te reizen dan het station, waarvoor 

het plaahbewijs is genomen, zonder hiervan ter

stond uit eigen beweging kennis te geven aan 

den conducteur en onmiddellijk de bijkomende 

vracht te betalen; 

d. te weigeren zijn plaatsbewijs te vertoonen 

of af te geven, wanneer het door den beambte 

van den spoorwegdienst wordt verlangd, of het 

bewij s te verminken of onleesbaar te maken; 

e. te reizen of te trachten te reizen op een 

ongeldig plaatsbewijs of wel op een plaatsbewijs, 

dat reeds gebruikt is voor de reis, waarvoor het 

is afgegeven. 

Zij, die zich in den trein bevinden en niet 

voorzien zijn van een geldig plaatsbewijs, zijn 

verplicht op de eerste aanmaning van den con

ducteur op te geven waarheen zij reizen en de 

voor de reis verschuldigde vracht, tegen inont

vangstneming van het plaatsbewijs, te betalen; 

zij die weigeren hieraan te voldoen, worden uit 

den trein verwijderd onverminderd de straf op 

de overtreding gesteld. 

f. in de rijtuigen of wagens of op de balkons 

of treden te gaan, daartoe pogingen aan te wenden 

of hulp te verleenen, wanneer de trein in be

weging is, of den trein te verlaten, wanneer 

deze nog niet stil staat; 

g. de rijtuigen te verlaten aan eene andere 

zijde dan die, waar de portieren daartoe • ge• 

opend worden. 

Voor de naleving van bovenstaande bepalingen 

wordt ten aanzien van kinderen beneden de tien 

jaren, voor zooveel zij niet kosteloos worden ver

voerd, hun geleider aansprakelijk gesteld. 

Op hen , die volgens de wet van 9 April 

1875 (Staatsblad n°. 67) recht hebben op koste

loos ,·ervoer op den spoorweg, zijn bovenstaande 

bepalingen alleen van toepassing, in zoo verre als 

met dat recht, en met de bevoegdheden, in die 

wet gegeven, is overeen te bren~en. Zij moeten 

voorzien zijn van het bewijs van hun voormeld 

recht, en dit of een bewijs van vrij vervoer op 

verlangen der beambten van den spoorwegdienst 
vertoon en. 

Beperking der verplichting tot vervoer. 

6. 1°. Wanneer de dienst gestaakt is of de 

gewone middelen van vervoer niet toereikend zijn , 

kan het vervoer met een bepaalden trein niet 
geëisch t worden. 

2°. Wanneer de loop van den trein gestoord 

is, zood at danrmede de reis niet kau worden 

aangevangen of voortgezet, kunnen reizigers van 
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den stat.ionschef den vrachtprijs voor den niet 

afgelegd en weg terug ontvangen, tegen quitantie 

en teruggave van het plaatsbewijs. 

Deze bepaling geldt ook voor houders van 

plaatsbewijzen voor de reis heen en terug. 
3°. Wanneer door vertraging in de aankomst 

van eenen trein de aansluiting met eenen anderen 
trein gemist wordt, kunnen reizigers, die met 

doorgaande plaatsbewijzen aankomen en met den 

eerstvolgenden trein, zonder zich onderweg op te 
houden, naar het station van vertrek terugkeeren, 
van den stationschef van laatstgenoemd station de 

betaalde vrachtprijzen terug ontvangen, zoo wel 
voor het eerst genomen doorgaand plaatsbewijs, 

als voor de terugreis in de klasse, waarvoor de 
heenreis genomen was. Deze betaling geschiedt 

mede tegen qnitantie en teruggave van het plaats
bewijs . 

Te dien einde zijn die reizigers verplicht, na 
aankomst van den vertraagden trein, zich bij den 

stationschef te vervoegen en hunne plaatsbewijzen 

aan hem te vertoonen. 
De stationschef geeft daarvan een bewijs aan 

den reiziger; de chef van het station van vertrek 

geeft hem een bewijs voor den tijd waarop hij 

aldaar is teruggekeerd. 

Verhindering van vervoer en vertraging der 
treinen moeten volgens de voorschriften onmiddellijk 

aan het publiek op duidelijk zichtbare wijze, zoo 

nauwkeurig mogelijk, worden bekend gemaakt. 

Betalingen. 

7. Alle betalingen geschieden met gangbare 

Nederlandsche muntspeciën, munt- of bankbiljetten, 
of met in andere Staten gangbare gouden en 
zilveren muntspeciën, met uitzondering van vreemde 
pasmunt. 

Vreemde muntspeciën worden berekend tot den 

koers, op de plaats der vrachtbetaling aangeplakt. 
De betalingen voor plaatsbewijzen kunnen in 

afgepast geld worden gevorderd. 

HOOFDSTUK II. 

17 oorwaarden voor het vervoer van reizigers en bagage. 

A. Reizigers. 

Dienstregeling. 'l'ijd van verti-ek. Tarieven. 

8. In de vestibule en in de wachtkamers der 

stations is een gedrukt exemplaar der dienstrege
ling van den spoorweg waartoe het station be
hoort, in die der hoofdstations ook van de dienst-

regeling op aansluitende spoorwegen, op een plaats, 

waar het voor een ieder gemakkelijk leesbaar is , 

aangeplakt. 

Op de dienstregeling wordt aangewezen, uit 

welke klassen van rijtuigen de treinen samenge

steld zijn. 
Het ,·ertrek der treinen wordt geregeld naar 

de uurwerken op de stations. 

Aan den ingang of in de vestibule van elk 

station zijn de vrachtprijzen, in Nederlandsche 
munteenheden, van alle plaatsbewijzen aldaar ver
krijgbaar, op duidelijk zichtbare wijze aangegeven. 

Het vervoer met extratreinen geschie:lt alleen 
met goedvinden van de bestnnrders der spoorweg
diensten. 

Wachtkamets. 

9. De wachtkamers worden ten minste een half 

uur vóór het vertrek van eiken trein voor reizigers 
opengesteld. 

Zij blijven geopend tot na het vertrek van 
eiken trein. 

Wanneer door aansluiting met correspondeerende 

middelen van vervoer een langer oponthoud wordt 
gevorderd, zijn de reizigers bevoegd het vertrek 

van Jen trein in de wachtkamers af te wachten. 

Het afgeven van plaatsbewijzen. 

10. Aan de stations waar plaatsbewijzen worden 

afgegeven , moeten de bureaux met de afgifte be

last, ten minste 20 minuten vóór het vertrek 
van de treinen geopend zijn. 

Drie minuten vóór het vertrek van een trein 
behoeven geen plaatsbewijzen meer te worden af

gegeven. 

In,-ichting en geldigheid der plaatsbewijzen. 

11 . Het is den reiziger, voorzien van een 
plaatsbewijs, dat met den dag en het uur of het 

treinnummer van uitgifte gestempeld is, vergund 
zijn reis onderweg af te breken: 

a. indien hij is voorzien van een plaatsbewijs 

voor de enkele reis een ma al, met de bevoegdheid 
om op dezelfde kaart zijne reis voort te zetten 
met een op denzelfden of den volgenden dag ver

trekkenden trein ; 
b. indien hij is voorzien van een plaatsbewijs 

voor de dubbele reis, eenmaal zoo wel op de heen
reis als op de terugreis, met de bevoegdheid om 
later op dezelfde kaart zijne reis voort te zetten. 

In de hierbovengenoemde gevallen is de reiziger 

verplicht, terstond na aankomst op het station, 
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waar hij zijne reis afbreekt, hij den stationschef 

of anders bij den conducteur het plaatsbewijs voor 

den trein, waarmede hij zijne reis denkt voort 

te zetten , geldig te doen maken. 

De termijn, gednrende welken retour- of andere 

bijzondere kaarten geldig zijn, kan hierdo~r niet 

verlengd worden. 

De afgifte van bagnge kan in zooJanig geval 

niet op het station, waar de reiziger uitstapt, 

worden gevorderd; art. 24 is daarop toepasselijk . 

Voor kinderen beneden drie jareu wordt, zoo 

zij geen afzonderlijke plaats bezetten, geen vracht

prus gevorderil . 
Het ver voer van kinderen beneden tien jaren 

geschiedt tegen verminderden vrachtprijs. 

Bij twijfel omtrent den leeftijd van kinderen 

beslist de beambte van den spoonYegdienst , met 

de contr8le der plaatsbewijzen belast. 

//erwisselen van plaatsbewijzen. · 

12. De reiziizers kunnen hnn aan een station 

genomen plaatsbewijs aan datzelfde station tot drie 

minuten v6ór het vertrek van den trein inwis

selen t egen dat van eene hooizere klasse, door 

bijhetaliHg van het verschil in vrachtprijs, zulks 

echter alleen voor zoover er nog plaats in de 

hoogere klassen beschikbaar is. 

De reizigers , die onderweg van eene klasse in 

de daarop volgende hoogere wen;chen over te 

gaan, ziju, zoo zulks toegestaan wordt, verplicht 

een plaatsbewijs de.r klasse, waarin zij zich be

vinden, bij t e nemen. 

Plaatsnemen in de rijtuigen. 

13. Er worden geene plaatsbewijzen voor be

paald aangewezen plaatsen in de rijtuigen afgegeven. 

De beambten van den spoorn·egdienst zijn l;e

voegd, en op verlangen der reizigers verplicht, 

hnn plaatsen aan te wijzen. 

Een reiziger, die zijne 1ilaats verlaat, zonder 

daarop eenig voorwerp te laten liggen , moet, 

wanneer die plaats inmiddels is bezet, zich met 
eene andere plaats tevreden stellen. 

De vensters moeten, wanneer één of meer rei

zigers het verlangen, aau de windzijde gesloten zijn. 

Rooken in de rijlrtigen. 

14. Het rooken is rnrboden in alle rijtuigen of 

afdeelingen daarvan, in welke dat verbod duidelijk 

zichtbaar is aangegeven. Wordt in een rijtuig 

gerookt uit tabakspijpen, dan moeten deze van 
een dopje voorzien zijn. 

Bepalingen over personen, die voor medereizigers 
hinderlijk zijn. 

15. Personen in keunelijken staat van dronken·

schap, personen, lijdende aan ziekten of onge

steldheden, of die wegens andere r edenen voor 

medereizibers hinderlijk of gevaarlijk kunnen zijn, . 

worden niet in de afdeelingen met andere reizigers 

toegelaten, en, zoo zij in de afdeelingen, voor 

andere reizigers bestemd, hebben plaats genomen , 

daaruit, vó6r het vertrek van den trein of op 

het eerste station, waar daartoe gelegenheid is, 

verwijderd. Zij worden alleen in de rijtuigen 

toegelaten, wanneer dit kan geschieden in eene 

afzonderlijke afdeeling met hunne geleiders of ver· 

zorgers, zoo die er zijn, mits voor eeue afzonder 

lijke afdeeling betaald is. Zoo niet toegelaten 

personen reeds van een plaatsbewijs zijn voorzien , 

ontvangen zij den vrachtprijs voor het verroer 

van hun 1iersoon en hunne bagage, na aftrek ran 

de vracLt voor den reeds af gelegden weg terug, 

tegen intrekking van het plaats- en bagagebewijs . 

Bij verwijdering uit den trein wordt de vracht

prijs, zoowcl voor den rei ziger ~Is voor de bagage, 
voor den niet afgelegden weg terugbetaald . 

Personen , die uit den trein worden verwijderd , 

kunnen de afgifte van de bagage niet vorderen, 

dan op het station ,•an bestemming, volgens het 

afgeizeven bewijs van outvangst. 

In- en ,litstappen der reizigers. Openen en slieiten 
der portieren. C'ontróle der pla,dsbewijzen. 

16. De reiziger, die verzuimt tijdig in den 

trein plaats te nemen, heeft noch op vergoeding, 

noch op terugbetaling van den vrachtprij s aanspraak. 

Hij mag op het door hem genomen plaatsbewijs 

naar het station van bestemming reizen met den 

eerstvolgenden trein, mits hij zijn plaatsbewij s 

terstond door den stationschef voor dien anderen 

trein laat izeldig maken. 

fle termijn, voor retour- of voor andere speciale 

kaarten geldig , kan hierdoor niet verlengd worden. 
De naam van een station wordt bij aankomst 

van den trein duidelijk afgeroepen. 

De reizigers hebben evenwel zelve te zorgen 

bij aankomst op het station van bestemming de 

rijtuigen tijdig te verlaten en hij trein verwisseling 

niet in een verkeerden trein te blijven of o,·er 
te gaan. 

De reizigers behouden hun plaatsbewijs totdat 

het door den beambte van den spoorweg wordt 
afgevraagd. 
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Het verlaten der rijtuigen aan de kanforen der 
in- en 11itgaande rechten. 

17 . Alle reizigers, die van buiten 's lands komen, 

zijn verplicht om aan de stations, tevens kantoren 

der in- en uitgaande rechten, op aanzegging van 

de beambten van den spoorweg of van de ambte

naren der Rijksbelastingen, de rijtuigen te ver

laten en zich te begeven naar het lokaal voor 

het verrichten Jer visitatie . Bij weigering om aan 

de aanzegging gevolg te g~vcn, kunnen zij uit de 

rijtuigen verwtjderd worden, en worden zij alsdan 

niet tot verder vervoer toegelaten, alvorens zij 

de vereischte visitatie hebben ondergaan, onver

minderd het opmaken van proces-verbaal van 

overtreding, zoo daartoe termen zijn. Uitzonde

ringen wegens lichaamsgebreken of ziekte kunnen 

worden toegestaan door den eerstaanwezenden amb

tenaar der Rijksbelastingen. 

Stilstand van den h-ein onderweg. 

18. Wanneer de trein buiten een station stil

houdt, mogen de reizigers dien niet verlaten zon

der bijzondere vergunning van den hoofdcondnc

tenr. Zij zijn verplicht op het eerste sein met de 

stoomfluit hunne zitplaat,en weder in te nemen. 

Het vertrek van den trein wordt in der1;elijke 

gernllen rloor een driemaal herhaald sein met de 

stoomfluit aangekondigd. 
De reizigers, die bij het derde sein geen plaats 

hebben 1;euomen, verliezen het recht om rerder 

mede te reizen. 

Beschadiging van rijt-uigen. 

19. Voor het breken van glasruiten bestaat een 

tarief van schadevergoeding; de daarin vastge

stelde bedragen worden in voorkomende gevallen 

terstond door de beambten van den spoorwegdienst 

van den s~hul<lige ingevorderd en moeten door 

dezen onmiddellijk worden voldaan. 

Ook zijn de hoofdconducteur en de stationschef 

te allen tijde bevoegd, namens de bestuurders vau 

den spoorwegdienst, weget'S het onrein maken 

der rijtuigen, het scheuren van gord ijnen, enz., 

eeue schadevergoeding van den schuldige te vor

deren, die onmiddellijk moet worden voldaan. 

ll Bagage . 

Aanwijzing der goederen, welke als bagage wor
den beschouwd. 

20. Als bagage wordt in den regel slechts be-

schou wd à! hetgeen de reiziger aan reisbenoodigd

heden, zoo voor zich als voor zijn gevolg, meJe

neemt, als koffers, mantel- en reiszakken, boedeu

doozeu, kleine kisten en dergelijke; groote kisten, 

tonnen, meubelen en andere voorwerpen, die niet 

als rei,benoodigdheden kunnen beschouwd worden, 

behoeven niet als baga!(e ingeschreven te worden. 

Goederen, waarvan het vervoer met de spoor

treinen verboden of voorwaardelijk toegestaan is, 

mogen in geen !.(eva! als bagage ten vervoer wor

den aan11,eboden of aangenomen. 

Onvoldoende inpakking van bagage. Oude 
etiq11etten. 

21. Bagage naar het oordeel der beambten van 

den spoorwegdienst onvo!Joende ingepakt, of waar

van de oude etiquetten niet zijn weggenomen, 

behoeft niet ter verzending te worden aangenomen. 

Zijn de oude etiquetten niet verwijderd en is hier

van vermissing of vertraging het gevolg, dan zijn 

de on.lernemers van den spoorwegdienst niet ver 

autwoordelijk voor de daaruit ontstane schade. 

Inschrijving van bagage. 

22. Het vervoer van bagage, welke niet tien 

minuten vóór het vertrek van den trein is aan

geboden, kan niet gevorderd worden. 

IJe betnling van den vrachtprijs geschiedt tegen 

overgare van een bewijs van inschrijving (bagage
bewijs). 

Vóór de inschrijving kan vertoon van het l laats

bewija gevorderd worden. 

.~fedenemen van bagage ,n de rijtuigen. 

23 ." De reizigers mogen kleiue gemakkelijke 
draaµbare voorwerpen, die in de netten of onder 

de banken van de rijtuigen kunnen worden ge

plaatst , zonder andere reizigers hinderlijk te zijn, 

op eigen verantwoordelijkheid, kosteloos bij zich 

houden, voorzoover de wettelijke bepalingen bij 

overgang van 's Rijks grenzen zulks toelaten. 

Het is verboden dieren, met uitzo nde ring van 

vogels in kooien, en met iuachtneming van art . 32 

van houden, geladen vuurwapenen, krnit, of andere 

outplofbare en schadelijke preparaten en voorwer
pen, welke door hun aard of door hun omvang 

gevaarlijk of hinderlijk voor de reizigers zijn , in 

de rijtuigen mede te nemen. 

De reiziger, die in strijd met deze bepaling 

handelt, is verantwoordelijk voor de veroorzaakte 

schade , ouverminderd de straf, bij de wet bedreigd _ 
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De beambten van den spoorwegJienst zijn be

voegd daarna onderzoek te doen. 

Wordt gedurende den loop van den trein ont
dekt, dat die dieren en voorwerpen zich in de 

rijtuigen bevinden , dan worden zij zoodra moge
lijk daaruit verwijderd en in deu goederen- of 

bagegewagen overgebracht , of op het eerste station, 

waar stil gehouden wordt, uit deu trein verwijderd. 
Een geweer moet steeds met den tromp naar 

boven worden geplaatst. 

Aflevering der bagage aan de reizigers. 

24. De bagage wordt op het station van be

stemming met den meesten spoed afgeleverd, tegen 

overgave van het bagagebewijs. 
Is dit geschied, dan zijn de ondernemers van 

den spoorwegdienst van alle verantwoordelijkheid 

ontheven. De beambten van den spoorwegdienst 
hebben de identiteit van den houder van het be

wijs niet te onderzoeken 

De houder van het bagagebewijs heeft recht, 

na aankomst van den trein, waarmede de bagage 

volgens inschrijving moet zijn vervoerd, na afloop 

van den voor de regelmatige uitlading en afle
vering en, zoo noodig, voor het onderzoek door 

nm btenaren der Rijksbe_lastingen noodigen tijd, de 

afgifte der bagage te vorderen. 
Wil hij op de onmiddellijke aflevering niet 

wachten, dan kan de bagage binnen 24 uren na 
hare aankomst, tegen inlevering ,·an het bewijs, 

aan het bagagebureau worden afgehaald, gedurende 
de uren waarop het bureau voor den dienst ge

opend is. 
Wordt de bagage niet binnen 24 uren na aan

komst afgehaald, dan moet het daarvoor vastge

stelde bewaargeld worden betaald. 
Bij vermissing van het bagagebewijs zijn de 

beambten van den spoorweg alleen tot de afgifte 
der bagage verplicht, na volledige aanwijzing van 
het recht op ontvangst der goederen, tegen af
gifte van bewijs van ontvangst en naar gelang 
van omstandigheden , tegen het stellen van waarborg. 

De bagage wordt in den regel slecbts op het 
station van bestemming afgegeven. 

Voor zooverre de tijd en de omstandigheden en 

de voorschriften omtrent rechten en accijnzen dit 
toelaten, kan de bagage op verlangen van den 
reiziger op een voorafgelegen station worden af
gr.geven. 

De reiziger moet dan, bij de ontvangst van de 
bagage, het bagagebewijs teruggeven en zij n plaats
bewijs toonen. 

De reiziger kan zijne bagage, zoowel aan het 
station van vertrek, als aan dat van bestemming, 
aan daartoe door de bestuurders van den spoor

wtgdiensl aangewezen personen in bewarin~ geven. 

Voor de bewaring ontvangt de reiziger een ge
nummercl bewijs, dat hij bij de terugvordering 
der bagage daartegen inwisselt. 

Voor de bewaring der bagage wordt betaald 
10 cents per collo per etmaal, gedeelten van et
malen voor geheele gerekend. 

V erantwoordelijk1teid voor bagage. 

25. De ondernemers van spoorwegdiensten zijn 

verantwoordelijk voor de goede en onbeschadigde 

aflevering van de bagage , waarvoor het bagage

bewijs is afgegeven , en wel in het algemeen volgens 

de bepalingen voor het vervoer van ijl- en vracht
goederen, voor zoo ver die op vervoer van bagage 

van toepassing zijn, en in het bijzonder volgens 
de volgende bepalingen: 

a. bij verlies of beschadiging wordt de werkelijk 

geleden schade vergoed; deze vergoeding kan, zoo 

door den reiziger geene hoogere waarde is aan 
gegeven , niet meer bedragen dan f 7 voor elk 

kilogram, na aftrek van het gewicht der onbe
schadigde goederen; 

b is door den reiziger eene hoogere waarde 
aangegeven, zoo is, behalve den gewonen vracht

prijs , eene premie verschulcligd, die voor elke 
etnheid van J 50 kilometers of gedeelten van die 

eenheid, die de bagage van het station van ver
trek tot dat van bestemming doorloopen moet, 

ten minste JO cents bedraagt en 2 per mille der 
aangegeven waarde niet te boven gaat. 

Aangifte der waarde wordt geacht niet te hebben 

plaats gehad indien zij niet door het station van 

afzending of, door den spoorwegbeambte met de 

bevrachting belast, op het bagagebewijs is vermeld ; 
c. de ondernemers van spoorwegdiensten zijn 

van alle verdere verantwoordelijkheid ontheven, 
wanneer de bagage niet binnen acht dagen na 
aankomst op het station van bestemming of binnen 
drie dagen na in bewaring gegeven te zijn, volgens 

de drie laatste alinea's van art. 24 is afgehaald. 
De reiziger, aan wien de bagage niet afgeleverd 

wordt, kan eischen, dat op het bagagebewijs dag 
en uur worde vermeld, waarop de afgifte is ge
vorderd. 

Voor verlies of b~schadiging van bagage, die 
niet door den reiziger ten vervoer is aangeboden, 
inzonderheid voor verlies of beschadiging der in 
de rijtuigen medegenomen voorwerpen wordt alleen 
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dan schadevergoeding gegeven, wanneer de schuld 

der spoorwegdiensten of van haar personeel be

wezen wordt. 

Y ermissing en verlies van bauage. 

26. Bagage, die niet binnen acht dagen na 

den dag, waarop zij aan den reiziger moet worden 
afgeleverd, aan het station van bestemming is 
ontvangen, wordt als verloren besrhonwd. 

Na dien tijd zijn de bestuurders van den 

spoorwegdienst verplicht onmiddellijk de schade

vergoeding volgens de bepalingen van art. 25 

aan de reizigers uit te keeren. 
Wordt de verloren bagage later gevonden, dan 

moet den belanghebbende, voor zoo verre de plaats 
waar hij zich ophoudt kan worden nagegaan, 

daarvan kennis gegeven worden , al heeft hij de 
schadevergoeding ontvangen , en kan hij , binnen 

30 dagen nadat hij bericht daarvan ontvangen 
heeft, verlangen dat de bagage hem, tegen terug

betaling der schadevergoeding, hetzij aan het 

station van bestemming of aan dat van afzending, 
vrachtvrij wordt teruggegeven. 

Verlangt hij de bagage niet terug , dan wordt 

zij het eigendom van de ondernemers van den 

spoorwegdienst. 

Verantwoordelijkheid vo1n- vertraagde aflevering 
van bagage. 

27. Vergoeding wegens bewezen schade, geleden 
door vertraagde aflevering van bagage, kan slechts 
gevorderd worden tot een bedrag à 10 cents voor 

elk kilogram en voor elk etmaal , te rekenen van 

den dag, waarop de aflevering had moeten ge
schied zijn, tot dien, waarop de bagage is af
geleverd of I uidens art. 26 als verloren wordt 

beschouwd. 
Reizigers kunnen hun geldelijk belang bij 

tijdige aflevering der bagage aangeven en vooraf 

de vergoeding vaststellen, die hun bij vertraging 
in de aflevering zal moeten worden voldaan, door 

deswege aan het bagagebureau eene verklaring in 

te leveren. 
Die verzekering heeft slechts dan verbindende 

kracht, wanneer zij door den beambte van den 
spoorwegdienst aan dit bureau op het bagage
bewijs is vermeld. 

De hiervoor verschuldigde premie mag voor 
den afstand, waarover de bagage van het station 
van afzending tot dat van bestemming vervoerd 
moet worden, per eenheid van 150 kilometer 

niet meer bedragen dan twee per mille van het 
1890. 

aangegeven geldelijk belang , met een minimum 
à 50 cents en afronding van het bedrag op 
5 cents. 

De ondernemers van den spoorwegdienst zijn 
niet verantwoordelijk voor vertraging bij de af

levering van bagage, indien zij bewijzen, dat die 
veroorzaakt is door overmacht. 

Brengen van de bagage naar het bureau of naar 
de 1·ijtuigen op het stationsplein. 

28. Voor het brengen der bagage van de rijtuigen 
op het stationsplein naar het bagagebureau bij 

vertrek, of naar de rijtuigen op het stationsplein 
bij aankomst der treinen, kan door bedienden 

van den spoorwegdienst, die van een kennelijk 
teeken zijn voorzien, ten hoogste 10 cents per 

collo worden gevorderd , voor zoover door de 
voorwaarden, waarop de vergunning tot uitoefening 
van den dienst is verleend, of door latere op

zettelijke bedingen de ondernemers niet tot koste
looze overbrenging der bagage verplicht zijn. 

HOOFDSTUK !IL 

Postvervoer. 

29. In afwijking van het bepaalde bij art. 47 

der wet van G April 1875 (Staatsblad ~0 • 67) 
heeft alleen vervoer van brievenmalen en van 

de ambtenaren, met het overbrengen daarvan 
belast, kosteloos plaats. 

HOOFDSTUK IV, 

P' ervoer van levende dieren, lijken en rij- m 
voertuigen. 

Á.[g emeene bepaling. 

30. Het vervoer van levende dieren, lijken 
en rij - en voertuigen, enz., geschiedt Yolgens de 
bepalingen voor het vervoer van goederen , voor 
zoover die op dit vervoer toepasselijk zijn en 
niet in de volgende bijzondere bepalingen daarvan 
is afgeweken. 

A. Levende dieren. 

Áanneming, laden en lossen. Uitsluiting van 
zieke m wiZde dieren. 

31 . Levende dieren worden slechts ten vervoer 
aangenomen van en naar de stations, daarvoor 
in de tarieven aangewezen. 

Het laden, lossen, vastbinden en losmaken 
der dieren moet door de zorgen en voor rekening 

7 
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en risico van afzenders of geadresseerden ge
schieden. De afzender is verplicht zich vóór het 

vertrek van den trein te overtuigen , dat de door 
hem verzonden dieren behoorlijk zijn vastgebonden; 
hetgeen daartoe noodig is, wordt door hem 

verstrekt. 
Zieke dieren en dieren, komende van plaatsen 

waar besmettelijke veeziekten heerschen , worden 

niet ten vervoer aangenomen. 
Tot vervoer van wilde, verwilderde en boos

aardige dieren is de spoorwegdienst niet verplicht. 

Bij het vervoer van levende dieren hebben de 
bestuurders van den spoorwegdienst het recht 

begeleiding te vorderen. 

De geleiders moeten, voor zoover de stations

chef geene nitzondering toelaat, plaats nemen in 
de wagens, waarin de dieren geladen zijn, en 

gedurende het vervoer toezicht op de dieren 

houden . 
Levende dieren van kl eine gestalte en gevogelte, 

gesloten in manden en kooien (luchtige en vol
doend ruime hokken) , worden zonder begeleiding 

ten vervoer aangenomen . 

Vervoer van honden. 

32. Honden worden in afzonderlijke hokken 
of manden in een bag-age- of goetlerenwagen 
vervoerd . 

De vrachtprijs wordt tegen een bewijs van in
schrijving (bagagebewijs) vo ldaan . 

Houden worden aan het station van bestemming 

afgeleverd, tegen inwisseling van het bewijs van 
inschrijving (bagagebewijs) . 

De beambten van den spoorwegdienst zijn niet 
verplicht· honden , die niet binnen een half uur 
na aankomst op het station van bestemming in 

ontvangst zijn genomen, te bewaren. 

Ueze bepalingen zijn van toepassi ng op honden, 

welke bij of door reizigers vervoerd worden; in 

andere gevallen gelden ook voor het vervoer van 

honden de algemeene voorschriften van de artt. 

31 en 34. 
H et blijft aan bestuurders van de spoorweg

diensten vrijgelaten het vervoer van honden met 
hunne begeleiders in afzonderlijke afdeelingen van 
rijtuigen der 3de klasse toe te laten. Geschiedt 
dit, dan houden de begeleiders toezicht op de 
honden. 

r ervoer van paarden. 

33. Het aantal paarden , dat met een trein kan 
vervoerd worden, en de treinen waarmede het 

vervoer geschiedt, worden door bestuurder. van 

den spoorwegdienst bepaald. 

De vrachtprijs der _paarden 

station van afzending worden 
quitantie . 

moet aan het 

voldaan tegen 

P aarden moeten ten minste één uur v6ór het 

vertrek van den trein aan het station van af

zendiug zijn aangebracht. Wanneer de t rein 

's nachts of 's morge ns v6ór 7 uur vertrekt, 

moeten de paarden den voril!'en avond vó6r 8 nor 
ter verzending zijn aangegeven. 

Zendi lll!'en op tusschenstations moeten vooraf 

met den stationschef geregeld worden. 

Bij de aankomst op het station van bestemming 
worden de paarden , tegen intrekking der qui

tantie of tegen een bewijs van décharge , af
geleverd; zij moeten uiterlijk één uur na aan

komst op de bestemmingsplaats zijn weggevoerd. 
Na verloop van dien termijn zijn de bestuurders 

van den spoorwegdienst, zelfs wanneer de paarden 
in de open lucht op het station blijven staan, 
bevoe!(d staangeld te beffen. 

Zij hebben het recht die paarden voor rekening 
en risico van de belanghebbenden te doen lossen 
eu stallen. 

Vervoer van andere dieren. 

34. De hoeveelheid, die van annere dieren 
gelijktijdig mag vervoerd worden , zoomede de 

treinen, waarmede dat vervoer geschiedt , worden 

door de bestuurders van den spoorwegdienst 
bepaald 

De vrachtprijs moet op het station van af

zending worden voldaan tegen qnitantie . 

De dieren moeten twee uren vóór het vertrek 

van den trein op het station gebracht en, wanneer 
de trein 's nachts of 's morgens v66r 7 nnr ver
trekt, den vorigen avond vóór 8 uur ter ver

zending zijn aange!(even. Bij aankomst op de 

bestemmingsplaats worden de dieren, tegen in
t rekking der q uitautie of tegen een bewijs van 
décharge , afgeleverd; het lossen en wegvoeren 
moet binnen twee uren na aankomst op het 
station van bestemming geschieden. 

Na verloop van dien termijn zij n de bestuurders 
van den spoorwegdienst bevoegd de dieren voor 
r ekening en risico der afzenders te lossen en 
elders op te stallen, of staangeld te berekenen , 
wanneer zij toelaten dat de dieren in of aan 
het station blijven staan . 

Levende dieren van kleine gestalte , honden en 
vogels, gesloten in manden of kooien , kunnen 
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als beatelgoed, de vrachtprijs berekend voor het 
dubbele van het werkelijk gewicht, aangenomen 
en vervoerd worden. 

Uieren, die onderweg of vóór de aflevering 
aan den geadresseerde gestorven zijn, moeten 

door dezen toch worden aangenomen , behoudeus 

zijn recht op schadevergoeding , wanneer hij dit 
heeft. Van deze omstandigheid wordt · melding 

gemaakt op de aan hem af te geven q nitantie 
voor vracht of gequiteerden vrachtbrief. 

"fT erantwoordelijkheid voor dieren. 

35 . De verantwoordelijkheid van de ondernemers 
van den spoorwegdienst voor verlies en bescha

diging van ten vervoer aangenomen honden, 

paardeu en andere levende dieren, wordt ge

regeld door de voor het vervoer van goederen 
in hoofdstuk V vastgestelde bepalingen , voor 

zooverre die op het vervoer van dieren kunnen 
toegepast worden. 

De ondernemers zijn niet verantwoordelijk 

voor schade, die ontstaan is nit het bijzonder 

gevaar , d"t voor de dieren aan het vervoer ver
bonden is. 

Zij verleenen geen vergoeding, wanneer verlies 
of beschadiging door wegspringen, vallen, stooten , 
slaan, schrikken, onderlinge beschadiging , stikken 

en dergelijke bij het laden of lossen, tijdens het 

vervoer of bij het oponthoud op het station, 

veroorzaakt is. 
Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor de schade, 

die ontstaat uit het gevaar, ter voorkoming waar

van het toezicht van de geleiders dient. 
Hiertoe worden gerekend alle gevaren , die niet 

ontstaan nit zoodanige beschadigiug van het voor 
vervoer gebezigde voertuig, waarvoor de onder

nemers van den spoorwegdienst verantwoordelijk 

zijn, alsmede ook die, welke door behoorlijk toe
zicht, oppassing en voeding der dieren gedurende 

het vervoer hadden kunnen worden voorkomen . 
Bestaat er verplichting tot schadever!(oeding, 

dan wordt, zoowel in geval van verlies als van 
beschadiging, het maximum dier schadevergoeding 
bepaald door de waarde, gelijk die door den af
zender is aangegeven. Heeft zulk een aangifte 
niet plaats gehad, dan zijn de volgende bedragen 
als maxima te beschouwen . 

300 gulden voor een paard ; 
125 vetten os; 

90 
12 
36 

ander rund ; 
kalf; 
vet varken; 

15 gulden voor een mager varken; 
4, speenvarken; 
7 schaap of geit ; 
4 hond; 

36 100 kilogram andere dieren. 
Bij aangifte van waarde is, behalve de vracht-

prijs volgens tarief, eene premie verschuldigd, die 

l per mille van de aangegeven geheele som voor 

iedere eenheid van 1 50 kilometer van deu te 
doorluopen totaal-afstand, gedeelten van die een
heid voor eene eenheid gerekend, niet mag te 

boven gaan, met een minimum van teu hoogste 

20 cents en onder afronding van het te betalen 
bedrag op 5 cents. 

De aangifte van eene hoogere waarde heeft slechts 
dan bindende kracht, wanneer zij door den beambte 
op het station van afzending, op het ontvangst
bewijs, of wanneer het vervoer met een vracht
brief geschiedt, door den afzender op de adres

zijde van dien vrachtbrief ter daartoe bestemde 

plaatse, met letters is vermeld. 

Leveringstijd. 

36. De leveringstijd mag de volgende maxima 
niet overschrijden: 

A. 1'oor !,et vervoer met personentreinen: 
1°. tijd voor de expeditie: 1 etmaal, 
2°. tijd voor het vervoer: voor elke 300 kilo

meter of gedeelte van 300 kilometer: 1 etmaal. 
B. Voor !,et vervoer met treinen, aangewezen 

voor ltet vervoer van vrachtgoederen : 
l 0 • tijd voor de expeditie: 2 etmalen. 

2°. tijd voor het vervoer: van elke 300 kilo
meter of gedeelte van 300 kilometer: 2 etmalen. 

Hij wordt overigens berekend overeenkomstig 
de bepalingen van hoofdstuk V, die ook voor 
overschrijding van den leveringstijd van toepas

sing zijn. 
Voor honden, welke met personentreinen ver

voerd worden, kan evenwel de aflevering binnen 
den in art. 24 voor bagage vastgestelden termijn 

verlangd worden. Deze bepaling geldt mede voor 
paarden, die met de daarvoor aangewezen per

sonentreinen worden vervoerd. 
De aangifte van een hooger geldelijk belaug bij 

de tijdige levering is slechts dan van bindende 
kracht, wanneer zij door de beambte of het station 
van afzending op het bewijs van ontvangst, of 
wanneer het vervoer met een vrachtbrief geschiedt, 
door den afzender op de adreszijde van dien vracht
brief, ter daartoe bestemde plaats in letters is 
vermeld. 

7* 
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Voor de verzekering is eene premie verschuldigd, 

welke voor den afstand , waarover de dieren van 

het station van afzending tot dat van bestemming 
moeten vervoerd worden, per eenheid van 15 kilo

meter en per 100 gulden van de aangegeven som, 

gedeelten van 15 kilometer voor 15 kilometer en 
van 100 gulden voor 100 gulden gerekend, niet 

meer mag bedragen dan l cent, met een minimum 
van ten hoogste 15 cents en afronding van het 

bedrag op 5 cents. 

B. Lijken, 

f'oorwaarden van vervoer. 

37. Het vervoer van een lijk moet op een hoofd

station ten minste zes, op een tusschenstation ten 
minste twaalf uren te voren aangevraagd worden. 

H et lijk moet in een luchtdichte kist gesloten 

zijn. Het lijk moet van eenen geleider vergezeld 
zijn, die zich van een plaatsbewijs moet voorzien. 

Het is geoorloofd een behoorlijk gekist lijk in 

den lijkwagen op een spoorwegwagen te vervoe
ren. Bij het ten vervoer aanbrengen van het l[jk 
moeten de bescheiden, volgens de wettelijke be
palingen voor het vervoer van lijken gevorderd, 

medegebracht worden, welke door de beambten 

van oen spoorwegdienst overgenomen en bij de 

aflevering van het lijk teruggegeven worden. 

De vrachtprijs moet op het station van afzending 
voldaan worden . 

Wie een lijk ten vervoer aanbrengt, zonder het 

als zoodanig aan te geven, moet de ontdoken 

vracht bijbetalen en bovendien het viervoudig 

bedrag van den bij het tarief vastgestelclen vracht
prijs voldoen. 

Wanneer het lijk niet binnen zes uren na aan
komst van den trein op het station van bestem

ming wordt afgehaald , wordt het ter beschikking 

van den burgemeester gesteld, om te handelen 
overeenkomstig art. 9 der wet van 10 April 1869 
(Staatsblad n°. 65). 

C. R ij- en voertu i gen. 

Àanneming en vervoer. Àanbrenging. 

38. Rij- en voertuigen worden slechts ten ver
voer aangenomen van en naar de stations in de 
tarieven aangewezen. De afzenders moeten ten 
minste vier en twintig uren vóór het vertrek van 
den trein van hun voornemen tot vervoer van 
rij- of voertuigen kennis geven, en dezen ten 
minste één uur van te voren ten vervoer hebben 

aangebracht en op den daarvoor aangewezen wagen 

hebben geladen. 

Reizigers mogen in hunne rijtuigen plaats nemen 

tegen betaling van den vrachtprijs voor de hoogste 

klasse . 
Het vervoer van rij - en voertuigen, welke niet 

bij reizigers behooren, van meubelwagens, kermis

wagens en dergelijke geschiedt alleen met goederen
of gemengde treinen, op den voor goederen vast

gestelden vrachtbrief; van menagerie-wagens slechts ' 
krachtens bijzondere overeenkomst tusschen den 

afzender en de besta urders van den spoorwegdienst. 

À/levering. 

39. Rij - of voertuigen, bij reizigers behoorende, 

worden na aankomst aan het station van bestem

ming, tegen intrekking van het afgeii;even ont 

vangstbewijs, afgeleverd en moeten, wanneer de 

trein vóór 6 uur des avonds aankomt, niterl~k 

binnen twee uren afgehaald worden. Komt de 
trein op het station van bestemming later aan , 
zoo begint die termijn eerst den volgenden dag 
des morgens ten 6 uur; voor ieder· uur langer 

verwijl kunnen bestuurders van den spoorwegdienst 
bewaarloon vorderen. 

Voor de aflevering van de rij- en voertuigen, 

bedoeld in de laatste zinsnede van art. 38 , gelden 
de bepalingen in hoofdstnk V. 

Het laden van bagage enz. in de rij - en voe1·tt1igen. 

40. Het is den reizigers geoorloofd in hunne 

rij- en voertuigen bagage (art . 20) te laten, voor 
zooverre daardoor niet wordt gehandeld in strijd , 

met de wettelijke bepalingen op de rechten en ' 
accijnzen. 

Rottend spoorwegmaterieel. 

41. Afzendel's van rollend spoorwegmaterieel 

zijn verplicht dit vóór de verzending op de spoor

staven te doen plaatsen en na aankomst daarvan , 
weg te voeren. 

Het vervoer geschiedt met goederen-, gemengde
of extra-treinen . 

Locomotieven , tenders en tenderlocomotieven 

moeten van een geleide!' vergezeld zijn. Voor 
rijtuigen en wagens kan door of van wege de be, 
stuurders van den spoorwegdienst geleide worden 
gevorderd. 

De geleiders worden op de locomotieven en 
tenders, alsmede i n de r ij tuigen en wagens koste
loos vervoerd. Zij zorgen gedurende de reis voor 
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het smeeren en nazien der assen en werktuige• 
lijlrn deelen van het materieel. 

Locomotieven , tenders , tenderlocomotieven 01 

ander beladen of onbeladen rollend materieel, dat 
door zijn gewicht den spoorweg sterker aangrijpt 

dan het op dien weg gebruikelijke materieel, kun
nen slechts met toestemming van de bestuurders 

van den spoorwegdienst en onder het nemen van 
de noodige voorzorgen krachtens bijzondere over

eenkomst tusschen den afzender en de genoemde 
bestuurders vervoerd worden, nadat daarvoor door 

den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten 
toestemming zal zijn verleend. 

V erantwoordef.ijkheid voor rij- en voert11igen. 

42 . Ondernemers van spoorwegdiensten zijn aan

sprakelijk voor de vervoerde rij - en voertuigen , 
overeenkomstig de bepalingen voor het vervoer 

van goederen, voor zooverre die hierop kunnen 
toegepast worden. 

Zij zijn niet verantwoordelijk voor de schade, 
welker voorkoming beoogd wordt met de begelei
ding, door hen voorgeschreven of door den afzender 
vrijwillig op zich genomen. 

De waarde, door den afzender aangegeven, be
paalt, in geval van eisch tot schadeloosstelling 

voor verlies of beschadiging, het maximum der 
te verleenen vergoeding. 

Aangifte van waarde is slechts geoorloofd voor 
de rij - of voertuigen ze! ve , niet voor de zich 

daarin bevindende voorwerpen. 

Bij aangifte van waarde wordt de in het tarief 

aangegeven vrachtprijs voor het rij- of voertuig 
met eene premie verhoogd. 

Deze premie mag, voor den afstand_ waarover 
het vervoer van het station van afzending tot dat 
van bestemming moet geschieden , per e·enheid 
van 150 kilometer, gedeelten van die· eenheid 

voor 150 kilometer gerekend, niet meer bedragen 
dan 1 per mille van de som voor elk voertuig 

aangegeven, met een minimum van ten hoogste 
15 cents, en afronding van het te betalen bedrag 
op vijf cents. 

Is geene waarde aangegeven, dan geldt als 
regel, dat · de vast te stellen en te vergoeden 

waarde voor elk voertuig, met inbegrip van de 
zich daarin bevindende voorwerpen, zoowel bij 
verlies als bij beschadiging, het bedrag van 500 
gulden niet mag te boven gaan. 

De aangifte van eene hoogere waarde dan 600 
gulden voor een onder geleide van een reiziger 
verzonden rijtuig heeft slechts dan bindende kracht, 

wanneer zij door het station van afzending op 

het bewijs van ontvangst is vermeld; de aangifte 

van eene hoogere waarde voor zonder geleide 
verzonden rijtuigen geschiedt overeenkomstig de 
voor goederen vastgestelde bepalingen (art. 69). 

Leveringstijd. 

43 . Rij- en voertuigen , onder geleide van rei

zigers met personentreinen verzonden , worden met 
dienzelfden trein tot het station van bestemming 

doorgezonden; indien zij onderweg van trein moeten 

verwisselen, behoeven zij eerst met den volgenden 
personentrein aan de bestemmingsplaats te worden 

aangebracht. 
De leveringstijd voor alle andere rij- en voer

tuigen is dezelfde als voor vracl,tgoed. 
De verantwoordelijkheid voor de schade, door 

overschrijding van den leveringstijd ontstaan, strekt 
zich in den regel niet verder uit, dan tot de 
betaling van ten hoogste 15 gulden voor elk 
achtergebleven rijtuig en voor ieder aangevangen 

etmaal, dat de aflevering vertraagd is. De aan
gifte van een hooger geldelijk belang bij de tijdige 
aflevering van onder geleide van reizigers verzonden 

rij- en voertuigen heeft slechts dan bindende kracht, 

wanneer zij door het station van afzending op 
het bewijs van ontvangst is vermeld; voor rij- of 
voertuigen zonder geleide van reizigers geschiedt 
zoodanige aangifte overeenkomstig de bepalingen 

voor goederen. 
In beide gevallen is eene premie verschuldigd , 

welke voor den afstand , waarover het vervoer 

van het station van afzending tot dat van be

stemming moet geschieden, per eenheid van 15 

kilometer en per 100 gulden van de aangegeven 

waarde, gedeelten van 15 kilometer voor 15 kilo

meter en van 100 gulden voor 100 gulden ge
rekend , 2 cents niet mag te boven gaan , met 

afronding op 5 cents en een minimum van ten 
hoogste 15 cents. 

HOOFDSTUK V. 

Vervoer van goederen. 

44. Het vervoer van goederen geschiedt als: 

a. bestelgoed, 
b. ijlgoed , 
c. vrachtgoed , 
van en naar alle stations, welke daarvoor ge

opend zijn, zonder dat voor den overgang van 
den eenen spoorweg op eenen anderen een tusschen
persoon nooJig is. 
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Door zending wordt verstaan een of meer collis, 

door een afzender aan een en denzelfden geadres

seerde gericht. 
Meer dan een colli, aan verschillende geadres 

seerden gericht, wor,ien niet als eene zending 

aangenomen. 
Expediteurs en andere personen I die zich met 

de verzending van goederen voor derden belasten, 

mogen collis, aan verschillende personen geadres
seerd, nimmer als eene zending ten vervoer aan

bieden, ook niet door de verschillende collis te 

zamen te pakken, tenzij dit doo r de spoorweg
onderneming krachtens eene bijzondere overeenkomst 

mocht worden toegestaan. 

Aannemen van het vervoer. 

45 . Goederen, welker nard volgens het oordeel 
vnn de beambten van den spoorwegdienst eene 
inpakking of eene bijzondere wijze van inpakking 

noodzakelijk maakt, ten einde verli es of beschadi
ging bij het vervoer te voorkomen , behoeven niet 

ten uitvoer te worden aangenomen, wanneer zij 
niet behoorlijk of in 't geheel niet ingepakt zij n. 

Bij uitzondering kunnen zulke goederen ten ver voer 
worden aangenomen, wanneer de afzender door 
eene onderteekende verklaring, welke op den 

vràchtbrief wordt . herhaald , erkent, dat de goe
deren niet of niet voldoende zijn ingepakt, in 

welke verklaring de verschillende collis moeten 

gespecificeerd en omschreven worden. 

Het formulier dezer verklaring, betreffende het 

gemis aan of den onvoldoenden toestand van de 

in pakking, is aan de stations verkrijgbaar (Bijlage A). 
De omschrijving van den uitwendigen toestand 

der.. afzonderlijke collis moet zorgvuldig en duidelijk 
opgemaakt met de daarover in den vrachtbrief 
voorkomende opgaven nauwkeurig overeenstemmen. 

De bestuurders van den spoorwegdienst mogen 

ook vorderen , dat stukgoederen door den afzender 
op voldoende wijze voorzien worden van den naam 
va n het station van bestemming en van duidelijke 

afzonderlijke merken of nommers, die op den 
vrachtbrief moeten vermeld worden, in zooverre 
de aard dier goederen zulks zonder groot bezwaar 

toelaat. 

Goederen , waarvan het vervoer verboden is of 
slechts onder bijzondere voorwaarden wordt 

toegelaten. 

46. I. Ten vervoer worden niet aangenomen: 
a. voorwerpen welke door vorm, omvang, ge

wicht of om andere redenen, in verband met de 

inrichtingen en de wijze van exploitatie van den 

spoorweg, ongeschikt zijn om daarover vervoerd 

te worden; 
b. stoffen of voorwerpen, vatbaar voor zelfont

branding of ontploffing, bijvoorbeeld: buskruit, 

schietkatoen, lonten , geladen geweren, knalzilver, 

knalkwikzilver, knalgoud, vuurwerk, schietpapier 

(zoógenaamd Dupplerschansenpapier), nitroglycerine 

(springolie), pikrine-zuurzouten (pikrine-geel, ali
nine-geel, enz.), natroncokes, patent springkruit 

(dynamiet) en alle vreparaten uit een mengsel van 

phosplwrus met andere stoffen bestaande, amorces 

en slangen van Pharao, ongezuiverde petroleum, 

zoom ede elaghoedjes , metaalpatronen en van slag
hoedj es voorziene patroonhulzen bij hoeveelheden 

van meer dan 5000 stuks. 

Dit verbod is niet van toepassing op : 
1°. munitiën, die door troepen, batterijen en 

parken op mar,ch worden medegevoerd; 
2°. voor 's Rijks dienst en door 's Rijks ambte

naren binnen de grenzen des Rijks te verzenden 
buskruit, mnniti ën en ernstvnurwerken, hierachter 

bij name genoemd , ingepakt en vervoerd over
eenkomstig de daarbij voor elke soort vermelde 

voorschriften. 
a. Buû,ruit ei, meefp11lver in luchtdicht gesloten 

koperen kisten of in houten kisten, voorzien van 

een luchtdicht gesloten blikken of zin ken binnen
kist; of wel - doch dan voor hoeveelheden van 

ten hoogste 25 KG. - bij gewoon bir,skruit in 

een linnen zak, bij meelpulver in een lederen 

zak, geplaatst in een buskruit ton, waarvan de 

naden zorgvuldig met papier beplak t zij n. 
Voor de verpakking van los prismatisch kr uit 

zijn kisten te bezigen uit planken van gaaf hout 
vervaardigd, die, bij kisten van 50 KG. kruit, 

ten minste 25 millimeter dik moeten zijn . De 

zijwanden der kisten moeten door zwaluwstaarten 

onderling zijn verbonden en de bodem en de 
deksel bevestigd zijn met vastgelijmde houten pin 

nen of wel met houtschroeven van geel koper van 

genoegzame lengte. 
Ten einde het heen- en weer bewegen van de 

buskruit prisma's te verhinderen, moeten zich in 
de kist twee bladen van vi lt of van eene derge
lijke elastische stof bevinden , en wel één aan 
eene opstaande zijde en eene andere onder het 
deksel van de kist. 

b. Kardoezen in houten kisten , voorzien van 
een luchtdicht gesloten blikken of zinken binnen
kist of wel in een buskruitton, als buskruit, met 
dien verstande dat de linnen 1.ak vervalt. 
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In de tot het vervoer van buskruit en kardoezen 

gebezigde hiervoren genoemde kisten en tonnen 

mogen geene ijzeren nagels of spijkers, schroeven, 

hoepels of andere ijzeren bevestigingsmiddelen ge
bruikt worden.-

c. Voorwerpen tot het ontsteken van geschut
en projectiellading, bevattende ontplofbare stof 
in luchtdicht gesloten trommels of bussen, geplaatst 

in stevige pakkisten. 

d. Voorwerpen tot het ontsteken van geschut
en van projectiellading, tot verlichting en tot 
brandstichting, bevattende geene ontplofbare, doch 
alleen licht ontvlambare stof in buskruittonnen 

of in stevige pakkisten, -waarvan de naden zorg

vuldig met papier overplakt zijn. 

e. Pimrpijlen en seinlichten in houten kisten, 

met luchtdich t gesloten zinken of blikken binnen

kist of trommel. 

f. Sterren tot vuurpijlen in luchtdicht gesloten 

ftesschen, gepakt in stevige kisten of manden. 

g. Poorwerpen tot het ontsteken van mijnen 
in stevige houten kisten. 

h. Gevzilde springprojectielen (niet gevuld met 
zoogenaamde brisante springmiddelen), bestemd 
voor het veldgeschiit, vèrpakt in de daarvoor be

stemde munitiekisten van munitie-voorwagens of 

caisson-achterwagens. 

i. Metaalpatronen en van slaghberq·es voorziene 

patroonhulzen in de voor de verzendirrg van deze 

door het Rijk bestemde kisten. 

k. Slaghoetl:fes in luchtdicht gesloten trommels 

of bussen, geplaatst in stevige pakkisten. 

Voor het vervoer der hiervoren litt. a-k ge

noemde stoffen en voorweqien gelden verder de 

volgende voorschriften: 

1°. Voor ieder collo mag het brutogewicht, 

inclusief dat der verpakking , niet meer bedragen 

dan 90 kilogram, uitgezonderd voor buskruit, 

verpakt in koperen buskruitkisten, waarvoor een 

maximumgewicht van 130 kilogram per collo is 

toegelaten, en gevulde springprojectielen voor het 

veldgeschut in de daarvoor bestemde munitiekist 

gepakt, waarvan geen maximum-gewicht is bepaald. 

2°. Elke verzending mag slechts plaats hebben 

na voorafgaande kennisgeving aan en in overleg 

met de betrokken Spoorwegmaatschappijen. 
Het vervoer als ijlgoed is verboden. 
Het vervoer mag nimmer plaats hebben met 

personentreinen; het geschiedt in den regel met 

goederentreinen, doch kan ook met gemengde 

treinen plaats vinden op baanvakken, waarop geene 

goederentreinen loopen. 

Voor het vervoer dezer goederen mag bij eiken 

goederen- respectievelijk gemengden trein niet meer 

dan één wagen worden gebezigd. Hoeveelheden 

welke meer dan één wagen vereischen , mogen 

slechts met extra-treinen worden vervoerd . 

Van het voornemen tot vervoer met extratreinen 

moet aan de Maatschappij, door welke de afzen

ding moet plaats hebben, ten minste vijf dagen 

vóór de aanbieding, onder nadere aanduiding van de 

gewenscbte transportroute kennis worden gegeven. 

3°. Het laden mag nimmer uit de goederen

loodsen of aan de verhoogde los- en ladingplaats, 

maar moet op de meest afgelegen zijsporen of de 

bijzonder hiervoor aangewezen plaatsen geschieden, 

die met gewone voertuigen zijn te bereiken, of 

uit loodsen, die van de goederenloodsen gescheiden 

zijn en niet" tevens tot andere doeleinden gebruikt 
worden. 

Zoovee] mogelijk geschiedt het lad·en kort vóór 

het vertrek van den trein, waarmede het vervoer 
moet plaats vinden. 

Het laden geschiedt door de zorgen van de 
afzenders . 

H et voor laden speciaal benoodigde klein mate

rieel en de waarschuwingsmiddelen (kleeden, vlag

gen en dergelijke) worden door het Rijk verstrekt 

en op de plaats van bestemming met de zending 

afgeleverd. 

Bij het laden zijn schokken zorgvuldig te ver

mijden . De kisten, tonnen enz. mogen nimmer 

gerold en evenmin afgeworpen worden. 

Ook zijn die in den spoorwegwagen zoodanig 

te plaatsen en te bevestigen dat schuren, schudden, 

stooten, omkantelen en afvallen voorkomen worden. 

In het bijzonder mogen de tonnen niet rechtop 

geplaatst, maar moeten deze gelegd worden en 

evenwijdig met de langszijilen van den wagen en 

door houten stopblokken, welke met haren kleeden 

bedekt zijn, tegen elke rollende beweging verze

kerd worden. 

Voor de verlading en het vervoer mogen slechts 
gesloten goederenwagens worden gebezigd , voor

zien van elastische stoot- en trektoestellen en van 

stevige daken, doch zooveel doenlijk zonder rem

toestellen. 

Het ·vervoer geschiedt verder alleen in wagens, 
waarin zich geene andere goederen hoegenaamd 

bevinden. 

De deuren, evenals de vensters der wagens. 

moeten gesloten blijven en de scheuren en reeten 
behoorlijk worden dicht gemaakt door de spoor

wegbesturen op kosten van het Rijk. · 
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Hiervoor mag evenwel geen papier· worden ge

bezigd. 

Uiterlijk moeten zulke wagens kenbanr zijn door 

vierkante zwarte vla11getjes (waarop een witte • B"), 
die boven aan de vóór- en de achterzijde, of wel 
aan de beide langszijden moeten worden aange

bracht.. Elke wagen mag slechts tot twee derden 

van zijn draagvermogen worden beladen. 
Bij het laden en gedurende het vervoer mag 

noch vuur noch open licht gebezigd en mag er 

evenmin gerookt worden. 
Wanneer op het stationsterrein eene locomotief 

voorbij de ladingsplaats of reeds beladen wagens 

rijdt, dan moeten de voordeuren en de aschklep 
gesloten blijven en mag de blaaspijp niet vernauwd 

worden. 
Gedurende het voorbij rijden der locomotief 

moeten de d~uren van de wagens gesloten blijven 

en moet het buiten de wagens zich bevindende 
gedeelte der zending met een dekkleed zorgvuldig 

beschut en ook het ladeo zoo lang gestaakt worden. 
De voorschriften van deze zinsnede zijn eveneens 

bij het voorbijrijden van twee treinen onderweg 

in acht Ie nemen. 

4°. De beladen wagens mogen , zoowel op het 
station van afzending als ook op de tusschenstations 

en op het station van bestemming, slechts dan 

door de locomotief voortbewogen worden, wanneer 
zich tusschen de wagens en de locomotief ten 

minste vier, niet met licht vuurvattende voor

werpen beladen wagens bevinden. 

Als licht vuurvattende voorwerpen in den zin 
van deze en de volgende zinsnede worden aange

merkt: steenkolen, bruinkolen, cokes en hout. 
De wagens mogen nimme; afgestooten worden 

en moeten ook bij het aankoppelen met de meeste 

voorzichtigheid worden voortbewogen. 
5°. De belat!en wagens moeten in de treinen 

zoo_ver mogelijk van de locomotief verwijderd, doch 
in dier voege geplaatst worden, dat zij nog door 

drie wagens gevolgd worden, die niet beladen zijn 
met licht vuurvattende goederen. 

Vier dergelijke wagens moeten den beladen 
wagen voorafgaan. 

Deze laatsten zijn aan elkander evenals aan de 
voorafgaande en volgende wagens stevig te kop
pelen en aan elk station, waar het oponthoud dit 
toelaat, moet de koppeling zorgvuldig onderzocht 
worden. 

Vóór zoo wel als achter de wagens, waarin los 
buskruit in hoeveelheden van niet meer dan 25 kilo
gram of andere ontplofbare stoffen in geen grootere 

hoeveelheden dan 36 kilogram geladen zijn, wordt 

de plaatsing van afzonderlijke schutwagens niet 

vereischt. Noch aan den beladen wagen, noch, 

indien het vervoer met de gewone treinen plaats 

vindt (zie snb 2), aan den eerstvoorafgaanden en 
aan i!en eerst volgenden wagen, mogen de remmen 

bediend worden. 

Daarentegen moet de laatste wagen van den 
trein voorzien zijn van eene reminrichting en deze 
ook bediend worden. 

6°. Bij aanbieding vau meer dan één wagen , 

dns bij extra-treinen, is van Rijkswege een ge• 

leide mede te geven, dat belast is met de bijzon

dere bewaking der zending. De geleiders mogen 

gedurende het vervoer noch in, noch op de beladen 
wagens plaats nemen. 

7°. Alle stations, die bij het vervoer worden 

aangedaan, benevens het personeel der treinen, 

waarmede onderweg gekruist wordt of die onder

weg worden ingehaald (voorbij gereden), moeten 

van wege het spoorwegbestuur tijdig worden ver

wittigd van het vertrek; respectievelijk de aan

komst der zendingen , opdat alle onnoodig op

onthoud vermeden, uit den aard van het spoor

wegverrner ontstaande gevaar verminderd en buiten

dien ook elke andere oorzaak van gevaar voor
komen worde. 

Bij een langdurig oponthoud moeten de beladen 
wagens op de meest verwijderde zijsporen worden 

gebracht. Duurt het oponthoud vermoedelijk langer 

dan één uur, dan is de burgemeester der gemeente 

te verwittigen, ten einde dezen in staat te stellen, 

de voor de openbare veili!(heid uoodig blijkende 
voorzorgsmaatregelen . te kunnen treffen. 

Moet eene zending op eenen anderen spoorweg 
over!(aan , dan is het betrokken bestnnr zoo spoedig 

mogelijk van den aanvoer der zending te ver
witt.igen. 

8°. Wordt gedurende het vervoer aan den wagen 
of aan de lading eenige onregelmatigheid waar

genomen, dan moet de wagen, onder inachtneming 

van alle voorzorgsmaatregelen uit den trein ver
wijderd en zoo noodig overgeladen worden. 

Behalve het hier voorziene geval , is het lossen 
of overladen gedurende het vervoer geheel verboden. 

9°. De zendingen moeten den geadresseerde 
door het station van bestemming, dat zijnerzijds 
door een der vóórgelegen stations , onder opgave 

van den trein, moet worden verwittigd, aange 
kondigd worden, reeds vóór aankomst en buiten
dien zal ook onmiddellijk na aankomst daarvan 
kennis gegeven moeten worden. De in ontvangst-
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neming moet binnen drie uren en het lossen 

binnen de daarop volgende negen uren na aan

komst en kennisgeving der zending geschieden. 

Zendingen onder geleide (verg. het gezegde snb 6°.) 

welke binnen den voorschreven termijn van drie 
uren niet in ontvangst genomen worden, moeten 

zonder verder verwijl door het geleide worden 
overgenomen. Is de zending 12 uren na aan

komst niet weggevoerd, dan moet zij aan het 
plaatselijk bestuur ter verdere beschikking worden 
overgegeven en door dit onverwijld van het stations
terrein worden weggevoerd. 

10°. Tot aan de in ontvangstneming moet de 
zending onder speciaal toezicht gesteld worden. 

Het lossen, evenals het eventueel noodige op

slaan, mag niet in de goederenloodsen of op de 
verhoogde los- en ladingplaatsen geschieden, maar 
alleen op de meest verwijderde zijsporen of de 
bijzonder hiervoor aangewezen plaatsen, die met 

gewone voertuigen zijn te bereiken, of in loodsen, 

die van de goederenloodsen gescheiden zijn en 
niet tevens tot andere doeleinden gebruikt worden, 

een en ander onder inachtneming der onder n°. 3 

gegeven voorschriften. 
ll 0 • Bij alle vorenbedoelde zendingen zal het 

buitenste pakmiddel moeten voorzien zijn van een 

dnidelijk opschrift, al naar gelang van den inhoud, 

als "buskruit", "meelpulver", "munitiën" of "ernst
vuurwerken." 

IJ. Tot het vervoer worden voorwaardelijk toe

gelaten: 

1°. Aether, naphta, Hoffman's droppels en col
lodium , onder voorwaarde dat de glazen flesschen, 

waarin zich deze stoffen bevinden, met zemelen 

of zaagsel in sterke houten kisten gepakt zijn. 
Zwavelkoolstof : 

a. in zinken vaten van ten hoogste 35 kilo
gram . gewicht, van boven en van onderen met 
ijzeren daarop vast.gesoldeerde banden of hoepels 

versterkt en in gevlochten manden gepakt; 

b. in vaten van zwaar plaatijzer, ten hoogste 
500 kilogram per vat wegende, mits zij behoorlijk ge
klonken en daarbij de naden goed dicht gemaakt zijn. 

Houtgeest, ruw en geraffineerde alcohol en spiri
tus worden alleen in vaten of wel in flesschen 
of blikken vaten, volgens het boven bepaalde 
verpakt, ten vervoer aangenomen. 

2°. Chloorzure kali, mits zorgvuldig gepakt in 

dicht met papier beplakte vaten of küten. 
3°. Zuiver pikrinezuur, mits vergezeld van eene 

door een bevoegd scheikundige afgegeven verklaring 
dat het zuiver en niet gevaarlijk is. 

4°. Minerale zuren van allerlei aard (zwavel

zuur of vitrioololie, salpeterzu11r of sterkwater, 

zoutzuur) bezinksel uit olieraffinaderijen, bijtende 
kaliloog en bijtende soda of natronloog en voorts 

in ballons ten vervoer aangeboden vernissen, ver
niskleuren, aetherische en vette oliën, absolute 
alcohol, wijngeest en dergelijke spiritualien en 

bromium, mits de glazen flesschen of ballons goed 
en zorgvuldig ingepakt zijn in gevlochten manden 

of in andere bijzondere vaten, welke met stevige 
hoepels en goede handvatsels voorzien zijn. 

De ballons of flesschen met rood rookend salpeter
zuur moeten in de kisten of vaten, waarin zij gepakt 

zijn, omgeveu worden met bergmeel of eenige 

andere droge poederachtige stof, waarvan de hoe
veelheid ten minste met die van de ballons moet 
overeenkomen. 

De minerale zuren worden afzonderlijk en ge
scheiden van andere cbemicalien geladen. Het 
te zamen laden met gezuiverde petroleum en 

andere minerale, ter verlichting dienende stoffen 
wordt zooveel mogelijk vermeden. 

5°. Teerolie (hydrocarbuur), mineraalolie, cam
phine, photogeen, pinoline, lichte steenkolenteer 

(benzine of benzoline), ligroïne of petroleum naphta, 
minerale smeerolie en dergelijke stoffen, kwalijk 

riekende oliën en vloeibare ammoniak of geest 
van salmiak (vliegende geest) worden in blikken 
vaten of in glazen · ballons slechts ten vervoer 

aangenomen, wanneer zij in manden gepakt of 

manden daaromheen gevlochten zijn. 

Bij verzending van goederen, onder n°. 4 en 5 
genoemd, in ballons die meer dan 75 kilogram 

wegen, geschiedt het laden en lossen dezer ballons 

door de zorgen van den afzender en den ge
adresseerde. 

Indien het lossen en afhalen van zoodanige. 

ballons door geadresseerden niet geschiedt binnen 
3 dagen na ontvangst der kennisgeving van aan
komst, zijn de bestuurders der spoorwegdiensten 

bevoegd ze voor rekening en risico van den 
belanghebbende naar eene bewaarplaats over te 
brengen of aan eenen expediteur over te geven , 
of zoo dit niet doenlijk is, ze te doen verkoopen. 

6°. Stri_ikhoutjes of lucifers, strijkwasjes of 

kaarsjes, strijkzwam, zekerheidslonten (wanneer 
zij uit eene dunne dichte slang of buis bestaan, 
die slechts eene betrekkelijk geringe hoeveelheid 
buskruit bevat), mits deze goeo.eren zorgvuldig 

zijn gepakt in fustage van zwaar plaatijzer of in 
zeer stevige houten kisten van niet meer dan 
1.2 kub. meter inhoud, en zoo vast gepakt dat 
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de ruimte der kisten gevuld is. Op deze kisten 

moet de inhoud van buiten duidelijk zijn aan
gewezen. 

7°. -Dozen met zoogenaamde brandbare salpeter 

ea Buchersche extincteurs, mits gesloten in 

kistjes, inhoudende 6 tot 10 kilogram en van 

binnen met papier beplakt, en bovendien in 
eveneens van binnen beplakte grootere kisten 
besloten . 

8°. Pbosphorus, mits gepakt in dichte blikken 
bussen met waier gevuld, wegende ten hoogste 

6 kilogram en met zaagsel gepakt in stevige 
houten kisten. lle kisten, behoorlijk besloten in 

grijs linnen en voorzien van sterke handvatsels, 

mogen niet meer dan 75 kilogram wegen. Zij 

moeten van buiten zoowel met het woord "Phos

phorns" als met de aanwijzing boven duidelijk 
gemerkt zijn. 

9°. Terpentijnolie, gezuiverde petroleum en 
petroleum-nether, mits besloten in goede duur

zame dicht gekuipte vaten of in blikken bussen, 

die in kisten met zemelen of zaagsel zijn gepakt, 

of in zorgvuldig toegesoldeerde vaten van stevig 
blik met vierkanten . bodem en opstand, die bij 

eene lengte en breedte van ongeveer 21 centi

meter eene hoogte hebben van ongeveer 31 centi
meter, en die twee aan twee gepakt zijn in 

kisten, waarvan de . planken minstens 13 milli

meter dik zijn, en wel zoodanig, dat het heen 

en weder schudden der vaten onmogelijk is. 

Bij beschadiging ,•an de blikken vaten of bussen 

gedurende het vervoer, zijn de bestuurders van 

den spoorweg<lienst bevoegd, die zoo spoedig 
doenlijk te lossen en met den daarin nog voor
banilen inhoud voor rekening van den afzender 

zoo goe<l mogelijk te verkoopen. 

10°. Knalseinen voor spoorwegen, mits vast in 

papiersnippers, zaagsel of gips ingepakt, of op 
eenige andere wijze zóó vast en gescheiden 
nevens elkander gelegd, dat de blikken hulsen 

noch elkander, noch andere voorwerpen kunnen 
raken; de kisten waarin zij gepakt zijn moeten 
bestaan uit sterke, minstens 26 millimeter dikke, 
goed aaneen geploegde planken, door hontschroeven 
verbonden, geheel dicht gemaakt en met een 

tweede kist omgeven; daarbij mag de buitenste kist 
geene grootere ruimte innemen dan 0,06 kub. meter. 

De aanneming ten vervoer geschiedt slechts 
dan , wanneer uit eene, naar het oordeel van de 
beambten van den spoorweg vertrouwbare, ver

klaring op den vrachtbrief blijkt, dat de in- . 
pakking is overeenkomstig de voorschriften. 

ll0 • Slaghoedjes, metaa:lpatronen en van slag 

hoedjes voorziene patroonhulzen tot een getal van 

5000, mits zorgvuldig in gesloten stevige kisten 

of vaten gepakt , terwijl iedere kist of vat moet 
voorzien zijn van een opschrift, waaruit duidelijk 

blijkt welke daarvan de inhoud i s. 

De kisten of vaten moeten worden geplaatst 
op en gedekt met haren kleeden. 

Het vervoer geschiedt alleen met goederen• 

treinen, doch niet in rem wagens noch in wagens, 
waarin zich licht ontvlambare stoffen bevinden. 

De wagen, waarmede het vervoer geschiedt, 
wortlt · in het laatste gedeelte van den trein 
geplaatst. 

12°. Arsenikhoudenue stoffen en wel arsenik

zuur of rattenkruid, gele arsenik of opperment 

(koningsgeel), roode arsenik of realgar, scherven 

kobalt of vliegensteen en andere vergiftige stoffen, 

wanneer zij in dubbele kisten of vaten gepakt, 
de bodem der vaten van binnen met hoepels en 

de deksels der kisten van buiten met hoepels of 

ijzeren banden voorzien zijn. 

De binnenste vaten of kisten moeten van sterk 
droog hout gemaakt en van biunen met linnen 

of eene andere dergelijke dicht geweven stof 

beplakt zijn. Op elke kist of vat moet met 

leesbare letters, met zwarte olieverf, het woord 

"vergif" zijn gesteld . 

Andere vergiftige metaalpreparaten (vergiftige 
metaal verven, metaalzouten enz.), waaronder wor

den gerekend kwikzilverpreparaten, als: subli 
maat, kalomel, wit en rood precipitaat, vermil

joen of cinnaber, koperzouten en koperverven, 

als: kopervitriool, spaansch groen, groene en 
blauwe koperverven; voorts loodpreparaten, als 
loodglit (massikot), menie, loodsuiker en andere 

loodzouten, loodwit en andere lood verven; tin 

en antimoonasch, mits gepakt in dichte van 
stevig, droog hout vervaardigde kisten of vaten, 

van binnen en van buiten met hoepels of ijzeren 
banden voorzien. 

De vaten of kisten moeten zoo vervaardigd 
zijn, dat de daarin besloten stoffen, ten~evolge 
van de bij het vervoer onvermijdelijke schokken 
en stooten niet verschuiven kunnen . 

Deze verzendingen worden niet te zamen ge
laden met andere, welke tot voedsel bestemd zijn. 

13°. Zwartsel, alleen in kleine en in deugdelijke 
manden gepakte tonnetjes, of in \'aatwerk, het
welk van binnen met van waterglas verzadigd 
papier bekleed is. 

14°. Gist wordt, zoowel vloeibaar als droog, 
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alleen in niet luchtdicht gesloten verpakking 

verzonden. 

15°. Houtmeel wordt alleen in open wagens 

onder goede bedekking vervoerd. 
16°. Versche huiden, vet, peezen, beenrleren 

en andere goederen, die een onaangenamen reuk 

verspreiden en afschuw verwekken , worden niet 
dan behoorlijk ingepakt, of bij volle wagenlading 

ook oningepakt vervoerd. 

17°. Niet dan met open wagens zo nder dek
kleeden worden vervoerd : 

a. kalk nit de zuiveringskisten van de gas

fabrieken; 
b. zwavelkoolstof, die in geen geval zal worden 

gedekt; 

c. terpentijn-olie en alle andere kwalijk rie

kende oliën, alsook de vaten waarin zij vervoerd 

zijn geworden; 

d. gezuiverde pet roleum en petroleum -aether. 
Het vervoer van licht ontvlambare goederen, 

als: hooi, riet (beha! ve Spaansch riet of rotting), 
eikenschors, run koeken, stroo (ook van biezen of 

vlas), turf en houtskolen , zoomede van kalk, 
gips, weedasch en tras geschiedt in open wagens, 

mits op voldoende wijze met dekkleeden gedekt. 

18°. Bij wol, wolafval, wollen lompen, afval 

van spinnerijen, van katoen of van katoenen 

garens, vlas, hennep, werk , lompen en alle 
dergelijke voorwerpen , zoo ook kunstwol, mungo
of shoddy-wol, arcaden of harnaslnssen moet op 

den vrachtbrief vermeld zijn of zij al dan niet 

met vet doortrokken z\in. Ontbreekt deze ver

melding, dan worden zij beschouwd als met vet 

doortrokken te zijn , in welk geval wolafval , 
wollen lompen , afval van spinnerijen, van katoen 
en van katoenen garens, vlas, hennep, lompen 

en alle dergelijke stoffen, alleen vervoerd worden 

in open wagens zonder dekkleeden en wol, kunst

wol, mungo- of shoddy-wol, arcaden of harnas

lussen in open wagens van dekkleeden voorzien, 
tenzij de bestuurders van den spoorwegdienst toe

laten, dat het vervoer in gesloten wagens ge

schiede . 
J 9o. Wijn en likeuren in flesschen, sigaren, 

eet- en v leeschwaren mogen alleen ten vervoer 
aangeboden worden, behoorlijk ingepakt, de man
den of kisten bovendien verzegeld of geplombeerd. 

Vaten met vloeistoffen gevuld, moeten aan het 
spon- of tapgat met blik beslagen zijn. 

20°. Ledig teruggaande zakken worden slechts 
ten vervoer aangenomen , wanneer elk pak in het 
bijzonder goed te zamen gebonden en voorzien is 

van een stevig bonten of perkamenten etiquette, 

waarop de naam van den geadresseerde en van 

het station van bestemming , zooals die op den 

vrachtbrief vermeld zijn, duidelijk zijn aangegeven. 
21°. Schilderijen, beelden en alle voorwerpen 

van kunst worden alleen ten vervoer aan

genomen, wanneer de waarde niet wordt aan

gegeven. 

22°. Voorwerpen, welke bij het laden aflossen 

of bij het vervoer buitengewone moeielijkheden of 
ongerief veroorzaken, wordt alleen bij bijzondere 

overeenkomst ten vervoer aangenomen. 
Hij , die goederen , waarvan het vervoer ver

boden of alleen voorwaardelijk toegelaten is, met 

valsche of onaanwkenrige verklaringen ten ver

voer over een spoorweg aanbiedt, is verantwoor

delijk voor de schade , die door het vervoer van 
die goederen mocht zijn ontstaan, onverminderd 

de straf tegen overtreding van dit reglement bij 
de wet bedreigd. 

Bestelgoed. 

4 7. Als bestelgoed worden verzonden : 

a. alle zendingen van niet meer dan 300 
kilogram gewicht, tenzij het vervoer als ijl- of 

vrachtgoed van volgens de tarieven naar hun ge
wicht daarvoor vatbare goederen uitdrukkelijk 

gevraagd wordt ; 
b. zendingen van meer dan 300 kilogram ge

wicht, waarvoor dit door den bevrachter wordt 

verlangd; 
c. geld en geldswaarden. 
De verzending gesrhiedt met een enkel adres 

of met een vrachtbrief. 

Geld e,i geldswaarden. 

48. Als geld en geldswaarden worden beschouwd: 

gemunt geld, goud, zilver, platina, edelgesteenten, 

paarlen, juweelen, kleinodiën, kanten, munt- en 

bankbiljetten, effecten, coupons of ander gelds

waardig papier, alsmede alle goederen, waarvan 
de waarrle · meer dan vijftig gulden per kilogram 
bedraa!(t. 

Voor het vervoer en het bestellen dezer goe
deren wordt, behalve den vrachtprijs volgens het 
tarief voor bestelgoederen , eene premie geheven , 
die niet mag te boven gaan twee en een halve 
cent per 100 gulden van de aangegeven waarde, 
met een minimum van 10 cents per zending. 

De berekening der premie geschiedt voor een
heden van 100 gulden, wordende onderdeelen van 
die eenheid voor eene eenheid aangenomen en 
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het bedrag der premie op geheele centen op• 
waarts afgerond. 

lnpakking van geld en geldswaarden. 

49. Geld en geldswaarden moeten gepakt zijn 

in linueu of lederen zakken, dozen, kisten of vaten. 
Zendingen in tinnen of lederen zakken enz. De 

zakken moeten aan de binnenzijde genaaid en 
mogen niet gescheurd, gelapt of hersteld zijn. 
De opening der zakken moet dicht gemaakt zijn 

met een touw nit één stuk, zonder splitsing of aan• 

geknoopt gedeelte, hetwelk met de beide einden 

door den zak heengestoken, om de opening of 
kop stevig heen gewonden en te zamen geknoopt 
is. Deze knoop moet verder met lak verzegeld 
en · de einden daarvan op een loshangend stuk 

karton met een gelijk zegel in lak bevestigd zijn. 
In plaats van lak mogen de einden van het 

touw dicht bij den knoop in een loodeu zegel 
vereenigd zijn . 

Zendingen in dozen, kisten of vaten. De dozen, 
kisten of vaten moeten behoorlijk dichtgemaakt, 
gespijkerd, genageld of geschroefd, of met ijzeren 

banden beslagen zijn, en mogen geene sporen 

dragen van, na eens gesloten te zijn geweest, 
weder te zijn geopend, noch eenig ander gebrek 
hebben. 

De dozen en kisten moeten behoorlijk toege
bonden zijn door middel van een kruiselings aan
gebracht touw, uit één stuk bestaande en 'voor
zien van zegels in lak of lood, in voldoend aantal, 

om te voorkomen dat de collis geopend kunnen 
worden zonder de zegels te schenden. De beide 

bodems der vaten moeten voorzien zijn van een 

gekruist touw, door middel van zegels in lak of 

lood vastgehecht . 
Bankpapier , effecten, oótigatiën , coupons en 

dividendbewijzen, kante,,, kleinodiën , enz. Deze 
zendingen behoeven niet anders ten vervoer aan• 
genomen te worden dan in zakken, dozen of kisten, 
of als pakketten, waarvan de omslag ongeschonden 
is en bestaat uit gewast of geteerd papier of uit 
wasdoek. 

Geld en geldswaarden in omslagen ·van linnen 
papier (papier toile) behoeven niet ten vervoer 
aangenomen te worden. 

Ieder pakket moet gesloten zijn door middel 
van zegels in lak, in voldoend aantal (ten minste 
drie), om te vborkomen dat het pakket geopend 
kan worden zonder de zegels te schenden. 

Ieder collo geld en geldswaarden moet voorzien 
zijn van een duidelijk geschreven adres, den naam 

en de woonplaats van den geadresseerde, den in
houd van het collo en de waarde in letters. 

De adressen mogen op de collis niet genaaid, 

geplakt of gespijkerd zijn, opdat zij niet eene weder 

Jicht gemaakte opening of scheur kunnen bedekken. 
Zij moeten op het collo zelf geschreven of daar

aan bevestigd zijn met een touw uit één stuk be

staande, waarvan de uiteinden aan elkander zijn 

verbonden door een zegel in lak of lood. 
Als zegel mogen alleen stempels worden ge• 

bezigd, die van een geslachtswapen of van een 
bijzonder onderscheidingsteeken zijn voor~ien. 

Het gebruik van zegels , die den afdruk van 

geldstukken of munten, of alleen lijnen of punten 

of enkele Iet ters aantoonen, is verboden. 
De voorgaande bepalingen zijn niet van toe

passing op staven van enkele metalen ; deze be
hoeven niet ingepakt, maar moeten alleen van 

een duidelijk merk voorzien zijn. 
Deze zendingen geld en geldswaarden worden 

in tegenwoordigheid van den afzender of diens 

gemachtigde nauwkeurig gewogen. Het bevonden 
gewicht wor.lt in tegenwoordigheid van den af

zender of diens gemachtigde op den vrachtbrief in 
schrijfletters ingevuld, of, zoo noodig, het inge
vulde gewijzigd en door den afzender gewaarmerkt. 

De bestuurders van den spoorwegdienst · zijn 

voor geene hoogere som verantwoordelijk dan die, 
bij de verzending aangegeven. Zij kunnen v66r 
de aanneming ten vervoer het bewijs vorderen , 
dat de aangeboden collis inderdaad de aangegeven 
waarde bevatten . 

Bij het ten vervoer aannemen van geld en 
geldswaarden wordt aan den afzender kosteloos 

een bewijs van ontvangst afgegeven, voorzien van 

den stempel van het station van vertrek en be• 
vattende de aangegeven waarden en het gewicht 

in schrijfletters; het worclt onderteekend door den 
beambte van den spoorwegdienst, die de verzen

ding heeft aanirenomen. 

Het sh,iten d,er vrachtovereenkomst. 

50. De vrachtovereenkomst wordt gesloten van 
de zijde des afzenders, door het opmaken en aan
bieden van den vrachtbrief, en van de zijde van 
den spoorwegdienst, door het als blijk van aan
neming daarop afdrukken van den expeditiestempel 
van het station van afzending. Jleze stempeling 
geschiedt, nadat al de in den vrachtbrief vermelde 
goederen aan het station bezorgd, en, zoo zij 
door den afzender worden geladen, ook op de 

spoorwegwagens geladen zljn . Van dit oogen-
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blik is de vrachtovereenkomst gesloten, en wordt 

de aanneming van de goederen geacht te hebben 
plaats gehau. 

"f1 rachtbrieven. 

51. Behalve bestelgoederen (welke ook met een 

adres kunnen verzonden worden), moet elke zending 

vergezeld zijn van den voorgeschreven gedrukten, 

door den spoorwegdienst gestempelden vrachtbrief. 

De volgende bijzondere bepalingen zijn hiervoor 
van kracht: 

1°. Zoowel de in art. 46, II, sub 1-18, 
genoemde goederen, als die, welke door de zorgen 

van afzenders en geadresseerden worden geladen 

en gelost, en goederen aan formaliteiten voor 
rechteu of accijnzen onderworpen, moeten ver

gezeld zijn van afzonderlijke ~rachtbrieven, waarop 
geene andere goederen voorkomen. Bij zendingen 

van geld en ii;eldswaarden moet in den vrachtbrief 

de aangegeven waarde in schrijfletters vermeld 

zijn en moet op den vrachtbrief in lak dezelfde 
stempel zijn afgedrukt , als die waarmede de coli is 
zijn verzegeld. 

Verder mogen slechts zoodanige goederen met 
één vrachtbrief vervoerd worden, welke naar hunnen 
aard en toestand zonder nadeel bij elkander kunnen 

geladen worden. 
Bij het. vervoer van wagenladingen kan de afzen

der verplicht worden voor iedereu wagen een 

afzonderlijken vrachtbrief op te maken. 

2°. Als bewijs voor de tusschen den afzender 

en de ondernemers van den spoorwegdienst gesloten 

• vrachtovereenkomst, geldt de overeenkomstig het 
bepaalde bij art. 50 gestempelde vrachtbrief. Bij 

goederen, waarvan het laden en lossen , overeen
komstig de bepalingen van dit reglement, van het 

tarief of ten gevolge eener bijzondere overeenkomst, 
met den afzender, door de zorgen van dezen of 

van den geadresseerde geschiedt, strekt de ver

melding van het gewicht of de hoeveelheid der 
goederen in den vrachtbrief echter niet als bewijs 
tegen_ de ondernemers van den spoorwegdienst , 

voor zooverre geene naweging van de wagenlading 
of van de collis, waaruit deze is samengesteld, 

plaats heeft gehad, en het aantal collis of het 
gewicht, dit laatste door den weegstempel van het 
station van afzending , niet op den vrachtbrief is 
aangewezen. 

De bestuurders van den spoorwegdienst zijn ver

plicht aau het verlangen, om bepali □g van het 
aantal collis of van het gewicht der goederen tegen 
een vastgesteld loon te voldoen, voor zoo verre dit 

mogelijk is zonder schadelijk oponthoud te ver

oorzaken en voor zooverre de op het station voor 

handen weeginrichtingen daarvoor toereikende zijn. 

Wanneer de aanwezigheid van het aantal collis 

of van het gewicht niet van de zijde der bestuur

ders van den spoorwegdienst bewezen wordt, moet 
het bewijs op andere wijze, dan door beroep op 

den vrachtbrief, worden geleverd . 
Wanneer de afzender zulks verlangt, moet de 

expeditiestempel van het station van afzending 

(art. 50), welke als bewijs voor het tijdstip der 
aanneming van de goederen uitsluitend dient, in 
zij □e tegenwoordigheid op den vrachtbrief afge• 

drukt worde□ . 

Vrachtbrieven met bepalingen, afwijkende van 
dit reglement of van de bijzondere voorwaarden 
van vervoer, kunnen geweigerd worden. 

Vrachtbrieven, welke gediend hebben bij het 

vervoer van goederen, alvorens zij aan den spoor

wegdienst worden overgegeve □, worden slechts als 

bijlagen tot de spoorwegvrachlbrieven aangenomen, 

maar kunnen aan de o□dernemers van den spoor

wegdienst geenerlei verplichting opleggen . 
3°. De vrachtbrieven moeten behoorlijk van 

plaats en dagteeke□ing voorzien zijn, ee□e nauw

keurige opgave behelzen van de goederen, met 

vermelding van de merken, de nummers, het aan• 
tal, de wijze van inpakking, den inhoud en het 

bruto-gewicht van de collis. Begeleidende beschei 

den worden mede in den vrachtbrief vermeld. 

Goederen, welke volgens de bijzondere voorschriften 
van den aannemenden spoorweg niet volgens het 

gewicht aangenomen worden, moeten overeen

komstig die voorschriften duidelijk en nauwkeurig 

omschreven worden. 
De vrachtbrief moet door den afzender onder

teekend zijn en de duidelijke en nauwkeurige aan

wijzing van den geadresseerde en van de bestem· 

mingsplaats bevatten. Doorhalingen en verande
ringen in den vrachtbrief moeten door den afzender 

gewaarmerkt worden. 
Bestaan verschillende wegen tusschen het station 

van afzending en dat van bestemming, dan moet 

het adres ia den vrachtbrief bepaald aanwijzen, 
welke weg gevolgd moet worden; de bestuurders 
van den spoorwegdienst zij □ dan verplicht da t 
voorschrift op te volgen. Is geen bepaalde weg 
aangewezen, da□ geschiedt het vervoer langs den 
weg, die aan het station van afzending in het 
belang van den afzender het geschiktst voorkomt. 

4° . De afzender is aansprakelij k voor de juist

heid der opgaven in den vrachtbrief e□ draagt al 
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de gevolgen, welke uit onjuiste, onduidelijke of 
onnauwkeurige opgaven in den vrachtbrief voort
vloeien. 

De beambten van den spoorwegdienst ziju be
voegd de overeenstemming tusschen den vracht
brief en de daarin vermelde goederen, ook met 

betrekking tot den inhoud, in tegenwoordigheid 
vau den afzender of geadresseerde of van hunne 
gemachtigden of zoo noodig ook buiten hunne 
tegenll"oordigheid, doch in die van ten minste twee 
getuigen te onderzoeken. 

Bij onjuiste opgaven van het gewicht of van 
den inhoud, zijn bestuurders van den spoorweg
dienst bevoegd, om de te weinig geheven vracht 
van het station van afzending tot dat van bestem
ming drievoudig van den afzender of den geadres

seerde te vorderen. 
50_ Verlaagt de afzender een bewijs van de 

overgave van goederen aan de beambten van den 
spoorwegdienst, o.an moet hij daartoe, voor zoo
verre de door enkele spoorwegdiensten af te geven 
ontvangbewijzen hem niet voldoende zijn, twee 
gelijkluidende exemplaren van den vrachtbrief bij 
zijne goederen overle!{gen, waarvan het eene met 
het woord: ,duplicaat", hem gestempeld wordt 
teruggegeven. Dit duplicaat strekt alleen tot be
wijs van aanneming:, heeft niet de kracht van 
den vrachtbrief, die de goederen vergezelt. 

6°. Bij verzending van goederen naar plaatsen, 
die niet aan een spoorweg zijn gelegen, of naar 
spoorwegstations, die niet voor het goederenver

voer geopend zijn, moet de afzender op den 
vrachtbrief vermelden het spoorwegstation, van 
waar het vervoer door de zorgen van den geadres
seerde moet geschieden (artt. 62 en 66). 

7°. De formulieren voor de vrachtbrieven zijn 
in de bijlagen B en C voorgeschreven en verkrijg
baar aan alle stations tegen den in de tarieven 
vastg:este lden prijs. 

Vrachtbrieven, welke niet voor rekening van 
een spoorwegdienst gedrukt zijn, moeten, ten 
einde hunne overeenstemming met het formulier 

te constateeren, vooraf van het stempel van een 
der spoorwegdiensten, binnen wier gebied zij zullen 
worden gebruikt, voorzien worden. Deze afstempe
ling, waarvoor de in het tarief vastgestelde ver
goeding mag berekend worden , kan geweigerd 
worden, wanneer minder dan 100 vrachtbrieven 
gelijktijdig daartoe worden aangeboden. 

De afzender mag op de adreszijde van den 
vrachtbrief zijn stempel afdrukken, mits de ruimte, 
welke voor de administratieve behandeling door 

de spoorwegdiensten aangewezen is, daardoor niet 
verminderd worde. 

8°. Op plaatsen, waar verschillende spoorweg
diensten goederen-bureaux hebben, zijn o.e vracht
brieven, door den eenen dienst gestempeld, ook 
geldig voor de anderen. 

Poorsckriften in verband met de in- en uitgaande 
reckten en acci,Jnzen. 

52 . 1°. De afzender van goederen, welke v66r de 
aflevering aan den geadresseerde de vervulling van 
formaliteiten voor rechten en accijnzen vereischen, 
moet bij de overgave van den vrachtbrief den 
spoorwegdienst in het bezit stellen van al de 
daartoe noodige bescheiden . 

De ondernemers van spoorwegdiensten zijn niet 
verplicht de noodzakelijkheid, juistheid of voldoend
heid der overgelegde bescheiden te onderzoeken. 
Zij en ook de ondernemingen of personen, die 
het verder vervoer van met den spoorwegdienst 
verzonden goederen op zich nemen, zijn niet ver
antwoordelijk voor de gevolgen, wanneer de noodige 
bescheiden ontbreken of niet volledig en behoorlijk 
opgemaakt zijn. De afzender is tegenover de 

ondernemers der spoorwegdiensten verantwoordelijk 
voor alle boeten en schaden, die hen uit dien 
hoofde kunnen treffen. 

Wanneer op het daartoe uito.rukkelijk in den 
vrachtbrief door den afzender te kennen gegeven 
verlangen, de ondernemers van den spoorwegdienst 
zich belasten met de aangifte tot in-, uit- en 
doorvoer of tot het opslaan in entrepot, en wan
neer zij zich daarbij gedragen overeenkomstig d~ 
aanwijzingen van den afzender, dan ontstaat daar
door voor hen geene verantwoordelijkheid. Zij 

zijn niet verplicht aan zoodanig verlangen te vol
doen, en bevoegd die verrichting op te dragen 
aan eenen expediteur , indien de vrachtbrief geen 
tusschenpersoon aanwijst. 

Het verrichten der hierbedoelde werkzaamheden 
door of vanwege ·de ondernemers van den spoor
wegdienst geschiedt tegen daarvoor vastgesteld loon . 

De nota's of rekeningen betreffende dit loon en 
de voorschotten wegens in- en uitgaande rechten 
en accijnzen, alsmede betreffende de volgens de 
voorlaatste alinea van art. 55 in rekening te 
brengen provisie voor voorgeschoten rechten enz·., 
worden ingericht overeenkomstig bijlage D en de 
voorschriften van het bestuur der belastingen. 

Indien de afzender voor de vervulling der 
belasting-formaliteiten voorschriften heeft gegeven, 
wier uitvoering in strijd is met bestaande wetten 
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of verordeningen, handelen de ondernemers van 

den spoorwegdienst daaromtrent, zooals zij in het 

belang van den afzender het voordeeligst achten. 
Wanneer de ondernemers van den spoorwegdienst 

het vervoer op zich nemen tot de plaats van be
stemming of tot het belastingkantoor, waar de 

aangifte voor de belastingen moet geschieden, van 
goederen, welke hno zijn overgegeven met vracht

brief, zonder vergezeld te zijn van de noodige 

belastingsbescheiden, is de geadresseerde verplicht 

tot vergoeding van alle kosten en schailen, welke 
uit onjuistheden, fonten of verzuimen van den 

afzender voor de ondernemers van den spoorweg

dienst mochten ontstaan uit de door hen op te 

maken en in te dienen declaratie voor de belas
tingen, overeenkomstig de aanduidingen in den 

vrachtbrief, behoudeus verhaal van den geadres
seerde op den afzeniler. 

De afzender moet al de voor de vervulling der 

belasting-formaliteiten b1jgevoegde bescheiden in 
den vrachtbrief vermelden . De ondernemers van 

den spoorwegdienst z\jn niet verantwoordelijk voor 
bescheiden, welke niet in den vrachtbrief vermeld 

zijn. Bevat een vrachtbrief voor het vervullen 

der belasting-formaliteiten voorschriften, waaruit 
eene aansprakelijkheid kan ontstaan, welke door 

de goederen niet of niet toereikend wordt gedekt, 

hetzij wegens hunne geringe waarde, hetzij omdat 
de aansprakelijkheid zou blijven doorloopeu, nadat 

de goederen zich niet meer onder het beheer van 
de ondernemers van den spoorwegdienst bev inden, 

hetzij om welke andere reden ook, dan kunnen 

de ondernemers van den spoorwegdienst van den 

afzender vorderen, dat hij daarvoor vooraf zeker
heid stelle, en bij gebreke van dien de aanneming 
der goederen weigeren. Uit eene aanneming zonder 

voorafgaande zekerheidstelling is evenwel niet af 

te leiden, dat de afzender van verdere aansprake

lijkheid zon zijn ontheven. 

De bepalingen van dit artikel doen niet tekort 

aan de verantwoordelijkheid der ondernemers van 
den spoorwegdienst jegens het bestuur der belas

tingen, overeenkomstig de daaromtrent bestaande 
wetten en verordeningen. 

2°. Ondernemers der spoorwegdiensten zorgen , 
dat, waar dit voor de verzending van douane
goederen anders dan in gesloten wagens kan noodig 
zijn, steeds een voldoend aantal douane-manden 
of douane-kisten aanwezig is, om collis, bestemd 
voor andere losplaatsen, op aanvraag der belang
hebbenden, zonder gedetailleerde aangifte daarheen 
te doen doorloopen. 

De ondernemers der spoorwegdiensten zijn ver
plicht uit het buitenland per spoorweg aangevoerde 

goederen, die blijkens den vrachtbrief op eene 

bepaalde losplaats ten invoer moeten worden aan

ge1seven, met vracht- of volglijst daarheen. te 
zenden, indien die plaats is aangewezen als los

plaats voor de betaling van invoerrechten, zij het 
ook niet bij invoer langs de spoorwegen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij 

verheid kan bepalen, dat hiertoe op gezette tijden 

een of meer wagens naar die losplaats ioopen , 
tenzij Je ondernemers de voorkeur geven aan 

vervoer dezer goederen in douane-manden of kisten 
binnen de voorgeschreven leveringstijden. In geen 

van beide gevallen kan voor de hierbedoelde zen
dingen verhooging van vracht berekend worden. 

Berekening van de vracht. 

53. De vrachtprijzen worden berekend naar de 

tarieven . Behalve de in de tarieven aangegeven 
vrachtprijzen en loonen ter vergoeding van bij 

het tarief voorziene diensten, mag niets in reke

ning gebracht worden. Door de ondernemers van 
spoorwegdiensten werkelijk betaalde voorschotten , 
bijv. rechten van in-, uit- en doorvoer, accijnzen, 
kosten van voorafgaand vervoer en overgave, 
kosten van herstelling van de inpakking der goe

deren tot hno behoud gedurende het vervoer, 

worden door den afzender of geadresseerde terug
betaald. 

Worden de goederen door de zorg van de onder

nemers van den spoorwegdienst van de woningen 

der afzenders gehaald, uit vaartuigen gelost of 

aan de huizen van de geadresseerden of op eenige 

andere plaats, bij v. aan pakhuizen, magazijnen, 
entrep8ts of aan boord van vaartuigen bezorgd, 
dan zijn daarvoor de in de tarieven aangegeven 
vergoedingen te voldoen . 

Bij goederen, die niet naar gewicht aangenomen 

worden, wordt de vracht berekend naar het draag
vermogen der wagens, naar den ku bieken inhoud 
of_ naar de ingenomen ruimte, ingevolge de daar

voor in de tarieven en bijzondere voorwaarden van 

vervoer der spoorwegdiensten vastgestelde bepa

lingen. 
Het gewicht van de goederen wordt bepaald 

door weging of door berekening volgens de in de 
tarieven aangegeven normaalcijfers Zendingen 
beneden 50 kilogram worden ten hoogste voor 
50 kilogram, het meerdere gewicht wordt bij 
stukgoederen bij 10 kilogrammen, bij wagenladin
gen bij 100 kilogram opklimmende berekenil, 
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zoodanig dat onderdeelen van 10 of van 100 kilo
gram voor 10 en 100 kilogram gerekend worden. 
Door deze gewichtsberekening worden evenwel de 
in de tarieven bepaalde minima-vrachten niet 

uitgesloten. 
Het staat den afzender vrij bij het wegen der 

goederen tegenwoordig te zijn. Verlangt hij, nadat 

het gewicht door de beambten van den spoorweg
dienst is vastgesteld en ~óór dat de goederen ge
laden zijn, eene nieuwe weging in zijne . tegen
woordigheid of in bij zijn van zijnen gemachtigde, 
dan zijn de bestuurders van den spoorwegdienst 
gerechtigd daarvoor een volgens het tarief aange

geven weeggeld te vorderen. 
Dit weeggeld kan ook geheven worden, wanneer 

de afzender bet gewicht in den vrachtbrief niet 
heeft aangegeven , en het opmaken van den vracht
brief in dit opzicht aan de beambten van den 
spoorwegdienst overgelaten heeft. 

AI de op een vrachtbrief voorkomende goederen 
van eene zelfde tariefsklasse vormen te zamen één 
post tot berekening der vracht. 

Het bedrag der vracht wordt volgens de voor
schriften in de tarieven der spoorwegondernemingen 

afgerond. 
Wanneer de goederP.n door de zorgen van de 

afzenders geladen worden, mogen deze de wagens 
slechts beladen tot het daarop aangegeven draag. 
vermogen en binnen het daarvoor vastgestelde 
ladingsprofiel. Voor overbelading kunnen de be 
stuurders van den spoorwegdienst, behalve ver
goeding der veroorzaakte schade , eene in de bij
zondere voorschriften vast te stellen boete heffen. 

Betaling der vracht. 

54. De goederen worden overeenkomstig het 

verlangen van den afzender gefrankeerd of onge
frankeerd verzonden. De goederen, die naar het 
oordeel van de beambten van den eerst aannemenden 
spoorwegdienst, aan spoedig bederf onderhevig 
zijn, of waarvan de waarde de kosten van het 
vervoer en bij komende kosten niet zeker dekt, 
kan vooruitbetaling der vracht bepaald en gevor
derd worden. 

Indien voor voo ruitbetaling van de vracht de 
prij s niet met zekerheid is op te geven, kan van 
den afzender tot dekking van de vracht de storting 
verlangd worden van eene aan haar vermoedelijk 
bedrag evenredige som geld. 

In dat geval, en ook wanneer van eene vergissing 
in de berekening van den vrachtprij s blijkt, moet 
hetgeen te veel werd betaald of gestort , door be-

stuurders van den spoorwegdienst aan den recht
hebbende worden teruggegeven, hetgeen te weinig 
werd geheven , op vordering van de bestuurders, 
door den afzender of den geadresseerde worden 
bijbetaald. 

Voorschotten, 1·embozersementen en provisie. 

55. Door voorschotten wordt verstaan het be
taalde aao vracht en kosten voor het voorafgaand 

vervoer en voor in- en uitgaande rechten, accijnzen 
of andere belastingen, waarmede de goederen 
worden bezwaard. 

Door remboursementen wordt verstaan de geheele 

of gedeeltelijke waarde der goederen, waarmede 
de afzender de goederen belast. 

Het bedrag der voorschotten en remboursementen 
wordt door den afzender ·op den vrachtbrief, op 
de daarvoor bestemde plaats in letters geschreven. 
Van voorschotten kan eene specificatie geëischt 
worden. 

De betaling van voorschotten is voor de onder
nemers der spoorwegdiensten niet verplichtend en 
geschiedt alleen, wanneer de goederen niet aan 
bederf onderhevig zijn en hunne waarde het ge
zamenlijk bedrag der voorschotten en van den 
vrachtprijs en bijkomende kosten voor het vervoer 
der goeJeren, heen en terug, overtreft. 

Wordt de betaling van voorschotten door de 
ondernemers van den spoorwegdienst geweigerd, 
dan kunnen die op verzoek van de afzenders, als 
remboursement ten laste van de goederen worden 
gebracht. 

De remboursementen worden zonder uitstel aan 
den afzender uitbetaald tegen quitantie, nadat zij 
door den geadresseerde zijn voldaan en de kennis

geving daarvan aan het station van afzending is 
ontvangen. 

Voor voorschotten en remboursementen, het 
bedrag der door de ondernemers van den spoor
wegdienst voorgeschoten rechten, accijnzen en 
daarbij behoorende kosten kan door hen een pro
visie worden in rekening gebracht, volgens het 
daarvoor vastgesteld tarief. 

Voor voorschotten wegens betaalde vrachtprijzen 
en alle andere kosten , met welke de goederen bij 
overneming van andere spoorwegdiensten zijn be
zwaard, wordt geene provisie geheven. 

Àanneming der goederen. 

56. Bestuurders van spoorwegdiensten zijn niet 
verplicht goederen ten vervoer aan te nemen, wan
neer het beschikbare materieel van den spoorweg 
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niet toereikend is, om het ten vervoer aangeboden 

goed binnen den voorgeschreven tijd te kunnen 

verzenden. 

Zij zijn echter verplicht de ten vervoer aange

brachte goederen, mits vergezeld van den vracht
brief, voor zooverre de beschikbare ruimte zulks 

toelaat, tegen ontvangbewijs in bewaring aan te 

nemen, onder voorbehoud dat de aanneming ten 

vervoer en de afdrukking van den expeditie-stempel 
op den vrachtbrief eerst dan zal geschieden, wan

neer de goederen zullen kunnen geladen worden. 

De afzender moet alsdan in den vrachtbrief ver
klaren, dat hij er mede genoegen neemt dat het 
goed blijft liggen, totdat de lading mogelijk zal 
zijn geworden. 

Aanbrengen en verzenden der goederen. 

57 . De goederen moeten aangebracht en, wan

neer de lading door de zorgen der afzenders ge

schiedt, geladen worden binnen de daarvoor in de 

bijzondere voorwaarden van vervoer gestelde uren . 
Op Zon- en algemeen erkende Christelijke feest

dagen wordt gewoon vrachtgoed niet aangenomen 

en ter bestemmingsplaats niet aan den geadres
seerde afgeleverd. 

Bestel- en ijlgoed wordt ook op Zon- en feest

dagen aangenomeu en afgeleverd, doch alsdan 

slechts gedurende den bepaalden tijd van den 
dag, welke door aanplakking op de goederen
bureaux in de stations en door aankondiging bij 
advertentie in een dagblad der plaats of der streek 
bekend is gemaakt. 

IJlgoed wordt v66r vrachtgoed en met spoed 

vervoerd. Overigens worden in den regel de goe

deren naar de volgorde vervoerd waarin zij zijn 
aangebracht. De eene afzender mag uiet boven 

den anderen worden begunstigd, tenzij daartoe, 
hetzij wegens de inrichtingen van den spoorweg, 
den omvang van het vervoer, of het algemeene 
belang gegronde aanleiding bestaat. Handelingen 

tegen deze bepaling geven aanspraak op vergoeding 

van de daardoor ontstane schade. 
Het vervoer van bestelgoederen van een gewicht 

van niet meer dan· 10 kilogram geschiedt met 

alle treinen, mits de zendingen ten minste een 
half uur voor het vertrek van den trein aan het 
station bezorgd zijn . 

Op punten van aansluiting met andere spoor

wegeu , zoomede op plaatsen waar de zendingen 
op eene andere lijn van den spoorwegdienst over
gaan , of overgeladen moeten worden , bestaat 
echter, noch voor gewone bestelgoederen, noch 

1890. 

voor zoogenaamde spoedzendingen , de verplichting 

tot onmiddellijke doorzending met den eerstaan

slnitenden trein. 

Bestelgoederen, van een gewicht boven 10 en 
beneden 300 kilogram, worden onder gelijke voor
waarde met alle treinen, uitgezonderd sneltreinen , 
verzonden. 

Collis, vari bnitengewonen omvang of waarvan 

het gewicht 50 kilogrammen te boven gaat, 
worden slechts met de daartoe door den spoor
wegdienst aangewezen treinen vervoerd. 

De verzending van bestelgoederen van een ge

wicht van 300 kilogram en daarboven geschiedt 
ten minste éénmaal daags. 

Bestuurders der spoorwegdiensten zijn verplicht 
de noodige maatregelen te nemen, zoodat de 

volgorde, waarin de goederen verzonden zijn , kan 

bewezen worden. 
De afzenders zijn verplicht de wagens, noodig 

voor het vervoer van goederen, welke door hnnn e 

zorgen worden geladen, voor eenen bepaalden dag 
schriftelijk bij den stationschef aan te vragen, en 

de lading in de door het station van \'ertrek be

paalde tijdsruimte te volbrengen. 
Deze tijdsruimte wordt door aanplakking in de 

goederen-bnreaux en door aankondiging in een 

dagblad van de plaats of de streek ter algemeene 

kennis gebracht. 

L everingstijd. B erekening daarvan . 

58. Bestuurders der spoorwegdiensten maken 

in hunne tarieven bekent! den leveringstijd voor 
het verkeer over hunne lijnen. 

Onverminderd de bepalingen der artt. 57, 71 

en 72, omtrent de verzending en aflevering van 
bestelgoederen, moet elke zending bestelgoed van 
een gewicht van niet meer dau 10 kilogram, 
welke des morgens een half nnr v66r het vertrek 
van den eersten trein aan het station van ver

zending bezorgd wordt, des avonds van denzelfden 
dag, en elke zending bestelgoed van een gewicht 
van niet meer dan 10 kilogram, welke v66r 
12 uur des daags aan het station van verzending 

bezorgd wordt, uiterlijk v66r 12 uur van den 

volgenden dag aan het station van bestemming 
zijn aangebracht. 

Bij niet nakoming dezer bepaling wordt, zonder 
dat het bewijs geleverd is dat door het vertraagd 
vervoer schade is veroorzaakt, de helft der vracht 

vergoed. 
De leveringstijd voor ijl- en vrachtgoederen is 

samengesteld uit den tijd voor het vervoer en 
8 
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dien voor de expeditie toegestaan; die leveringstijd 
mag de volgende maxima niet overschrijden: 

A. Voor ijlgoed: 

1°. tijd voor de expeditie: 1 etmaal; 
2°. tijd voor het vervoer; voor elke 300 kilo

meter of gedeelte van 300 kilometer: 1 etmaal. 

B. Voor vrachtgoed: 

l•. tijd voor de expeditie: 2 etmalen; 
2•. tijd voor het vervoer, voor de eerste 100 

kilometer 1 etmaal en voor elke verdere 200 kilo
meter of gedeelte van 200 kilometer: 1 etmaal. 

Wanneer het vervoer van den eenen spoorweg 

op eenen anderen aanslnitenden spoorweg overgaat, 
wordt de tijd voor het vervoer berekend naar den 
gehcelen afstand tnsschen het station van afzen
ding en dat van bestemming. 

De tijd voor expeditie wordt slechts eenmaal 

berekend, zonder daarbij het aantal der spoor
wegen, waarover het vervoer loopt, in aanmerking 

te nemen. 
De bestuurders der spoorwegdiensten mogen, 

voor markten of voor andere omstandigheden, 
welke op het verkeer van builengewonen invloed 
kunnen zijn, onder goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, of onder 
voorbehoud daarvan, langere termijnen bepalen 

en aankondigen. 
De aankondiging moet vermelden of die goed

keurl'ng verleend is, of dat zij voorbehouden is. 
In het laatste geval moet de later verkregen 

goedkeuring binnen 8 dagen bij afzonderlijke aan
kondiging medegedeeld worden. 

D'e verlengde termijn is niet van kracht, wan
neer de nadere goedkeuring njet is verleeud, of 
wanneer zij niet binnen den vastgestelden tijd 

van 8 dagen wordt aangekondigd. 
De tijd van levering begint des mjddernachts 

na afstempeling van den vrachtbrief (artt . 50 en 
51), en hij is nagekomen , wanneer de goederen 
vóór dat de tijd is verstreken, aan den geadres
seerde of aan het lokaal waar deze zijne zaken 
drijft, of aan de personen door hem aangewezen, 
zijn bezorgd (art. 74); of wel, indien geen be
stelling is toegezegd of uitdrukkelijk het tegen
deel is bedongen (art. 60), wanneer binnen den 
gestelden termijn na aankomst van het goed ter 
plaatse van bestemming, de schriftelijke kennis
geving van de aankomst aan den geadresseerde 
op den post bezorgd, of hem op eene andere wijze 
werkelijk ter hand gesteld is. 

Voor goederen "Btation restante" is aan den tijd 
van levering voldaan, wanneer de goederen bin
nen dien tijd op het station van bestemming ter 
afhaling gereed liggen. 

De tijd van levering wordt verlengd met ilien 
noodig voor de vervulling van douane-formaliteiten, 
met dien van vertraging, veroorzaakt door het 

voorschrift in de laatste zinsnede van art. 52, en 

met dien gedurende welken het verkeer buiten ue 
schuld der spoorwegonderneming gestremd is, en 
dus de aanvang of voortzetting van het verkeer 
tijdelijk verhinderd is. 

Tijdelijke stoornis van het vervoer. 

59. Wanneer het vervoer over den spoorweg 
door overmacht of ongeval tijdelijk gestremd wordt, 
is de afzender niet verplicht te wachten totdat 
het beletsel is opgeheven. Hij kan zich alsdan 
aan de door hem aangegane vrachtovereenkomst 
onttrekken , doch is verplicht om aan de onder
nemers van den spoorwegdienst, indien de oorzaak 
der stremming niet aan hen te wijten is, te ver
goeden, behalve de gedane uitschotten en gemaakte 
kosten voor laden en daarna lossen der goederen, 
de vracht voor den afstand, waarover het vervoer 
heeft plaats gehad. 

Wanneer door stremming van het verkeer het 
vervoer langs den weg, door den afzender voor
geschreven of door de bestuurders van den spoor

wegdienst gekozen niet •mogelijk is, doch wel 
langs eenen anderen weg, al is deze ook langer, 
dan blijft het, met inachtneming der van Regee
ringswege in het belang van het algemeen verkeer 
gegeven voorschriften, aan de bestuurders over
gelaten, te beslissen of het belang van afzenders 

of geadresseerden mede brengt, af te wachten totdat 
de stremming zal zijn opgeheven, of de zendingen 
op kosten van afzenders of geadresseerden over 
een anderen weg naar de plaats van bestemming 
te vervoeren, of eindelijk aan de afzenders hun 
nader verlangen omtrent de wijze van verzending 
der goederen te vragen. 

Kennisgeving van aankomst en aflevering der 
goederen. 

60. De bestuurders van den spoorwegdienst 
geven den geadresseerden , hetzij in persoon• of 
aan hunne woning of kantoor, schriftelijk kennis 
van de aankomst der goederen, die niet besteld 
worden. 

Deze kennisgevingen van aankomst worden in 
de gemeenten, alwaar een besteldienst van den 



26 MEI 18 90. 123 

spoorweg is gevestigd, overeenkomstig de voor
schriften voor het bestellen der goederen, aan de 
geadresseerden bezorgd. 

Naar gemeenten, waar geen besteldienst van den 
spoorweg is gevestigd, kunneu de bestuurders van 
deu spoorwegdienst die kennisgevingen aan en 
voor rekening van de geadresseerden franco per 
post of op andere wijze doen verzenden. De kosten 
van frankeeriug of bezorging worden als voorschot 
beschouwd. 

De bestuurders van den spoorwegdienst zijn ver
plicht aan den geadresseerde in den vrachtbrief 
aangewezen, ter plaatse van bestemming , zoowel 
den vrachtbrief als de goederen af te leveren, na 
hem in staat gesteld te hebben de goederen be
hoorlijk na te zien. Aan het verlangen van den 

afzender om hem de goederen terug te geven of 
die af te leveren aan een anderen dan in den 
vrachtbrief aangewezen geadresseerde, wordt vol
daan, wanneer het schriftelijk is medegedeeld v6ór 
dat de kennisgeving van aankomst aan den ge
adresseerde is verzonden . Ingeval aan den afzender 
een duplicaat-vrachtbrief (art. 5 l, sub 5) of een 
bewijs van aanneming der goederen is uitgereikt, 
wordt dit stuk in zoodanig geval door hem terug
gegeven. 

De bestuurders van den spoorwegdienst zijn 
niet verplicht gevolg te geven aan andere voor
schriften dan die, welke aan het station van 
afzending zijn verstrekt. Is de kennisgeving van 
aankomst door den geadresseerde ontvangen, zoo 
hebben de beambten van deu spoorwegdienst zich 
alleen naar de aanwijzingen van den geadresseerde 
te 11;edragen. 

De geadresseerden, welke hunne goederen zelf 

weghalen of zich daartoe van andere dan door de 
bestuurders van den spoorwegdienst aangestelde 
personen bedienen willen , moeten hiervan aan 
het goederenbureau bij tijds voor de aankomst 
der goederen, en op verlangen van de beambten 
van het goederenbureau onder staving van de 
echtheid der handteekening door geloofwaardige 
getuigen schriftelijk kennis geven. 

De bevoegdheid der geadresseerden om hunne 
goederen zelf of door derden te laten weghalen 
kan door de bestuurders in het belang van het 
algemeen verkeer, met toestemming van den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid , 
beperkt of opgeheven worden. 

Ten bewijze dat de vracht en het verder ver
schuldigde betaald is, wordt de gequiteerde vracht
brief aan den geadresseerde of zijnen gemachtigde 

uitgereikt. Daarna worden tegen afgifte van het 
bewijs van ontvangst of na teekening voor ont
vangst in het register voor ontvangen goederen 
(dat in beide gevallen niets meer dan de ontvangst 
der goederen bewijst), en op vertoon van den 
gequiteerden vrachtbrief, de goederen afgeleverd 

in de goederen-lokalen, in de goederenloodsen of 
op 'het perron , of wel de wagens aan de los

plaatsen ter lossing beschikbaar gesteld, en zulks 
met inachtneming der volgende bepalingen: 

1°. De goederen moeten, onder voorbehoucl 
van hetgeen hieronder sub 2 is bepaald, binnen 
den tijd, welke in het tarief als vrij van liggeld 
wordt vastgesteld en welke niet korter mag zlju 
dan 24 uren na ontvangst van de kennisgeving 
van aankomst, gedurende de daarvoor vastgestelde 
uren worden weggehaald. 

Voor goederen •station restante" en voor goe
deren waarvan de geadresseerden eens en voor 

altijd schriftelijk hebben verklaard, dat zij geen 
kennisgeving van aankomst verlangen, begint de 
termijn, binnen welken het goed moet worden 
weggehaald , bij de aankomst van het goed. 

2° . De term ij oen, binnen welke de goederen, 
die door de zorgen van den afzender geladen zijn, 
door den geadressee rde gelost en weggevoerd moeten 
zijn, worden door de bijzondere voorwaarden van 
vervoer van iederen spoorwegdienst bepaald en op 
elk station door aanplakking in de goederenbureaux 
en van tijd tot tijd door bekendmaking in een 
dagblad van de plaats of de streek ter algemeene 
kennis gebracht. 

3°. Zon- en algemeen erkende Christelijke feest
dagen blijven buiten rekening van den tijd, binnen 
welken de goederen moeten worden weggevoerd. 

4°. Indien slechts een gedeelte van de zending, 
in denzelfden vrachtbrief aangegeven, is aangekomen 
en een zoodanig deel op zich zelf waarde heeft, 
kan de aanneming van dat gedeelte en de be
taling van de daarvoor in verhouding verschuldigde 
vracht, door den geadresseerde niet geweigerd 
worden, onverminderd zijn recht op levering van 
het overige of op schadevergoeding , indien hij 

dit heeft. 
De geadresseerde heeft de bevoegdheid de goe

deren bij de aflevering op het station t e doen 
nawegen. 

De beambten van den spoorwegdienst moeten 
aan dit verlangen bij stukgoederen voldoen; bij 
wagenladingen slechts dan, wanneer de weegin
richtingen, op het station voorhanden, daartoe 
voldoende zijn. Is zulks niet het geval, dan 

8* 
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staat het den geadresseerde vrij deze naweging 

dáár , waar dergelijke weeginricbtingen het dichtste 

bij beschikbaar zijn, te doen verrichten en wel 
in tegenwoordigheid van eenen door de bestuurders 

van den spoorwegdienst daartoe aan te wijzen 

gemachtigde. 

Wijst de naweging geen door de ondernemers 

te vergoeden manco aan, dan moet de geadres 
seerde de door die naweging ontstane kosten , 

of het in het tarief vastgestelde loon, benevens 

de schadeloosstelling voor den aangewezen ge
machtigde voldoen. 

De ondernemers der spoorwegdiensten moeten 

daarentegen , wanneer een door hen te vergoeden 
manco wordt bewezen, hetwelk niet reeds te voren 

erkend is, den geadresseerde de aan dezen door 
de nawegiog veroorzaakte kosten vergoeden . 

Goederen , die besteld worden, worden aan den 
µ;eadresseerde niet afgeleverd vó6rdat deze den 

vrachtprijs en alle bijkomende kosten voldaan en 

voor de ontvangst der goederen in het bestelboek 
geteekend heeft. 

Liggeld en conventioneele óoeten. 

61 . 1°. Wie, buiten de in art. 59 omschreven 
gevallen, eenmaal ten vervoer overgegeven goe
deren vóór bon vertrek terugneemt uit de goederen
loodsen, van de terreinen of uit de wagens van 

den spoorweg, is daarvoor, boven en beha! ve de 

laad- en losgelden, voor iederen dag, gerekend 

van het oogeublik der aanbieding ten vervoer, 

een lig- of magazijngeld of wagen huur verschuldigd, 

wordende daarbij elk aangevangen etmaal voor een 
geheel etmaal gerekenil . 

Wordt door den afzender de teruggave der goe
deren op een tusschenstation van den af te leggen 

weg verlangd, en voldoen de beambten van den 
spoorwegdienst aan dat verlangen, dan moet, be
halve de verschuldigde vracht van den door de 
goederen reeds afgelegd en weg, nog een bij tarief 
vastgesteld rouwgeld betaald worden. 

2°. Wanneer goederen, in denzelfden vrachtbrief 
ve rmeld, niet alleen te gelijkertijd worden aan

gebracht, of met onvoldoenden of onjuisten vracht
brief worden aangeboden , en dientengevolge moeten 
blijven liggen tot ontvangst van den aangevulden 
of verbeterden vrachtbrief, dan kunnen de be
stuurders van den spoorwegdienst, wanneer het 
aanbrengen niet binnen 24 uren ten einde gebracht 
en eene vertraging in het aanbrengen blijkbaar 
is, of wanneer binnen dat tijdsverloop de vracht

brief niet is aangevuld en verbeterd, na afloop 

van die 24 uren, totdat de in den vrachtbrief 

omschreven zending geheel is aangehracht, of tot 

de aanvulling en verbetering van den vrnchtbrief, 

voor de reeds aangebrachte goederen lig- of maga
zijngeid heffen. 

Wanneer het goederen betreft, waarvan het 
laden aan de zorgen van den afzender is overge

laten en waarvoor een of meer wagens ter zijner 

beschikking zijn gesteld , wordt, indien de lading 

niet binnen den bepaalden tijd afgeloopen en de 

goederen (slot van art. 57) ter verzending gereed 

zijn, wagenhunr gevorderd. Ook zijn de beambten 
van den spoorweg bevoegd, wanneer die termijn 

verstreken is, de wagens wetler op kosten van 
den afzender te lossen, de geloste goederen voor 

zijne risico en tegen lig- of magazijngeld op te 
slaan en de wagens tot andere einden te bezigen. 

De bestnurdera van den spoorwegdienst kunnen 

bij het aanvragen der wagens een borgtocht vor

deren, gelijk aan het bedrag van wageubuur voor 
één dag . 

De bestuurders zijn daarentegen verplicht, gelijk 
bedrag aan den aanvrager te betalen, wanneer 

aan eene bepaalde toezegging omtrent het be

schikbaar stellen der wagens niet voldaan wordt. 
3°. Wie in gebreke blijft om goederen binnen 

den daarvoor gestelden termijn in ontvangst te 
nemen en van het station weg te voeren , is 

eveneens verplicht lig- of magazijngeld of wagen
huur te betalen. 

Daarentegen zijn de bestuurders verplicht tot 

vergoeding der kosten, welke bewezen worden 

ontstaan te zijn door dat de geadresseerde tijdig, 

doch te vergeefs heeft getracht het goed af te 
halen, wanneer de goederen, van welker aan

komst reeds bericht is gegeven, niet uiterlijk binnen 
een unr, nadat de afhaler zich aanmeldde ter los 

sing of afhaling, ter zijner beschikking zijn gesteld. 
Van dit voorschrift kan door den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, voor door hem 
aan te wijzen stations, uitzondering worden toege

laten. In de kennisgeving van aankomst der 
goederen wordt alsdan vermeld, wanneer de goe
deren kunnen gelost en weggehaald worden. 

4°. Wanneer de wagens, door de zorgen der 
afzenders geladen, niet binnen den in art. 6 0 , 

sub 2°., voorgeschreven termijn gelost en de 
goederen afgehaald zijn, zijn de bestnurders van 
den spoorwegdienst, zonder daardoor verantwoorde
lijkheid op zich te laden, gemachtigd de wagens 
op kosten · van den afzender of gead resseerde te 

laten lossen en het bij hunne bijzondere voor-
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waarden van vervoer vastgesteld bedrag voor lig
of magazijngeld of wagenhuur te vorderen. 

5°. Voor goederen, welker aankomst den ge
adresseerde niet is bericht kunnen worden, en 

voor goederen, geadresseerd "station restante", 
begint de berekening van lig- of magazijngeld of 

wagenh.unr dadelijk na aankomst. 
6°. Het bedrag van wagenhuur en lig- of maga

zijngelden wordt in de tarieven voor het goederen

vervoer geregeld. 
Wanneer het geregeld verkeer door groote op

hooping van goederen wordt bedreigd, zijn de 
bestuurders van den spoorwegdienst bevoegd de 

lig- of magazijngelden en de wagenhunr te ver

hoogen, de termijnen volgens cle 2de zinsnede, 
sub 3, van dit artikel te verlengen met inacht
neming van het voorschrift in de 3de zinsnede, 
sub 3, en ook, wanneer deze maat.regel niet 

toereikend mocht zijn , de termijnen, gedurende 

welke het goed mag blijven liggen, en den tijd, 
welke van het betalen van liggeld is vrijgesteld, 

te verkorten, alles voor zoolang de ophooping 
duurt, mits zulks geschiedt met inachtneming 
der voorschriften in art. 58 voor de vaststelling 

· van langere termijnen gegeven. 

Wijze van handelen in gevallen, waarin de 
regelmatige aflevering is verhinderd. 

62. Goederen, welke de geadresseerde weigert 

of nalaat in ontvangst te nemen en weg te voeren 

binnen den gestelden termijn, of goederen, wier 
aflevering niet mogelijk is, als ook "station restante" 

geadresseerde goederen, welke langer dan den door 
de bijzondere voorwaarden van vervoer bepaalden 
termijn na aankomst op het station van bestem

ming zijn gebleven, zonder dat de geadresseerde 
zich. heeft aangemelil , liggen voor rekening en 
risico van den afzender, wien daarvan, voor zoo
veel het ijl- of vrachtgoederen betreft, zoo spoedig 

mogelijk moet worden kennis gegeven. Bestuur
ders van den spoorwegdienst zijn bevoegd dergelijke 
goederen in een open baar magazijn te doen opslaan 
of aan een expediteur, voor rekening en risico 

van wien het aangaat, in bewaring te geven en 
ze aldaar, tegen betaling der daarop drukkende 
vracht, verschotten en onkosten, ter beschikking 
van den afzender te stellen, wien daarvan terstond 
bericht moet worden gezonden. 

De bestuurders hebben het recht goederen, welke 
bestemd zijn voor eene plaats, welke niet aan 
Jen spoorweg gelegen is, naar de plaats van be
stemming te doen vervoeren door tusschenkomst van 

eenen expediteur, of op eene andere wijze ter 
hunner keuze, voor rekening en risico van den 

afzender, wanneer door den afzender of geadres

seerde geene maatregelen genomen zijn voor de 
onmiddellijke verdere verzending der goederen. 

Hetzelfde geldt voor goederen, bestemd naar spoor
wegstations , die niet voor het goederenvervoer 

geopend zijn. Alles onverminderd art. 94, alinea 2, 
Wetboek van Koophaudel. 

Verantwoordelijkheid in het algemeen. 

63. Indien bestuurders van een spoorwegdienst 
het goed met een en vrachtbrief aannemen, volgens 
welken het vervoer over verschillende aan elkander 

aansluitende spoorwegen moet geschieden, zijn als 
vrachtvoerders voor het geheele transport, met 
de gezamenlijke ondernemers van de spoorweg
diensten, welke het goecl met den vrachtbrief 
overgenomen hebben, maar alleen de eerste en 

die spoorwegdienst ,·erantwoordelijk, welke de 

goederen met den vrachtbrief het laatste heeft 

overgenomen; ondernemers van t usscbenliggende 

spoorwegen kunnen als vrachtvoerders slechts dan 
aansprakelijk gesteld worden, wanneer bewezen 

wordt dat de schade, waarvoor vergoeding gevor
derd wordt, op hunne lijnen is ontstaan. Het 
recht van verhaal t usschen de spoorwegdiensten 
onderling wordt hierdoor niet verkort. 

Verantwoordelijkheid van de ondernemers van den 
spoorwegdienst voor hun personeel. 

64. De ondernemers van eiken spoorwegdienst 
zijn verantwoordelijk voor hun personeel en voor 

de andere personen, van wie zij zich bij het ver
richten van het door hen aangenomen vervoer 

bedienen. 

Omvang en duur der verantwoordelijkheid. 

65. Behoudens de bijzondere bepalingen van 
art. 68 zijn de ondernemers der spoorwegdiensten 
verantwoordelijk voor de schade, welke door ver
lies of beschadiging van de goederen is ontstaan, 

van het tijdstip, waarop zij ter verzending zijn 
aangenomen of de vrachtovereenkomst volgens 
art. 50 is gesloten , tot de aflevering der ~oederen, 
voor zoover zij niet bewijzen dat het verlies of 
de beschadigiug is ontstaan door overmacht of 

uit den aard van de goederen zelven, als door 
innerlijk bederf, krimpen, gewone lekkage en 

dergelijke , of door uiterlijk niet zichtbare slechte 
inpakking of door schuld of nalatigheid van den 
afzender of expediteur. De verantwoordelijkheid 
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van de spoorwegdiensten voor verlies of bescha

diging van het goed, vóór de afstempeling van 

den vrachtbrief wordt hierdoor, voor zooverre zij 
wettigen ii:rond heeft, niet gewijzigd. De aflevering 

aan visitatieloodsen, na aankomst van het goed 
op het station vau bestemming, even als de over
eenkomstig dit reglement bepaalde bezorging aan 

magazijnen of bij eenen expediteur , staat ge lijk 

met de levering aan den geadresseerde. 

De ii:oederen worden niet eer als verloren be
schouwd, dan vier weken na het verstrijken van 

den leveringstijd. Wanneer de vervoerde goede

ren besteld of afgeleverd en aangenomen en het 
vrachtloon betaald is, is daardoor alle rechtsvor
dering, ter zake van beschadiging of vermindering, 

tegen de ondernemers van den spoorwegdienst 
vernietigd, indien het g"ebrek uiterlijk zichtbaar 

was . Voor verlies of beschadiging, welke bij de 

aflevering niet uiterlijk zichtbaar was, kunnen zij 
ook na de aflevering en betaling der vracht ver
antwoordelijk worden gesteld, mits het verlies of 
de beschadiging worde aangetoond op de wijze 
als bij het Wetboek van Koophandel is voorge

schreven. Voor de verjaring der vorderingen wegens 
verlies, vermindering en beschadiging gelden de be

palingen van het gemeene recht. 
Ingeval van verlies of beschadiging van goederen 

moeten de bestuurders van den spoorwegdienst 
een nauwkeurig onderzoek instellen en aan den 
rechthebbende op verzoek, schriftelijk en volledig 

den uitslag van het gehouden onderzoek mededeelen. 

Bij het in ontvangst nemen der schadevergoe<ling 
kan de daarop rechthebbende vorderen dat hem, 
wanneer het verloren geraakte goed mocht terug
gevonden worden, daarvan mededeeling worde 
gedaan. In dat geval moet hem van die vordering 

een bewijs worden afgegeven. 
Binnen vier weken na ontvangst der bovenbe

doelde mededeeling kan de rechlhebbende vorderen, 
dat het teruggevonden goed hem kosteloos worde 

afgeleverd op de plaats van bestemming in den 
vrachtbrief aangegeven. Hij is _dan verplicht de 
p;enoten schadevergoeding terug te geven, na aftrek 

van de som, welke hem als schadeloosstelling 
wegens vertraagde levering toekomt. 

·wanneer aan goed" eene vermindering of be
schadiging blijkt, zijn de beambten van deu spoor
wegdienst verplicht, in tegenwoordigheid van ge
tui1<en en zoo mogelijk van den rechthebbende, 
het gewicht en de verdere bevinding en, zoo 

noodig, door deskundigen, de aan het goed toe
gebrachte schade te doen vaststellen. 

Wanneer de rechthebbende met de bestuurders 

van den spoorwegdienst de door deze te verleenen 

schadevergoeding bii minnelijke schikking wil rege- · 
!en, moet · hij, ,·oor de in ontvangst- of terug

neming der goederen, het van de bevinding opge

maakte proces-verbaal als juist erkennen en zijne 

aanspraak op schadevergoeàing indienen. 
Is gerechtelijke bezichtiging van goederen noodig, 

dan geschiedt die door deskundigen, op verzoek 

van een der partijen, door den president der 
arrondissements-rechtbank of, ter plaatse waar deze 

niet gevestigd is, door den kantonrechter te be
noemen en te beëedigen. Elk verzoek om schade
vergoeding moet van een document, waaruit de 
waarde van het goed blijkt, en wanneer het goed 
reeds in ontvangst is genomen, ook van den 

vrachtbrief, vergezeld gaan. Die verzoeken moeten 

door de bestuurders van den spoorwegdienst zoo 

spoedig mogelijk beantwoord en afgedaan worden. 

B eperking der verantwoordelijkheid voor goederen, 
naar andere plaatsen dan spoorwegstati= 

bestemd. 

66. Worden goederen ten vervoer aasgenomen 

met een vrachtbrief, waarin eene plaats, niet 
aan een aanslaitenden spoorweg gelegen, nis be

stemming is aangegeven, zoo zijn de ondernemers 

der spoorwegdiensten als vervoerders niet ver

antwoordelijk voor het geheele vervoer , doch slechts 
voor het vervoer tot de plaats, waar de goederen 

den spoorweg verlaten. Voor het verdere ver

voer rusten op de ondernemers slechts de ver
plichtingen van een expediteur. 

Ten aanzien van het vervoer naar niet aan den 

spoorweg gelegen plaatsen , door middel van door 
de bestuurders van den spoorwegdienst ingerichte 
vervoermiddelen, zijn zij ook verantwoordelijk 

voor het vervoer tot de plaats van bestemming 
van het goed. 

Bepet·king der verantwoordelijkheid óij opgave 
van meer dan ééne plaats van bestemming. 

67. I s door den afzender in den vrachtbrief 
voorgeschreven, dat de goederen op eene plaats, 
gelegen aan een spoorweg, moeten worden af
gegeven of moeten blijven liggen, dan worden, 
al is in den vrachtbrief ook nog eene andere 
bestemmingsplaats aangegeven, de ondernemers 
beschouwd als zich met het vervoer tot aan die 
eerste 4an den spoorweg liggende plaats te hebben 
belast, en eindigt hunne verantwoordelijkheid met 
de aflevering van de 1<oederen te dier plaatse. • 
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Bijzondere beperking der verantwoordelijkheid. 

68. 1. Ten aanzien van goederen, die uit hun 

aard zijn blootgesteld aan het gevaar, om geheel 

of ten deele verloren te gaan, of te worden be

schadigd, in het bijzonder door breken, roe~ten , 

inwendig bederf, buitengewone lekkage, zelf

ontbranding , enz., zijn de ondernemers der 

spoorwegdiensten niet verantwoordelijk voor de 

schade, welke uit ~at gevaar is ontstaan. Zij 

zijn alzoo niet verantwoordelijk : 

a. voor schade hoegenaamd aan gevaarlijke 

artikelen, als: zwavelznur, sterkwater en andere 

bijtende, als ook licht ontv lambare stoffen; 

b. voor het breken van licht breekbare goederen, 

als: lich t breekbare meubelen , glas, gegoten ijzer

waren, ledige en gevulde kruiken , flesschen en 

glazen ballons , losse suikerbrooden , kazen, enz. ; 

c. voor gewone lekkage, dat is: het dringen 

van vloeibare stoffen door de voegen, naden of 

andere openingen der vaten, zonder uiterlijke be

schadiging; 

d. voor het bederven van vloeistoffen en andere 

waren, welke gemakkelijk gisten of tot verrotting 

over::taan , of door vorst of hitte schaile lijden; 

e. voor het roesten van metalen; 

f. voor ::tewichtsvermindering van versche en 

gezanten visch, oesters, vruchten en groenten. 

2. Ten aanzien van goederen, die in open 

wagens worden vervoerd, zijn de ondernemers 

niet aansprakelijk voor de schade, ontstaan uit 

het gevaar aan die wijze van vervoer verbonden . 

De tarieven wijzen aan, welke goederen, bij toe

passing eener verlaagde tariefklasse , in open 

wagens worden vervoerd , en de afzender wordt 

geacht met deze wijze van vervoer genoegen te 

nemen , wanneer hij niet door eene aanteekening 

op den vrachtbrief het vervoer zijner goederen in 

gesloten of van dekkleeden voorziene wagens 

uitdrukkelijk verlangt. De ondernemers zijn in 

dit geval gerechtigd eene verhooging van de in 

het tarief bepaalde vrachtprijzen toe te passen. 

Wanneer goederen , die anders in overdekte 

wagens geladen worden, ten gevolge van bij zondere 

overeenkomst in open wagens vervoerd worden , 

kan zichtbare gewichtsvermindering of verlies van 
geheele collis niet gerekend 1Yorden te behooren tot 

het aan deze wijze van vervoer verbonden gevaar . 

ll . Ten aanzien van goederen, welke, niet

tegenstaande hun aard vordert dat zij ter be

veiliging tegen . verlies of beschadiging bij het 

vervoer behoorlijk zijn ingepakt, doch, luidens 

verklaring, van den afzender op den vrachtbrief, 

oningepakt of niet voldoende ingepakt zijn ver

zonden, zijn de ondernemers niet verantwoordelijk 

voor de schade, welke ontstaat uit het gevaar, 

verbonden aan het gemis van iupakking of aan 

onvoldoende inpakking. 

4. Ten aanzien van goederen, die volgens de 

tariefsbepalingen of volgens overeenkomst met 

den afzender door zijne zorgen worclen geladen 

en door die van den geadresseerde worden ge 

lost, zijn de ondernemers niet verantwoordelijk 

voor de schade ontstaan ui t het gevaar, ver
bonden aan het laden en lossen of aan het ge

brekkig of ondoeltreffenrl laden. Afzender en 

geadresseerde zijn daarentegen aansprakelij k voor 

de schade, welke ten gevolge van of tijdens het 

laden en lossen aan het spoorwegmaterieel toe

gebracht wordt. 

5. 'l'en aanzien van goederen, clie onder ge

leide worden verzonden, zijn de ondernemers 

niet verantwoordelijk voor de schade, welke ont

staan is nit het gevaar, hetwelk dat geleide be

oogt te voor komen. 

6. In de gevallen, onder I tot 5 genoemd, 

wordt ondersteld dat schade, welke kon ontstaan 

uit een gevaar waarvoor de ondernemers niet ver

antwoordelijk zijn, werkelijk uit zoodnnig gevaar 

is ontstaan, tenz\j het tegendeel bewezen wordt. 

7. De vorenstaande onder 1 tot 5 bepaalde 

vrijstellingen zijn ni et van toepassing, indien 

bewezen wordt dat de schade is ontstaan door 

de schuld van den spoorwegdienst of van zijn 

personeel. 

8. Onderwicht wordt niet vergoed, zoo voor 

den geheelen afgelegden weg het ontbrekende bij 

droge goederen niet meer dan een percent, bij 

natte goederen, waarmede gelijkgesteld worden 

brood, geraspt of gemalen verfhout, schors , 

wortelen, zoethout, gekorven tabak, vetwaren , 

zeep, dikke of vaste oliën, versche tabak in 

bladen, schapenwol, vellen, huiden, leder, ver

sche en gedroogde vruchten, granen, zaden, 

suikerpeeën, knollen , darmen , hoornen , klauwen, 

beenderen (gemalen en niet gemalen), gedroogde 

visch, hop en versche leem, niet meer dan twee 
percent bedraagt van het in den vrachtbrief ver
melde en door het station van afzending juist 

bevonden gewicht. Deze percentsgewijze vermin

deringen zijn van toepassing op elke der afzonder

lijke vrachtposten, die in den vrachtbrief nauw

keurig met haar gewicht zijn omschreven en 

aangewezen. 

• 



• 

l 28 26 MEI 1890. 

Deze percentsgewijze verminderingen worden 

niet in rekening gebracht bij het te vergoeden 

onderwicht, wanneer er voor zoo verre wordt be

wezen, dat het verlies, onder de plaats gevonden 
omstandigheden, niet is ontstaan ten gevolge van 

den aard der goederen , of dat die percenten in 

het iregeven geval niet in evenredigheid staan 
met dien aard of met de voorgekomen om 

standigheden. 
· Het blijft echter aan de bestuurders der spoor

wegdiensten voorbehouden, bij goederen, die door 
de zorgen van den afzender geladen of door die 
van den geadresseerde gelost worden, met toe

stemming van den Minister van Waterstaat. 
Handel en Nijverheid, eene hoogere percents

gewijze vrijstelling van verantwoordelijkheid voor 

gewichtsverminderi ng dan twee percent vast te 

stellen, en zulks naar gelang van den aard der 
goederen. 

Van de vergoeding door de ondernemers der 
spoorwegdiensten te verleenen. 

69. Indien de ondernemers van spoorwegdiensten 
ingevolge de voorgaande bepalingen schadevergoe
ding verschuldigd zijn, wordt deze naar de 
volgende grondslagen geregeld: 

1. Voor geheel of gedeeltelijk verlies wordt , 
tot vaststelling van het bedrag der schade, als 
grondslag aangenomen de door den schadevergoe
ding eischende te bewijzen handelswaarde en, bij 
gebreke van dien, de waarde welke goederen van 

dezelfd~ soort en hoedanigheid zouden gehad 
hebben, ten tijde waarop en ter plaatse waar de 

ondernemers van den spoorwegdienst hadden aan
genomen goederen te leveren, onder aftrek van 
het bedrag der ten gevolge van het verlies niet 
betaalde rechten of accijnsen en onkosten. 

2. Bij de berekening der schadevergoeding 
wordt de ,,-aarde niet hoo;ser dan 60 cents voor 

elk kilogram bruto aangenomen, voor zoo verre 
niet uitdrukkelijk ter daarvoor bestemde plaatse 
op de adreszijde van den vrachtbrief eene hoogere 
waarde in letters is vermeld. 

3. In geval van aangifte eener hoogere waarde 
vormt de aangegeven som het maximum der te 
verleenen schadevergoeding. Jo dit geval is de 
afzender, behalve de in het tarief vastgestelde 
vracht, eene premie verschuldigd, welke niet 
meer mag bedragen dan i 11 per mille der aan
gegeven waarde voor iedere eenheid van 150 
kilometer of gedeelten van die eenheid, die de 
goederen in lokaal of in rechtstreeksch verkeer 

te doorloopen hebben, met een minimum van ten 
hoogste 10 cents en afronding bovenwaarts rnn 
het bedrag op 5 cents. 

4°. Bij beschadiging van goederen wordt de 

door de beschadiging teweeggebrachte waarde

vermindering vergoed· als volgt: 
a. tot het volle bedrag, indien de sub 1 be- . 

doelde waarde der goederen kleiner is dan, of 

gelijk is aan het maximum bedoeld sub 2 of 3. 

b. indien de sub 1 genoemde waarde der 

goed eren grooter is dan het maximum bedoeld 

sub 2 of 3, zal de vergoeding slechts een zoo
veelste gedeelte der waardevermindering bedragen, 
als het maximum sub 2 of 3 bedoeld , bedraagt 
van de waarde sub 1 bedoelri. 

Wanneer de bestuurders van den spoorweg

dienst, hunne beambten of bedienden met opzet 

verkeerd hebben ~ehandeld, kan de beperking 

der aansprakelijkheid tot de normaal-schadeloos
stelling of tot de aangegeven waarde van het 
goed niet worden ingeroepen. 

Verantwoordelijkheid wegens overschrijding van 
den leveringstijd. 

70. De ondernemers van spoorwegdiensten zijn 

verantwoordelijk voor de schade, ontstaan uit over
schrijding van den leveringstijd (art. 58), voor 
zoover zij niet kunnen aantoonen, dat de ver

traging door overmacht of bijzondere omstandig

heden buiten hunne schuld en die van hunne 
beambten of bedienden veroorzaakt is . 

Door aanneming van de goederen door den in 
den vrachtbrief aangewezen geadresseerde , of door 
van zijnentwege aangewezen personen en door 

betaling van de vracht vervallen alle vorderingen 
ten aanzien van overschrijding van den leverings
tijd, zoo zij niet binnen acht dagen na de af

levering of na de betaling der vracht zij n in
gediend. 

W aardeering der aansprakelijkheid wegens over
schrijding van den leveringstijd. 

71 . Voor overschrijding van den leveringstijd 
wordt door de ondernemers van den spoorweg
dienst, zonder het bewijs dat door de vertraagde 
aflevering schade is veroorzaakt, vergoed: 

a. bij vrachtgoederen: wanneer de vertraging 
meer dan één etmaal bedraagt, tot drie etmalen ¼, 
tot acht etmalen ½ en wegens meer dan acht 
etmalen de helft der vracht; 

b. bij ijlgoederen: wanneer de vertraging meer 
dan 12 uren bedraagt, tot 24 uren ¼, tot 3 et-
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malen ¼ en wegens meer dan 3 etmalen de helft 
der vracht ; 

c. bij bestelgoederen: wanneer de vertraging meer 
bedraa!!t dan 6 uren , tot 1 2 uren ¼ , tot 24 uren 
¼ en wegens meer dan 24 uren de helft der vracht. 

Wordt door den belanghebbende eene grootere 
schadevergoeding gevorderd, dan is hij verplicht, 
op verlangen van de bestuurders van den spoor

wegdienst, de door de vertraa!!de aflevering werke

lijk ontstane schade te bewijzen. 
Het bedrag van de door de ondernemers in 

zoodanig geval te verleenen schadevergoeding wordt 
dan naarmate van de bewezen schade bepaald, 
met inachtneming dat: 

1 °. ingeval het belanl{ bij tijdige aflevering is 

verklaard, de gedeclareerde som; 
2°. bij gebreke van zoodanige verklaring: 

a. wanneer de vertraging niet meer dan 24 uren 

bedraagt , de halve vracht, 
b. wanneer de vertraging meer dan 24 uren 

bedraagt, de geheele vracht, het maximum der 
te verleenen schadevergoeding is. 

Wanneer de bestuurders van den spoorwegdienst, 
hunne beambten of bedienden met opzet verkeerd 

hebben gehandeld, kan de beperking der aan
sprakelijkheid tot de vermelde maxima niet worden 

ingeroepen. 
De aangifte van het belang bij tijdige aflevering 

moet, ten einde geldig te zijn, op de daarvoor 

aangewezen plaats op den vrachtbrief geschieden 
en het bedrag daarvan door den afzender in letters 

vermeld worden. 
De bestuurders van den spoorwegdienst hebben 

in dit geval het recht, nevens de in het tarief 

bepaalde vracht , eene premie te heffen, welke 
voor iedere f 10 der aangewezen som, gedeelten 
van / l O voor f l O gerekend , voor de eerste 
150 kilometer , welke het goed binnen het gebied 

van iederen spoorweg of van ieder verband moet 

doorloopen, niet meer dan l cent, voor de vol
gende 225 kilometer niet meer dan een halve cent, 

en voor iedere verdere 37 5 kilometer niet meer 
dan een halven cent mag bedragen met ecu mini

mum van ten hoogste 10 cent en afronding boven
waarts van het bedrag op 5 cents. Gedeelten 
van 150, 225 en 375 kilometer worden voor 
150, 225 en 375 kilometer gerekend. 

HOOFDSTUK. VI. 

Het afhalen en bestellen der goederen en het 
toon daarvoor te genieten 

72. Bestelgoederen, geld en geldswaarden worden, 

tenzij het tegendeel door den afzender is ver
langd, door de wrg van de ondernemers van 
den spoorwegdienst aan het opgegeven adres be
steld in de gemeenten, nabij hoofdstations van 
den spoorweg gelegen, alsmede in andere ge
meenten, alwaar een besteldienst van wege de 

ondernemers van den spoorwegdienst is gevestigd. 
Voor de bestelling wordt geen afzonderlijk loon 

boven het in den vrachtprijs begrepene berekend. 
In de gemeenten nabij de stations van den 

spoorweg, alwaar geen besteldienst van wege de 
ondernemers van den spoorwegdienst is gevestigd, 
behoeft de bestelling niet door de zorg van den 
spoorwegdienst te geschieden, maar kunnen de 
goederen worden afgegeven aan personen, door 

het bestuur van de gemeente met die bestelling 
belast, tegen een loon, door dat bestuur te bepalen. 

Elke zending niet meer dan 300 kilogram 
wegende, wordt binnen 6 uren, meer dan 300 kilo

gram wegende, binnen 12 uren na aankomst van 

den trein aan den geadresseerde bezorgd. 
Tnsschen I O ure des arnnds en 8 ure des 

voormiddags behoeven geene goederen besteld te 

worden. Die tijd telt niet mede voor de ter
mijnen voor de bestelling bepaald. 

Spoedbestellingen, als zoodanig op het adres 

of op den vracbtbrief aangeduid, worden v6ór 
andere goederen bezorgd. Zij worden ook des 

avonds na 10 ure en des ocbiends vroegtijdig, 
overeenkomstig het bepaald uitgedrukt verlangen 

van den afzender, besteld, wanneer zulks op den 
vrachtbrief of op het adres der collis is aange
geven. Voor spoedbestellingen wordt een extra
loon geheven van 5 cents per 10 kilogram met 
een minimum van 15 cents per zending. 

Het afhalen van bestelgoederen door de zorg 
der ondernemers van den spoorwegdienst kan ge
schieden onder de voorwaarden, voor het afhalen van 
ijl- en. vrachtgoederen in dit reglement vastgesteld. 

Het afhalen van geld en geldswaarden kan niet 
van de ondernemers der spoorwegdienst gevorderd 

worden. 
73. De ondernemers van den spoorwegdienst zijn 

bevoegd de ijl- en vrachtgoederen op verzoek van 

den afzender af te !halen en, wanneer het ver
la~gen daartoe op den vrachtbrief is te kennen 
gegeven bij den geadresseerde te bestellen. 

Stukgoederen - zoow!Jl ijl- als vrachtg_oederen -
kunnen door de spoorwegonderneming ambtshalve 
worden besteld, tenzij de afzender door een of 
ander voorschrift in den vrachtbrief als bijv. 
station restante, den wensch te kennen geeft, 
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dat de goederen door den geadresseerde of van 
zijnentwege worden afgehaald . 

Het loon voor het afhalen en bestellen van ijl
en vrachtgoederen wordt bij de tarieven bepaald 
en · mag voor elke dier verrigtiugen, onder ge

wone omstan_digheden niet hooger zijn dan ó cents 
per 50 kilogram met een minimum per zending 

van hoogstens :JO cents bij het bestellen en van 

hoogstens 50 cents bij het afhalen. 
Bijzondere overeenkomsten met afzenders of 

ontvangers wegens het afhalen of bestellen hunner 

goederen naar een lager dan het openlijk aange
kondigde algemeen geldende tarief zijn toegelaten 

voor vervoer voor groote hoeveelheden of bij 
abonnement, mits onder gelijke omstandigheden 

deJelfde gunstige voorwaarden aan ieder ander 

wordt toegekend. 
In buitengewone omstandigheden, als onder 

anderen: bemoeielijking der vaart door ijs of 

storm bij vervoer te water, of door sneenw of 
ijzel bij vervoer te land, zijn de ondernemers der 

spoorwegdienst bevoegd de prijzen van het hier
bedoelde tarief tot hoogstens het dubbele te ver

hoogen of de dienst van het bestellen en afhalen 
van ijl- en vrachtgoed geheel of ten deele te 

staken gedurende den t ij d dat die buitengewone 

omstandigheden aanhouden. Op Zon- en algemeene 
Christelijke feestdagen behoeven ijl- en vrar.ht

goederen niet besteld of afgehaald te worden. 
74. Het bestellen van de vrachtgoederen ge

schiedt in volgorde van aankomst en inschrij•ing 
en wel, behoudens buitengewone omstandigheden 
en groote rlrnkte, binnen 24 uren na aankomst aan 
het station van bestemming. IJlgoederen, welke 

des voormiddags aankomen, worden onder het

zelfde voorbehoud nog denzelfden dag, di e , welke 

des na middags aankomen , den volgenden dag v66r
middags bezorgd. 

Indien de bestelling aan de ondernemers van 

den spoorwegdienst niet v66r aankomst der goederen 
werd opgedragen, beginnen deze termijnen, zoo voor 

vracht- als ijlgoederen , eerst te loopen nadat de 
opdracht heeft plaats gehad. 

75 . Behoudens nader overleg tusschen den af
zender en de ondernemers van den spoorwegdienst, 
worden ijl - en vrachtgoederen, welke den eenen 
dag v6ór 's namiddags 3 nre zijn opgegeven, uiter
lijk in den loop van den volgenden dag afgehaald. 

Daarbij v,ordt aan ijlgoederen de voorrang ge
geven, indien zulks op het tijdstip van verzending 
van invloed kan zijn. 

76. Het afhalen en bestellen ,loor de zorg der 

ondernemers van spoorwegdiensten behoeft zich 
niet verder uit te strekken dan tot de kom der 
gemeente, waartoe het station behoort, of tot den 
omtrek van drie kilometers om het station als 

middenpunt van en naar zijwaarts gelegen plaatsen. 
Woningen of bedrijfplaatsen, welke niet langs 

harde rij wegen met kar en paard te bereiken zijn, 
kunnen binnen die grenzen worden uitgesloten. 

Voorwerpen van buitengewonen omvang of buiten
gewone zwaarte, gevaarlijke voorwerpen en goederen, 

door hun aard of de wijze van inpakking licht 

breekbaar of aan beschadiging onderhevig, worden 
niet besteld of afgehaald. 

De af te halen goederen moeten gelijkvloers 

met en in de onmida.ellijke nabijheid van den 

open baren weg of vaart gereed liggen. 

Indien bij aankomst van het voor rle afhaling 

bestemde voer- of vaartuig de goederen niet ter 

oplading gereed liggen , zijn de beambten of be
dienden ,·an den spoorweg bevoegd het voer- of 
vaartuig te doen terugkeeren, terwijl de persoon , 
op wiens verlangen de voer- of vaartuigen be

schikbaar zijn gesteld , alsdan verplicht is het af
haalloon, berekend volgens het opgegeven af te 

halen goed, te voldoen . 
Bij het bestellen behoeven de goederen niet 

verder te worden gebracht dan gelijkvloers tot 

de aan den harden rijweg of het vaarwater ge
legen woning, pakhuis of kantoor van den ge
adresseerde. De afzenders en geadresseerden moeten 
bij het op- en afladen hulp ver!eenen wanneer 
het colli meer dan 50 kilogram weegt . 

Bij het af halen vau goederen vangt de ver

antwoordelijkheid van de ondernemers van den 

spoorwegdienst aan , nadat de goederen aan het 

station aangebracht en door afstempeling van den 

vrachtbrief in ontvangst genomen zijn. De be

oordeeling van den uiterlijken staat en de be· 
paling van het gewicht der afgehaalde goederen 

geschieden aan het station. 
Blijkt bij die beoordeeling dat de zending niet 

aan alle voorschriften van dit reglement voldoet, 
dan wordt hiervan aan den afzender kennis ge
geven en blij ven de goederen voor kosten, risico 
en schade van den afzender liggen, totdat aan 
die voorschriften is voldaan, of worden hem 

teruggegeven. 
De bepalingen van dit artikel zijn van toe

passing voor bestel-, ijl - en vrachtgoederen. 
77. De tijd, noodig voor de vervulling van de 

formaliteiten der in- en ui tgaande rechten en 
accijnzen, komt niet in aanmerking bij het be-
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rekenen van den termijn, binnen welken de be

stelling van bestel- , ijl- en vrachtgoederen moet 
geschieden. 

78. Voor het terugbrengen naar het station 
der goederen, die wegens on voldoend adres of bij 
weigering van in ontvangst nemen niet kunnen 
worden afgeleverd, wordt den afzender het ge

wone bestelloon in rekening gebracht. 

HOOFDSTUK VII. 

Behandeling der in de rijtuigen of stations achter
gelaten voorwerpen en der onafgehaalde of 

onbestelbare goederen en tijd, waarna 
en wijze waarap die goederen kun-

nen worden verkocht. 

79. Alle niet aan bederf onderhevige en on
schadelijke voorwerpen, welke op den weg, in 

of bij de stations, of in de rijtuigen zijn achter

gelaten, en alle niet opgevraagde bagage worden 
door de zorg van de ondernemers van den spoor

wegdienst gedurende zes maanden bewaard. 
Bestelgoederen , welke niet aan beJerf onder

hevig en onschadelijk zijn en van welke de ge

adresseerde niet ter aangewezen plaats te vinden 

is , worden eveneens door de zorg van de onder
nemers van den spoorwegdienst gedurende zes 
maanden bewaard. 

Zijn het balen, kisten, koffers, manden, zakken 

enz. , waarin de goederen gepakt zijn, dan worden 
die geopend en de inhoud geïnventariseerd door 

den stationschef, in het· bijzijn van twee getuigen, 
die van hunne bevinding proces-verbaal opmaken. 

80. Na verloop van zes maanden kunnen de 

voorwerpen en goederen worden verkocht. 
De verkoop geschiedt in het openbaar, nadat 

in een of meer dagbladen de dag , het uur en de 

plaats van den verkoop zijn aangekondigd. 
Deze aankondiging zal tevens eene zoo nauw

keurig mogelijke beschrijving dezer voorwerpen 

en goederen bevatten, opdat de eigenaars of be
langhebbenden in staat worden gesteld die te 
herkennen en op te vragen. 

De verkoop mag eerst geschieden ééne maand 
nà de· dagteekening van het dagblad of de dag

bladen, waarin de aankondiging is geplaatst. 
Zij n de voorwerpen en goederen aan bederf 

onderhevig of is de bewaring schadelijk , dan 
kunnen zij door de ondernemers van den spoor-

wegdienst aanstonds op de best mogelijke wijze 
verkocht worden . 

Ditzelfde geldt voor ij l- en vrachtgoederen , 

welke in de bij artikel 62 omschreven gevallen 

verkeerende, door afzenders geabandonneerd of 
wel aan bederf onderhevig zijn, of waarvan de 
bewaring schadelijk is . 

De opbrengst van den verkoop wordt ten be
hoeve van den rechthebbende in de consignatiekas 
gestort, na aftrek van het vrachtloon en van 
alle zoowel op de goederen drukkende als op den 

verkoop gevallen onkosten. 
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op 

voorwerpen, behoorende tot de kleeding, uit

rusting en wapening van militairen der land- en 
zeemacht, beneden den rang van •officier. c 
goederen , behoorende aan militairen van de land
macht, worden tegen ontvangstbewijs kosteloos 

afgegernn aan den plaatselijken of garnizoens
commandant in de naastbij een station van den 
spoorweg gelegen garnizoensplaats; die der mili
tairen van de zeemacht worden aan de directeuren 

en commandanten der Marine te Amsteruam of 
te Willemsoord en die van de militairen van het 

korps mariniers aan den commandant van het 
korps te Amsterdam opgezonden. 

Indien in de nabijheid een station van den 
spoorweg gelegen is, worden de goederen tegen 
ontvangstbewijs kosteloos aan de autoriteiten afge
geven. 

81 . Voor het doorgaand vervoer van reizigers 
en goederen, over de spoorwegen in Nederland 
en in het buitenland, kunnen door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid bepalingen 
worden toegelaten, welke afwijken van die van 

Deel B van dit reglement. 
Dit besluit treedt in werking op den 5den dag 

na de afkondiging in het Staatsblad en de Staats
courant. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant geplaatst en aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 26sten Mei 1890. 
(get.) WILLEM. 

De Min. van Waterstaat, Handet en Nijverheid, 
(get.) HAVELAAR . 

(Uitgeg. 28 Mei 18\J0.) 
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BIJLAGE A. (Zie alinea 2 van art. 45 van Deel B.) 

VER KL AR l N G. (1) 

Het station van den. 

spoorweg te . . . . . . • heeft op 

. . . . . • . . • . • . • •• verlangèn de volgende 

goederen, die ingevolge den vrachtbrief in dato 

heden gemerkt zijn als volgt, ten vervoer per 

spoorweg naar. • . . • . . . . . . . . . . . . . . • 

van aangenomen, namelijk: 

. ... erken hierbij nitdrnkkelijk, dat 

deze uoederen oningepakt 
0 op onvoldoende wijze ingepakt, nameltjk 

aangeboden zijn, en dat dit op den vrachtbrief 

door .. . ...•. . . . vermeld is . . . . . . 

. .. . .•. . den •..... .. 18 • . 

(l ) De verklaring moet bij zendingen, welke 
uit meer dan één collo bestaan, tot die collis be
perkt worden, welke niet of onvoldoende inge
pakt zijn. 

Stempel van het station 
van aankomst. 

Wa ens f N•. . 
g \ Spoorwegdienst 

Geleidebrief N°. 
Post N°. 

Aan. 

te •.. 

station . . . van den . . . . . spoorweg. 

via .. . . . 

Aanwijzing of de zending franco l 
is, en, zoo ja, of de afzender nog 
anuere kosten dan de vracht voor 
zijne rekening neemt. 

De aangegeven gezamenlijke waarde bedraagt: 
(in letters) 

{
zie voorlaatste kolom 

der voorzijde. 

Specificatie der voorschotten. 1 Bedrag. 

Gld. Cts. 

Gezamenlijk bedrag der voorschotten (in letters). 

Remboursement (in letters) . 

Het aangegeven geldelijk belang bij tijdige leve
ring bedraagt: (in letters) 

Stempels der betrokken spoorwegen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 93). 

Mij bekend, 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) HAVELAAR, 



Hierbij ontvangt gij de hieronder vermelde goederen, volgens de bepalingen van het Algemeen Reglement voor het vervoer op de 
spoorwegen en volgens de ;;;,~ bekende bijzondere bepali_ngen of voorwaarden van vervoer van de verschillende spoorwegdiensten, 
over welker lijnen het vervoer loopt of van de rechtstreeksche tarieven, welke op dit vervoer van toepassing zijn. 

COLLI. Bruto 
Voorschriften en inlichtingen voor de vervulling der 

Aan!(egeven formaliteiten voor Rijks-, . gemeente of andere belastin-
gewicht per waarde gen; aanwijzing van een tusschenpersoon, enz . 

INHOUD. goederen- voor iedere Vermelding van de bijgevoegde documenten voor ge-
Merken 

1 1 Wij ze 
soort. goederen soort noemde belastingen en andere bijlagen . 

en Aantal. van Kilogrammen. afzonderlijk. Vermelding van de zich op de colli bevindende Rijks-
nommers. in pakking. looden. 

Gld. Cts. 

Wee,rs11·mpel. Onderteekening ::; afzenders. l<:xpeditie-stempel 
van het station van afzending. 

(1) Vorm en inhoud van het formulier voor den vrachtbrief zijn hetzelfde voor: 
Vrachtl(oederen, met het opschrift Vrachtgoed (op wit papier ). 
IJlgoederen, IJlgoed ( op rood papier). 
Bestelgoederen, Bestelgoed (op blauw papier). 

< ., 
c::s 

td 
0 
< 
Cl> 
c::s ., 
i" 
c::s 
0. 
Cl> ., 
0 s 

:,;" 
0 

~ 
c::s 

Eenheidsvracht . 

"" "' 
0 

;'t 
< 

--'--'----------~--.,-------------IPrijs per 100 Kg. 

~ 
..... 
00 

"" 0 

" c::s 

"" ...... n, 
00 c::s • 

1-'3 
Cl> ,,.. 
Cl> 

f;l 
? 

z 
0 
>-3 
> 
< 
> z 
0 z 
;,:: 
0 
u, 
>-3 
t::;J 

;Z 

.... 
c.o 
c.o 
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Normaal profiel der vrije ruimte op de spoorwegen, bedoeld in art. 1 der wet 
van 28 October 1889 (Staatsblad n°. 146), met normale spoorwijdte. 

2.00 

Op den weg en voor de 

hoofdsporen op de 

stations. 

2.00 

Op de stations voor 

de zijsporen waarop ge

rangeerd wordt. 

~ ~·i· \ }1:~,~•············i- ..• ~,}:i,7··;~1 1 ~ 
Bovenkant der I I Spoorstaven. 

!ï/tl ~!~ 
~---~-:.,_-~ ~ ! ~: -8 __ _ 

a :o mm : s :"' 1 _4~-i 
_ __ . _;f ~~~~-,~-~~ 

185 m.m. 
'--------------
: 150 m.m. 

' . . voor andere onbeweeglijke deelen. 
411 m.m. voor [ 

voor vast aan de spoorst&af verbonden deelen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1890 (Staatsólad n°. 93). 

Mij bekend, 

contra
rails. 

De :Afo,. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, (get.) H AVELAAR. 
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BIJLAG!<: C. (Zie alinea 7 van art. 51 van Deel B.) , 

{ 
groote snelheid (rood papier). 

Levende dieren . .Reis-, rij- en voertuigen. kleine snelheid (wit papier). 

Hierbij ontvangt gij de hieronder vermelde zending, ten vervoer aangenomen volgens de bepalingen 

van het Algemeen Reglement voor den dienst en het vervoer op de spoorwegen, bedoeld in 

art. l der wet van 28 October 1889 (Staatsblad n°. 146) , en volgens de mi) bekende bepa
ons 

lingen of voorwaarden van vervoer van de verschillende spoorwegdiensten, over welker lijnen 

het vervoer loopt of van de rechtstreeksche verkeeren, welke op dit vervoer van toepassing zijn. 

Wagen
nummer. 

Aantal. 

Weegstempel. 

SOORT. ' 

Zending N° .•. .. van geleidebrief N•. 
van den . . . . . 18 . . van station ..• 

naar station . . .. •• 
begeleid door (a). 

Zending af te geven tegen betaling van (b) . 

a. In te vullen de namen der geleiders, 
die volgens het tarief vrij vervoer hebben 

in den veewagen. 
Geeft de zending geen aanspraak op vrij D 

vervoer, dan wordt geen naam iugevuld e · · · 

en de woorden • begeleid door" doorgeslagen 

b. In te vullen franco of het te betalen 

bedrag in cijfers. 

Aangegeven waarde 
voor iederen 

vracbtpost afzonderlijk. 

Gld . Ct. 

Conform vrachtgoe

deren in te vullen. 

Onderteekening ddes afzenders. 
er 

Expeditie-stempel 

van het station van afzending. 
Coupon . 

De ondergeteekende verklaart den houder 

te hebben gemachtigd met vrachtbrie 0 
• •• 

aangebrachte voor hem in ontvangst te 

nemen en kwiteert daarvoor mits deze. 

den . . .• . . 18 .. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1890 (Staatsblad n•. 93). 
Mij bekend, 

De Jfiti. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, (get.) HAVELAAR. 
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B!JLAGF; D. 

NO'rA VAN ONKOSTEN, bedoeld in de 
vierde alinea van art. 52 van Deel B van 
het Algemeen Reglement voor den dienst 
en het vervoer op de spoorwegen, bedoeld 
in art . 1 der wet van 28 October 1889 
(Staatsblad n°. 146). 

Behoorende bij J 
vrachtbrief 1 

wagens { No. d" 
Spoorweg 1enst 

geleidebrief N°. 

post N°. 

a. Betalingen aan den lande, als: 
Invoerrecht (paspoort N°. ). 
Accijns (quitantie N°. ) . .. 
Belasting of essaailoon voor 

gouden en zilveren werken 
(quitantie N°. ) .. 

l<'ormaatzegel. . . . . . . . .. 
Zegel req nest om fiat . . . . . 
Kosten voor buitengewoon toe -

zicht ...... . .. ... . 
Kosten voor bepaling van aard 

of hoeveelheid van goederen. 
Kosten voor bewaking . . 

,, verzegeling .. . . 

b. Loon voor de aangifte tot in-, 
uit- of doorvoer of tot entrepo
seering , provisie voor voorge
schoten rechten, enz .. 

Totaal 

Aldus opgemaakt te 

den 

f 

f 

f 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 93). 

Mij bekend, 
De Min. van Waterstaat, Handel en lvijverheid, 

(get.) fuVELAAR. 

2 J1mi 1890. BESLUIT, bet reffende de inrichting 
van een büzonderen dienst van den industri
eelen eigendom en van eene centrale bewaar
plaats , bedoeld bij art. 12 der internationale 
overeenkomst tot bescherming van den industri
eelen eigendom van 20 Maart 1883. S. 94. 

WIJ WILLEM IT[, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie, van Koloniën, van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid en van Buitenlandsche Zaken, dd . 
29 April 1890, 2de afd. A, n°. 148; 9 Mei 1890, 
lett. A•, n°. 23; 16 Mei 1890, n°. 197, afdeeling 
Handel en Nijverheid, en 29 Mei 1890, 2de af

deeling, n°. 4814; 
Gezien art. 12 der internationale overeenkomst 

tot bescherming van den industrieelen eigendom, 
deu 20sten Maart 1883 tusschen verschillende 
Staten, waaronder Nederland, te Parijs gesloten, 
en goedgekeurd, voor zooveel betreft de daarin 
voorkomende bepalingen welke wettelijke rechten 
betreffen, bij de wet van den 23sten April 1884 
(Staatsblad n°. 53); 

Gelet op de nadere toetreding door Nederland 
tot voormelde overeenkomst voor wat betreft Neder 
landsen-Indië en de koloniën Suriname en Curaçao; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De nfdeeliug aan het Departement van 

Justitie in Neder tand, waaraan is opgedragen tle 
inschrij,·ing van handels- en fabrieksmerken, over• 
eenkomstig art. 5 der wet van den 25sten Mel 1880 
(Staatsblad n°. 85), gewijzigd bij de wet van 
den 22sten Juli 1885 (Staatsblad n°. 140), wordt 
belast met den bijzonderen dienst van den industri
eelen eigendom, bedoeld bij artike l 12 der 
vermelde 01·ereenkomst, ook voor Nederlandsch 
Indië, Suriname en Curaçao. 

2. Voormelde afdeeling wordt tevens aangewezen 

als centrale bewaarplaats, ten einde openbare 
mededeeling te doen van. de fabrieks- of handels
merken nis bedoeld wordt bij art. 12 der ver
melde overeenkomst. 

Als hulpbewaarplaatsen_ worden aangewezen en 
met vermelde openbare mededeeling belast , v.oor 
zooveel Nederlandsen-Indië betreft, de afdeeling 
aan het Departement van Justitie aldaar, waaraan 
overeenkomstig art. 5 van Ons besluit van 6 April 
1885, n°. 13 (Staatsblad voor Nederlandsch
Indië n°. 109) gewijzigd bij Ons besluit van 
10 Juli 1888, n°. 31 (Staatsblad voor Neder
Janusch -Indië n°. 154), de inschrijving van handels
en fabrieksmerken is opgedragen, en voor zooveel 
betreft S11riname en Curaçao , de parketten van 



2 JUNI 1890. 137 

de Procureurs-Generaal bij de Hoven vau Justitie 
aldaar , elk voor wat aangaat de kolonie waarin. 
het Hof gelegen is , aan welke parketten ingevolge 
Onze beslniten van 3 Februari 1890, n°'. 26 en 
27 (Gozevernèmentsblad van Suriname n°. 7 en 
Pnblicatieblad van Curaçao n° . 2) gelijke inschrij 
ving is opgedragen. 

3. Ons besluit van 9 Oct. 1888 (Staatsblad 
n°. 153) wordt ingetrokken. 

Onze voormelde Ministers zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en de Staatsco11rant, in het Staatsblad voor 
Nederlandsch-lndië, in het Go11vernementsblad van 
Suriname en in het Publicatieblad van Curaçao 
zal worden geplaatst. 

H et Loo , den 2den 
(get.) 

J uni 1890. 
WILLEM. 

(get.) 
De Minister van JwJtitie, 

RUYS VAN BEERENBROEK. 

De Minister van · Koloniën, (get.) MACKAY. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) liA VELAAR. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) HARTSEN. 

(Vitgeg. 21 Jwni 1890.) 

2 Juni 1890. .ARREST van den Hoogen Raad der 
Nederlanden , houdende beslissing dat de ge
meentewet!(ever bevoegd is bepalingen te maken 
omtrent het gebruik van een voor den open
baren dienst bestemden paardenspoorweg. 

De Hooge Raad enz.; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij memorie , luidende: 
S?hending van art. 141 der Grondwet van 1848 

en art. 13 5 der gemeentewet , door verkeerde 
toepassing van art. 72 der .Algemeene Politiever
ordening van Wildervank van den 13 Juli 1887; 

Overwegende dat, hoezeer aan het slot der 
memorie wordt gevraagd vernietiging van het 

vonnis, voor zooverre de req. daarbij is veroor
deeld, evenwel het ingesteld beroep is onbeperkt 
en dus mede tegen de vrijspraak gericht en dat 
de req. in zooverre behoort te worden verklaard 
niet-ontvankelijk; 

0. verder, dat den req. bij dairvaarding is ten 
laste gelegd, dat hij op den 16 Nov. 1889, des 
voormidfags omstreeks 11 nor, en op den 20•n 
dier maand des namiddags omstreeks half 5 uur, 
telkens te Stadskanaal, gemeente Wildervank met 
eene vierwielige kar, waaronder een hond was 
gespannen, buiten noodzaak en niet tot de tram-

1890. 

weg-maatschappij behoorende, over den aldaar ge
legen paardenspoorweg heeft gereden ; 

0. dat bij het bestreden vonnis het tweede ten 
laste gelegde feit wettig en overtuigend is bewezen 
verklaard, terwijl de req. van het meer ten laste 

gelegde is vrijgesproken; 
0. dat het bewezen verklaarde feit daarbij is 

geqnalificeerd als het met een voertuig niet tot de 
tramweg-maatschappij behoorende, te WilJervank 
gelegen, buiten noodzaak gebruiken van den paar
denspoorweg en daarop zijn toegepast de artt. 72 
en 8 5 van de nlgemeene politieverordening te 
Wildervank van den 13 Juli 1887; 

0 . dat tot toelichtin~ van het beroep wordt 
beweerd dat de in art. 72 bedoelde spoorweg be
hoort aan eene naamlooze vennootschap, de te 
Veendam gevestigde Eerste Groninger Tramweg
maatschappij , die concessie heeft om van den 
publieken weg, ook te Wildervank, gebruik te 
maken en daarin rails te leggen ; dat het schuiven 
van een kar over die rails is of het gebruik maken 
van de goederen van een ander , en dan, zoo het 
wederrechtelijk is, misschien aanleiding geeft tot 
eene burgerlijke actie tot schadevergoeding, of het 
opzettelijk vernielen van eenig goed van een ander, 
en dan art. 350 Strafrecht toepasselijk is; maar 
dat de gemeentelijke wetgever, door eene bepaling 
te maken, strekkende om een recht van een 
privaat persoon te beschermen, hetgeen niet valt 
binnen de bij art. 135 der gemeentewet gestelde 
grenzen, zijne bevoegdheid zoude zijn te buiten 
gegaan; 

0 . daaromtrent, dat niet blijkt dat de bepaling 
van art. 72 der gemeenteverordening, op het ge
bruik van den paardenspoorweg, zoude zijn vast
gesteld ter bescherming van een recht van een 
privaat persoon, terwijl integendeel volgens de 
eigen bewering van den req., de rails van den paar
denspoorweg zijn gelegd over den openbaren weg; 

0 . dat volgens art. 135 der gemeentewet aan 
den raad behoort het maken van de verordeningen 
die in het belang der openbare orde worden ver
eisoht, waartoe, blijkens art. 179h, dier wet, 
ook behoort de zorg voor de veiligheid der pu
blieke wegen; 

0 . dat derhalve de gemeenteraad van Wilder
vank_ door het maken eener bepaling op het ge
bruik van een voor den open baren dienst bestemden 
paardenspoorweg zijne bevoegdheid niet is te buiten 
gegaan, en het aangevoerde cassatiemiddel is on -
gegrond; 

Gezien de artt. 347 en 370 Strafvord. ; 

9 
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Verklaart den req. niet-ontvankelijk in zijn 

beroep, voor zoo verre Jat mede is gericht tegen 

de vrijspraak; 

Verwerpt overigens het bero :p en veroordeelt 

den req. in de kosten daarop gevallen. 

6 Juni 1890 ARREST van h t gerechtshof te 

Amsterdam, houdende bes 1ssing dat de maat

schappij die eene obligatieleening sluit aflos

baar op zekeren datum, v6ór di en datum niet 

mag aflossen, tenzij zij zich bij het aangaan 

der leening daartoe het recht heeft voorbe

houden. 

Het Hof enz:, 

Gehoord de conclusie van de appellante, de naam

looie vennootschap de ,Nederlandsche l:thijnspoor

wegmaatschappij " , gevestigd en kantoor houdende 

te Utrecht , bij monde van den procureur Mr. P. 

G. VAN ANROOY; 

Gehoord de conclusie van den geintimeerde Sir 

T. Moss· , wonende te Londen, bij monde van den 

procureur Mr. N . A. GAL !SCH ; 

Gezien de stukken; 

Ten aanzien der feiten : 

Overwegende dat door de app., oorspronkelijke 

ged . , in 1876 en volgende jaren is aangegaan 

eene geldleening van 500,000 pd. st. in vijf serien, 
tegen eene rede van 5 pCt. 's jaars, op de voor 

waarden, omschreven in een prospectus, in de 

Hollandsche en Engelsche t alen bekend gemaakt 

en bij extract in dorso der aan toonder l uidende 

schuldbekentenissen afgedrukt; 

dat de geint . , oorspronkelijk eischer , houder 

der bij dagvaarding gespecificeerde , op l April, 

1 Sept. en l Oct. 1888 vervallen coupons dier 

leening , betaling daarvan heeft gevorderd, waarop 

de ged., hoewel erkennende zich volgens voormeld 

prospectus te hebben verbonden de obligatien der 

gemelde leening af te lossen op 1 Jan. 1899, 
heeft geantwoord, dat zij gebruik makende van 

de be,·oegdlteid bij de wet aan den schuldenaar 

toegekend , om zijne schuld te kwijten ook r66r 
den termijn waarop hij daartoe verplicht is , inge
volge besl uit eener buitengewone vergadering harer 

aandeelhouders op 12 Nov. 1887 gebonden, al 

de niet ter conversie aangeboden obligatien dier 

leening aflosbaar heeft gesteld op 1 Maart 1888, 
op de wijze als bij prospectus bekend gemaakt, 
zoodat geene rente verder dan tot dien datum op 

die obligatien zou worden betaald; 
dat de rechtbank te Utrecht bij vonnis van 

10 Juli ll., zich met deze verwering der ged. 

niet vereenigde doch van oordeel dat zij zich het 

recht van vervroegde aflossing uitdrukkelijk had 

moeten voQrbehouden, des eischers vordering heeft 

toegewezen, aan welk vonnis de ged. tempore 

ntili is i,:ekomen in hooger beroep; 

dat partijen bij de door haar gewisselde memo

rien hebben geconcludeerd, de app. tot vernieti

ging van gemeld vonnis en niet-ontvankelijk-ver 

klaring mu den geint. in zijn gedanen eisch, 

immers en in alle gevallen tot ontzegging daar
van, - en de geint. tot bevestiging van dat von

nis, - over en weder met eisch van kosten rechtens ; 

Wat het recht betreft: 

0. dat tnsschen partijen noch over de feiten 

noch omtrent den iuhoud der ten processe over

gelegde stukken eenig verschil bestaat, doch zij 

alleen verdeeld zijn over de vraag of de app., 

niettegenstaande zij zich heeft ~erbonden de obli 

gatien van elk der vijf serien van gemelde leening 

af te lossen op den 1 Jan. 1899, tot vroegere 

aflossing bevoegd was; 

dat de app. als grieven tegen de ontkennende 

beantwoording dier n aag door het vonnis a qtto 
aanvoert: 1°. dat daarbij Je duidelijke woorden 

van art . 1306 B. W.: udat de tij dsbepaling ten 

voordeele van den schuldeischer is geschied" , wor

den verstaan alsof zij luiden: udat de tij dsbepaling 

in het belang van beide partijen ware gesteld" ; 

2°. dat de rechtbank bij de geldleening, die 

hier heeft plaats gehad, zoo wel uit den aard der 

verbintenis als uit de omstandigheden afleidt, rlat 

de t ijd van aflossing in het voordeel van den 

schnldeischer is gesteld, ofschoon de aard der 

verbintenis zulks niet medebrengt en vau geen 

omstandigheid blijkt, waaruit dit zou volgen; 
0. ad Ium; 

dat de app. teii onrechte aan de bepaling van 

art. 1306 B. W. dien zin hecht, . dat tegen het 

daarbij uitgesproken vermoeden ten voordeele van 

den schuldenaar slechts het bewijs openstaat, dat 

de tijdsbepaling ten voordeele van den schuld

eischer , niet dat die in beider voorueel gesteld is; 
dat dit niet is af te leiden, gelijk app. doet ver

staan, uit de wijziging der oorspronkelijke redactie 

van dat wetsartikel ( udat de tijdsbepaling oolc ten 
voordee'te van den sch11ldeischer is geschied") door 

weglating van het woordje uoolc", waardoor alleen 

de tegenstelling tusschen het vermoeden van voor
deel aan zijde des schuldenaars , en het gebleken 

voordeel des schuldeischers scherper en beter ge
formuleerd werd, doch het terti11m , het voordeel 

van beiden, niet werd noch kon worden buiten-
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gesloten; dat toch elke praesumtio juris nood
wendig moet wijken voor hetgeen, in strijd daar
mede , mocht blijken in werkelijkheid het geval 
te zijn geweest; dat het overigens in deze minder 
de vraag is, of de geint. zijne verordening op de be
paling van art. 1~06 B. W. kan doen steunen àan 
wel of de app. daarmede die vordering kan afweren; 

0. ad Hum: 
dàt, wat aangaat den aard der verbintenis, eene 

geldleening tegen rente ter inschi·ijving het publiek 
aangeboden, in den regel mede brengt , dat de tijd 
van aflossing als een der elementen van hare 
meerdere of mindere aannemelijkheid tot voor
deelige en zekere geldbelegging, in het belang van 
den inschrijver is te achten; 

dat, ten aanzien der omstandigheden waaronder 
de leening in geschil werd gesloten, opmerking 
verdient, dat bij art. 5 van het prospectus (be
hoorlijk geregistreerd) een recht van voorkeur tot 
deelneming geschonken werd aan de deelhebbers 
van der app. maatschappij in verhouding tot het 
getal hunner aandeelen, om eerst het door hen 
niet genomen deel der leening aan andere in
schrijvers, in verhouding tot hunne inschrijving, 
toe te kennen, waardoor de app. zelve den indruk 
wekte, dat zij eene voor de imchrijvers voor
deelige leening openstelde ; 

dat de bewoordingen waarin het tijdstip der 
aflossing op 1 Jan. 1899 is vastgesteld, zoo be
paald mogelijk luiden, onder bijvoeging, dat aan 
het tijdstip der intrekking minstens 2 maanden 
te voren zal worden herinnerd en na dit tijdstip 
geen verdere renten zijn verschuldigd op obliga
tien niet ter aflossing aangeboden, terwijl het 
Engelsche prospectus (behoorlijk geregistreerd) , na 
de bepaling der aflossing "on the 1st Jan11,ary 1899, 
with interest from the tast coupon to that date" 
nog meer nadrukkelijk elk denkbeeld van vroegere 
aflossing uitsluit door de woorden ,-no i.iterest 
subseqwmt to the 1st Janua?'y 1899 wit be paid"; 
dat alzoo moet aangenomen worden, dat de app. 
zich verbond niet vroeger dan op dien bepaalden 
tijd de leening af te lossen, met het oogmerk 
om die des te aannemelijker te maken en tot in
schrijving uit te lokken, en derhalve, dat de tijd;. 
bepaling der aflossing was in het voordeel van haren 
toekomstigen crediteur, die zich daardoor verzekerd 
mocht honden zijn· in te schrijven kapitaal tegen 
eene, ook in de jaren 1876-1879 goede ren ten 
van 5 pCt., in handen van een solieden debiteur 
voor den tnsschen de uitgifte en den aangewezen 
datum van aflossing te verloopen tijd, te beleggen ; 

dat dientengevolge het der app. niet vrijstond, 
zonder toestemming van l1aren schuldeischer, de 
aflossing te vervroegen, waartoe zij zich de be
voegdheid niet had voorbehouden, zooals zij bij 
vroegere en latere leeningen deed, en zij tereèht 
tot de door den geint, geëischte nakoming harer 
verbintenis is v ordeeld; 

Gezien de arlt. 1306 en 1::1 lJ, B. W. en 56 B. R.; 
Bevestigt het vonnis door de arrondissements

rechtbank te Utrecht den 10 Juli 1889 tusschen 
partijen gewezen ; 

Veroordeelt de app. in de kosten van het hooger 
beroep. 

14 Juni 1890. WEr, tot intrekking van bepa
lingen omtrent de zeevisscherijen. S. 95. 

Bijt. Ha.id. 2• Kamer 1889/90 , n°. 85, 1.-5 ; 
n°. 100, 1-6. 

Hand id. 1889/90, bladz. 979-986, 992-996. 
Hand. l• Kamer 1889/90, bladz. 376-378, 

401-405. 
WIJ WILLEM lil, ENZ. . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat 

het wenschelijk is tot intrekking van de artt. 8 
en 17 der wet van 21 Juni 1881 (Staatsblad 
n°. 76), ge1Vijzigd bij de wet van 7 October 1884 
(Staatsblad n°. 211), over te gaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 

De artt. 8 en 17 der wet van 21 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 76) , gewijzigd bij artt. 1 en 2 
der wet van 7 October 1884 (Staa tsbad n°. 211), 
worden ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 14den Juni 1890. 

(get .) WILLEM. 

De Min. van Waterstaat, Handel en .Nijverheid, 
(get. ) HAVELAAR . 

(Uitgeg. 20 Juni 1890.) 

20 Juni 1890. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing: dat 
ingevolge art. 2 R. 0., de rechterlijke macht 
bevoegd is tot kennisneming van geschillen 

over schuldvorderingen , onvers~hillig of de 
vordering al dan niet gegrond is op eenigen 
civielen rechtsband tnsschen partij en; dat de 
griffier der Provinciale Staten tegenover de11 
Staat aansprakelijk is voor de betaling van 
de zegelrechten van het door hem in zijne 

9* 
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betrekking, ingevolge art. 49 4°. der wet 

van 22 Frimaire an VII, gehouden repertoire; 

dat de wet van 24 J an . 18 15 (Staatsblad n°. 5) 
toepasselijkheid mist, waar het geldt vorde
ringen van den Staat zelf tegen de tot trakte
ment gerechtigden. 

De Hooge Raad enz. , 

Partijen gehoord ; 

Gezien de stukken; 

Ten aanzien van de feiten: 
Overwegende dat de eischer, stellende : 
dat hem in zijne hoedanigheid van griffier der 

Staten van Zeeland wegens jaarwedde als zoo

danig over het eerste kwartaal van 1888 eene som 

van f 747.85 toekomt van den ged. (den Staat); 
dat hem ingevolge de betaalsrol over het eerste 

kwartaal van 1888 , opgemaakt o. a. ten behoeve 
van de ambtenaren ter provinciale griffie van Zee

land, slechts f 744.10 is uitbetaald, terwijl op 
de betaalsrol was aangeteekend dat eene som van 

f 3.75 werd ingehouden ten behoeve van par

ticulieren; 
dat hij ontkent aan den ged. eenige geldsom 

verschuldigd te zijn en evenzeer de rechtmatig

heid van eenige_ korting of inhouding ten behoeve 
van particulieren; 

dat hij mitsdien nog f 3. 75 van den ged. te 
vorderen heeft, en deze, ofschoon daartoe be

hoorlijk gesommeerd, geweigerd heeft die som 
terstond, immers binnen 8 dagen, te voldoen of 
zich bereid te verklaren de daarvoor noodige 

stukken in orde te doen maken; 

den Staat der Nederlanden heeft gedagvaard 

ten einde zich te zien en hooren veroordeelen aan 

den eischer te betalen de som van /3.75 wegens 
te min uitbetaalde jaarwedde over het eerste kwar

taal van 1888 , benevens in de kosten van het 
geding; 

0., dat de ged. bi,i zijn antwoord heeft voor
opgesteld de niet-ontvankelijkheid der vorderiug , 
omdat de verplichting van den Staat tot uitbe
taling van des eischers jaarwedde niet steunt op 
eenigen civielen rechtsbaud tusschen den Staat en 
den eischer, en subsidiair de gegrondheid der 
vordering heeft betwist, uithoofde dat de Staat 
het gevorderd bedrag had ingehouden omdat de 
eischer gelijk bedrag aan den Staat verschuldigd 
was; dat toch in April 1887 door 's Rijks betaal
meester te Middelburg is betaald aan de griffie 
der Staten van Zeeland ten behoeve van den griffier 
de som van / 3. 7 5 wegens zegelrechten van het 
repertoire van den griffier; dat die zegelrechten 

zijn ten laste van den griffier, althans tegenover 

den Staat ; dat de Staat dus slechts f 747.85 -

f 3.75 = f 744.10 aan den eischer over het 
eerste kwartaal zijner wedde voor 1888 schuldig 

was , en dat bedrag aan den eischer is betaald; 
dat e ged. op deze gronden de ontrnnkelijkheid 
en . gegrondheid der ingestelde vordering tegen• 

sprekende, nog, voor zooveel noodig, bij zijne con
clusie van antwoord reconventioneel heeft gevorderd 

dat de eischer in conventie veroordeeld warde het 

bedrag van f 3. 7 5 aan hem ged . te betalen c. e. ; 
0., dat de eischer, bij repliek de ontvankelijk

heid zijner vordering verdedigende tegen de door 

den ged. aangevoerde exceptie , tot staving vau de 

gegrondheid dier vordering nader in hoofdzaak 
heeft opgemerkt, dat de inhouwng van f 3. 75 

op des eischers jaarwedde is in strijd met de wet 

van 24 Januari 1815 ( Staatsblad no. 5); 

dat de eischer voorts ontkent, dat in April 1887 
door den betaalmeester voormeld bedrag aan de 

gri.jjie ten bekoeve van den griffier is betaald , 

daar toch de zegelrechten voor het repertoire van 
den griffier aan den met de comptabiliteit be
lasten commies ter prodnciale griffie bij voorschot 
zijn betaald tloor dien commies en ten diens name 

en behoeve door Ged . Staten zijn gemandateerd 
op den betaalmeester ingevolge van Rijkswege 
geopend crewet; dat door die betaling aan den 
commies geenerlei rechtsband tusschen den ged. 

en den eischer kan zijn ontstaan; dat hieruit 

volgt dat de beweerde tegenvordering ten eenen

male wordt ontkend en betwist, en allerminst 

voor dadelijke vereffening en opeisching vatbaar 
is, zoodat compensatie ten onrechte is ingeroepen; 

dat de eischer , op deze grondeu volhardende 
bij zijne vordering, in antwoord op de reconventie 

heeft beweerd, dat de Hooge Raad, mei het oog 
op art. 250 n°. 2 B. R. onbevoegd was daarvan 
kennis te nemen, en subsidiair hare ontvankelijk

heid en gegrondheid op verschillende gronden heeft 
bestreden; 

0., dat eindelijk de ged. bij dupliek heeft ver
klaard te volharden bij de bereids door hem ge
nomen conclusiën, hoofdzakelijk op grond dat 
inwen, gelijk hij ged. beweert, de zegelrechten 
zijn ten laste van den griffier, alsdan, zelfs bij 
de voorstelling van den eischer het bedrag van 
f 3.75 door hem verschuldigd is aan den Staat, 
als betreffende eene betaling voor hem door den 
Staat gedaau, en tegen de compensatie niet kan 
worden ingeroepen, dat de schuld niet voor spoedige 
vereffening en opeisching vatbaar zou zijn; 
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Ten aanzien van het recht: 
I. Wat betreft de ontvank lijkheid der vorde

ring in conventie_: 
O. , dat, naar luid van art. 2 R. 0 . , de kennis

neming van alle geschilleil' "over schuldvorderingen" 
bij uitsluiting is opgedragen aan de rechterlijke 
macht; dat daarbij geen onderscheid wordt ge
maakt of de schuldvordering al of niet ontstaat 
uit eene zuiver privaatrechtelijke rechtsbetrekkin!l:, 
en dat het alzoo voor 's Hoogen Raads bevoegd
heid om van deze vordering kennis te nemen is 
onverschillig of de verplichting van den Staat tot 
uitbetaling van des eischers jaarwedde al of niet 

steunt op eenige civielen rechtsband tusschen den 
Staat en den eischer; 

0., dat hieruit volgt de ongegrondheid der door 
den ged. tegen den eisch in conventie opgeworpen 
exceptie; 

II. Wat betreft de gegrondheid der vorderingen 
in conventie : 

0., dat de eischer in zijne betrekking van' 
·griffier der Prov. Staten van Zeeland, krachtens 

art. 49 n°. 4 der wet van 22 Frimaire jaar VII, 
verplicht was en is te houden een repertoire, in 
in houd en vorm beantwoordende aan de voor
schriften van dat artikel, en dat hij , ingevolge 
art. 32 n°. 4 der wet van 30 October 1843 
(Staatsblad n°. 47), aansprakelijk is voor de zegel
rechten, waaraan dat repertoire, volgens art. 1 
in verband met de artt. 12 en 13 dier wet, is 
onderworpen; 

0 . alsnu, dat ten processe als tnsschen partijen 
erkend vaststaat: 

dat door den commies ter provinciale griffie in 
Zeeland, belast met de comptabiliteit, onder dag
teekening 5 April 1887 is opgemaakt eene decla
ratie wegens ten dienste van het Prov. bestuur 
in Zeeland bij voorschot gedane betalingen voor 
kleine uitgaven in het eerste kwartaal 1887 ten 
bedrage van f 215.23, welke declaratie, krachtens 
mandaat van Ged. Staten in Zeeland van 8 April 
1887, door den Rijksbetaalmeester te Middelburg 
tot het volle daarin uitgedrukte bedrag is voldaan; 

dat op deze declaratie was gebracht een post 
van f 1!.75 voor zegelkosten van 5 vellen voor 
het repertoire van den griffier; 

dat echter door de Algemeeue Rekenkamer 
deze post niet in uitgaaf is opgenomen, omdat de 
ze~elkosten vau het repertoire moeten worden ge
dragen door den griffier ; 

dat nadat deze in gebreke was gebleven, over
eenkomstig de uitnoodiging van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken, voormeld bedrag in 's lands 

kas terug te storten bij den betaalmeester, dit is 
ingehouden bij de uitbetaling van zijne jaarwedde 
door den Staat over het eerste kwartaal vau 1888; 

0., dat de beslissing van dit geding afhanke
lijk is van het antwoord, te geven op de vraag, 
of deze inhouding rechtmatig was ; 

0. dienaangaande, dat blijkens het vooraf over

wogene, de eischer tegenover den Staat aansprake
lijk was voor de betaling van de zegelrechten van 

het door hem in zijne betrekking gehouden reper
toire; dat alzoo de zegelkosten voor dat repertoire 
ten onrechte ten laste van den Staat zijn gebracht 

op voormelde declaratie, en on verschuldigd uit 
's lands kas ten behoeve van den eischer zijn te 
goed gedaan; 

dat mitsdien de eischer was verplicht die on
verschuldigd te zijnen behoeve uit 's lands kas te 
goed gedane kosten daarin terug te storten , en 
de Staat uit kracht v~u art . 1395 in verband 
met artt. 1461, 1462 en 1463 l• lid B . W. ge
rechtigd die kosten ten bedrage van f 3. 75 in 
te houden op des eischers jaarwedde, gelijk is 
geschied bij de uitbetaling van het eerste kwartaal 
dier wedde over 1888, zij het Jan ook onder de 
min juiste benaming van "inhouding voor parti
culieren." 

0 . dat de rechtmatigheid dier inhouding door 
den eischer nog is betwist op grond eensdeels, 
dat zij zoude zijn in strijd met de wet van 24 Jan. 
1815 (Staatsbtad n°. 5), anderdeels dat de tegen
vordering van den Staat allerminst voor eene 
dadelijke vereffening en opeisching vatbaar is , 
zoodat compensat ie ten onrechte is ingeroepen; 

dat echter deze beide beweringen zijn ongegrond, 
de eerste omdat de genoemde wet, als alleen 
betreffende het leggen van armsten door en het 
vragen van kortingen ten behoeve van derden op 
traktemenfen, solàijen en pensioenen, buiten toe
passing blijft waar het geldt vorderingen van den 
Staat zelf tegen de tot traktement gerechtigden ; de 
tweede, vermits het bedrag en de opeischbaarheid 
der tegenvordering geen onderwerp van geschil 
uitmaken t.usschen partijen, terwijl het vereischte 
van dadelijke vereffenbaarheid aan àie vor&ering 
niet wordt ontnomen door de in dit geding aan 
's rechters oordeel onderworpen en ten nadeele 
des ei schers besliste rechtsvraag, of zij steun vindt 
in de wet; 

III. Wat betreft de vordering in reconventie: 
0., dat deze alleen is ingesteld, "voor zooveel 

noodig", dat is alleen subsidiair voor het geval 
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dat des gedaagden beroep op compensatie niet 
aannemelijk mo<Jht worden geacht , zoodat nu dit 

• wel het geval is, tot onderzoek en beslissing der 
reconventie geen aanleiding bestaat; 

Recht doende: 

Verwerpt de door den ged. voorgestelde exceptie 
van niet-ontvankelijkheid; 

Ontzegt den eischer zijne vordering, en ver
oordeelt hem in de kosten van het rechtsgeding. 

26 J 11,ni 1890. BESLUIT, houdende bepaling van 
het bedrag der belooning van geëxamineerde 
veeartsen, bij het uitoefenen der functie van 
districts-veearts of plaatsvervanger. 

W1J WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken vau 21 Juni 1890, n°. 1597, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de artt . 14, 16, 17 , 19, 21 en 25 
der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), 
de artt. 1 en 7 der wet van 2 Juni 1875 (Staats
hlad n°. 94) en de artt. 2 en 5 der wet van 
5 Juni 1875 (Staatsblad n°. 110); . 

Hebben goedgevonden en verslaan : 
het bedrag der belooning voor de geëxamineerde 

veeartsen te bepalen op drie gulden (/ 3) voor 
eiken dag, waarop zij bij afwczigheiil van den 
districtsveearts of van een districtsveearts-plaats
vervanger diens taak waarnemen of sedert l Ja
nuari 1890 hebben waargenomen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
wordt f!ezonJen aan de Algemeene R~kenkamer. 

Het Loo, den 26 Juni 1890. 
(get .) WILLEM. 

De Minister van Binnenla11dsche Zaken, 
(get.) Dt: SAVORNIN LOHMAN. 

28 Juni 1890. BESLUIT, tot bekrachti[!ing van 
overeenkomsten met de gemeente Amsterdam 
nopens de afächaffing der kanaal- en haven
gelden op het Noordzeekanaal en de over
dracht van het Entrepi\tdok te Amsterdam, 

en met de ~emeenten Zaandam en Westzaan 
nópens de afschaffing der evengenoemde kanaal
en havengelden. S 96. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1889/90, n°. 106, 1-11 
Hand. id. 1889/90, bladz. 1311-1322. 
Hand. l • Kamer 1889/90, bladz. 432-435. 
WIJ WILLEM III, ENZ •••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

eenige bepalingen van met de gemeenten Àmster-

dam, Zaandam en Westzaa" onder dagteekenin~ 
van 6/30, 6/10, 6/9 December 1889 gesloten 
overeenkomsten nopens de afschaffing der kanaal

en havengelden op het Noordzeekanaal en, voor 
zooveel eerstgenoemde gemeente betreft, mede 

nopens de exploitatie en de overdracht van het 
Eutrepotdok te Amsterdam, bij de wet behooren 
bekrachtigd te worden; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. De. artikelen 1, 2, 3 en 7 van de in 

afschrift nevens deze wet gevoegde overeenkomst 
op 6/30 December 1889 aan[!egaan tnsschen Onzen 
Minister van Financiën en de gemeente Amsterdam, 
en de artikelen 1, 2 en 4 van de in afschrift 
nevens deze wet gevoegde overnenkomsten, respec
tievelijk op 6/10 December 1889 en op 6/9 De
cember 1889 aangegaan tusschen Onzen Minister 
van Financiën en de gemeenten Zaandam en West
zaan , worden bekrachtigd, en wel , voor zooveel . 
de artikelen 2 en 3 der eerstgenoemde overeen
komst betreft, met afwijking van het bepaalde bij 
art. lä56 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Deze wet verbindt met den dag harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 28sten Juni 1890. 

(get .) W I L LE M. 

De Minister van Financiën, 
(get.) GOD IN DE BEAU FORT. 

(Uitgeg. 30 Juni l 890.) 

AFSCHRIFT. 

'l'nsechen qen Minister van Financiën, tot het 
aangaan dezer overeenkomst door deu Koning ge
machtigd en als zoodanig den Staat vertegenwoor

digende, ter eenre, en 
Burgemeester en wethouders van Amsterdam , 

daartoe gemachtigd bij besluit van den raad dier 
gemeente dd. 18 September 1889, en als zooda
nig de gemeente Amsterdam vertegenwoordigende, 
ter andere zijde; 

is , onder voorbehoud van bekrachtiging , voor 
zooveel noodig, bij de wet, het navolgende over
eengekomen : 

Àrt. 1. De heffing v"n kanaal- en havengelden 
op het Noordzeekanaal , voor zoover die van 
Staatswe!!e geschiedt, is en blijft afgeschaft van 
den dag waarop deze ornreenkomst iu werking 
treedt, voor schepen, welke bestemd zijn voor of 
komen van Amsterdam. 

Árt. 2. De Staat verkoopt aan de gemeente 
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Amsterdam de terreinen met de daarop staande 
gebouwen enz. omschreven in den aan deze over

eenkomst gebechten staat , uitmakende het Amster
damsch .Entrep6tdok , voor eene som van twee en 
een ltatf millioen gulden (f 2,500,000) onder de 

volgende voorwaarden : 

a. De koopprijs wordt betaald en het verkochte 
wordt in eigendom overgedragen op den dag waarop 
deze overeenkomst in werking treedt. 

b. De Staat heeft tot en met 31 December 1899 

de bevoegdheid - mits zich daaromtrent 2 jaren 

te voren verklarende - om dat gedeG!te van het 
verkochte hetwelk gelegen is ten oosten van de 

Entrepotdoksluis en op de aan deze overeenkomst 
gehechte kaart met eene roode arceering is aan

gegeven , terug te koopen tegen een prijs van 
/ 17 .50 per vierkauten meter, zoo bebouwd als 

onbebouwd, zoo grond als water, dan wel om dat 
gedeelte van de gemeente te huren voor den tijd 
van ten hoogste 30 jaren, tegen eene jaarlijksche 
huursom van f 0. 70 per vierkanten meter, zoo 
bebouwd als onbebouwd, zoo grond als water. 

De in de vorige alinea bedoelde verklaring zal 

niet dan bij of na de openstelling van het Mer
wede-kanaal kunnen worden afgelegd. 

Indien de Staat van de in de eerste alinea be

doelde bevoegdheid gebruik maakt, zal op het 
daartoe door de gemeente te kennen gegeven ver
langen, ten behoeve van eene te maken spoorweg
verbinding met het aan de gemeente verblijvende 

gedeelte van het Entrep6tdok, van het door den 
Staat te koopen of te huren terrein, een strook 

grond ter breedte van ongeveer 17 meter gren
zende aan de Hoogte van den Katlijk, ter be

schikking van de gemeente Amsterdam gelaten 
worden. Over die strook worden door de gemeente 

een drietal overwegen naar de Hoogie van den 
Katlijk toegestaan, op welke overwegen spoorweg
wagens · nimmer in stilstand mogen verkeeren. 

Indien de Staat h unrt, is hij verplicht het 
gehuurde te onderhouden en bl\jft gedurende de 

eerste tien jaren der huurovereenkomst bevoegd, 
het gehuurde tegen den hierboven genoemden prijs 
te koopen, mits hij het voornemen daartoe ten 

minste één jaar te voren aan de gemeente mededeelt. 
' !~geval de Staat koopt, verbindt hij zich het 

noordelijk deel vau het door hem gekocht gedeelte 
van het dok, ter breedte van 30 meter gemeten 
op 0.50 meter + A.P., op de bij deze overeen
komst !(evoegde kaart met dubbele roode kruis
arceeringen aangeduid, zonder vergunning van de 
gemeente niet te dempen , doch voor de scheep-

vaart beschikbaar te laten en als gracht te onder

houden met den bodem niet hooger dan 3,50 meter 
+ A P. De Staat heeft het recht over die gracht 
één of meer bruggen te bouwen, elk met een be

weegbaar vak , breed ten minste 8 M. 
De Staat vrijwaart de gemeente, bij den in 

dezen bedoelden terugkoop of huur, voor alle 
aanspraken, die de Nederlandsche Rhijnspoorweg

maatschappij mocht doen gelden op grond van de 

overeenkomsten, welke den 26sten November 1847 

en 24sten November 185 7 tusschen de directie 
van het Amsterdam sch Entrep6tdok en haar zijn 
gesloten, 

c. De tegenwoordige bestemming van het Entre
p6tdok wordt niet veranderd zoolang geen nienw 

algemeen handels-entrep6t als bedoeld in art. 3 

in exploitatie is gebracht. Geen nieuw recht van 
algemeen handels-entrep6t te Amsterdam zal wor
den verleend dan in overleg met het bestuur dier 
gemeente. 

Àrt. 3. Indien vóór 1°, Januari 1900 geen nieuw 
algemeen handels-entrep6t ten behoeve van den 
handel van Amsterdam gesticht is , zal de Staat -

gedurende zes maanden na het verstrijken van 
dien termijn - bevoegd zijn het ingevolge art. 2 

aan de gemeente verkochte Amsterdamsch Eutre

potdok, in den staat waarin het zich alsdan zal 
bevinden, terug te nemen, tegen betaling aan de 
gemeente van een bedrag van een en een kalf mit
lioen g"lden (f 1,500,000) ; 

verminderd met de som, die de gemeente even

tueel reeds mocht ontvan~en hebben , indien de 
Staat gebruik heeft gemaakt van zijne bevoegd

heid tot gedeeltelijken terngkoop overeenkomstig 
het gestelde in art. 2 snb letter b; en 

vermeerderd met de - door den Staat goed
gekeurde uitgaven, die de gemeente voor de ver
nieuwing of de verbetering rnn een gedeelte der 

inrichting te haren laste heeft genomen, 
Indien de Staat verklaart van de bevoegdheid, 

bedoeld in de vorige alinea , gebruik te zullen 

maken, kan de gemeente zich van hare verbin
tenis tot leverin~ van het Amsterdamsch Enlre
potdok ontslaan door betaling van een bedrag van 
een millioen gztlden (f 1,000,000), binnen den 

tijd van drie maanden, nadat de bedoelde verkla
ring door de gemeente zal zijn ontvangen, 

Àrt. 4. Bij eventueelen terugkoop door den Staat 
van het Amsterdamsch Eutrepotdok overeenkomstig 
het bepaalde· in art. ll, 1 ste alinea, zullen de nog 

loopende overeenkomsten worden gestand gedaan. 
Àrt. 5. De gemeente verbindt zich de overeen-
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komsten met de ederlandsche Rhijnspoorweg

ruaatschappij, waarbij aan die maatschappij voor 
den aanleg van den zijtak naar het Amsterdamsch 

Entrepötdok tot 31 December 1898 gemeente

gronden zijn verhuurd zooals die overeenkomsten 

laatstelijk zijn geregeld bij de akte van 17/18 Juli 

1878, tot aan gemeld tijdstip gestand te doen, 
indien de exploitatie van den Nederlandschen Rhijn

spoorweg aan eene andere maatschappij dan de 
tegenwoordige mocht worden opgedragen. 

Evenzoo verbindt zich de gemeente, indien dit 
mocht worden verlangd, tegenover die andere 

maatschappij de overeenkomst gestand te doen bij 

akten van 23 Augustus 1880 en 26/27 Mei 1885 
met de ederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij 
ten opzichte der exploitatie van de steigers aan 
den Westerdoksdijk aangegaan tot denzelfden tijd 

en onder dezelfde voorwaarden als bij die akten 
is bepaald. 

Àrt. 6. Deze overeenkomst treedt in werking 
op den lsten Juli 1890 of op een vroegeren 

tusschen den Minister van Financiën met burge
meester en wethouders overeen te komen dag , 

indien de wet , waarbij zij is goedgekeurd , v6ór 
1 April 1890 wordt uitgevaardigd. 

Art. 7. Deze overeenkomst en alle akten, die 

daaruit zullen voortvloeien, worden tegen een vast 
recht van f 1.20 geregistreerd. 

Geteekend in duplo. 

's Gravenhage, den 6den December 1889. 
De Minister van Financiën , 

(get.) GOD [N Dll BEAUFORT. 

Amsterdam , den 30sten December 1889 . 

Burgemeest~- en Wethouders van Amsterdam, 
(get .) VAN TIENHOVEN. 

(get.) 
De Secretaris, 

LE JOLLE. 

Geregistreerd te 's Gravenhage den tweeden Ja
nuari 1800 negentig, deel 116, folio 166 verso , 
vak 6, vier bladen, geen renvooi_ Ontvangen voor 
recht een gulden twinti!( cent (/ 1.20). 

(.get.) 
De Otitvanger g. a. , 

W_ C. DE MAN . 

Voor gelijkluidend afschrift, 
.De Seci·. - Gen. van het Aiinisterie van Financ-iën, 

(get.) F. V. RANDWIJCK, l. S.-0. 

AFSCHRIFT . 

Tusschen den Minister van Financiën, tot het 
aangaan dezer overeenkomst door den Koning ge
machtigd en als zoodanig den Staat vertegenwoor
.digende, ter eenre - en 

Burgemeester en wetho11ders van Zaandam , 
daartoe gemachtigd bti besluit van den raad dier 
gemeente dd. 1 October 1889 en als zoodanig J.e 
gemeente Zaandam vertegenwoordigende, ter andere 
zijde , 

is, onder voorbehoud van bekrachtigi~g , voor 
zooveel noodig, bij de wet, het navolgende over

eengekomen : 
Àrt. l. Ile heffing van kanaal- en havengelden 

op het Noordzeekanaal voor zoo ver die van Staats
wege geschiedt, is en blijft afgeschaft van den 

dag waarop deze overeenkomst in werking treedt, 

voor ichepen , welke bestemd zijn voor of komen 
van z"aandam. 

Art. 2. Op Jen dag , waarop deze overeenkomst 
in werking treedt, betaalt de gemeente Zaandam 
ter zake van de afschaffing der in artikel 1 be
doelde kanaal- en havengelden, a~n den Staat der 

ederlanden eene som van acltt en negentig duizend 
gulden (/ 98,000). 

Àrt. 3. Deze overeenkomst treedt in werking 
op 1 Juli 1890 of op een vroegeren tusschen den 
Minister van Financiën met burgemeester en wet
houders overeen te komen dag, indien de wet, 
waarbij ze is goedgekeurd, v6ór I April 1890 

wordt nitgevaardigd. 

Árt . 4. Deze overeenkomst wordt tegen een 

vast recht van / 1.20 geregistreerd. 
Geteekend in duplo. 

's Gravenhage, den 6den December 1889. 

De Minister vati Financiëti, 
(glit.) GODIN DE BEAUFORT. 

Zaandam, den lûden December 1889. 
Burgemeester en TfTetltouders van Zaandam, 

(get .) VERSTEEG, Bur9emeester_ 
DE VE!JE, Secretaris_ 

Geregistreerd te 's Gravenhage, den drie en 

twintigsten December l 800 negen en tachtig, 
deel 116 , folio 15 6 recto, vak 1, een blad, geen 
renvooi. Ontvan~en voor recht een gulden twin
tig cent (/ 1.20). 

(get.) 
De Ontvan,ger g. a., 

W. C. DE MAN. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secr.-Gen. van het Ministerie van Financièn, 

(get.) F. v. RANDWIJK , Z. S.- G_ 

AFSCHRIFT 

Tusschen den Minister van Financiën, tot het 
aangaan dezer overeenkomst door den Koning ge

machtigd en als zoodanig den Staat ver tegenwoor
digende, ter eenre , en 
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Bnrgèmeester en wethouders van Westzaan , 
daartoe gemachtigd bij besluit van den raad dier 

gemeente, dd. 3 September 1889 en als zoodanig 

de gemeente Westzaan vertegenwoordigende , ter 
andere zijde , 

is, onder voorbehoud van bekrachtiging , voor 

zooveel noodig , bij de wet, het navolgende over 
eengekomen : 

Àrt. 1. De heffing van kanaal- en havengelden 

op het Noordzeekanaal, voor zoover die van Staats

wege geschiedt , is en blijft afgeschaft van den dag 

waarop deze over eenkomst in werking treeilt, voor 

schepen, welke bestemd zijn voor of komen van 
Westzaan. 

Àrt. 2. Op den dag waarop deze overeenkomst 
in werking treedt, betaalt de gemeente Westzaan, 
ter zake van de afschaffing der in artikel 1 be

doelde kanaal - en havengelden, aan den Staat der 
Nederlanden, eene som van twee duizend gulden 
(/ 2000). 

Àrt. il. Deze overeenkomst treedt in werkinir 

op 1 J nli 1890 , of op een vroegeren tusschen 
den Minister van Financiën met bnri.emeester en 

wethouders overeen te komen dag , indien · de wet, 

waar hij ze is goedgekeurd, vóór 1 April 1890 
wordt uitgevaardigd. 

Àrt. 4. Ueze overeenkomst wordt tegen een 
vast recht van f 1.20 geregistreerd. 

Geteekend in duplo. 

's Gravenhage, den 6den December 1889 . 

De Minister van Financiën, 
(get.) GODIN DE BEAUFORT. 

Westzaan, den 9deu December 1889. 

Burgemeester en Wethouders van Westzaan , 
(!Jet .) STKENilEHG. 

De Secretaris . 
(get. ) A. J. WEYTLANDT. 

In duplo geregistreerd te Zaandam , den 1 Oden 

Decmber 1800 negen en tachtig, deel 48, folio 23 
recto, vak 2, een blad , geen renvooi. Ontvangen 
voor r echt een gulden twintig cent (/ 1 20). 

De Ontvanger , (get.) MENSINO. 
Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secr.-Gen. van het Ministerie van Financiën, 
(get.) F. v. RANDWIJCK, l. S.-G. 

29 Juni 1890. BESLUIT , tot vaststelling der 
regelen voor de Rij ksnormaallessen , bedoeld 
in art. 12 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs , laatstelijk gewijzigd bij die 
van 8 December 1889 (Staatsblad n•. 175). 

s. 97. 

WIJ WILLEM III, llNz. 

Op de voorJracht van Onzen Mi nister van 

Binnenlandsche Zaken, van 26 Maart 1890 , 
n•. 562 ' , afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat volgens art. 12 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs , laatstelijk ge
wijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad 
n°. 175) , de inrichting der Rijksnormaallessen 
tot opleiding van onderwij zers en onderwijzeressen 

bij algemeenen maatregel van bestuur moet worden 
geregeld; 

Oen Raad van State gehoord (advies van den 
22 April 1890, n•. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, van 25 Juni 1890 , n• . 2203, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. vast te stellen de Regelen voor de Rijks

normaallessen ter opleiding van onderwijzers en 

onderwijzeressen, zooals die bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

2°. te bepalen, dat de snb l O bedoelde regelen 
van 1 September 1890 af van kracht zullen zijn . 

Onze Minister van Hinnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit , dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezouden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 29sten 
(get.) 

Jnni l 890 

WILLEM. 

De Minister van B innenlandsche Zaken , 
(get .) Dll SAVORNIN LOHMAN. 

( Uitgeg . 10 Jrtli 1890). 

R EGE LE N voor de RijksnormaaUessen 
ter opleiding van onderwijzers en onder
wijzeresse11. 

§ 1. Al,gemeene bepalingen. 

Art. 1. Van Rijkswege worden normaallessen 

geireven voor de opleidinl( vau onderwijzers en 
onderwij zeressen. 

2 . De cursus der normaallessen is vierjarig; 
in vier klassen, elk van één jaar, verdeeld. 

Het schooljaar loopt van 1 1'pril tot 31 Maart. 
Zoo noodig wordt aan de normaalinrichting 

eene voorbereidende klasse toegevoegd. 

3 . De normaallessen zijn in twee rangen ver
deeld, volgens aanwijzing door Onzen Millister 
van Binnenlandsche Zaken. 

Aan die van den tweeden rang wordt, op den 
voet van de bij deze regelen behoorende tabel 

• 
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der lesuren B, onderwijs gegeven in de vakken 
vermeld in art. 2 der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zooals dat artikel luidt na 
de daarin bij de wet van 8 December 1889 

(Staatsblad n°. 175) gebrachte wijzigingen onder 
a-j; waar vrouwelijke kweekelingen de lessen 

volgen tevens onder k; bovendien in de beginselen 

van onderwijs en opvoeding. 

Aan die van den eersten rang op den voet 
van de tabel der lesuren A in dezelfde vakken 

en bovendien in dat vermeld onder p en in eene 

der drie levende talen in dat artikel genoemd . 
Onze voornoemde Minister bepaalt in hoeverre 

voor elke normaalinrichting afzonderlijk wijziging 

in de lesuren kan worden toegestaan. 
4. Waar in deze regelen van onderwijzers 

gesproken wordt, zijn onderwijzeressen hieronder 

begrepen. 
5. Tijd en dnur der vacantiën worden, onder 

goedkeuring van den districts-schoolopziener, be

paald door den directe,1r. Gezamenlijk dnren 

de vacantiën , behoudens vergunninir van Onzen 
voornoemden Minister, niet langer dan zes weken 

in het jaar. 

§ 2. Van den directeur en de onderwijzers. 

6. lle onderwijzers worden op voordracht van 

den districts-schoolopziener, den arrondissements

schoolopziener gehoord, door Onzen voornoemden 

Minister benoemd , geschorst en ontslairen. 
Zij genieten eene jaarlijksche Rijkstoelage, 

waarvan het bedrag door Onzen voornoemilen 

Minister worrlt vastgesteld. 
7. Een van de onderwij zers wordt, op de wijze 

in artikel 6 alinea l bedoeld, tot directeur benoemd. 

Hij zorgt ilat de lessen geregeld naar de voor

schriften gegeven worden en is met het beheer 

belast, onder toezicht van den districts-school
opziener, wien de arrondissements-schoolopziener 

daarbij zijne medewerking verleent. 
De directeur zorgt in overleg met den arron

ili ssements-schoolopziener, dat de kweekelîngen der 
laatste twee jaren zooveel mogelijk gelegenheid 
hebben zich, met in11ehtneming van de voorschriften 
van artikel 8 der wet van 17 Augustus 1S78 
(Staatsblad n°. 127), zooals dat artikel luidt na 
de daarin bij de wet van 8 December 1889 (Staats
blad n°. 175) gebrachte wijzigingen, in het onder
wijzen te oefenen. 

Onze voornoemde Minister wijst, op voordracht 
van den districts-schoolopziener, den onderwijzer 

• 

aan die, bij afwezigheid of ontstentenis van den 
directeur, dezen vervangt. 

8. De directeur geeft aan den inspecteur, den 

districts- en den arrond.issements-schoolopziener alle 
verlangde inlichtingen, de normaallessen betref

fende, en aan den districts-schoolopziener on

middellijk kennis van alles wat voorziening vereischt. 

9. De directeur houdt een register in triplo, 

waarin bij het einde van elk kwartaal eene be
oordeeling der kweekelingen ten opzichte van ge
drag, vlijt en vorderingen bij de verschillende 

lessen gedurende dat tijdperk in cijfers wordt 
aangeteekend. Eén dezer registers is voor den 

districts-, één voor den arrondissements-school

opziener bestemd. V ó6r het einde van ieder 
kwartaal zenden deze hun register ter invulling 

aan den directeur. 
De registers worden .-an Rijkswege verstrekt. 
10. V 6ór 15 April van elk jaar zendt de direc

teur aan den inspecteur een beredeneerd verslag 
omtrent den toestand der normaalinrichting ge

durende het afgeloopen schooljaar en geeft daar

van afschrift aan den districts - en aan den arron

Jissements-schoolopziener. 
11. De directeur zorgt, indien daartoe zijne 

tnsscheukomst ingeroepen wordt, voor eene goede 

huisvesting en verpleging der kweekelingen Hij 

houdt toezicht op de kosthuizen en op het gedrag 

der kweekelingen , zoo in als buiten de lessen. 
De onderwijzers zijn den directeur in het toe

zicht op de kweekelingen behulpzaam. 
12. De onderwijzers volgen bij het onderwijs 

de voorschriften van den directeur. Zij verzuimen 
of verzetten geen lessen dan met zijne toestemming. 
In geval van ziekte geven zij hem daarvan kennis. 

Voor afwezigheid gedurende één tot drie les

dagen behoeft een onderwijzer de toestemming van 

deu directeur; voor afwezigheid gedurende vier 

tot zes lesdagen die van den districts-schoolop
ziener; voor langere afwezigheid die van Onzen 

voornoemrlen Minister. De directeur behoeft voor 
afwezigheid gedurende één tot zes dagen de toe
stemmiug van den districts-schooloJiziener; voor 
l angere afwezigheid die van Onzen voornoemden 
Minister. 

In geval van ziekte geeft hij daarvan kennis 
aan den districts-schoolopziener. 

13. Gedurende afwezigheid of ontstentenis van 
een onderwijzer nemen de overigen , volgens aan

wij zing van den directeur, zooveel mogelijk de 
lessen waar. 

14. Eene vergadering van directeur en onder-
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wijzers heeft ten minste eenmaal 's jaars plaats 

en verder zoo dikwijls de directeur die noodig 
acht, of hij daartoe van ten minste twee onder

wijzers een met redenen omkleed schriftelijk ver

zoek ontvangt. 

In het laatste geval wordt de vergadering be

legd binnen acht dag~n nadat het verzoek is 

ingekomen. Van deze vergaderingen wordt tijdig 

kennis gegeven aan den districts- en aan den 
arrondissemeuts-schoolopziener, met vermelding der 

zaken die te behandelen zijn. 
De vergadering van directeur en onderwijzers 

benoemt bij den aanvang van het schooljaar een 

der leden tot secretaris gedurende dat tijdperk. 
15. Jaarlijks in de maand J anuari wordt in 

eene vergadering van directeur en onderwijzers 

het programma iler lessen voor het volgende 
schooljaar opgemaakt en vóór 1 Februari door den 
directeur in duplo aan den districts-schoolopziener 

gezonden, die het, vergezeld van zijne op- of 

aanmerkingen, vóór 15 Februari aan de goed
keuring van Onzen voornoemden Minister onder

wer1it. 
Dit programma vermeldt het aantal uren weke

lijks voor elk vak bestemd, de namen van de 
onderwijzers die de lessen geven, de te gebruiken 

boeken en den omvang van het onderwijs in de 

verschillende vakken in elke klasse. 

De directeur zendt aan den districts- en aan 

den arrondissements-schoolopziener ieder e.en af
schrift van het goedgekeurde programma. 

16. De directeur is belast met de zorg voor 
de bibliotheek en de leermiddelen; hij maakt daar

van een catalogus en houdt die · geregeld bij . 

Geen aankoopen of bestellingen geschieden dan 
met voorkennis van den districts-schoolopziener. 

§ 3. Van de kweekelingen. 

17. Jaarlijks vóór 1 Maart wordt door den 

directeur, na oproeping in een of meer dagbladen, 
de gelegenheid tot inschrijving van nieuwe kweeke
lingen opengesteld. 

18. Wie tot de normaallessen wenscht toege
laten te worden , moet op 1 April den leeftijd 
van 14 jaar; voor de voorbereidende klasse den 
leeftijd van 12 jaar bereikt hebben. 

Hij legt over: 
1°. zijne geboorte-akte; 
2•. een of meer getuigschriften, waaronder, 

zoo hij bij eene lagere school werkzaam is ge
weest, een getuigschrift van het hoofd dier school; 

3°. eene verklaring van ouders of voogden, dat 
zij voornemens zijn hem voor het onderwijs te 

bestemmen. 

19. Op een door den districts-schoolopziener, 

in overleg met den directeur te bepalen dag, 

leggen de ingeschrevenen een examen af ten blijke 
dat zij het onderwijs met vrucht kunnen volgen. 

Dit examen bepaalt zich tot de vakken a-i van 
art. 2 der wet van 17 Augustus 1878 (Staats

blad n•. 127), zooals dat artikel luidt na de 
daarin bij de wet van 8 December 1889 (Staats
olad n•. l 7ó) gebracht~ wijzigingen, en wordt ten 
overstaan van den districts-schoolopziener door 

directeur en onderwijzers afgenomen. 
Zij besluiten bij vohtrekte meerderheid wie als 

kweekeling zullen worden toegelaten. Staking van 
stemmen verhindert de toelating. 

20. De toelating geschiedt in den regel bij het 
begin van den cursus. 

Iudien tusschentijds kweekelingen zich aanmelden, 

beslist de districts-schoolopziener, op voorstel van 
den directeur, of er redenen bestaan om, na af

gelegd examen, van dien regel af te wijken. 
21 . Zij die, zonder hei onderwijs aan <le normaal

inrichting te hebben bijgewoond , tot eene der 
hoogere klassen wenschen te worden toegelaten, 

leggen een examen af ten blijke dat zij in staat 

zijn het onderwijs in die klasse met vrucht te 

volgen. 

De bepalingen va':1 de artikelen 19 en 20 zijn 
ook op dit examen van toepassing. 

22. J aarlijks, bij het einde van den cursus, 
wordt in eene vergadering van directeur en onder

wijzers bepaald welke kweekelingen tot eene hoogere 
klasse zullen overgaan. Het besluit wordt bij 

volstrekte meerderheid van stemmen genomen. 
Staking van stemmen verhindert den overgang. 

23. Aan kweekelingen der Rijksnormaallessen 
kan in bijzondere gevallen door Onzen voornoemden 

Minister een jaarlijksche Rijkstoelage worden ver
leend , tot een door hem te bepalen bedrag. Boeken 

en leermiddelen kunnen hun kosteloos verstrekt 
worden. 

24. Gevallen van ziekte uitgezonderd, mogen 
de kweekelingen, zonder toestemming van den 
directeur, geen lessen verznimen . Vau elke ver
hindering wcgeus ziekte wordt hem zoo spoedig 
mogel ijk kennis gegeven. Een attest van den ge
neesheer moet wordeu overgelegd, inJien de ziekte 
langer dan tien dagen duurt. 

25. Hun die zich schuldig maken aan onbetame
lijk gedrag, gebrek aan ijver, herhaald plicht\·erzuim, 
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kan het bijwonen der lessen voor ten hoogste 
veertien dagen door den directeur worden ontzegd. 

Acht de directeur of een van de onderwijzers ver

wijdering voor langeren tijd of voor altijd nood
zakelijk, dan wordt zoodanig voorstel in eene 

vergadering van directeur en onderwijzers behandeld 
en daarop een besluit genomen. 

Dit met redenen te omkleeden besluit wordt 

door den directeur aan den districts-schoolopziener 

ter goedkeuring gezonden. 
Eerst nadat deze verleend is kan het uitvoering 

erlangen. 
Moet een kweekeling, die in het genot eener 

Rijkstoelage is, voor altijd verwijderd worden , 
dan wordt het besluit der vergadering door den 

districts-schoolopziener, vergezeld van zijn advies, 

aan de goedkeuring van Ozen voornoemden Mi

nister onderworpen. 

§ 4. Van ket toezicht. 

26. Met het toezicht over de Rijksnormaal
lessen is de districts-schoolopziener belast , tot 
wiens ambt.gebied de inrichtingen behooren. 

27. De inspecteur roept eenmaal 's jaars de 

districts-schoolopzieners binnen den kring zij ner 

inspectie bijeen, ter bespreking van de belangen 

der Rijksnormaallessen in hun ambtsgebied. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1890, 
n°. 16 (Staatsblad n°. 97). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

T .A. BEL .A., bedoeld in artikel 3 der R,egelen, behoorende bij het Koninklijk · 

besluit van 29 Juni 1890, n°. 16 (Staatsblad n°. 97). 

Eerste Tweede Derde Vierde Geheel 
VAK KEN. klasse. klasse. klasse. klasse. getal 

lesuren. 

N ederlandsche taal, lezen en schrijven 4 4 3 3 14 

Vaderlandsche geschiedenis 1 1 2 2 6 

Aardrijkskunde . 2 2 1 1 6 

Rekenkunde . 2 2 2 2 8 

Kennis der natuur. 2 1 2 2 2 6 

1 
_,___ 

Zang 1 1 l 1 1 2 

Handteekenen ----- -----2 1 2 2 

1 

2 4 

Gymnastiek . 1 1 1 1 1 3 

Nuttige haudwerken voor meisjes . -----2 2 2 I 2 4 

Fransche taal 2 2 2 

1 

2 6 

Wiskunde 2 2 2 6 
Paedagogiek . 2 2 4 

--8----7 -- ---
Getal uren 11 rn 15 15 69 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken , 

{get.) DE SAVORNIN LOHMAN. 
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TABEL B, óedoelq, in artikel 3 der Regelen, óehoorende óij het Koninklijk 
besluit van 29 Juni 18901 n°. 16 (Staatsólad n°. 97). 

.l!lerste Tweede Derde Vierde Geheel 
VAKKEN. klasse. klasse. klasse. klasse. getal 

lesuren. 

N ederlandsche taal, leien en schrijven ·1· 3 3 14 

Vaderlandsche geschiedenis 1 1 2 2 6 

Aardrijkskunde . 2 2 1 6 

Rekenkunde . 2 2 2 2 8 

Kennis der natuur. 2 1 2 2 2 6 

Zang. 11 1 iT 1 2 - -Handteekenen 2 1 2 2 1 2 4 - 11 Gymnastiek . 1 - 1 1 2 - -Nuttige handwerken voor meisjes. 2 2 2 

1 

2 4 

Paedagogiek. 2 2 4 
--8-- --6 -- ---

Getal uren 9 9 12 12 56 

Mij bekend , 

De Minister van B innenlandscke Zaken, (get.) DE S,!.VORNIN LoHMA N. 

30 Jimi 1890. W J;'T, houdende bekrachtiging eener 
provinciale helling in Noordbrabant. S. 98. 

Bij deze wet wordt bekrachtigd de helling ten 
behoeve der provincie Noordbrabant, van eene 
belasting op paarden en andere trekdieren. 

30 Jimi 1890. WET, houdende bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Noordbrabant. S. 99 . 

Bij deze wet wordt bekrachtigd de heffing ten 
behoeve der provincie Noordbrabant, van rechten 

voor hef gebruik van twee beweegbare bruggen, 
de eene over den Steenbergschen vliet in den 

provincialen weg van Steenbergen naar Dinteloord, 
de andere over den Roosen<laalschen vliet in den 
provincialen weg van Oudenbosch naar Kruisland. 

30 Juni 1890. WET, houdende bekrachtiging eener 

provinciale heffing in Noordbrabant. S. 100. 
Bij deze wet wordt bekrachtigd de heffing ten 

behoeve der provincie Noordbrabant, van rechten 
voor het gebruik van de ijzeren draaibrug over 
de rivier de Mark in den provincialen weg van 
Zevenbergen naar Leur. 

30 Jzmi 1890. WET, tot wijziging van artikel 9 
der wet van 5 Octob~r 1841 (Staatsblad 

n°. 40). S. 101. 
Bijt. Hand. 2• Kamer 1889/90, n°. 143, 1-8. 
Hand. id. 1889/90, bladz. 1322-1824. 
Hand. l• Kamer 1889/90, bladz. 428, 432, 

484. 
Wr;r WILLEM III, El{z •.. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

wenschelijk is artikel 9 van de wet van 5 Octo
ber 1841 (Staatsblad n°. 40) te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 

In artikel 9 van de wet van 5 October 1841 
(Staatsblad n°. 40) worden aan het slot van het 
eerste lid toegevoegd de woorden : "behoudens het 
bepaalde bij het laatste lid van dit artikel". 

Het tweede Jid van genoemd artikel wordt ver
vangen door : 

•Geene besluiten zullen in de vergadering der 
Algemeene Rekenkamer kunnen genomen worden, 
indien niet ten minste vier leden, de voorzitter 
daaronder begrepen, tegenwoordig zijn. 

Indien slechts vier leden tegenwoordig zijn en 
de stemmen staken, zal de beslissing worden aan-
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gehouden tot de eerstvolgende vergadering. Staken 
de stemmen alsdan andermaal, dan beslist de 

stem van den voonit1er." 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 30sten Juni 1890. 

(get.) WILLE M. 

(get.) 

De Minister van Financiën, 

GODlN DE BEAUFORT. 
(Uitgeg. 8 Juli 1890.) 

30 J11ni 1890. WET, tot het toestaan van kre
dieten ten laste der begrooting van Neder

landsen-Indië voor 1890, ter voldoening van 
tot afgesloten dienstjaren onverevende vorde
ringen. S. 102. 

Bij deze "'et wordt ter ·voldoening van de 
vorderingen betreffende de begrootingen van Neder
landsen-Indië over de jaren 1876 , 1878 , 1881, 
1886 en 1887, op de bij deze wet gevoegde vijf 
staten vermeld en niet vóór de afsluiting der be
trokken dienstjaren verevend, opnieuw kredieten 
toegestaan tot een bedrag, voor zooveel de dienst 
rnn 1876 betreft van / 65.75, van 1878 van 
/ 42.50, van 1881 van / 377 .91, van 1886 van 
J 452.09, van 1887 van / 860.355 , te bestrijden 
uit de sommen voor onvoorziene uitgaven , toege
staan bij de onderafdeelingen van het !Ide hoofdstuk 
der begrooting van Nederlandsen-Indië voor 1890. 

30 J11ni 1890. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het vierde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het ilienstjaar 1890. S. 103. 

Bij deze wet wordt, na wijzigiog en toevoeging 

van eenige artikelen , het totaal der 7 de Afd. 

gebracht op f 577,846; dat der l0de Afd. op 
f 36,600 en het eindcijfer op f 5,279,123. 

30 J11ni 1890. ARREST van den Hoogen Raad iler 
Nederlanden, houdende beslissing dal, als in 
strijd met art. 2 der patentwet in ,erband met 
tabel VII dier wet, zooals die tabel is gewij
zigd bij de wet van 10 Juni 1832 (Staatsblad 
n°. 30) , door den recb.ter buiten toepassing 
moet worden gelaten de niet door den Koning 
goedgekeurde verordening van plaatselijke 
politie, houdend verbod om waren van 
welken aard ook langs de huizen op of aan 
den openbaren weg te venten of te koop 
aan te bieden zonder vergunning van burge
meester en wethouders, voor zooverre dit 
verbod ook geldt ten opzichte van hen die een 
patent hebben verkregen als gewoon kramer. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op het middel van cassatie, voorgesteld 

bij memorie, luidende : 
Schending door niet-toepassing van het eenig 

artikel van de verordening der gemeente Rijssen 
van den ó April 1888 op het verkoopen van 
waren langs de huizen of op aan den openbaren 
weg te Rijssen, en verkeerde toepassing van art . 2 
der wet van den 21 Mei 1819 (Staatsblad n•. 34); 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis, over
eenkomstig hetgeen bij de dagvaarding was ten 
laste gelegd, bewezen is verklaard dat de ge

requireerde den 21 Jan. 1890, des voo~middags 
omstreeks 11½ uur te Rijssen op den openbaren 
weg, genaamd de Oosterhofsw~g, langs de aan 
dien weg gelegen huizen van J. N., G. J. S., 
J. R. en anderen blikwerk en galanteriën heeft 
gevent en te koop aangeboden, zonder dat hij 
daartoe vergunning had van burgemeester en wet
houders dier gemeente; 

dat dit feit bij het vonnis niet strafbaar is 
verklaard op grond, dat de gemeenteverordening, 
waarbij het is verboden, buiten toepassing behoort 
te worden gelaten, als zijnde in strijd met de 
wet, omdat die verordening geen onderscheid 
maakt tusschen venters, die als zoodanig patent 

hebben en anderen die daarvan niet zijn voorzien 
en art. 2 der patentwet vau den 21 Mei 1819 
(Staatsblad n°. 34) bepaalt dat het patent den 
houder er van bevoegdheid geeft om het daarin 
uitgedrukte bedrijf allerwege, waar hij zulks zou 
mogen verkiezen, uit te oefenen; dat de wijze 
van uitoefening wel door verordeningen van alge

meene of plaatselijke politie aan bepalingen van 
orde kan worden onderworpen, maar dat geen 

verbod van de uitoefening van het bedrijf, hetzij 
volstrekt, hetzij voorwaardelijk, zooals. in deze 
heeft plaats gehad, kan worden gegeven dan bij 
de wet of door den Koning goedgekeurde veror 
deningen, en de vermelde verordening der ge
meente Rijssen de Koninklijke goedkeuring mist; 

0. dat deze beslissing bij het middel van cas
satie wordt bestreden, hoofdzakelijk op grond dat 
de gemeenteverordening noch naar hare bedoeling, 
noch volgens hare woorden is in strijd met de 
·patentwet, dat de bedoeling is om het bedelen 
onder het masker van handeldrijven tegen te 
gaan, en ook in de woorden niet ligt opgesloten 
een verbod aan den patenthouder om zijn bedrijf 
in de gemeente uit te oefenen; dat de opvatting 
bij het vonnis van het woord "verbieden" in hare 
algemeenheid onjuist is; dat toch in deze het 
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verbod om zonder vergunning van burgemeester 

en wethouders langs de huizen op of aan den 
openbaren weg te venten slechts is eene·· beper

king van eene der wijzen waarop het bedrijf kan 
worden uitgeoefend, omdat daarbij het te koop 

aanbieden der waren in de huizen der ingezetenen 
· onverlet blijft, en de gemeente alzoo in geenen 
deele voor venters of dergelijke handeldrijvende 
personen wordt afgesloten ; 

0 . dat het eenig artikel der in deze bedoelde 

gemeenteverordening luidt : • Het is verboden 
waren, van welken aard ook langs de huizen 

op of aan den openbaren weg te venten of te 
koop aan te bieden zonder vergunning van burge

meester en wethouders. Overtreding van dit ar
tikel wordt . gestraft met eene geldboete van ten 

hoogste / 20"; 
0. dat deze verordening alzoo geldt zoowel 

ten opzichte van hen die een patent hebben ver

kregen als van hen die daarvan niet zijn voor

zien, zoodat daarbij aan burgemeester en wet

houders de bevoegdheid is toegekend om ook aan 
de gepatenteerde kramers het venten van hunne 
waren langs de buizen op of aan den openbaren 
weg te verbieden; 

0. dat in deze niet is ten laste gelegd en niet 
bewezen dat de gereq uire~rde niet van een patent 
zou zijn voorzien geweest; 

0. dat ingevolge tabel VII der voormelde 
patentwet zooals die tabel is gewijzigd bij de 

wet van 10 Juni 1832 (Staatsblad n°. 30) de 
gewone kramers " hunne goederen buiten hunne 
huizen te koop aanbieden" en ze o. a. "met 
of zonder marsen, pakken, manden, kastjes, 
doozen, hand- of kruiwagen omvoeren", en mits
dien volgens de we't hun bedrijf ook door venten 
langs de huizen aan den openbaren weg uitoefenen; 

0. dat het verbod van zoodanige uitoefening 

van dit bedrijf in de gemeente Rijssen is in 

strijd met art. 2 al. 1 der genoemde patent wet, 
volgens hetwelk het patent den bouder de be
voegdheid geeft om het daarin vermelde bedrijf 

allerwege, waar bij zulks zou mogen verkiezen, 
en derhalve in alle gemeenten van het Rijk uit 

te oefenen; 
dat hierop wel volgens dezelfde alinea van dat 

artikel inbreuk kan worden gemaakt door de wet 
of door den Koning goedgekeurde verordeningen, 
waarbij de uitoefening van het bedrijf bepaaldelijk 
of voorwaardelijk wordt verboden, maar dat dien
tengevolge eene niet door den Koning goedge
keurde verordening van plaatselijke politie, zooals 

bij de tweede alinea van het artikel wordt toe

gelaten, in geen geval zoo ver kan gaan dat ook 

daarbij de uitoefening van een bedrijf in eene 
gemeente zou kunnen worden verboden; 

0. dat in deze vaststaat dat de gemelde ver
ordening der gemeente Rijssen niet door den Ko

ning is goedgekeurd, en dat derhalve deze veror
dening, als in strijd met de wet, terecht door 

den rechter buiten toepassing is toegelaten; 

Gezien art. 370 Strafvord.; 

Ver,verpt het beroep in cassatie, de kosten 

daarop gevallen te dragen door den Staat. 

l Juti 1890. BESLUIT; tot nadere wijziging en 
aanvulling van het Algemeen Reglement voor 

den dienst op de spoorwegen, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 27 October 1875 
(Staatsblad n°. 183). S. 104. 

Wr.r WILLEM ITI, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 10 April 
1890, litt. D, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien Ons besluit van 27 October 1875 (Staats 
btad n°. 183), gewijzigd bij Ons besluit van 
11 September 1882 (Staatsblad n°. 126) , aange
vuld bij Ons besluit van 25 Januari 1884 (Staats
blad n°. 10), en nader gewijzigd bij Ons besluit 

van 25 November 1885 (Staatsblad n°. 196) en 
bij dat van 26 Maart 1887 (Staatsbtad n°. 44); 

Den Raad van State geboord (auvies van den 
13 Mei 1890, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van 26 . Juni 1890, n°. 160, 
afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de na te noemen artikelen van het Algemeen 

Reglement voor den dienst op de spoorwegen , 
vastgesteld bij Ons besluit van 27 October 1875 

(Staatsbtad n°. 183), gewijzigd bij Ons besluit 
van 11 September 1882 (Staatsblad n°. 126), 
aangevuld bij Ons besluit van 25 Januari 1884 
(Staatsblad n°. 10), en nader gewijzigd bij Ons 
besluit van 25 November 188 6 (Sta"tsblad n°. 196) 
en bij dat van 26 Maart 1887 (Staatsblad n°. 44), 
aan te vullen en te wijzigen als volgt: 

I. Art. 12, alinea 2, wordt gelezen , 
In dat uittreksel worden ook opgenomen de 

artt. 164, 165, 179 tot en met 183, 350, 351 
en 351 bis van het Wetboek van Strafrecht en 
de artt. 42 en 63, 1 ste lid, der wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67), zooals zij is gewijzigd 

door die van 16 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
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met weglating der aanhaling van de artt. 43 en 
44 in het laatstgenoemd artikel. 

IL Art. 84, alinea 10, wordt gelezen : 
Het is aan een ieder verboden buiten het geval 

van gegrond vermoeden van gevaar, hetzij voor 
den trein, hetzij voor de zich daarin bevindend~ 
personen, gebruik te maken van de bovenvermelde 
toestellen of van inrichtingen, waardoor zonder 
bemiddeling van het trein- of locomotiefpersoneel, 
de trein tot stilstand wordt gebracht. 

III. Art. 114, alinea 1, litt. a, wordt gelezen: 
a. De hoofdcondnctenrs en conducteurs, vau een 

exemplaar van de wet van 9 April 1875 (Staats
blad n°. 67), van dit reglement, van het Alge
meen Reglement voor het vervoer op de spoor
wegen, van het dienstreglement, bedoelcl in art. 6 

der voornoemde wet, alsmede van een exemplaar 
eener door Onzen Minister van Watershat, Han
del en Nijverheid vast te stellen handleiding voor 
het verleenen der eerste hulp aan gewonden bij 
spoorwegongelukken en de hoofdconducteurs van 
eene grafische voorstelling en van een tijdtafel 

van de dienstregeling. 
IV. Art. 118, alinea 2, wordt gelezen: 
Het toezicht op die middelen wordt uitgeoefend 

door den Raad van Toezicht op de spoorweg
diensten. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. -

Het Loo, den lsten Juli 1890. 
(get.) WILLEM. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
{get.) HAVELAAR. 

(Uitqeg. 9 Juli 18\JO.) 

2 J1iti 1890. BESLUIT, houdende handhaving van 
een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan een besluit van den raad der gemeente 
's Gravenhage tot onderhandsche aanbesteding 
van eenige werken. 

Wr;r WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, in~esteld door den 
raad der gemeente 's Gravenhage tegen een besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
7 Januari 1890, n°. 30, waarbij goedkeuring is 

_ onthouden aan een besluit van dien Raad be
treffende het onderhands aanbesteden van eenige 
werken; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge-

schillen van bestuur, gehoord, ad vies van 7 Mei 
1890, n°. 17; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Juni 1890, n° . 2147, 
Afd. B. B.; 

Overwegende dat de raad der gemeente 's-Gra
venhage bij besluit van 26 November 1889 bur

gemeester en wethouders heeft gemachtigd om dat 
gedeelte der werken voor het restaureeren der 
vestibule van het oude raadhuis, hetwelk niet voor 
eene openbare besteding in aanmerking kan komen 
of niet in eigen beheer kan worden uitgevoerd, 
onderhands te besteden; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan 
dit besluit hunne goedkeuring hebben onthouden , 
op grond dat het hier niet gold een besluit tot 
rechtstreeksche onderhandsche aanbesteding van een 
gedeelte der gemelde werken, maar tot het geven 
eener blanco vergunning aan burgemeester en 
wethouders tot onderhandsche aanbesteding; 

dat de gemeenteraad voornoemd tegen deze be
slissing bij Ons is gekomen in beroep , in hoofd

zaak . bewerende dat van geen blanco vergunning 
tot onderhaudsche aanbesteding sprake kan zijn , 
waar, gelij k in casu, het maximum der voor het 
aangewezen voorwerp te besteden som bij de ge
meentebegrooting is vastgesteld, zonder machtiging 
tot overschrijving krachtens art. 214 der gemeente
wet; dat de gemeenteraad krachtens art. 194 f 
derzelfde wet bevoegd is besluiten te nemen, en 
Gedeputeerde Staten bevoe~d zijn die besluiten 
goed te keuren, ,, betreffende het onderhands aan
besteden van werken of leveranciën ," en dat het 
hier ongetwijfeld een zoodanig raadsbesluit geldt, 
al is het in den vorm eener machtiging op burge
meester en wethouders; dat eindelijk in vele ge

vallen onderhancische aanbesteding de voorkeur 
verdient met het oog op de deugdelijkheid van 
het te verkrijgen werk en het verleenen eener 
machtiging tot die aanbesteding aan het dagelijksch 
bestuur, ter vermijding van een voor het algemeen 

belang schadelijk uitstel; weshalve appellant ver
zoekt dat, met vernietiging der beslissing ~an 

Gedeputeerde Staten, aan zijn besluit van 26 No
vember 1889 door Ons alsnog goedkeuring worde 
verleend; 

Overwegende ilat, krachtens art . 142, al. 2, 
der gemeentewet, de aanbesteding der werken 
en leverantiën ten behoeve der gemeente te doen , 
geschiedt in het open baar , behoudens de gevallen 
waarin, om bijzondere redenen, onderhandsche 
aanbesteding in het belang der gemeente ware, 
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in welke gevallen, krachtens art. l 94 / der ge

noemde wet, de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten op het ter zake genomen besluit van den 

gemeenteraad wordt vereischt; 
dat hieruit noodzakelijk volgt dat aan Gedepu

teerde Staten van het be~taan der bedoelde bij 
zondere redenen en van het belang uer gemeente 
bij de onderhandsche aanbesteding op voldoende 
wijze zal behooren te blij ken; 

dat in cam - al mocht worden aangenomen 

dat de aard van het aan te besteden werk de 
vermelding a'er • bijzondere redenen" in het ter 

goedkeuring aangeboden raadsbesluit niet volstrekt 

noodig maakte - door Gedeputeerde Staten niet 
kan worden beslist of de onderhandsche aanbe

stedingen, waartoe burgemeester en wethouders 

krachtens de hun gegeven machtiging zouden 
kunnen over11;aan, al dan niet in het belang der 

gemeente zullen te achten zijn ; eene vraag 
immers, welker beantwoording hun eerst mogelijk 

zal worden wanneer zij weten wellc gedeelte van 
het te verrichten werk, aan welken aannemer en 

tot welken prijs opgedraisen worden zal; 
dat hiertegen niets afdoet het beweren van den 

gemeenteraad dat de voor het werk op de be
grooting gestelde som in geen geval zal worden 

overschreden, omdat het belang der gemeente 
ook binnen die grens bij eene bepaalde onder
handsche aanbesteding zoude kunnen worden ge

schaad; 
dat eindelijk het eerste lid van art. 146 der 

Grondwet, bepalende dat de door de wet aan
gewezen burgerlijke rechtshandelingen aan de 

goedkeuring van Gedeputeerde Staten zullen 

worden onderworpen, niet gedoogt eene zoodanige 
uitlegging van art. 194 der gemeentewet, als 

waardoor, in plaats van eene der in dat artikel 
opgenoemde burgerlijke rechtshandelingen zelve, 

een besluit tot het verleenen van machtiging om 
,lie handelingen te verrichten aan Gedeputeerde 

Staten ter goedkeuring zoude worden ingediend, 
welk laatste door appellant in casi, is geschied; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten van Zuid

Holland hunne goedkeuring aan het bedoelde raads

besluit te recht hebben onthouden ; 
Gezien art. 146 al. 1 der Grondwet en de wet 

van 29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85); 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit het 
daartegen ingestelde beroep te verklaren ongegrond. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
1890. 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State , afdeeling voor de geschillen vau bestuur. 

Het Loo, den 2 Juli 1890. 
(get.)' WILLEM. 

De Minister van Binnentand,acke Zaken , 
(get.) DE SAVORNIN L oHMAN. 

9 Juli 1890. BESLUIT, houdende handhaving 
van een besluit van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe, waarbij goedkeuring is onthouden 

aan het besluit van den raad van Zweelo, 

tot opheffing van de openbare lagere school 
te Meppen. 

W1;i- WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Zweelo, tegen een besluit 
van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 28 Fe
bruari 1890, n°. 23, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het besluit van den raad van 28 De

cember 1889, n°. 2, tot opheffing van de openbare 

lagere school te Meppen; 

Den Raad van State , afd. voor de geschillen van 
bestuur, gehoord, advies van 25 Juni 1890, n°. 35; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 5 Juli 1890, n°. 2517, afd.O.; 
Overwegende dat de raad der gemeente Zweelo 

op 28 December 1889 besloten heeft tot opheffing 
der open bare lagere school te Meppen op den dag, 

waarop die te Zweelo verbouwd en voor de kinderen 

uit het dorp Meppen opengesteld zoude zijn , op 
grond dat het schoolgebouw te Meppen iu geen 

opzicht aan de wettelijke eiscben voldoet en geheele 
vernieuwing zoude behoeven; dat de afstand van 

een goed half uur gaans voor de kinderen uit 

Meppen, waarvan thans 38 aldaar ter school 
gaan, geen · bezwaar kan opleveren om de school 

te Zweelo te bezoeken, vermits de beide dorpen 
verbonden zijn door een ten allen tijde goed be

gaanbaren straatweg; dat voorts het financieel 
belang der gemeente door dezen maatregel zal 
worden gebaat, hetgeen met het oog op de draag
kracht der ingezetenen zeer wenschelijk zoude zijn; 

dat Gedeputeerde Staten van Drenthe hunne 

goedkeuring aan dit besluit hebben onthouden, in 
hoofdzaak overwegende dat het getal der school
gaande kinderen te M eppea geene aanleiding geeft 
tot opheffing der school; dat de afstand vau Meppen 
naar Zweelo niet bevorderlijk zoude zijn aan een 
geregeld schoolbezoek; . dat de te verwachten be
sparing van kosten , in geval van opheffing, niet 
kan opwegen tegen het daardoor te bewerken on
gerief; dat de wet voorziet in het geval dat eene 

10 
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gemeente door de kosten van het onderwijs in 
verhouding tot hare middelen en andere uitgaven 

onbillijk zonde worden bezwaard; dat de opheffing 

niet zoude zijn overeen te brengen met de billijk
heid, omdat de vroeger bestaan hebbende bij

zondere school te Meppen door de ingezetenen vau 

die plaats, welke haar op eigen kosten opgericht 
en onderhouden hadden, zonder vergoeding is 

overgedragen aan de gemeente; en dat de nood

zakelijke verbetering in den toestand van het 

ondern-ijs t~ Meppen ook lan!!s anderen weg dan 
door opheffing der school kan worden bereikt; 

dat de raad der gemeente Zweelo tegen dit be

sluit bij Ons in beroep is gekomen, terwijl ook 
een groot aantal ingezetenen dier gemeente bij 

een afzonderlijk adres dit beroep hebben gesteund ; 

dat door en vanwege den appellant bij den 

Raad van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur, zoowel schriftelijk als mondeling nader 

is aangevoerd dat de opheffing der school te Meppen 

zoude strekken tot belangrijke verbetering van 

het onderwijs voor alle ingezetenen der gemeente 

Zweelo, die van het dorp Meppen daaronder be
grepen, dewijl dan aan de school te Zweelo door 

drie onderwijzers , ééu voor elke twee klassen, 
onderricht zoude worden gegeven, terwijl nu aan 
die school twee onderwijzers, aan de school te 

Meppen één onderwijzer, met het onderricht voor 
alle klassen zijn belast; dat de school te Zweelo 
zeer gemakkelijk vergroot kan worden, terwijl 

die te Meppen geheel moet worden vernieuwd, 

met bijbouwing eener onderwijzerswoning; dat de 

opheffing der school te Meppen, behalve door _de 

ingezetenen dier plaats zelve, door ieder in de 

gemeente verlangd wordt; en dat de bijzondere 
school te Meppen ia 1860 alleen daarom door 

de gemeente overgenomen geworden is, omdat 
Gedeputeerde Staten toen de oprichting eener tweede 

openbare lagere school hadden bevolen ; 
dat daarentegen van de zijde der ingezetenen 

van Meppen met kracht is aangedrongen op het 
behoud der school, voor welker oprichting zij zich 
niet onbelangrijke offers hadden getroost, en bij 
welker op l,effing vooral in den wintertijd groot 
schoolverzuim zoude te vreezen zijn; 

Overwegende dat de ingezetenen van Meppen 
in der tijd op eigen kosten eer,e bijzondere school 
aldaar opgericht en onderhouden hebben , omdat 

zij meenden die, vooral tot wering van school 
verzuim, voor hunne kinderen te behoeven; 

dat, toen door Gedeputeerde Staten van Dren
the in 1860 de oprichting eener tweede open-

bijre school in de gemeente Zweelo noodig werd 

geoordeeld , die gemeente de te Meppen bestaande 
bijzondere school van de bedoelde ingezetenen 

heeft overgenomen , en dat deze school thans 
door 38 kinderen wordt bezocht; 

dat in deze omstandigheden de opheffing eener 

aan het doel harer oprichting beantwoordende en 
door de ingezetenen , voor wier kinderen zij be
stemd is, zeer gewaardeerde school een niet te 

rechtvaardigen maatregel zoude zijn; 

Gezien _ de wet tot regeling van het lager 

onderwijs, waarvan de gewijz igde tekst is bekend 

gemaakt bij Ons besluit van 14 December 1889 

(Staatsblad n•. 177) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Drenthe van 28 Fe

bruari 1890, n°. 23, het daartegen ingestelde be
roep te verklaren ongegrond. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waar

van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 

van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 
Het Loo, den 9 Juli 1890. 

(get.) WILLEM. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

{get .) DE SAVORNIN LOHl!AN. 

17 Juli 1890. WET, houdende goedkeuring van 
de op 28 April 1890 te Parijs uitgewisselde 
verklaring omtreut de bevoegdheid van den 

scheidsrechter in het geschil nopens de grens

scheiding tusschen Suriname en Fransch
Gt1yana. S. 105. 

W1;r WILLEM III, ENZ . •.. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de op 28 April 1890 te Pa1·ijs uitgewisselde ver
klaring aangaande de bevoegdheid vau den scheids

rechter in het geschil, waarop de bij de wet van 

26 Januari 1889 (Staatsblad n•. 13) goedgekeurde 

overeenkomst betrekking heeft, wettelijke rechten 
betreft; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 59 
der Grondwet en artikel 1 § 2 van het Reglement 
op het beleid der Regeering in de kolonie Suri
name, vastgesteld bij de wet van 31 Mei 1865 
(Staatslilad n°. 55); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 

De nevens deze wet in afschrift gevoegde ver
klaring, den 28sten April 1890 te Parijs tusschen 
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Nederland en Frankrijk uitl(ewisseld, omtrent de 

bevoegdheid van den scheidsrechter in het geschil 

nopens de grensregeling tusschen Suriname en 

Frame!,,- G11yana, wordt goedgekeurd. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den l 7den Juli 1890. 

(get.) WILLEM. 
De Minister van B11itenl. Zaken, (get.) HARTBEN. 

De Minister van Koloniiin , (get.) MACXAY. 
(Uitgeg. 26 J11li 1890.) 

AFSCHRIFT. 

Le Gouvernement des Pays-Bas et Ie Gouver

nement de la République Française ont été infor
més que !'Auguste Souverain, invité conformément 

anx termes de la Convention du 29 Novembre 

1888, à régler comme arbitre Ie différend con

cernant la délimitation des Colonies de Surinam 
et de la Guyana Française, a cru , avant tout 

examen du litige, devoir décliner cette mission. 

Considérant qu'il y a lieu d'espérer qu'il serait 

disposé à l'accepter encore si des pouvoirs plus 

étendus Lui étaient dévolus, de manière à ne 

pa8 L'astreindre à désigner exclusivement comme 

limite une des deux rivières mentionnées dans la 

susdite Convention, Ie Gouvernement des Pays

Bas et Ie Gouvernement de la République Fran
çaise, désireux d'assurer promptement !'arrange

ment final du litige , se sont entendus par la 
présente déclaration pour accorder à l'arbitre désigné 
avec lasseutiment des Parlements respectifs, pour 

autant que nécessaire, Ie pouvoir subsidiaire d'adop 

ter et de fixer éventuellement comme solution 
int,ermédiaire une autre limite sur l'étendue du 

territoire contesté, pour Ie cas ou Il ne parvien

drait pas, après examen du différend, à fixer 

comme fronti ère une des deux rivières mention
nées dans la convention préeitée. 

En foi de q uoi les soussignés, Ie Chevalier DE 

STUERS, Envoyé extraordinaire et Ministre Pléni 

potentiaire de Sa Majesté Ie Roi des Pays-Bas 
près Je Gouvernement de la République Française, 

et ALEXANDRE RIBOT, lléputé , Ministre des 

Affaires Etrangères, ont dressé la présente Décla

ration et y ont apposé leurs cachets. 
Fait à P aris, Ie 28 Avril 1890. 

(L. S.) (Signé) A. DE STUERS. 

A. RIBOT. 

17 J11li 1890. WET, tot onteigening van eigen
dommen , noodig voor den aanleg van twee 
kunstwegen, de een van Yalkenb11rg (Limburg) 

naar den provincialen weg op de grens van 

de gemeenten Margraten en Gulpen en ile 

ander van Groot- IP elsden (gemeente Margra
ten) naar den Rijksweg der 2de klasse lifaas
trickt-Yalkenburg-de Loekt in de gemeente 

Heer. S. 106. 

17 J11li 1890. WET, tot onteigening van eigen
dommeu, noodig voor den aanleg van twee 
kunstwegen, de een door de gemeeuten B eek, 

Spaubeek, Sckinnen , N11tk , Hoen.Jbroek, Voe

rendaal en Heerlen en de ander door de ge

meenten Spaubeek, Sckinnen en Oirsbeek. 

S. 107. 

17 Juli 1890. WET, tot nadere verlenging van 
den termijn, !(edurende welken artikel 1 van 
de wet van 6 Maart 1818 (Staatsllad n°. 12) 

van kracht blijft. S. 108. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1889/90, n°. 176, 1-4. 

Hand. id. 1889/90, bladz. 1682, 1683. 

Hand. l • Kamer 1889/90, bladz. 475, 478. 
WIJ WILLEM III, ENZ. . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is den laatstelijk bij de wet van 

28 Augustus 1889 (Staatsblad n•. 112) verlengden 
termijn, geilurende welken artikel 1 van de ·wet 

van 6 Maart 1818 (Staatsblad n•. 12) van kracht 

blijft, alsnog te verlengen; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 

Wordt gelezen: 
In het eerste lid van artikel 22 der wet van 

16 April 1886 (Staatsblad n•. 64), gewijzigd bij 
de wetten van 19 April l 886 (Staatsblad n• . 92), 

van 4 Augustus 1888 (Staatsblad n•. 103) en 
van 28 Augustus 1889 (Staatsblad n•. 112), in 

plaats van "1890", ,, 189 1". 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den l 7den J nli 1890. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Justitie , 

(get) Rurs VAN BEERllNBROJ,;K. 

( Uitgeg. 31 Juti 1890.) 

18 Juli 1890. WET, tot regeling der pensioenen 
van de mindere geëmployeerden enz., op 
daggeld werkzaam bij de inrichtingen van 

's Rijks Zee- en Landmacht. S. 109. 
10* 
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Bijl. Hand. 2• Kamer 1888/89, n°. 160, 1- 4; 
1889/90, n°. 29, 1-11. 

Hand. id. 1889/90, bladz. 1239-1275, 1303. 
Hand. 1 • Kamer 1889 /90, bladz. 438, 480, , 

481. 
Wr. WILLEM III, ENZ •• •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
nader bij de wet behoort te worden geregeld het 

verleenen van pensioen aan mindere geëmployeer
den, werklieden en bedienden, op daggeld werk

zaam bij inrichtingen van 's Rijks Zee• en Land
macht, de Rijks-werkvaartuigen daaronder be
grepen, alsmede aan de weduwen en kinderen 

van diegenen hunner, die in en door de uitoefe
ning van 's Lands dienst het leven hebben ver~oren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

ISTE AFDEELTNG. 

"Pan de pensioenen der mindere geëmployeerden, 
werklieden en bedienden. 

Art. 1. Ten laste van den Staat wordt pensi
oen verleend aan de mindere geëmployeerden , 

werklieden en bedienden , zoowel mannelijke als 
vrouwelijke, op daggeld werkzaam bij inrichtingen 
van 's Rijks Zee• en Landmacht , de Rijks-werk

vaartuigen daaronder begrepen, in de gevallen , 
onder de voorwaarden en naar de regelen bij deze 

afdeeling bepaald. 
2. De aanspraak op pensioen wordt verkregen : 
a. ter zake van zestigjai·igen ouderdom, mits 

de belanghebbende eenen diensttijd van ten minste 

twintig jaren kan doen gelden; 
b. ter zake van verwonding , verminking, ziels

of lichaamsgebreken , door den belanghebbende 
bekomen in en door de uitoefening van zijn dienst; 
voor zooveel die vrrtwonding , verminking of ge
breken den belanghebbende, binnen een jaar na 
het ontstaan , tot de verdere waarneming zijner 
werkzaamheden voor altijd ongeschikt maken; 

c. ter zake van ongeschiktheid van den belang
hebbende voor altijd tot de verdere waarneming 
zijner werkzaamheden, hoezeer ontstaan door 
andere oorzaken dan die onder litt. b vermeld, 
doch niet het gevolg van eigen moedwillige han• 
delingen of ongeregeld gedrag, voor zooveel die 
ongeschiktheid hem tevens buiten staat stelt, door 
handenarbeid ia zijn levensonderhoud te voorzien, 
mits de belanghebbende een diensttijd van ten 

minste tien jareu kan doen gelden. 
Van den termijn van een jaar, bedoeld onder b, 

mag alleen worden afgeweken, wanneer bij het 

nader te noemen geneeskundig onderzoek blijkt, 
dat de ongeschiktheid het onmiddellijk gevolg is 

van vroeger bekomen verwondiug, verminking of 
gebrek. 

3. De regeling van het pensioen geschiedt naar 
den tijd, dien de belanghebbende bij de in deze 

wet bedoelde inrichtingen werkzaam is geweest, 
met inachtneming van het bepaalde bij de arti
kelen 4 en 5. 

Diensten, beneden den ouderdom van achttien 
jaren daarbij verricht, komen alleen in aanmer
king bij het berekenen en toekennen van pensioen 
op grond van art. 2, litt. b. 

4. Militaire en burgerlijke dieusten, vóór en 
na de invoering dezer wet aan den lande bewezen, 

worden, voor zoover zij aanspraak geven op pen
sioen en niet reeds met pensioen vergolden zijn , 

in de berekening van het volgens deze wet te 

verleenen pensioen opgenomen. 
5. Het door den mindere geëmployeerde, werk

man of bediende eigendunkelijk verlaten van den 
dienst en het ontslag we11:ens wangedrag doen, bij 
weder indiensttreding bij eene inrichting van 's Rijks 
Zee- en Landmacht, alle aanspraak op pensioen 
ter zake van vorige diensten bij die inrichtingen 
verloren gaan. 

Bij weder indiensttreding bij eene inrichting 
van 's Rij ks Zee- of Landmacht na ontslag op 
verzoek, komen de vóór het ontslag bewezen 
diensten bij de berekening van het pensioen in 

aanmerking, mits het verzoek om ontslag is ge

. schied overeenkomstig daarvoor door Ons te stellen 
regelen. 

6. Het pensioen ter zake van zestigjai·igen 
oztderdom, aangeduid bij art. 2, litt . a, wordt 

vastgesteld, voor ieder jaar dienst, op één vier

honderdste van het loon, dat door den belang
hebbende is genoten in de vijf voor hem gun
stigste der laatste tien dienstjaren. 

Niet meer dan veertig jaren dienst komen in 
berekening. 

Ingeval het pensioen, iu dit artikel bedoeld, 
minder dan honderd C'/1 vijftig g"lden zou moeten 
bedragen, wordt het op die som bepaald. 

7. Het pensioen voor verwonding , verminking , 
ziels- of lichaamsgebreken , omschreven in art. 2, 
litt. b, wordt bepaald, voor ieder jaar dienst, 
op één vierhonderdste van het loon, dat door 
den belanghebbende is genoten in de vijf voor 
hem isunstigste der laatste tien dienstjaren. 

Bij korter diensttijd dan tien jaren worden 

eveneens de vijf voor hem gunstigste jaren tot 
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grondslag genomen, terwijl bij korter diensttijd 

dan vijf jaren het genoten loon evenredig tot 

loon over vijf jaren wordt herleid. 
Niet meer dan veertig jaren dienst komen in 

berekeuing. 

Bij minderen diensttijd dan van twintig jaren 
wordt het pensioen berekend, als had de belang

hebbende twintig dienstjaren vervuld. 

Ingeval het pensioen, in dit artikel bedoeld, 

minder dan honderd en vijftig gulden zou moeten 

bedragen, wordt het op die som bepaald. 

8. Het pensioen ter zake van ongeschiktheid , 
waarvan sprake is bij art. 2, litt. c, wordt be

paald op drie vierde van het bedrag, bij art. 7 
ter zake van verwonding, verminking, ziels- of 
lichaamsgebreken toegekend. 

Ingeval het pensioen, in dit artikel bedoeld , 

minder dan honderd en vijftig gulden zon moeten 

bedragen, wordt het op die som bepaald. 

9. Wanneer de verwonding, verminking, ziels
of lichaamsgebreken , bedoeld bij art. 2, litt. b, 
den belanghebbende voor altijd buiten staat stellen 

door handenarbeid in zijn levensonderhoud te voor

zien, wordt, ongeacht den diensttijd, het pensioen 

bepaald op het bedrag, waarop hij na een diensttijd 
van veertig jaren aanspraak zou hebben, met in 

achtneming van het laatste lid van art. 7. 
10. Aan den mindere geëmployeerde, werkman 

of bediende, die reeds in het genot is van Rijks

pensioen, wordt, wanneer hij komt te verkeeren 

in een der gevallen, vermeld in art. 2, voor de 

diensten, nà zijne pensionneering bewezen, toe

gekend een afzonderlijk pensioen, berekend over
eenkomstig de regelen dezer wet, doch met weg

lating der bepaling omtrent het minimum van 
het pensioenbedrag. 

11 . Aan mindere geëmployeerden, werklieden 

en bedienden, die minstens tien jaren bij de Rijks
inrichtingen of -werkvaartuigen werkzaam zijn ge

weest, wordt, bij ontslag ten gevolge van eenen 
maatregel van bestuur, door het Hoofd van het 

betrokken Departement van Algemeen Bestuur af
geg·even een bewijs, dat zij, bij het bereiken van 

den ouderdom van zestig jaren, aanspraak hebben 
op een pensioen berekend op den voet van art. 6, 
doch met weglating der bepaling omtrent het 
minimum van het pensioenbedrag. 

Deze aanspraak vervalt wanneer zij herplaatst 
zijn in eene Rijksbetrekking waaraan het uitzicht 
verbonden is op een pensioen, bij welks bereke
ning de diensttijd, bedoeld in het lste lid van 

dit. artikel, in aanmerking wordt genomen, of 

wanneer hun vóór het bereiken van den ouderdom 

van zestig jaar reeds zoodanig pensioen is verleend. 

Bij herplaatsing der in het eerste lid van dit 
artikel genoemden , aan eene inrichting bedoeld 

in art. 1 , wordt art. 5 weder op hen van toe

passing. 
12. Met uitzondering van het pensioen, be

doeld in art. 11, neemt het pensioen aanvang 

met den dag, volgende op dien, waarop het dag• 

geld heeft opgehouden. 
13. Het pensioen, toegezegd bij art. 11, wordt 

verleend op aanvrage van den belanghebbende. 
Deze zendt hiertoe , binnen een jaar nadat hij 

den ouderdom van zestig jaar heeft bereikt, een 
verzoek in aan het betrokken Departement van 

Algemeen Bestunr, als wanneer het pensioen aan

vangt met den dag, waarop hij daarop aanspraak 

heeft verkregen. 
Wanneer de aanvrage niet binnen een jaar na 

de verkregen aanspraak is ingediend, gaat het 

pensioen eerst in met het vierendeel jaars, vol 
gende op dat waarin de aanvrage gedaan is. 

Is de aanvrage niet ingediend binnen vijf jaar 

na de verkregen aanspraak, dan is alle recht op 

dit pensioen verbeurd. 
14. De mindere geëmployeerde, werkman of 

bediende, die uit zijne betrekking is ontslagen, 

zonder dat hem pensioen is toegekend , kan het 
nog verkrijgen, wanneer later bevonden wordt , 

dat hij daarop tijdens zijn ontslag aanspraak had. 

Die aanspraak vervalt wanneer de aanvraag 

om pensioen niet binnen den tijd van één iaar 
na het ontslag aan het betrokken Departement 

van Algemeen Bestuur is ingezonden. 
15. Wanneer de mindere geëmployeerde, werk

man of bediende, die onder toekenning van pen

sioen is ontslagen, aanspraak op hooger pensioen 

mocht kunnen doen gelden dan aan hem is ver

leend, wordt hij alsnog in het genot van dat 

hooger pensioen gesteld, mits de aanvrage daartoe 

binnen den tijd van één jaar, nadat het pen
sioen is aangevangen, aan het betrokken Depar
tement van Algemeen Bestuur zij ingezonden. 

Die verhooging gaat in: indien zij wordt ver
leend op grond dat de bekomen verwonding, ver
minking of gebreken verergerd of toegenomen 
zijn, met den dag waarop de aanvraag bij het 
betrokken Departement is ontvangen, en in alle 
andere gevallen met den dag volgende op dien, 
waarop het daggeld heeft opgehouden. 

16. De oorzaak, de aard en de gevolgen van 

de verwonding, verminking , ziels- en lichaams..., 
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gebreken , die aanspraak op pensioen geven , 
moeten bij militair-geneeskundig onderzoek zijn 

erkend. 

IlnE AFDEELING. 

77 an de pensioenen der weduwen en onderatanden 
der kinderen va,, de mindere geëmployeerd en, 

werklieden en bedienden. 

17. De weduwen van de mindere geëmployeer
den, werklieden en bedienden, bedoeld in de 

Iste afdeeling dezer wet, bebben aanspraak op 
pensioen ,. in het geval dat hare echtgenooten in 
en door de uitoefening van den dienst het leven 

hebben verloren of aan de onmiddellijke gevolgen 

van in en door de uitoefening van den dienst 

ontstane verwonding , verminking of lichaams

gebreken, binnen een jaar na het ontstaan daar

van zijn overleden, mits het huwelijk niet na 

de verwonding, verminking of het ontstaan van 
het lichaamsgebrek is voltrokken. 

Van den term\jn van één jaar, bedoeld in 

het vorige lid, mag alleen worden afgeweken, 
indien uit het getuigschrift van een geneeskundige 

blijkt, dat de dood het onmiddellijk gevolg was 

van vroeger bekomen verwonding, verminking of 

gebrek. 
18. Het weduwenpensioen wordt bepaald op de 

helft van het pensioenbedrag, waarop de echtge
noot, bijaldien hij tijdens zijn overlijden 40 jaren 
had gediend , ingevolge art. 6 aanspraak zou 
hebben gehad. 

19. Het weduwenpensioen neemt aanvang met 

den dag, volgende op dien, waarop het daggeld 
van den echtgenoot ophoudt. 

Ingeval deze ter zake van in en door de uit
oefening van den dienst bekomen verwonding, 

verminking of lichaamsgebreken reeds in het ge
not van pensioen gesteld was, neemt het pensioen 
der weduwe aanvang met den dag, volgende op 
dien, waarop het pensien van haren echtgenoot 
heeft opgehouden. 

Wanneer de aanvrage tot het bekomen van 
weduwen-pensioen niet binnen één jaar, nadat 
de aanspraak daarop is verkregen aan het be
trokken Departement van Algemeen Bestuur is 
ingediend, gaat het pensioen eerst in met het 
vierendeeljaars, volgende op dat, waarin de aan
vrage is gedaan. 

Is de aanvrage niet binnen vijf faren, nadat 
op het pensioen aanspraak is verkregen, ingediend, 
dan is alle recht op weduwenpensioen verbeurd. 

Bij hertrouwen houdt het weduwenpensioen 

op met den dag , waarop het huwelijk is vol

trokken. 
20. Wanneer de mindere geëmployeerde, werk

man of bediende, die op een der wijzen, bij 
art. 17 vermeld , het leven heeft verloren, geen 
weduwe , maar een of meer kinderen, geboren 
nit een vóór het ontstaan der bij evengemeld 

artikel omschreven omstandigheden voltrokken 
wettig huwelijk, of vóór dat tijdstip gewettigd , 
achterlaat; wordt aan dat kind of die kinderen, 

zoolang zij beneden den ouderdom van achttien 

j aren en oni;:ehuwd zijn, en de Staat niet op 
andere wijze in hun onderhoud voorziet, een 

onderstand verleend tot gelijk bedrag als het 
pensioen, dat aan de weduwe zou zljn toegestaan. 

Zoodra een der kinderen ophoudt aanspraak te 
hebben op onderstand, gaat zijn aandeel over op 
de overblijvende, daarop aanspraak hebbende , 
kinderen. 

Op den onderstand der kinderen zijn ook de 
bepalingen van de lste, 2de , 3de en 4de alinea 

van art. 19 van toepassing. 
De bepalingen van dit artikel zijn mede van 

kracht voor de nagelaten wettige en gewettigde 

kinderen van vrouwelijke personen, bedoeld in 

art. 1 , die - hetzij weduwe zijnde, hetzij eenen 
echtgenoot hebbende, die volstrekt tot handen

arbeid ongeschikt is , het leven verloren 

hebben op eene der wijzen, bij art. 17 vermeld. 
21 . Aan de vrouw of wettige en gewettigde 

kinderen van een mindere geëmployeerde , werk

man of bediende , bedoeld in de lste afdeeling 
dezer wet, kan tijdelijk een onderstand worden 
verleend in het geval, dat haar echtgenoot of 

hun vader, bij de uitvoering van eene wcnstver
richting is vermist geraakt. Het bedrag van 
dien onderstand zal gelijk zijn aan het bedrag 

van het pensioen of den onderstand, waarop de 
weduwe of de kinderen bij het overlijden van 
haren echtgenoot of hun vader recht mochten 
hebben. 

De bepalingen betreffende de overige pensi
oenen en onderstanden zijn ook op dezen onder

stand, tijdelijk daarvoor ia de plaats tredende, 
toepasselijk. 

22. Bijaldien eene weduwe, die in het genot 

is van een weduwen-pensioen , een huwelijk aan
gaat, of wanneer eene weduwe gepensionneerd 
of op weduwenpensioen aanspraak hebbende, is 
overleden en een of meer kinderen aanwezig zijn, 
geboren uit. een wettig huwelijk van of ge-
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wettigd door hem, die op een der wijzen, bij 

art. 17 omschreven , b.et leven heeft verloren , 

wordt aan dat kind of die kinderen, onder de

zelfde voorwaardelijke bepalingen en op denzelfden 

voet als in art. 20 zijn vastge; teld, de daarbij 
bepaalde onderstand toegelegd, met ingang van 

den dag, waarop het weduwenpensioen of daggeld 

heeft opgehouden. 

23. Ingeval de mindere geëmployeerde , werk

man of bediende, die op eene der wijzen, bij 

art. 17 omschreven , het leven beeft verloren, 

behalve eene weduwe ook een of meer kinderen, 

door hem in vroel-(er huwelijk verwekt, of vóór 

het aangaan van het laatste huwelijk gewettigd, 

achterlaat, wordt het aan de weduwe toe te 

kennen pensioen, zoolang dat kind of die kinderen 

in de omstandigheden verkeeren, op grond waar

van zij, krachtens de bij art. 20 vastgestelde 

bepalingen, op onderstand aanspraak hebben, op 
naam en ten behoeve van de weduwe voor de 
ééne helft en van gemeld kind of kinderen voor 

de wederhelft verleend. 

Van den dag, dat het kind of de kinderen op

houden op onderstand aanspraak te hebben, wordt 
de weduwe ook in het bezit van de tweede helft 
van het pensioen gesteld. 

Bij overlijden van de weduwe of wanneer zij 

in het huwelijk treedt, gaat de door haar ge

notene helft op voormeld kind of de voormelde 

kinderen over, voor zooverre zij, krachtens de 

bij art. 20 vastgestelde bepalingen nog op onder

stand aanspraak hebben. 
:Mochten er echter een of meer kinderen aan. 

wezig zijn, voortgesproten uit haar huwelijk met 

den in het eerste lid van dit artikel bedoelden 
mindere geëmployeerde , werkman of beuiende, of 

bij of tijdens dat huwelijk gewettigd, dan gaan 
hare rechten op deze kinderen over. 

24. Een weduwe hertrouwd, doch opnieuw 

weduwe geworden en krachtens haar tweede of 

nader huwelijk tot Rijkspensioen niet of tot minder 

bedrag 1serechtigd, treedt weder in het genot 

van haar vorig pensioen. 

De ingang daarvan wordt, behoudens het voor

geschrevene in de 3de en 4de zinsneden van art. 19, 

bepaald op den dag, volgende op dien , waarop 
haar laatste echtgenoot is gestorven , of waarop 
later het Rijkstraktement of pensioen, waarvan 

laatstgemelde in het bezit mocht zijn geweest, 
heeft opgehouden. 

Ingeval er een of meer kinderen, bij haar in 
vroeger huwelijk verwekt of bij of tijdens dat 

huwelijk gewettigd , krachtens art. 22 in het 

genot zijn vau onderstand, wordt de weduwe niet 

eerder in haar vorig pensioen hersteld, dan met 

den dag, volgende op dien, waarop de onderstand 
aan het kind of die kinderen toegekend, geheel 
heeft opgehouden. 

25 . Bij het overlijden van een miudere geëm

ployeerde, werkman of bediende , wiens huwelijk 

door echtscheiding ontbonden is, worden de wet

tige en gewettigde kinderen, met betrekking tot 

de aanspraak op onderstand, met ouderlooze 
kinderen gelijkgesteld. 

26. Wanneer de in de tweede afdeeling dezer 

wet bedoelde personen aanspraak op hooger pen

sioen of onderstand mochten kunnen doen gelden 
dan aan hen is verleend, worden zij alsnog in 

het genot van dat hooger pensioen of dien boo

geren onderstand gesteld, mit.s de aanvrage daar

toe binnen den tijd van één faar , nadat het pen

sioen of de onderstand is aangevangen , aan het 
betrokken Departement van Algemeen Bestuur zij 

ingezonden. 

Die verhooging gaat in met den dag, waarop 

de aanvraag bij het betrokken Departement is 
ontvangen. 

IIIoE AFDEELING. 

Álg emeene bepal i ng en. 

27. De pensioenen, onderstanden en verhoo

gingen worden op voordracht van het Hoofd van 
het betrokken Departement van Algemeen Bestuur 

door Ons toegekend. 

Van de gronden , waarop het pensioen of de 

onderstand is verleend, wordt in Ons besluit 
melding gemaakt. 

Bij de aanbieding van de begrooting van Staats

uitgaven wordt jaarlijks aan de Staten-Generaal 

eene lij st overgelegd van de sedert de indiening 

der vorige begrooting verleende pensioenen en 

onderstanden. 
Deze lij st bevat: 

a. de namen der gepensionneerden of onder
stand 1-(enietenden; 

h. hun ouderdom en hunne laatste betrekking; 

c. de gronden, waarop het pensioen of de 
onderstand is verleend; 

d. de artikelen der wet, krachtens welke het 
pensioen of de onderstand is verleend; 

e. het bedrag van het pensioen of den onderstand. 

28. De pensioenen en onderstanden worden in 
volle guldens verleend. 
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Onderdeelen van een gulden komen daarbij 

voor een gulden in berekening. 
29. Die pensioenen en onderstanden worden op 

naam van de belanghebbenden, ten laste van den 
Staat, in het Grootboek der pensioenen inge

schreven en van die inschrijving wordt een bewijs 

uitgereikt. 

lleze uitbetaling geschiedt volgens de regelen 
door Ons te stellen . 

30. Bij overlijden van den titularis wordt het 

pensioen of de onderstand uitbetaald tot het einde 
van het kwartaal, waarin het overlijden heeft 

plaats gehad. 
31 . De soldij en de toehge, verbonden aan 

de Militaire Willemsorde en aan de benoeming 
van Broeder der Orde van den ederlandschen 

Leeuw, worden te gelijk met het pensioen en den 
onderstand genoten. 

32. Indien met de beslissing op eene aanvrage 

tot toekenning of verhooging van een pensioen of 

onderstand, waarop naar de bepalingen dezer wet 
aanspraak kan worden gemaakt, door den of de 
belanghebbende geen genoegen wordt genomen, 
is deze bevoegd, binnen drie maandeu nadat die 

beslissing te zijner of harer kennis is gebracht, 
te verzoeken dat omtrent de bezwaren het ge

voelen wordt ingewonnen van de afdeeling van 
den Raad van State, bedoeld bij het 2de lid 
van art. 13 der wet van 21 December 1861 
(Staatsblad n°. 129). 

Wanneer ingevolge het bepaalde bij dit artikel 
het gevoelen van den Raad van State, bedoeld 
bij het 2de lid van art. 13 der wet van 21 De

cember 1861 (Staatsblad n°. 129) worilt inge

wonnen, wordt de zaak behandeld op de wijze, 
vastgesteld voor de behandeling van geschillen 

van bestuur. 
33. De pensioenen en onderstanden zijn onver

vreemdbaar. 
De titularis kan daarover op geenerlei wijze 

beschikken, ook niet door verpanding of beleening. 
Indien hij last geeft om het pensioen of den 

onderstand voor hem te ontvangen, kan hij die 

lastgeving altijd herroepen. 
Alle overeenkomsten, hiermede strijdig, zijn 

nietig. Deze bepalingen worden op het bewijs 
van inschrijving van het pensioen of den onder
stand uitgedrukt. 

De voorschotten door gemeentebesturen, lief
dadige of tot algemeen nut werkende instellingen, 
hetzij renteloos, hetzij tegen matige rente, waar
van de bewijzen van inschrijving in het bezit van 

die lichamen worden gestelJ., zijn niet onder de 
bij deze wet verboden beleeniageu begrepen, mits 

de voorwaarden, volgens welke die voorschotten 

geschiedeu , zijn goedgekeurd door den Minister 
van Financiën. • 

34. Op de pensioenen kunnen ten behoeve van 

particuliere schuldeischers alleen kortingen worden 

toegestaan , ter zake van gelden, verschuldiii:d 
wegens woning, kleeding en verdere noodwendige 

levensbehoeften, verstrekt ten behoeve van den 

gepensionneerde of zijn gezin. 

Voor de genoemde onderwerpen kan het Hoofd 

van bet betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur, onverschillig de hoegrootheid der ver

schulJ.igde som, na een ingesteld onderzoek, in 
den geest der bepalingen van de wet van 24 Januari 

1815 (Staatsblad n°. 6), korting verleenen, hoog
stens tot een zesde van de pensioenen meer be

dragende dan honderd gutden in het jaar, en 

hoogstens tot een achtste van die honderd giûden 
of daar beneden. 

Indien de schuldeischer, naar aanleiding van 

het voorschreven onderzoek, naar den rechter 
verwezen en de schuldenaar tot het betaleu der 

proceskosten veroordeeld is, kan de korting tevens 

worden verleeud voor het beloop der kosten door 
den schuldeischer gemaakt. 

Op de onderstandeu voor kinderen kan geen 
korting ten behoeve van particuliere schuldeischers 
worden verleend. 

35. Het pensioen en de ouderstand vervallen 
wanneer de titularis: 

a. naturalisatie in een vreemd land aanneemt; 
b. buiten Onze toestemming, hetzij zich in 

vreemden krijgsdienst begeeft, hetzij een orde
teeken, titel, rang, waardigheid of openbare be

diening aanneemt, welke door eene vreemde Mo
gendheid of Regeering zijn verleend of opgedragen. 

36. Hij, die tot gevan!(en isstraf van drie jaren 
of zwaardere straf onherroepelijk is veroordeeld, 

mist van het tijdstip af , waarop die veroor

deeling onherroepelijk is geworden, totdat hij de 
straf zal hebben ondergaan of daarvan kwijt
schelding zal hebben bekomen, het genot van 
pensioen. 

Wij bebonden Ons voor, daartoe termen vin
dende, over het pensioen van den veroordeelde , 
zoolang deze van het genot daarvan verstoken 
is, te beschikken ten behoeve van zijne vrouw, 
of wel van zijne kinderen , die beneden den leef
'tijd van ac!tttien jaren en ongehuwd zijn. 

Betreft de bepaling, in de eerste zisnede voor-



18 JUL I 189 0. 161 

komende, het peusioen een er weduwe, dan kan 

daarvoor door Ons, op dezelfde wijze en onder 

dezelfde bepalingen als in de tweede zinsnede 

zijn vermel_d, ten behoeve van de kinderen, die 
daarop in geval van haar overlijden aanspraak 
zouden hebben, worden beschikt. 

Het eerste lid van dit artikel geldt niet voor 

veroordeelden, die voorwaardelijk in vrijheid zijn 

gesteld, gedurende den tijd dat zij zich voor
waardelijk in vrijheid bevinden. 

37. De termijnen van een pensioen of onder
stand, welke niet zijn ingevorderd binnen één 
ja.ar na den eersten dag der betaalbaarstelling, 

worden niet meer uitbetaald . 
Is de inrnrdering achterwege gebleven gedurende 

vijf achtereenvolgende jaren dan is het pensioen of 
de onderstand vervallen. 

Wij behouden Ons voor de titularis~en, die dit 

mochten verzoeken, in het genot van hun ver
vallen pensioen of onderstand te herstell~n. 

Dit genot zal in het hierbedoeld geval ingaan 

met het vierendeeljaars, volgende op dat, waarin 
het verzoek gedaan is. 

SLOT BEPALING. 

38. De tegenwoordige wet treedt in werking 
met 1 Januari 1891, doch blijft buiten invloed 
op het bedrag der pensioenen en onderstanden, 

v6ór dien dag verleend. 
Met dat tijdstip vervallen de wetten: 

1 °. van 24 Juni 1864 (Staatsblad n°. 92), 
met de daarin later gebrachte wijzigingen; 

2°. van 27 Mei 1865 (Staatsblad n°. 39); en 
3°. van 30 December 1887 (Staatsblad n°. 255). 
Lasten en bevelen enz., 

Gegeven op het Loo, den 18den Juli 1890. 

(!J et .) WILLEM. 
De Minister van Marine, (!Jet.) DYSERINCK. 

(get.) 

De Minister van Oorlog, 

J. W. BERGANS!US. 
(Uitgeg . 24 Jieli 1890.) 

18 Jieli 1890. WET, houdende bekrachtiging 
eener dading, gesloten met de besturen van 
het gymnasium te Emmerik en van drie 

stichtingen aldaar, betreffende geschillen over 
de teruggave of vergoeding van onder het 
voormalige Fransche bestuur hier te lande 
aan het domein getrokken goederen S. 110. 

Wr;r WILLEM III, ENZ. · . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, ter vermijding van rechtsge-

dingen bij dading een einde te maken aan de 

geschillen over vorderingen der besturen van het 

gymnasium te Emmerik en van drie stichtingen 

aldaar, rakende de teruggave of vergoeding van 

zekere goederen, die onder het voormalige Fransche 

bestuur hier te lande aan het domein zijn getrokken; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Benig artikel. 

De dading, bij onderhandsche akte van 17 Juni 
1889 en 23 Augustus 1889, waarvan een afschrift 
aan deze wet is vastgehecht, gesloten tusscben 

den Staat der Nederlanden en de besturen van: 
a. het Koninklijk Pruissisch gymnasium te Em-

merik, 

b. de Praefectu urstichting aldaar , 

c. de Hoppen-Almosenstichting aldaar, en 
d. de Broekheesestichting aldaar 

wordt goedgekeurd. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 18den J nli 1890. 

(get.) WILLE M. 
De Min. van Financiën, (!Jet.) GODIN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg. 26 Juli J 890.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 

1°. A. K. DANEELS VAN WrJKHUYSE, direc
teur der registratie en domeinen te Arnhem , ten 

deze handelende namens den Staat der Neder

landen, krachtens aanschrijving van den Minister 

van Financiën, dd. 13 Augustus 1889, n°. ó, 
ter eener zijde en 

2°. a. OTTo BOCK, burgemeester van Emmerik; 
dr. JosEPH KöHLER, directeur van het na te 

noemen gymnasium: 

dr. HUBERT LENSING; 
GuSTAV STEINBACK; 

G!SBERT TE KAMP; 

allen wonende te Emmerik, te zamen uit
makende den raad van bestuur, zoo van het 
Koninklijk Pruissisch gymnasium te Emmerik als 
van de aldaar bestaande stichting, genaamd de 
Praefectuurstichting, en alzoo dat gymnasium en 
die stichting ten deze vertegenwoordigende; 

b. J acon TROOST, pastoor te Emmerik; 
OTTO BOCK, voormeld; 
dr. JosEPH KöHLER, voormeld; 
te zamen uitmakende het curatorium van de te 

Emmerik bestaande stichting, genaamd de Hoppen
Alrnosenstichting, en alzoo die stichting ten deze 

vertegenwoordigende; 
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c. JACOB TROOST, voormeld ; 

PETER AllNGENVOORT' pastoor te Emmerik ; 

te zamen uitmakende het curatorium van de 
aldaar bestaande stichting , genaamd de Broek

heesestichting , en alzoo die stichting ten deze 
vertegenwoordigende; 

ter andere zijde; 

en al deze sub 2° genoemde contractanten, han

delende met goedkeuring van het Koninklijk Pruis
sisch Provinciaal Schoolcollege, blijkens onder

staande verklaring; - in aanmerking nemende: 

dat eenige op Nederlandsch grondgebied gelegen 

goederen, toebehoorende deels aan de voormalige 
Latijnsche school , ook genaamd Kruisheerenschool, 

te Emmerik, deels aan de voormelde Praefectuur
stichting, deels aan de voormelde Hoppen-Almosen
stichting en deels aan de voormelde Broekheese

stichting, onder het voormalige Fransche Bestuur 
aan het Domein van den Staat zijn getrokken, 

als afkomstig van geestelijke orden, welke inge
volge het decreet van Keizer Napoleon van 14 No
vember 1811 - bij decreet van 3 Januari 1812 

van toepassing verklaard op de Nederlandsche 

Departementen - waren gesupprimeerd met ver

beurdverklaring harer goederen; 

dat sommige dier goederen, afkomstig van de 

voormelde stichtingen, na de opheffing van het 
Fransche Bestuur in Nederland aan haar op verzoek 

zijn teruggegeven of vergoed , met de inmiddels 
daarvan genoten vruchten, en dat evenzoo ver

scheidene dier goederen, afkomstig van de voormelde 

voormalige Latijnsche school, later op gel ijke wijze 

aan het voormelde gymnasium zijn teruggegeven; 

dat evenwel nog steeds eenige dier goederen en 

genoten vruchten, op wier uitkeering de genoemde 

stichtingen en het gymnasium recht meenen te hebben 

en herhaaldelijk hebben aangedrongen, niet zijn 
teruggegeven of vergoe<l; 

dat toch geene overeenstemming tusschen den 

Staat der Nederlanden en de stichtingen en het 

gymnasium bestond over de identiteit van som
mige der nog teruggevraagde goederen, over dezelver 
waarde en het bedrag der genoten vruchten, en 
er ook in het bijzonder nog verschil van meening 
was tusschen den Staat der Nederlanden en het 
genoemde gym uasium over de vraug, of het aan
gehaalde decreet van J 811 al dan niet te recht 
op de goederen der voormalige Latijnsche school 
is toegepast en of dat p;ymnasinm al dan niet be
hoort geacht te worden opgevolgd te zijn in de 
reohten dier Latijnsche school op de teruggevraagde 

goederen en genoten vrur.hten; 

dat partijen eindelijk, ter vermijding van ge
dingen, welke uit een en ander zouden kunnen 

voortspruiten , te rade zijn geworden door eene 
minnelijke schikking de bovenomschreven zaken 

onder elkander tot eeu goed einde te brengen, 

en nu willende overgaan tot de uitvoerin,: van dit 

hun voornemen, 

zijn overeengekomen als volgt: 
Art. 1. De Staat der Nederlanden betaalt binnen 

zes weken na de afkondiging der wet die deze 

overeenkomst bekrachtigt, aan het genoemde gym
nasium en de voormelde stichtingen te zamen, de 

som van zeven en dertig duizend driehonderd zes 
en zeventig g11Zden drie en negentig en een kalven 
cent (f 37,376.935). 

Deze betaling zal geschieden ten kantore van 
den Rijksbetaalmeester 's Gravenhage aan handen 

van den Keizerlijk Duitschen Gezant aldaar of aan 

zijnen ti)delijken plaatsvervani:er, welke bij deze 
door de contractanten sub 2°. gemachtigd worden 
de bovenbedoelde som voor hen gezamenlijk in 

ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te geven. 
2. Het gymnasium en de stichtingen doen daar

tegenover afstand van alle beweerde aanspraken 

op teruggave, uitkeering en vergoeding van goederen 
en genoten vruchten, welke zij zouden kunnen 

ontleenen aan de toepassing van het decreet van 

14 November 1811 op goederen van de voormelde 
Latijnsche school of van die stichtingen, onver

schillig of die vorderingen nu bekend zijn of niet. 
3. Het gymnasium en de stichtingen nemen 

de onderlinge verdeeling van de hun bij artikel 1 
toegekende som op zich, zonder dat de Staat der 

Nederlanden ter zake van die verdeeling of van 

ieders recht op een deel van di e iom ooit zal 

kunnen bemoeilijkt of in rechten geroepen worden, 

hetzij door een of meer van hen afzonderlijk of 
te zamen, hetzij door allen te zamen . 

4. De overeenkomst zal, om voor den Staat 

der , ederlanden verbindend te zijn, moeten worden 
goedgekeurd bij de wet. · 

Hangende deze goedkeuring zal geene der par
tijen zich op den inhoud van dit contract kunnen 
beroepen, e.n, zoo de goedkeuring niet wordt 
verkregen, zal geene van haar dat ook daarna 
kunnen doen. 

5. De kosten op deze overeenkomst in duplo 
vallende , worden gedragen door het gymnasium 
en de stichtingen te zamen, welke den voormelden 
Gezant of zijnen tijdelijken plaatsvervanger tot de 
uitbetaling daarvan bij deze machtigen. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te 
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Emmerik den 17 / l 9den Juni 1800 negen en tachtig, 

en te Arnhem den 23sten Augustus 1800 negen 

en tachtig. 

(get.) ÜTTO BOCK , Bürgermeister. 
Dr. J. KöHLER, Gymnasial-Direct01'. 
Dr. Med . HUBERT LENS[NG. 

GUSTAV STE!NBACK. 

G!SBERT TE KAMP. 

JACOB TROOST. Pfarrer. 
PETER AENGENVOORT. Pfarrer. 

De Dir. der RegiJtratie en Domeinen te Àrnkem, 

(get.) DANEELS VAN W!JKHUYSE. 

Der unterzeichnete Amtsrichter bescheinigt hier

durch dass in seiner Gegenwart heute die vorste

henden N amensunterschriften der nachbenannten 

ihm persönlich bekannten und unzweifelhalft ver

fügungsfähigen Personen : 

a. des Bürgermeisters ÜTTO BocK , anftretend 

in seiner Eigenschaft als Mitglied des Gymnasial

verwaltungsraths zu Emmerich und der Prae

fecturstiftung sowie der Hoppen-Almosenstiftung 

daselbts; 

b. des Med. Dr. HUBERT LENSING, auftretend 

in seiner Eigeuschaft als Mitglied des Gymnasial

verwaltungsraths nnd der Praefecturstiftung zur 

Emmerich; 

c. des Dr. JosEPH KöHLER, Gymnasialdirector, 

auftretend in seiner Eigenschaft als Mitglied des 

Gymnasialverwaltungsraths, der Praefecturstiftung 

und der Hoppen-Almosenstiftung zu Emmerich; 

d. des Kaufmanns GusTAV STE!NBACK, auf

tretend in seiner Eig-enschaft als Mitglied des 

Gymnasialverwaltungsraths .. und der Praefectur

stiftung zu Emmerich; 

e. des Pharrers JACOB TROOST, auft.retend in 

seiner Eigenschaft als Mitglied der Hoppen-Al

mosenstiftung und des Curatoriums der Broek

heesestiftung; 
f. des Pfarrers PETER AENGENVOORT, auftretend 

in seiner Eigenschaft als Mitglied des Cnratoriums 

der Broekheesestiftung, 

welche sämmtlich zu Emmerich wohnhaft sind, 

von denselben eigenhändig geschrieben sind. 

Emmerich am (17) siebenzehnten Juni des Jahres 
Eintnusend achthundert neun und achtzig. 

(gez.) BERNHARD SPRl~KMANN-KERKERINCK, 
Àmtsgericktsratk. 

Der unterzeichnete Amtsrichter bescheinigt, dass 

heute in seiner Gegenwart der Oekonom G1sBI,:RT 

TE KAMP, wohnhaft zu Emmerich, und dem 

Richter vo:. PERSON und als verfüguugsfähig be

kannt die obige Urkunde in Seiner Eigenschaft 

als .Mitglied des Verwaltungsraths des Königlichen 

Gymnasiums und der Praefecturstiftung zu Em

merich unter Beifügung des heutigen lJatums 

eigenhändig unterschrieben hat. 

Emmerich am (19) neunzehnten Juni des J ahres 

Eintausend achthundert neun und achtzig. 

(gez.) BERNHARD SPRICKMANN-KERKER!NCK . 

Àmtsgericktsratk. 

N°. 6685 F. C. 

Vorstehender Vertrag wird hindurch genehmigt. 

Coblenz, den 26 Juni 1889. 

Königtickes Provinzial Sck11l-Collegi11m, 

IU 18963 
28857 

(gez.) V. PUTTKAMER . 

Berlin, den 26 Juli 1889. 

Vorstehender Unterschrift des Königlich Preus

zischen Regierungs-Präsidenten und Directors des 

Provinzial Schul-Collegiums zu Coblenz Hernn 

VoN PUTTKAMER wird hiermit beglaubigt. 

(gez.) 

Der Reickskanzler, 
Im Auftrage, 

GoERING. 

Gesehen zur Beg!aubigung der Uuterschrift des 

Herrn GOERING. 

Haag, den 30 Juli 1889. 

KaiJertick De11tscke Gesandtsckaft, 
(gez.) SAURMA . 

Voor eensluidend afschrift , 
De Secr.-Gen. va.n ket Ministerie van Financiën, 

(get.) BARTSTRA. 

18 Juli 1890. WET, tot wijziging der begrootiog 

van het Fonds, voortspruitende nit de koop

prijzen van domeinen voor het dienstjaar 
1890. S UI. 

Bij deze wet wordt, na W1JZ1gmg van eenige 

artikelen, de begrooting vastgesteld op f 258,042.84. 

18 Juli 1890. WET, tot wijziging van het zesde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst 

jaar l 889. S. 112. 

Bij deze wet wordt art . 42 verhoogd met / 13,000, 
art. 43 met f 22,116, daarentegen wordt art. 39 

met gelijk bedrag verminderd. 

18 J11li 1890. WET, tot beschikbaarstelling van 

gelden wegens door het Departement van 

Marine gedane verstrekkingen, voor den 
dienst van 1890. S. 113. 
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Bij deze wet worden de gelden wegens door het 
Departement van Marine gedane verstrekkingen, 
in 's Rijksschatkist ten bedrage van/111,741.95• 
voorhanden, ten behoeve van dat Departement, 
tot het doen van betalingen voor den dienst van 
1890 beschikbaar gesteld. 

19 Juli 1890. WET, houdende bekrachtiging 
eener overeenkomst, waarbij aan de gemeente 
Zwijndreckt drie stukken grond verkocht en 
twee andere stukken grond aldaar in erfpacht 
uitgegeven zijn. S. 114. 

19 Juli l 890. WET, houdende bekrachtiging 
eener overeenkomst betrekkelijk den onder
handscheu verkoop van duinen en duingronden 
op Walckeren onder Vrouwepolder aan de 
gemeente Middelburg. S. 115. 

19 Juli 1890. WET, houdende bekrachtiging 
eener overeenkomst betrnkkelijk den onder• 
handschen afstand, bij wijze van ruiling, van 
het gedeeltelijk verlande Zieiddiepje en van 
bestaande en toekomstige verlandingen in de 
Ottde Maas onder 's Gravendeel en P11tters
koek. S. 116. 

19 Juli l 890. WET, tot verlenging van den dienst
tijd voor de ingelijfden bij de militie te land 
der lichtingen van 1884 en van 1885 en voor 
de ingelijfden bij de zeemilitie der lichting 
van 1886. S. 117. 

WIJ WILLEM III, ENZ .. . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

er buitengewone omstandigheden bestaan, welke 
het Ons raadzaam doen achten, de ingelijfden bij 
de militie te land der lichting van 1885 tot lan
geren dan vijfjarigen dienst en de ingelijfden bij 
àe zeemilitie der lichting van 1886 tot langeren 
dan vierjarigen dienst. te verplichten, en tevens 
de ingelijfden bij de militie te land der lichting 
van 1884, van wie de diensttijd bereids bij de 
wet van 26 Juli 1889 (Staatsblad n°. 101), met 
één jaar is verlengd geworden, opnieuw tot Jan
geren dienst te verplichten; 

Gezien art. 6 der wet van den 19den Augus
tus 1861 (Staatsblad n°. 72), betrekkelijk de 
nationale militie; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1 . De diensttijd van de ingelijfden bij de 

militie te land der lichting van 1885 en van inge
lijfden bij de zeemilitie der lichting van 1886 

wordt met één jaar verlengd , en de diensttijd 
van de ingelijfden bij de militie te land der lich
ting van 1884 wordt op nieuw met één jaar 
verlengd , een en ander ten ware de omstandig
heden inmiddels Ons raadzaam mochten doen oor
deelen hun het ontslag vroeger te verleenen. 

2. Op de ingelijfden bij de militie te land, in 
art. 1 bedoeld, zijn art. 125 en de tweede zin
snede van art. 129 der wet van den 19den Au
gustus 1861 (Staatsblad n°. 72), betrekkelijk de 
nationale militie, niet van toepassing. Ingeval zij 
als plaatsvervanger of nummerverwisselaar zijn 
ingelijfd en overeenkomstig art. 9 van laatstge
noemde wet eene verbintenis tot vrijwilligen dienst 
hebben aangegaan, is bovendien art. 51, 6°., dier 
wet op hen niet van toepassing. 

De ingelijfden bij de militie, in art. 1 bedoeld, 
kunnen - behoudens in de gevallen genoemd bij 
art. 137 en 144 van evenvermelde wet - alleen 
dan in werkelijken dienst worden geroepen, wanneer 
de militie in haar geheel door Ons buitengewoon 
onder de wapenen geroepen wordt. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den l9den Juli 1890. 

(get.) WILLE M. 
De Minister van Oorlog, 

(get.) J. W. BERGANS!US. 
De Minister van Marine , (get.) DYS!fä!NCK. 

De Minister van Binnenland.wke Zaken, 
(get.) DE SA V0RNIN LOHMAN. 

(Uitgeg. 1 Àng. 1890.) 

19 Juli 1890. WET, tot beschikbaarstelling van 
gelden wegens door het Departement van 
Oorlog gedane verstrekkingen, voor den dienst 
van 1890. S. 118. 

Bij deze wet worden de gelden wegens door het 
Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, 
in 's Rijks schatkist ten bedrage van/149,620.855 
voorhanden_, ten behoeve van dat Departement, 
tot het doen van betalingen voor den dienst van 
1890 beschikbaar gesteld. 

20 J,1li 1890. WET, tot verhooging van het 
acktste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1889. S. l 19. 

Bij deze wet wordt, na verhooging van art. 93 
met f 280,000, het totaal der l 6de Afd. van 
dit hoofdstuk gebracht op f 2,039,410 en het 
eindcijfer nader vastgesteld op f 21,071,447. 
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20 Juli 1890. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen in de 
gemeen Ie Ávereest , nooJig voor de verbete
ring van de Kriiizinga's-wijk en voor het 
bouwen van eene brugwachterswoning bij den 
westelijken mond dier wijk. S. 120. 

20 Juli 1890. WET, tot verhooging der begroo
ting van uitgaven voor den aanleg van Staats
spoorwegen, dienst 1890. S. 121. 

Bij deze wet wordt art. 11 en het eindcijfer 
verhoogd met f 1667. 

20 Juli 1890. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1890. S. 122. 

Bij deze wet worden tusschen de artt. 117 en 
en 118 ingevoegd : 

Árt. 117 bis. Bijdrage aan het- waterschap van 
den Oztden lJssel in de kosten van ,·erbetering 
van die rivier, f 220,000. 

Árt. 117ter. Bijdrage aan de gemeente Wage
ningen voor het inrichten van de haven aldaar 
tot vluchthaven, f 13,015.53•. 

Árt. 72 wordt gebracht op f 190,300. 
Hierdoor wordt het totaal der 2de Afd. alsmede 

het eindcijfer verhoogd met f 233,015.53• . 

20 Juli 1890. WET, tot vaststelling van het slot 
der rekening van ontvangsten en uitgaven 
voor Nederlandsck-Indië over het dienst
jaar 1870. S. 123. 

H et slot der rekening van de koloniale ontvang
sten en uitgaven voor Nederlandsck-Ind·ië over 
het dienstjaar 1870 wordt vastgesteld als volgt: 

De ontvangst bedraagt f 12:l,524, 717.04. 
De uitgaaf bedraagt f 115,764,909.69. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 7,759,807.35. 

21 J1,Zi 1890. WET, tot kwijtschelding aan de 
erven J, M. GoNSALVES van eene den lande 
aankomende vordering. S. 124. 

21 Juli 1890. WET, tot verhooging van het 
maximum-bedrag der in Nederlandsck-Indië 
uit te geven zilveren 'pasmunt. S. 125. 

WIJ WILLEM III, ENZ. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de noodzakelijkheid is gebleken eener verhooging 
van het maximum der in Nederlandsck-Indië uit 
te geven zilveren pasmunt; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

·Eenig artikel. 

Het bij artikel 1 der wet van 24 December 
1857 (Staatsblad n°, 173) voorloopig vastgestelde 
maximum van de uitgifte van zilveren pasmunt 
voor Nederlandsck-Indië wordt verhoogd met 
f 5,000,000 en alzoo gebracht op f 17,000,000. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegev en op het Loo, den 2lsten Juli 1890. 

(get .) WILLEM. 
De Minister van Koloniën, (get.) MACKAY. 

(Uitgeg . l .J.uq. 1890.) 

21 Juli 1890. WET, tot regeling van het Mili
tair Onderwijs bij de Landmacht, voor zoo
ver daarbij de opleiding voor den officiersrang 
en de hoogere vorming van den officier zijn 
betrokken. S. 126. 

Bijl Hand. 2• Kamer 1888/89, n°.155, 1-4; 
1889/90, n°. 27, 1-39. 

Hand. id. 1889/90, bladz. 1486-1592, 1594-
1612, 1633, 1647-1649. 

Hand. l • Kamer 1889/90, bladz. 471-475, 
492-496. 

WIJ WILLEM III, ENZ.· , . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overwegü1g hebben genomen, dat 

het noodig is - ter vervanging van de voorloo
pige regeling van het onderwijs bij de Koninklijke 
Militaire Academie, vastgesteld bij de Wet van 
30 Mei 1877 ( Staatsblad n°. 141). met intrekking 
van die Wet en de Wetten van 11 Juli 1882 
(Staatsblad n°. 100), van 25 December 1887 
(Staatsblad n°. 217), van 4 Augustus 1888 (Staats

blad n°. 107) en van 28 Augustus 1889 (Staats
blad n°. 111) - eene algemeene regeling vast te 
stellen van het Militair Onderwijs bij de Land
macht, voor zoover daarbij de opleiding voor den 
officiersrang en de hoogere vorming van den offi -
cier zijn betrokken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enr.. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Inrichtingen van Militair Onderwijs. 

Art. 1. De opleiding voor den officiersrang bij 
de Landmacht, ook - voor zooveel ctie opleidin~ 
in Nederland plaats heeft - ten behoeve van nen 
dienst in de Koloniën en bezittingen van het Rijk 
in andere werelddeelen geschiedt: 

a. voor de Infanterie, de Cavalerie, de Artil
lerie en de Genie, aan de Koninklijke Militaire 
Academie; 
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b. voor de Infanterie en de Militaire Admi
nistratie, aan den Hoofdcursus. 

2. Voorbereidend onderwijs wordt gegeven: 

a. voor toelating tot de Koninklijke Militaire 
Academie: aan de Cadettenschool; 

b. voor toelating tot den Hoofdcursus : aan 
eenen Cursus bij het Wapen der Infanterie. 

3. Er is eene Hoogere Krijgsschool, bestemd 
tot vorming van officieren: 

a. in algemeen krijgskundige richting; alsmede 
voor de hoogere troepenleiding en voor den dienst 
bij den Generalen Staf; 

b. voor den Intendance-dienst. 
Door Ons worden in het belang van de hoogere 

vorming van officieren - bepaaldelijk ook in 
technische richting - nog andere voorzieningen 
ge\.roffen. 

4. De Hoogere Krfü,sschool is gevestigd te 's Gra
venhage; de Koninklijke Militaire Academie te 
Breda ; de Hoofdcursus te Kampen. 

Bi.i Algemeenen Maatregel van Bestuur worden 
aangewezen : 

a. de plaats waar de Cadettenschool wordt ge
vestigd; 

b. de korpsen van- het Wapen der Infanterie, 
waarbij een Cursus als onder b van art . 2 bedoeld, 
wordt ingesteld. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

À[gemeene bepalingen. 

5. Aan de vakken, waarin, volgens de bepa
lingen dezer Wet, aan de bij de artt. l , 2 en 3 
bedoelde lnrichtin1;en onderwijs wordt gegeven, 
kunnen bij Algemeenen Maatregel van Bestuur 
andere vakken worden toegevoegd. 

De omvang van het leerplan; de wijze waarop 
het over de verschillende studiejaren wordt ver
deeld ; de eischen , waaraan bij den overgang 
naar een hooger studiejaar moet worden voldaan; 
en de regelen, welke bij de overgangs-examens 
behooren te worden in acht 11enomen, worden 
voor al de bij de artt. l, 2 en 3 bedoelde Inrich
tingen door Onzen Minister van Oorlog bepaald. 

Voor zooveel een en ander de opleiding voor 
den officiersrang en de hoogere vorming van den 
officier, ten behoeve van den dienst in de Kolo
niën en bezittingen van het Rijk in andere wereld
deelen betreft, wordt door dien Minister daar
omtrent met Onzen Minister van Koloniën overleg 
gehouden. 

Aan de leerlingen van de bij de artt. l en 2 

genoemde lorichtingen wordt gelegenheid gegeven, 
overeenkomstig het verlangen en de keuze der 
ouders of voogden, onderwijs in den godsdienst 
te bekomen .' • 

6. Jaarlijks wordt door . Onzen Minister van 
Oorlog het aantal leerlingen bepaald, die aan de 
Hoogere Krijgsschoo 1, de Koninklijke Militaire Aca
demie, den Hoofdcursus en de Cadettenschool 
kunnen worden toegelaten en dat wel voor zooveel 
meer bepaaldelijk betreft den dienst in de Kolo

niën en bezittingen van het Rijk in andere wereld
deelen, na gehouden overleg met Onzen Minister 
van Koloniën. 

Daarbij wordt vastgesteld, hoeveel van de open-
gestelde plaatsen ter beschikking komen: 

a. bij de Hoogere Krijgsschool: 
voor de officieren van elk Wapen of Dienstvak; 
b. bij de Koninklijke Militaire Academie: 
voor elk der beide categorieën van adspiranten, 

bedoeld onder I en II van art. 25 en wel voor 
elk Wapen afzonderlijk; en met dien verstande, 

dat het gezamenlijk aantal voor eerstgemelde cate
gorie beschikbaar te stellen plaatsen gelijk zal 
moeten wezen aan het aantal te verwachten adspi
ranten van deze categorie; 

c. bij den Hoofdeursus : 
voor de Infanterie en voor de Militaire Admi

nistratie, met dien verstande, dat, behoudens 
buitengewone omstandigheden, voor de Infanterie 

het aantal opengestelde plaatsen niet meer bedraagt 
dan ongeveer de helft van het aantal plaatsen, 
voor dat Wapen aan de Koninklijke Militaire 
Academie opengesteld. 

Het aantal en de verdeeling dier plaatsen wor
den in de Staatscourant bekend gemaakt. Voor 
zooveel de Koninklijke Militaire Academie en de 
Cadettenschool aangaat, worden daarbij tevens de 
eischen medegedeeld, waaraan bij het toelatings
examen voor deze Inrichtingen moet worden voldaan. 

7. B(j Reglement worden vastgesteld: 
a . de inwendige regeling van de Hoogere Krijgs

school, van de Koninklijke Militaire Academie, 
van den H oofdcursus en van de Cadettenschool, 

daaronder begrepen de werkkring en de bevoegd
heid van de hoofden dezer Inrichtingen, en, voor 
zooveel de Koninklijke Militaire Academie betreft, 
van den bij art. 46 genoemden Raad van Bijstand ; 

b. de voorschriften, volgens welke de toelatings
en de eindexamens aan de Koninklijke Militaire 
Academie en aan den Hoofdcursus, en het toe
latings-examen aan de Hoogere Krijgsschool en 
aan de Cadettenschool worden afgenomen; zoomede 
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de wijze van samenstelling der Commissiën, ten 

overstaan van welke die examens plaats hebben. 

8. De toelatings- en de eindexamens worden in 
het penbaar afgenomen. 

Omtrent den Joop en de uitkomsten dier examens 

wordt, voor zoover zij op de Koninklijke Militaire 

Academie, den Hoofdcursus en de Cadettenschool 
betrekking hebben, een verslag opgemaakt, hetwelk 
in de Staatscourant wordt medegedeeld. 

9. Leerlingen van eene der in art. 8 genoemde 

Inrichtingen, mogen niet langer dan twee jaren 

in hetzelfde studiejaar doorbrengen. 
Van deze bepaling kan worden afgeweken ten 

gunste van hen, die wegens ziekte verhinderd 
waren het onderwijs geregeld te volgen. 

Overigens worden bij Reglement bepaald de 

regelen, waarnaar de leerlingen: 
a. wegens hunne gedraginge!l als anderszins van 

bedoelde Inrichtingen verwijderd kunnen worden; 
ó. van de overeenkomstig de artt 18, 30 en 

37 aangegane dienstverbintenis ontheven kunnen 
worden. 

10. Tot tegemoetkoming in de kosten van de 

Cadettenschool en van de Koninklijke Militaire 
Academie wordt jaarlijks, voor iederen leerling 

eene door Ons vast te stellen . som - het bedrag 

van vierhonderd gulden niet te boven gaande -
bijgedragen, welke in 's Rijks kas wordt izestort. 

Van het betalen dier bijdragen kan door Ons ge
heele of gedeeltelijke vrijstellinµ; worden verleend, 
volgens bij Reglement vast te stellen regelen. 

11 . De onderofficieren van den Hoofdcursus en 

de leerlingen der Koninklijke Militaire Academie -
deze laatsten wanneer zij dienst bij den troep ver

richten - worden in eiken graad gevoerd boven 
de organieke sterkte, voor elk korps vastgesteld. 

12. In geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden, bedoeld bij art . 185 
der Grondwet, kan door Ons het onderwijs aan 
één of meer der in de artt. 1 , 2 en 3 genoemde 

Inrichtingen worden geschorst, en ornr de leer

lingen, alsmede over het aan die Inrichtingen ver
bonden militair personeel beschikt worden in het 
belang van 's Lands verrlediging. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Pan het voorbereidend onderwijs tot opleiding 
voor den officiersrang. 

l. Pan de Cadettenschool. 

13. Aan de Cadettenschool wordt onderwijs ge

geven in: 

a de wiskunde ; 

ó. de beginselen der theoretische en toegepaste 
mechanica; 

c. de natuurkunde en hare voornaamste toe
passingen; 

d. de scheikunde en hare voornaamste toe-
passingen; 

e. de beginselen der cosmographie; 

/ de Nederlandsche taal- en letterkunde ; 
g. de Fransche taal- en letterkunde ; 
h. <le Hoogdoitsche taal- en letterkunde ; 
i. de Engelsche taal- en letterkunde; 

k. de aardrijkskunde; 
l. de gronden van de gemeente-, provinciale

en staatsinrichting van Nederland; 
m. de staathuishoudkunde en de statistiek, inzon

derheid van Nederland en van zijne Koloniën en 
bezittingen in andere werelddeelen; 

n. de geschiedenis ; 
o. het hand- en het rechtlijnig teekenen ; 
p. de infanterie exercitiën; 
q. de gymnastiek, het schermen, het dansen 

en het zwemmen. 
14. Het leerplan wordt verdeeld over twee 

studiejaren. 

15. Nederlanders en zoons van Europeesche 

of daarmede gelijkgestelde ingezetenen der Kolo
niën of bezittingen van het Rijk in andere wereld
deeleu, hebben het recht aan het toelatings•examen 

voor de Cadettenschool deel te nemen, wanneer zij : 
a. op het tijdstip van den aanvang van het 

eerstvolgende leerjaar , den vollen ouderdom van 

vijftien jaren bereikt en dien van achttien jaren 
niet overschreden hebben; 

ó. zich, onder overlegging der bij Reglement 
aangewezen bescheiden , bij Onzen Minister van 
Oorlog , vóór het door dien Minister te bepalen 
tijdstip , tot het afleggen van het examen aan
gemeld hebben. 

Zij , die aan de onder a of ó ge~telde eischen niet 
voldoen, mogen aan het examen niet deelnemen. 

Wij behouden Ons nochtans voor, jongelieden, 
geen Nederlander en geen zoon van een ingezetene 
der Koloniën of bezittingen van het Rijk in andere 
werelddeelen zijnde, bij uitzondering tot het volgen 
van de lessen aan de Cadettenschool toe te laten. 

16. Het programma van het bij art. 15 ge-
noemde toelatings-examen omvat: 

a. de reken-, de stel- en de meetkunde ; 
ó. de eerste beginselen der natuurkunde; 
c. de aardrijkskunde; 
d. de geschiedenis; 
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e. de N ederlandsche, de Fransche, de Hoog
duitsche en de Engelsche taal. 

Bedrevenheid in het teekenen strekt tot aan

beveling. 
De eischen van kennis, volgens voren vermeld 

programma te stellen, worden, bij de in art. 7, 
onder b, bedoelde voorschriften, nader omschreven 

en toegelicht. 
17. Voor zoover de adspiranten, voor den 

militairen dienst bij geneeskundig onderzoek ge
schikt zijn bevonden, en blijkens de uitspraak 
der examen-commissie, aan het examen hebben 
voldaan, komen zij voor toelating tot de Cadetten
school in aanmerking. 

Indien het aantal dier adspiranten grooter is 
dan het aantal beschikbare plaatsen, geschied_t 
de toelating naar de rangorde, die zij bij het 

examen, blijkens de uitspraak der examen-com
missie , hebben verkregen; met dien verstande, 

dat hij , wiens vader in den dienst van den 
Staat gesneuveld of, binnen één jaar ten gevolge 
van in dezen dienst voor den vijand bekomen 
wonden overleden is, op grond hiervan eene be
schikbare plaats inneemt. 

18. Hij, die tot de Cadettenschool wordt toe
gelaten, is , te rekenen van het tijdstip waarop 
ziju verblijf aan deze Inrichting een aanvang 
neemt, verbonden om den Staat gedurende den 
tijd van negen jaren als militair te dienen. 

Van deze negen jaren behoort hij er vier in 
den rang \"an officier te dienen, zoodat, wanneer 
de officiersrang niet in vijf jaren wordt bereikt, 
de dienstverliintenis stilzwijgend met den langeren 
duur van den opleidingstijd wordt verlengd. 

Deze verbintenis verplicht hem tevens, om -
voor ,ooveel hij daartoe niet reeds uit anderen 

hoofde mocht gehouden zijn - na het verlaten 
van den werkelijken dienst nog vijf jaren, of 

zoo veel minder dan vijf jaren, als hij langer 
dan vier jaren als officier heeft gediend, als 
reserve-officier te Onzer beschikking te blijven. 

Wij behouden Ons nochtans voor van de ver
plichting , bij het vorige lid bedoeld, geheel of 
ten deele ontheffing te verleenen. 

19. Hij , die tot de Cadettenschool is toe• 
gelaten en bij de in art. 15, onder b, voor
geschreven aanmelding kennis heeft gegeven van 
zijn verlangen om het voorbereidend onderwijs 
voor toelating tot de Koninklijke Militaire Aca
demie elders dan aan genoemde school te volgen, 
wordt daartoe , naar bij Reglement te bepalen 
regelen, in het genot van groot verlof gesteld. 

Hij staat , voor de toepassing dezer Wet, gelijk 
met hem die het onderwijs aan de Cadettenschool 
geniet, doch is gedurende zijnen verloftijd vrij
gesteld van het betalen der bijdrage bedoeld bij 
art. 10. 

Het Crimineel Wetboek en het Reglement van 
krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op 
hem niet toepasselijk, zoolang hij zich in het 
genot van groot verlof bevindt. 

§ 2. Pan eenen Oiersus. 

20. an eenen Cursus wordt onderwijs ge-
geven i 

a. d wiskunde ; 
b. de Nederlandsche taal; 
c. de Fransche taal; 
d. d aardrijkskunde; 

e. d geschiedenis; 

f. de dienst- en de exercitie-reglementen be
nevens e dienstvoorschriften . 

21. et leerplan wordt verdeeld over twee 
studiejar n. 

22. e wijze van toelating tot een en Cursus, 
de reg Jen waarnaar de leerlingen tijdelijk of 

voor gotd daarvan kunnen worden verwijderd, 
zoomede de inrichting en het bestuur van eenen 
Cursus, worden door Onzen Minister van Oorlog 
vastgest d. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Va de opleiding voor den officiersrang. 

l. an de Koninklijke Militaire Academie. 

23. an de Koninklijke Militaire Academie 
wordt o derwijs gegeven in : 

a. de wiskunde; 

b. de toepassingen der natuurkunde op mili
tair gebi d; 

c. de toepassingen der scheikunde op militair 
gebied; 

d. de mechanica en hare toepassing op bouw
kundige onstructiën en werktuigen; 

e. het landmeten en waterpassen en de ge
odesie; 

f de ialeische taal; 
g. de land- en volkenkunde van Nederlandsch

Indië; 
k. de militaire aardrijkskunde; 
i . de oofdbegrippen der strategie en de krijgs

geschiede is ; 
k. de tactiek; 
l. de orlogsgebruiken; 
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m. het militair strafrecht; 
n. de artillerie-wetenschap ; 
o. de pionier- en de versterkingskunst ; 
p. de burgerlijke, de militaire en de schoone 

bouwkunde; 
q. de waterbouwkunde en de hydrographie van 

Nederland; 
r. de wetten en de voorschriften betreffende 

de uitvoering van genie-werken; 
s. de paardenkennis; de rij - en de africhtings

knnst; 
t. het rechtlijnig en het topographisch teekenen; 
u. de dienst- en de exercitie-reglementen, be

nevens de dienstvoorschriften en de militaire wetten; 

v. de militaire administratie; 
w. de exercitiën en de verdere practische oefe

ningen; 
x. de gymnastiek, het schermen, het zwemmen 

en het paardrijden. 
24. Het leerplan wordt verdeeld over drie 

studiejaren. 
25. Het recht, om aan het toelatings-examen 

voor de. Koninklijke Militaire Academie deel te 

nemen , wordt verleend aan : 
I. alle leerlingen der Cadettenschool , die het 

onderwijs aan deze Inrichting geheel hebben gevolgd. 
II. Nederlanders en zoons van Enropeesche of 

daarmede gelijk gestelde ingezetenen der Koloniën 
of bezittingen van het Rijk in andere wereld

deelen , die: 
a. op het tijdstip van den aanvang van het 

eerstvolgende leerjaar den vollen ouderdom van 
zeventien jaren bereikt , en dien van een en 
twintig jaren niet overschreden hebben ; 

o. zich, onder overlegging der bij Reglement aan
gewezen bescheiden, bij Onzen Minister van Oorlog, 
v6ór het door dien Minister te bepalen tijdstip, 
tot het afleggen van het examen hebben aangemeld. 

Zij, die, hetzij aan het onder I of aan het 
onder II gemelde niet voldoen, mogen aan het 

examen niet deelnemen. 
Wij behouden Ons nochtans voor jongelieden, 

geen Nederlander en geen zoon van een ingezetene 
der Koloniën of bezittingen van het Rijk in andere 
werelddeelen zijnde, bij uitzondering tot het volgen 
van de lessen aan de Koninklijke Militaire Aca
demie toe te laten. 

26. Het programma van het bij art. 25 ge
noemde toelatings-examen omvat: 

a. de reken-, de stel- en de meetkunde, de 
gonio- en trigonometrie en de beginselen der be

schrijvende meetkunde; 
1890. 

o. de beginselen van de theoretische en toege
paste mechanica; 

c. de natuurkunde en hare vooonaamste toe
passingen; 

d. de scheiknnile en hare voornaamste toe
passingen; 

e. de beginselen der cosmographie ; 
f. de gronden van de gemeente-, provinciale

en staatsinrichting van Nederland ; 
g. de staathuishoudkunde en de statistiek , in

zonderheid van Nederland en van zijne Koloniën 
en bezittingen in andere werelddeelen ; 

h. de aard rij ksknnde ; 
i . de geschiedenis; 

Ic. de Nederlandsche, de Fransche, de Hoog
duitsche en de E ngelsche taal- en letterkunde; 

l . het hand- en het rechtlijnig teekenen. 
Bedrevenheid in het exerceeren uit de recruten

school strekt tot aanbeveling. 
De eischen van kennis, vol!!ens voren vermeld 

programma te stellen, worden bij de in art. 7 , 
onder o , bedoelde voorschriften nader omschreven 
en toegelicht. 

27. Alle leerlingen der Cadettenschool, die 
voor den militairen dienst bij geneeskundig onder
zoek geschikt zijn bevonden en, blijkens de uit
spraak der examen-commissie, met goeden uitslag 
het bij art. 25 vermelde examen hebben afgelegd, 
worden tot de Koninklijke Militaire Academie 
toegelaten voor den dienst, waarvoor zij meer be
paaldelijk bestemd zijn. 

Zij worden , zooveel mogelijk, bij het Wapen 
hunner keuze ingedeeld, voor zoo ver zij daartoe 
in aanmerking komen in verband met : 

a. den uitslag van het zooeven gemelde ge
neeskundig onderzoek; 

o. het aantal plaatsen , ingevolge het bepaalde 
bij art. 6 jaarlijks, ten behoeve dier categorie, 
voor de onderscheidene Wapens opengesteld ; 

c. de rangorde, welke zij bij het examen , 
blijkens de uitspraak der examen-commissie, hebben 
verkregen; daarbij gelet op hetgeen , krachtens 
het laatste lid van art. 26 is voorgeschreven ten 
aanzien van de eischen van kennis in de wiskun 
dige vakken, voor eene plaatsing bij het Wapen 
der Artillerie of bij dat der Genie. 

28. De jongelieden bedoeld onder II van art. 2ö, 
die, blijkens de uitspraak der examen-commissie, . 
aan het examen hebben voldaan, komen voor 
toelating tot de Koninklijke Militaire Academie 
en voor indeeling bij het Wapen hunner keuze 
in aanmerking , voor zoover zij , voor den dienst 

11 
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bij dat Wapen , bij geneeskundig onderzoek ge

schikt zijn bevonden, en, ingevolge het bepaalde 

bij art. 6, ten behoeve dezer categorie, plaatsen 

bij de verschillende Wapens ziju opengesteld. 

Overtreft het aantal adspiranten voor eenig 

Wapen dat der daarvoor beschikbaar gestelde 

plaatsen, dan geschiedt de toelating naar de rang
orde, door die adspiranten blijkens de uitspraak 

der examen-commissie, bij het examen varkregen, 

met inachtneming, mor wat de indeeli11g bij het 

Wapen der Artillerie of bij dat der Genie betreft, 

van deielfde eischen, als waarvan bij c van art. 27 

sprake is, en met dien verstande, dat hij, wiens 
vader iu Jen dienst van den Staat gesneuveld, 

of binnen één jaar ten gevolge van in dezen dienst 

voor den vijand bekomen wonden overleden is, 

op grond hiervan, des verlangd, eene beschikbare 

plaats voor het Wapen der Infanterie inneemt, 

wanneer bij volgens voormelde rangschikking niet 

voor eene benoeming tot cadet bij het Wapen zijner 

keuze in aanmerking kan komen. 

29. Ingeval sommige der voor de leerlin12:en 

van de Cadettenschool opengestellle plaatsen aan 

de Koninklijke Militaire Academie, niet mochten 

worden vervnld, kan daarover worden beschikt 

ten behoeve van de jongelieden, bedoeld onder 

II van art. 25. 

30 . Hij, die overeenkomstig art. 28 tot de 

Koninklijke Militaire Academie wordt toegelaten 

is, te rekenen van het tijdstip waarop zijn ver

blijf aan Jezc Inrichting een aanvang neemt, ver

bonden, om den Staat gedurende zeven jaren als 

mili tair te di enen. 

Van deze zeveu. j aren behoort hij er vier in 

den rang van officier te dienen, zoodat, wanneer 

de officiersrang niet in drie jaren wordt bereikt, 

de dienstverbintenis stilzwijgend met den langeren 

duur van den opleidingstijd wordt verlengd . 

Het derde lid van art. 18, zoomede het voor

behoud, bij de slotalinea van dat artikel gemaakt, 

zijn ook voor hem van toepassing. 

31 . De leerlingen der Kouinklijke .Militaire 
Academie worden, in het belang van hunne prac 

tische vorming , volgens bij Reglement vast te 

stellen regelen, gedetacheerd bij het Wapen, waar
voor zij worden opgeleid. 

32. De leerlingen der Koniuklij ke Militaire Aca
demie worden door Ons tot tweede-luitenant be

noemd bij het Wapen, waarvoor zij zijn opgeleid 

- ook al mocht er geene vacture in gemelden 
rang bij dat Wapen bestaan - indien zij: 

a. volgens de uitspraak der examen-commissie 

aan het bij Reglement voor het eind-examen vast-

gesteld~ programma hebben voldaan; . 

b. naar het oordeel van die commissie - ge

grond bok op de kennisneming van de te hunnen 

aanzien uitgebrachte rapporten - voldoende prac

tische !geschiktheid en bruikbaarheid bezitten en 

van goed gedrag zijn ; 

c. f oor den militairen dienst bij geneeskundig 

onderzj ek geschikt zijn bevonden. 

; 2. /?an den Hoofdcursus. 

33. Aan den Hoofdcursus wordt onderwijs ge-

ge:~n ;·eu :viskunde; 

b. e natuurkunde ; 

c. et landmeten en waterpassen; 

à. e N ederlandsche taal; 

e. e Fransche taal; 

f. e Hoogduitsche taal, 

g_. e Maleische taal ; 

lt. e land- en volkenkunde van Nederlandsch

Indië; 

•· e wis • , natuur- en staatkundige aardrijks-
kunde en de gronden der militaire .aardrijkskunde 

van Nederland; 

k. ~e geschiedenis; 

l . ~e tactiek; 

m. de oorlogsgebrniken; 

n. pet militair strafrecht; 

o. de wapenleer; 

p. Ie pionier- en de versterkingskunst; 
q. et rechtlijnig en het topographisch teekenen; 

r. e wa1·enkennis; · 
s. het boekhouden; 

t . e dienst - en de exercitie-reglementen, be-

neven de dienstvoorschriften en de militaire 
wetten; 

"· ae militaire administratie; 
v. de exercitiën en de verdere practische 

oefeni Jgen; 

w. de gymnastiek , het schermen en het 

zwemmen. 
34. Het leerplan wordt verdeeld over twee 

studiejaren. 

35. Aan onderofficieren van het Wapen der 

Infanterie wordt, ongeacb t zij al dan niet de 

lessen op een en Cursus hebben gevolgd, vergund 

het toelatiugs-examen tot den Hoofdcursus, volgens 

het daarvoor bij Reglement vastgestelde pro
gramma, af te leggen, wanneer zij : 

a. op het tijdstip van den aanvang van het 
eerstvolgende leerjaar, den vollen onderdom van 
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negentien jaren bereikt, dien van vijf en twintig 

jaren niet oversch reden hebben; drie jaren als 
militair gediend hebben en minstens één jaar 

den graad van onderofficier hebben bekleed; 

b. door practische geschiktheid , gedrag en 
dienstijver , naar door Onzen Minister van Oorlog 

te stellen regelen, daarvoor in aanmerking kunnen 

komen; 
c voor den militairen dienst, bij geneeskundig 

onderzoek, geschikt zijn bevonden. 

Aan onderofficieren der overige Wapens, die 

aan de onder a, b en c omschreven eischen vol

doen, wordt eveneens àe vergunning verleend 
bedoeld examen af te leggen, wanneer zij tot 

tweede-luitenant bij de Militaire AdministratHJ 
wenschen te worden opgeleid. 

36. De onderofficieren, die, ingevolge het be
paalile bij art. :lö, aan het examen hebben deel

genomen, en blijkens de uitspraak der examen

commissie, daaraan hebben voldaan , worden tot 

den Hoofdcursus toegelaten , voor zoover daarbij, 

in verband met het bepaalde bij art . 6, ten be

hoeve dier onderofficieren , plaatsen zijn open

gesteld. 
Overtreft het aantal adspiranten dat der be

schikbaar gestelde plaatsen, dan geschiedt de toe

lating naar de rangorde door die adspiranten, 
blijkens de uitspraak der examen-commissie, bij 

het examen verkregen; met dien verstande, dat 

hij wiens vader iu den dienst van den Staat ge
sneuveld of binnen ééu jaar ten gevolge van in 

dezen dienst voor den vijand bekomen wonden 

overleden is, op grond hiervan eene beschikbare 

plaats inneemt voor het Wapen of Dienstvak, 
waarvoor hij krachtens het bepaalde bij art. 35 

in aanmerking komt. 

37. Een onderofficier, die tot den Hoofdcursus 
wordt toegelaten, is - onafhankelijk van den 

duur van zijn loopend dienstverband - verhouden 

na zijne benoeming tot officier, den Staat ge
durende vier jaren in dien rang te dienen, onder 

gelijke verplichting als in de 3de alinea van 

art. 18 is omschreven. 

Het voorbehoud, bij de slot-alinea van art. 18 

gemaakt, is ook voor hem van toepassing. 
38. De onderofficieren van den Hoofdcursus 

worden, in het belang van hunne practische vor
ming, geuurende een bij Reglement te bepalen 
tijd bij korpsen van het Leger gedetacheerd. 

Wij behouden Ons daarbij voor, deze deta

cheering te doen achterwege blijven voor de 
onderofficieren, die voor den militairen adminis-

t ratieven dienst in de Koloniën en bezittingen 

van het Rijk in andere werelddeelen worden 
opgeleid. 

39. De onderofficieren van den Hoofdcursus 
worden door Ons tot tweede- luitenant bij het 

Wapen of Dienstvak, waarvoor zij zijn opgeleid, 

benoemd - óók al mocht er geene vacature in 
gemelden rang bij dat Wapen of Dienstvak be

staan - indien zij voldoen aan de eischen , 
overeenkomende met die, in art. 32 voor ue leer

lingen der Koninklijke Militaire Academie om
schreven. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

Van de Hoogere Krijgsschool. 

40. Aan de Hoogere Krijgsschool wordt - voor 
zoover toepasselijk ook in verband met Neder

landsch-Indische toestanden - onderwijs gegeven in: 
a. de natuurkunde; 

h. de scheikunde ; 

c. de geodesie; 

d. de Fransche taal; 

e. de Hoogduitsche taal ; 
f de Engelsche taal; 

g. de Maleische taal ; 
h. de Javaansche taal ; 

i. de land- en volkenkunde van Nederlandsch-
Indië; 

k. de militaire aardrijkskunde en statistiek; 
l. de strategie en de krijgsgeschiedenis; 
m. de tactiek; 

n. de leer van het krijgswezen, den stafdienst 

en de legerverpleging; 
o. de leger-administratie , ook in verband met 

de wetten des Rijks; 

p den dienst der Militaire Administratie in 
tijden van vrede en van oorlog; 

q. de militaire gezondheidsleer; 
r. de warenkennis (mechanische en chemische 

technologie daaronder begrepen); 

s. de oorlogspolitiek en de oorlogsgebruiken; 

t. de staatswetenschappen ; 

11 . het staats- en administratief recht van 

Nederlandsch-Indië; 
v. het Mabomcdaansch r echt; 
w. de artillerie-wetenschap; 
x. de versterkingskunst; 
ij. de practische oefeningen ; 

z. het paardrijden. 
Het leerplan voor de studiën bij ar t . 3, onder 

a en h, bedoeld, wordt verdeeld over drie jaren. 
11* 
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Volgens bij Reglement vastgestelde regelen 

worden de leerlingen, in het belang van hunne 
practische vorming of voor het volgen van bij

zondere studiën , met dat leerplan verband hou

dende, bij korpsen en burgerlijke of militaire 

instellingen gedetacheerd. 
42. De vergunning om aan het toelatings

examen voor de Hoogere Krijgsschool , volgens 
het daarvoor bij Re11:lement vastgestelde programma, 
deel te nemen, wordt verleend aan officieren, die : 

a. op het tijdstip van den aanvang van het 
eerstvolgende leerjaar minstens vijf jaren in dien 

rang hebben ii:ediend; 
b. naar door Onzen Minister van Oorlog, 

zooveel noodig, in overleg met Onzen Minister 

van Koloniën , te stellen regelen - ook wat 
practische geschiktheid, gedrag en dienstijver be

treft - daarvoor in aanmerking kunnen komen. 

Wij behouden Ons voor aan officieren der 

Zeemacht - het Korps Mariniers daaronder be

grepen - en, bij uitzondering, ook aan offi
cieren van vreemde le_gers , te vergunnen , de 

lessen aan de Hoogere Krijgsschool te volgen. 
43. 'ren aanzien van de officieren, die hunne 

studiën aan de Hoogere Krijgsschool hebben vol

eindigd, wordt jaarlijks door commissiën , door 
Onzen Minister van Oorlog te benoemen, aan 

dien Minister een verslag uitgebracht. 

ZESDE HOOFDSTUK. 

Het toezich.t, het bestnur en de leeraren. 

44. Het toezicht op de in deze Wet genoemde 
Inrichtingen v11n Militair Onderw\js, is aan een' 

Opper- of Hoofdofficier ópgedragen. Hij voert 
als zoodanig den titel van Inspecteur van het 
Militair Ouderw\j,, en staat onmiddell\ik onder 
de bevelen van Onzen Minister van Oorlog. 

De werkkring en de, bevoegdheid van dien In
specteur worden bij .Algemeenen Maatregel van 
Bestuur vastgesteld. 

45 . Het bestuur over de Koninklijke Militaire 
.Academie is aan eenen Gouverneur opgedragen. 

Aan het hoofd van elk der andere in art. 6 

genoemde Inrichtingen staat een Directeur. 
46. Aan de Koninklijke Militaire Academie 

wordt door Onzen Minister van Oorlog een Raad 
van Bijstand benoemd nit officieren en leeraren 
dier T nrichting. 

4 7. Het onderwijs aan de in deze Wet ge
noemde Inrichtingen van Militair Onderwijs wordt 
gegeven door : 

a. officieren ; 
b. burl!erleeraren ; 

c. personen niet hehoorende tot bet vaste 
Jeeraarspersoneel. 

De onder b bedoelde leeraars worden door Ons 

benoemd, geschorst en ontslagen ; die onder a en 
c vermeld, worden door Onzen Minister van 
Oorlog aangewezen . 

48. De reglementaire bepalingen, bedoeld bij 
de artt. 7, 9, 10, Ui, 19, 25, :n, 32, 35, 

38, 39, 41 en 42 , worden, voor elk der daarbij 

bedoelde Inrichtingen , bij Algemeenen Maatregel 
van Bestuur vastgesteld. 

ZEVE DE HOOFDSTUK. 

Overgangsbepalingen. 

49. Wij behouden Ons voor, op den grondslag 
van de in deze Wet voorkomende bepalingen, 

zoodanige overgangsmaatrel!elen te treffen , als 

Wij in het belang van het Militair Onderw\js, 

van de aanvulling van het officierskorps en van 
ne betrokken personen nuttig en noodig achten. 

Daarbij zal rekening worden gehouden met de 
verkregen rechten van hen , die op den dag van 
het in werking treo.en dezer Wet zijn toegelaten 

tot eene Inrichting van Militair Onderwijs ter 
opleiding van officieren. 

50. Deze Wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Op dat tijdstip vervallen de Wet van 30 Mei 

1877 (Staatsbl,ad n°. 141), 11:elijk deze is ge
wijzigd bij de Wetten van 1l Juli 1882 (Staats

blad n°. 100), van 25 December 1887 (Staats
blad u0

• 217), van 4 .Augustus 1888 (Staats
blad n°. 107) en van 28 Au11:ustus 1889 (Staats 
blad n°. 111), en voorts alle besluiten, verorde

ningen en voorschriften betreffende het Militair 
Onderwijs, voor zoover daarbij de opleiding voor 

den officiersrang en de hoogere vorming van den 
officier zijn betrokken. 

Lasten en bevelen, enz . 

Gegeven op het Loo , den 21sten Juli 1890. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Oorlog , 
(get.) J . W. BERG.rnsrns. 

De Minister van Kowniën, (get.) MACKAY. 

(Uitgeg . 2 A"g . 1890.) 

21 Juli 1890. WET, tot verzekering van de 
toepassing rnn bij de wet bevolen of toege
laten vrijheidsbeneming. S. 127. 
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Bijl. Hand. 2• Kamer 1888/89, n°. 134; 
1889/90, n°. 20, 1-9. 

Hand. id. 1889/90, bladz. 1187-1202, 1205-
1213, 1220-1224, 1226-1239. 

Hand. l • Kamer 1889/90, bladz. 899, 489, 
440, 457, 458-, 485-492. 

WIJ" WILLEM III, ENZ •••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is eenige nadere bepalingen te 
maken ten einde de toepassing van de bij de 
wet bevolen of toegelaten vri_iheidsbeneming beter 
te verzekeren ; 

Gelet op art. 158 der Grondwet en op de 
artikelen 188, 370, 460 en 461 van het Wet
boek van Strafrecht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot vrijheidsbeneming bij de wet be

volen of toegelaten kan, met uitzondering van 
eene woning, waarvan de toegang door den be
woner wordt geweigerd, elke plMts waar de te 
vatten persoon zich bevindt of verondersteld wordt 
zich te bevinden, worden betreden door de tot 
aanhouding bevoegde openbare macht. 

2. Ingeval van ontdekking van een misdrijf, 
terwijl het wordt gepleegd of terstond nadat het 
is gepleegd, is, zoolang de openbare macht niet 
is opgetreden, een ieder bevoegd, ten einde den 
verdachte aan te houden, elke plaats, waar deze 
zich bevindt of verondersteld wordt zich te be
vinden, te betreden , met uitzonderin!l: van eene 
woning, waarvan de toegang door den bewoner 
wordt geweigerd. 

3. Tot vrijheidsbeneming, bedoeld bij artikel 1, 
kan de tot aanhouding bevoegde openbare macht 
tegen den wil van den bewoner binnentreden in 
eene woning, waarin de te vatten persoon zich 
bevindt of verondersteld wordt zich te bevinden , 
op vertoon: 

1 °. in geval van ontdekking van een strafbaar 
feit terwijl het wordt gepleegd of terstond nadat 
het is gepleegd, van een schriftelijken algemeenen 
of bijzonderen last van den tot opsporing daarvan 
bevoegden ambtenaar van hei openbaar ministerie 
of van een schriftelijken bijzonderen last van den 
tot opsporing daarvan bevoegden hulp-officier van 
justitie; 

2°. in alle andere gevallen, van een schrifte
lijken bijzonderen last, hetzij van de macht, die 
het bevel of de machtiging tot vrijheidsbeneming 
heeft gegeven, hetzij van die, op wier bevel de 
tenuitvoerlegging daarvan geschiedt, of van den 
ambtenaar die deze vervangt. 

De last mag niet gedurende deu voor de nacht
rust bestemden tijd in eene andere woning dan 
die van den te vatten persoon worden uit,;evoerd, 
tenzij de last uitdrukkelijk inhoudt dat de uit
voering daarvan te allen tijde mag plaats hebben. 

Van het binnentreden in dit artikel bedoeld en 
van de reden daarvan wordt door dengene die 
deze handeling heeft verricht procesverbaal opge• 
maakt en aan dengene, in wiens woning is binnen• 
getreden, binnen tweemaal vier en twintig uren 
in afschrift medegedeeld. 

4. De bijzonde re last, bedoeld bij art. 8, duidi 
de woning aan, waarin tegen den wil van den 
bewoner zal kunnen worden binnengetreden, als
mede, zoo nauwkeurig mogelijk, den persoon, die 
aldaar zal kunnen worden gevat. 

5. 1'ot vrijheidsbeneming, bedoeld bij art. 1, 
behalve bij ontdekking van een strafbaar feit 
terwijl het wordt gepleegd of terstond nadat het 
is gepleegd, en tot eene aanhouding krachtens 
art. 2 kan niet · worden binnengetreden : 

1°. in de vergaderzaal van de Staten-Generaal, 
van de Staten eener provincie of van den raad 
eener gemeente gedurende de vergadering; 

2°. in de lokalen, voor den 11t1illlll•~ gods
dienst bestemd gedurende de godsdienstoefening; 

3°. in de lokalen, waarin ~ terecht
zittingen worden gehouden gedurende de terecht
zittingen. 

6. Deze wet is niet van toepassing op de gijzeling 
of lijfsdwang in burgerlijke zaken, tot tennit

voerlegging waarvan echter, behoudens het bij 
artikel 600 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering bepaalde, elke plaats, waar de 
te vatten persoon zich bevindt of verondersteld 
wordt zich te bevinden, kan worden betreden 
door de tot die ten uitvoerlegging bevoegde macht 
en de getuigen. 

7. Met uitzonderini: van art. l en art. 5 is deze 
wet niet van toepassing op het provoost-arrest, 
bedoeld bij art. 71 der wet van 11 April 1827 
( Staatsblad n°. 17), ten aanzien waarvan de wet 
van 16 December 1886 (Staatsblad n°. 123) van 
kracht blijft. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 2lsten Juli 1890. 

(get.) WILLEM. 

De Mini.rter van Justitie , 
RUYS VAN BEERENBROEK. 

(Uitgeg. 7 .Jug. 1890.) 
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21 Jieti 1890. WET, . houdende naturalisatie van 
Petrus Bernard u s Ram me I o o. S. 128. 

22 Juli 1890. WETTEN, houdende naturalisatie 
van: 

Johann Abel Röben. S. 129. 
Heinrich Anton Franz Bernhard 

Hermann Tönnies. S. 130. 
Johann Gerard Ho I t ha u s. S. 131. 
Wilhelm Philipp. S. 132. 
Heinr ich Friederich Ferdinand 

Lütje. S. 133. 

22 Juli 1890. WET, houdende bekrachtiging van 
overeenkomsten met de Nederlandsche Rhijn 
spoorwegmaatschappij, de M antschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Hol
landsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. S.134. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1889/90, n°. 111, 1-25. 
Hand. id. 1889/90, bladz. 1::136-1420, 1422-

1466. 
Hand. l • Kamer 1889/90, bladz. 441-448, 

458- 469, 496-522. 
WIJ WILLEM lil, ENZ .. . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de wenschelijkheid gebleken is van eene betere 
regeling betreffende de exploitatie der spoorwegen, 
thans geëxploiteerd wordende door de Nederla?d
sche Rh.ijnspoorwegmaatschappij , de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Hol
landsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, en dat 
tot dat einde door Onze Ministers van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid en van Financiën met de 
voornoemde spoorwegmaatschappijen overeenkomsten 
zijn gesloten, welke bij ·de wet behooren bekrach
tigd te worden ; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. Worden bekrachtigd: 
in afschrift bij deze wet gevoegde overeen

komsten door Onze Ministers van Waterstaat , 
Handel en Nijverheid en van_ Financiën, als daar
toe door Ons gemachtigd, aangegaan : 

a. met de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaat
schappij, onder dagteekening van 21 Januari 1890 ; 

o. met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, onder dagteekening van 21 J a
nuari 1890; 

c. met de Hollandache IJzeren Spoorwegmaat
schappij, onder dagteekening van 21 Januari 1890, 

gelijk die zijn gewijzigd bij de mede in afschrift 
bij deze wet gevoegne , onder dagteekening van 
30 April 1890 gesloten overeenkomsten. 

2. Alle bij of krachtens de wet vastgestelde of 
nader vast te stellen bepalingen, betreffende het 
gebruik van en den dieast op spoor- en tramwegen 
zijn, voorzooveel zij niet in strijd zijn met de in 
art . 1 , sub lJ en c, genoemde overeenkomsten, 
toepasselijk op de spoor- en tramwegdiensteu, uit
geoefend door de Maatschappijen, met welke die 
overeenkomsten gesloten zijn. 

3. De wetten van 31 December 1865 (Staats
blad n°. 195), van 15 November 1876 (Staats
blad n°. 210) en van 19 December 1882 (Staats
blad n°. 241) worden ingetrokken. 

De wetten van 16 December 1888 (Staatsbladen 
n°•. 205 en 206) blijven van kracht, voorzoover 
daarvan bij de in art. l bedoelde overeenkomst 
met de Holland sche IJzeren Spoorwegmaatschappij 

niet wordt afgeweken. 
4. De overeenkomsten , in art. l genoemd, zoo

mede alle akten daaruit voortvloeiende , worden 

gratis geregistreerd. 
5. Deze wet verbindt met den dag harer afkon

diging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 22sten Juli 1890. 

(get.) W IL LE M. 
D, Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(gd.) HA VELAAR. 

(get.) 

AFSCHRIFT. 

De Minister van Financiën, 
GODIN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg. 30 J,!li 1890.) 

0 VEREEN K OM S T. 

Tusschen den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid en den Miuister van }'inanciën, 
tot het aangaan dezer overeenkomst door den 
Koning gemachtigd en als zoodanig den Staat 
vertegenwoordigende, partij ter eenre, 

en de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij, 
vertegenwoordigd door hare Directie, waarvoor 
optreden haar President en haar Secretaris, han
delende volgens besluit van de Algemeene Verga
dering van aandeelhouders van de Maatschappij 
van 5 October 1889, partij ter andere zijde, 

is, behoudens bekrachtiging door de wet, het 
volgende overeengekomen: 

Art. 1. De Staat neemt over het bedrijf der 
Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij in zijn 
gebeelen omvang en mitsdien alle zaken, zoo goe
deren als rechten, welke aan de Maatschappij op 
het tijdstip der overdracht toebehooren, terwijl 
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hij in hare plaats treedt ten aanzien van alle 

verplichtingen , die de Maatschappij tot dat tijd
stip tegenover derden heeft aangegaan. 

Onder derden worden niet verstaan de aandeel

houders der Maatschappij, zullende de Staat even
wel gehouden zijn het bedrag der op heL tijdstip 
der overdracht betaalbaar gestelde , doch nog niet 

opgevraagde dividenden aan de rechthebbenden 
uit te betalen. 

2. Als grondslag rnor de in art 1 beJoelde 

overdracht zal gelden de onder dagteekeninl!' van 
30 April 1889 opgemaakte jaarlijksche balans der 

Maatschappij met de daarbij behoorende staten , 

zooals die zijn opgenomen in het gedrukt verslag 

van de Directie aan de Algemeene Vergadering 
van aandeelhouders van 29 Juni 1889, zoo mede 

de vanwege partij ter eenre gewaarmerkte be

scheiden tot toelichting dier balans, welke inge• 

volge art. 47 der statuten ter kennisneming van 
aandeelhouders zijn nedergelegd. 

Het beheer over de zaken der Maatschappij nà 
30 April 1889 wordt door haar gevoerd volgens 
gelijke regels en beginselen als gegolden zouden 
hebben indien deze overeenkomst niet ware ge

sloten, doch voor rekening en risico van den Staat. 
De Maatschappij zal bij de overdracht van haar 

bedrijf aan den persoon door partij ter eenre aan
gewezen, volgens art. 1 der afzonderlijke onder 

dagteekening van heden nopens het beheer ge
sloten overeenkomst verantwoording afleggen van 

het door haar ingevolge de eerste zinsnede ge
voerd beheer. 

Zij zal niet aansprakelijk zijn voor eenige schade 
of nadeelen, welke uit dat beheer zijn voortge

sproten , tenzij die het gevolg is van kwaad opzet, 
van grove nalatigheid of van het niet nakomen 
der afzonderlijke onder dagteekening van heden 

nopens dat beheer gesloten overeenkomst. 
De overdracht omvat alles wat ingevolge die 

verantwoording op het tijdstip der overneming 

van het bedrijf. aanwezig moet zijn. 

3. Binnen drie maanden na de afkondiging der 
wet, waarbij deze overeenkomst bekrachtigd is, 
draagt de Maatschappij haar bedrijf met al wat 
daartoe behoort, over aan den door partij ter 
eenre, volgens de bepaling van het voorgaand 
artikel aangewezen persoon. De Maatschappij zal 
laatstgenoemde gedurende dien tijd in de gelegen
heid stellen om nopens hetgeen valt over te nemen, 
alle gewenscht wordende inlichtingen in te winnen 
en verbindt zich, hare medewerking te verleenen 
tot alle handelingen, welke blijken noodig te zijn 

om eene geregelde overdracht der verschillende 

onderdeelen van het bedrijf der Maatschappij voor 
te bereiden. 

De Directie of de met de liq nidatie der faat
schappij te belasten personen zullen voürts, zoo 
gedurende dien termijn als daarna, hunne mede

werking verleenen tot het verlijden van alle akten 
en stukken .welke voor de overdracht der onroe
rende goederen en van de rechten en verplich

tingen der Maatschappij blijken noodig te zijn. 
De dag waarop het bedrijf der Maatschappij inge

volge de eerste zinsnede van dit artikel zal worden 

ovèrgedragen, wordt door partij ter een re bepaald. 
Het feit der overneming strekt zoowel voor de 

Maatschappij als voor hare Directie tot volledige 

décharge van alle door haar bij deze overeenkomst 

aangegane verplichtingen. 
4. De Staat zal aan <le Maatschappij betalen: 
1 °. eene som van f 30,467,568.-, overeen

komende met het gestort bedrag der in omloop 
zijnde aandeelen van de Maatschappij, benevens 
de rente over die som berekend tegen vijf ten 

honderd 's jaars van 1 Mei 1889 af tot den dag 
der betaling , verminderd met hetgeen ingevolge 
art. 48 der statuten van de Maatschappij op de 

zuivere wiost over het jaar 1889/90 voorloopig 
en eventueel ingevolge art. 49 dier statuten per 
saldo zal zijn betaalbaar gesteld . 

2°. Eene som rnn f 6,808,928.- als sch~de
loosstelling wegens vervroegde naasting. 

Deze gelden worden op het bij de voorlaatste 
zinsnede van art. 3 bepaalde tijdstip ten behoeve 

van de Maatschappij betaalbaar gesteld bij de 

N ederlandsche Bank te Amsterdam. 
De Staat verbindt zi~h voorts de Maatschappij 

te zullen vrijwaren tegen alle nadeelen, welke 
het gevolg ku unen zijn van de overdracht buiten 
goedkeuring van daarbij belanghebbenden, van de 

verplichtingen die de Maatschappij tegenover derden 
heeft aangegaan. 

5 . Aan Commissarissen en Directeuren der 
Maatschappij wordt levenslang voor hunne per

sonen en reis-bagage vrij vervoer toegekend over 
alle tl.oor de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij en door de MaatschaJipij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen geëxploiteerd wordende Staats
spoorwegen, zoomede over den spoorweg Leiden

Woerden, den Nederlandschen Centraalspoorweg 
en den tramweg den Haag-Scheveningen, voor 
zoover de drie laatstgenoemde spoorwegen Joor 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen zullen geëxploiteerd worden. 
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6. Aan het personeel der Maatschappij zal de 
gelegenheid worden gegeven om over te gaan in 
den dienst der Maatschappij, aan wie de exploi

tatie der onderwerpelijke spoor- en tramwegen 

wordt overgedragen op dezelfde voorwaarden waar

onder zij thans dienen, en mitsdien met behoud 

zoowel van hunne tegenwoordige bezoldiging en 
emolumenten, als van de aanspraken op bevor
dering en op ondersteuning clie zij wegens hun 

dienst bij de Maatschappij tel(enover de laatste 
kunnen doen gelden. De in dienst van de met 

ile exploitatie belast wordende Maatschappij ov_er

gaande beambten kunnen zoolang zij den leeftijd 
van vijf en zestig jaren niet bereikt hebben tegen 

hun wil niet ontslagen worden, tenzij wegens 

dienstweigering, grove nalatigheià in het volbren
gen der hun opgedragen werkzaamheden of andere 
dergelijke redenen, welke een ontslag wettigen, 
dan wel tenzij zij ziekte of lichaamsgebreken be-· 

komen, die ben ongeschikt maken voor de ver

dere uitoefening van bunnen dienst. 
Onder het in de lste zinsnede bedoelde perso

neel worden niet verstaan de leden van de Directie 
der Maatschappij zoomede sommige van hare be
ambten wier namen door de Directie binnen den 
bij art. 3 bedoelden termijn aan partij ter ecnre 

zullen medegedeeld worden. 
Indien het gezamenlijk bedrag der jaarlijksche 

door laatstbedoelde beambten genoten tradementen 
minder beloopt dan f 50,400.-, dan wordt de 
volgens ~rt. 4, sub 2, aan de Maatschappij te 
betalen nitkeering verminderd met eene som , welke 

gevonden wordt door dat mindere met 8 1~1:o~ 
te vermenigvuldigen. 

7. Deze overeenkomst en alle akten en stukken, 

welke een uitvloeisel daarvan zijn, worden gratis 
geregistreerd. 

8. Deze overeenkomst vervalt indien zij niet 

vóór 1 Mei 1890 bij de wet zal zijn goediekeurd. 

Aldus overeengekomen te '• 0;t::::,ge, op den 

21 Januari 1890. 

De 1'fin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid , 

(.get.) HAVELAAR . 

De llfin . van Financiën, (.get.) GODIN DE BEAUFORT. 

De Directie der Nederl . .Rhijnspoorwegmaatschappij, 
(.get.) H . AMESHOF, President. 

VAN HOOG STRATEN, Sticretaris. 
Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris- Generaal van het Departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) DE BoscH KEMP ER. 

A FSCHRIFT. 

0 VEREEN K O MST. 

Tusschen: 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigil 

door den Minister van Waterstaat, Handel en 

Nij verheid en den Minister van }'inauciën, tot 
het aangaan van deze overeenkomst door den Koning 

gemachtigd, ter een re , 

eu de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen , vertegenwoordigd door baren Direc 

teur-Generaal, tot het aangaan van deze overeen
komst door de Algemeene Vergadering van aandeel
houders der Maatschappij gemachtigd, ter andere 
zijde, 

is, behoudens bekrachtiging, voorzooveel noodig, 
bij de wet, overeengekomen, de voorwaarden , 

waarop bij de overeenkomst van 24/25 Mei 1876, 
voorzooveel noodig bekrachtigd bij de wet van 
15 November 1876 (Staatstlad n°. 21 0), con
cessie is verleend voor het exploiteeren van Staats

spoorwegen, te vervangen door de hieronder vol
gende bepalingen. 

HOOFDSTUK I. 

,11,gemeene bepalingen. 

Art. 1. I. De Maatschapplj wordt belast: 

a. met de exploitatie van de door den Staat 
aangelegde of wel door naasting of koop ".erkregen 
spoorwegen: 

van Arnhem langs Zutphen, Zwolle, Meppel 
naar Leeuwarden ; 

van Harlingen langs Leeuwarden, Groningen 
naar Nienwe Schans; 

van Groningen naar Meppel; 

van Zutphen naar Hengelo; 

van Maastricht langs Venlo, Boxtel , Tilburg 
naar Breda; 

van Roosendaal naar Vlissingen; 
van Venlo naar de Pruisische grens in de rich-

ting van Kaldenkircben; 
van Utrecht langs 's Hertogenbosch naar Boxtel; 
van Moerdijk langs Zwaluwe naar Breda; 
van Zwolle naar Almelo; 

van Zwalnwe naar 's Hertogenbosch; 
van Groningen naar Delfzijl; 
van Elst naar Ressen-Bemmel; 
van Breda naar Roosendaal; 

van Amsterdam langs Utrecht naar Arnhem , 
met de vertakkingen te Amsterdam naar het 
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Entrep8tdok, naar Je znidzijde van het spoor
weg bassin in de Stads-Rietlanden en naar het cen

traalstation van den Staatsspoorweg ; 
van Breukelen naar Harmelen; 
van Gouda naar 's-Graveuhage, met den ver

bindingsweg tusschen de beide stations te 's-Gra
venhage; 

van 's-Gravenhage naar Scheveningen (stoom
tramweg); 

ó. met de exploitatie van de door den Staat 
aangelegde of wel door naasting of koop verkregen 
spoorwegen, waarvan de H ollandsche IJzeren Spoor

weg-Maatschappij het medegebruik heeft: 

van Rotterdam langs Dordrecht, Zwaluwe, Ze

venbergen , Roosendaal naar de Belgische grens; 
van Hengelo langs Enschedé naar de Dnitsche 

den voet van de bepalingen dezer overeenkomst, 
aan de Maatschappij op te dragen. 

Onder de in dit en in het vorig artikel ge
noemde spoorwegen worden verstaan de spoorwegen 
met alle daartoe behoorende werken, als: 

bruggen, duikers, weg bruggen, overwegen, mid

delen van veiligheid en afslniting, wijk- en wissel

plaatsen; 
alle stationsgebouwen, zoowel voor het publiek 

als voor den dienst noodig, goederen-, locomo

tieven- en wagenloodsen, bergplaatsen voor mate
rialen en brandstoffen, gebouwen voor werk

plaatsen voor het materieel, douanegebouwen, 
laad- en losplaatsen, stoepen, stationsaf.luitingen, 

lantaarnpalen tot verlichting van stations en uit

gangen, voorzooveel noodig stationspleinen eo toe-

grens; gangs wegen~ 
van Arnhem naar Elst en van Ressen-Bemmel de havens tot de spoorwegen behoorende, met 

naar Nijmegen; 

van Nijmegen langs den linker Maasoever naar 

Venlo ; 
van Arnhem langs Zevenaar naar de D □ itsche 

grens in de richting naar Emmerik; 
• van Utrecht langs Gouda naar Rotterdam. 

II. Aan de Maatschappij wordt verleend het 
medegebruik , dat de Staat voor haar van de 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij heeft 

bedongen, van den door die Maatschappij aan te 
leggen spoorweg tot verbinding van het gemeen
schappelijk station van den Staatsspoorweg en Hol

landschen IJzeren Spoorweg aan de IJelflsche 
Poort te Rotterdam met het station van den spoor

weg van Ut.recht naar Rotterdam te Rotterdam, 
met afbuigingen in de richting naar Schiedam en 

naar Capelle. 
2 . De Maatschappij verbindt zich tot de exploi 

tatie, voorzoover dit door den Koning bepaald 
wordt, van de spoorwegen, met uitzondering van 
die bedoeld in de wet van 28 October 1889 

(Staatsólad n° . 146) , welke nog door den Staat 
mochten worden aangelegd of waarover de Staat, 

door naasting of op andere wijze, de beschikking 
mocht verkrijgen, mits en zoolang die wegen aan 

de door de Maatschappij ~eëxploiteerde spoorwegen 

aansluiten. 
De Staat verbindt zich om, indien en voorzoo

ver hij de beschikking verkrijgt over aan derden 

toebehoorende, doch krachtens overeenkomsten 
vóór 1 J anuari 1890 met derden gesloten of voor 
de Maatschappij ingevolge de artt. 74 en 75 
verbindende, door haar geëxploiteerd wordende 

uitzondering van die te Feijenoord, Harlingen, 
Vlissingen en Delfzijl. Voorzooveel betreft spoor
wegen, tot de exploitatie waarvan de Maatschappij 
krachtens de eerste zinsnede mocht verplicht wor

den, worden onder havens verstaan de zood4nigen, 
die uitsluitend ten behoeve van het spoorweg
verkeer zijn of in het vervolg zullen worden 

aangelegd; 
alles wat tot het vaste materieel van de stations 

en van den weg behoort, als: Epo ren , wissels, 
draaisch ijven, vergaarbakken voor water, water
kranen, hekken, mijlpalen, hcllingwijzers , waar
schuwingsborden. 

Tot die werken worden ook gerekend te behoo
ren de niet aan de spoorwegen gelege □ onroerende 
goederr.n, welke voor ó.e administratie of ile 
exploitatie van de spoorwe~en gebruikt wnrden of 

bestemd zijn. 
Overal , waar in deze overeenkomst sprake is 

van Staatsspoorwegen, worden daarmede de in de 

eerste zinsnede en in het vorig artikel sub 1 be
doelde spoorwegen aa□geduid. 

3 . Behoudens de bepalingen der wet van 9 April 

1875 (Staatsólad n°. 67), is de Maatschappij be
voegd tot het exploiteeren, het oprichten van of 
het deelnemen aan alle ondernemingen, welke tot 

bevordering kunnen strekken van het verkeer over 
de spoorwegen, die door haar geëxploiteerd wor
den; echter niet dan na machtiging van de Ministers 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 
Financiën, voorzoover het doel dier ondernemin

gen niet is het vervoer van personen en goedeero. 
4. De Maatschappij is verplicht in alle overeen-

spoor- en tramwegen, de exploitatie daarvan op komsten, welke voor een langereu duur dan van 
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twaalf maanden aangegaan worden, de bepaling 

op te nemen, . dat de Staat bevoegd is zich in 

hare plaats te stellen, indien hij tot naasting over• 

gaat of indien de Maatschappij van hare rechten 
verrnllen verklaard wordt. 

5. De Maatschappij zorgt, dat de exploitatie, 
wat snelheid en veiligheid van vervoer, inrichting 

van het rollenJ materieel, van de stations en 

van alle overige onderdeelen van den dienst betreft, 

geschiedt op gelijke wijze als op de beste spoor• 
wegen in Europa, en dat zij zooveel mogelijk met 

alle verbeteringen, welke elders worden ingevoerd, 
gelijken tred houdt. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
-..erheid kan toestaan, dat de dienst op de door 

hem aan te wijzen spoorwegen of gedeelten van 
spoorwegen wordt uitgeoefend overeenkomstig de 

bepaling van Art. 1 uer wet van 28 October 1889 
(Staatsblad n°. 146). 

6. De aanleg van de in Art. 1, sub I, ge
noemde spoorwegen, met uitzondering van de spoor

wegen en de verdere werken, genoemd in Art. 71, 
wordt geacht bij het in werking treden van deze 

overeenkomst voltooid te zijn. 

7. 'ren aanzien van de 5poorwegen, welke nog 
door deu Staat mochten worden aangelegd en door 

de Maatschappij ingevolge Art.. 2 ter exploitatie 
moeten worden overgenomen, is voor rekening van 

den Staat de bonw van den spoorweg met al het

gi!en daaronder volgens Art. 2, derde zinsnede , 
te verstaan is. 

Ue bouw zal naar even deugdelijke regelen 

geschieden als die van de door den Staat aange
legde spoorwegen, terwijl daarbij zooveel mogelijk 
met alle verbeteringen , welke elders worden inge

voerd, gelijke tred zal gehouden worden. 
De onteigening geschiedt en de aardebaan en de 

kunstwerken worden aangelegd voor dubbel spoor. 

De ontwerpen voor den bouw worden in overleg 
met de Maatschappij opgemaakt. Leidt dit overleg 
niet tot overeenstemming, dan worden de ontwer
pen vastgesteld door drie, overeenkomstig Art. 48, 
te benoemen scheidsmanne n. In afwachting van 

de beslissing der scheidsmannen is de Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid bevoegd 
de werken te doen uitvoeren op de wijze als hij 
nuttig zal achten. 

8. Spoorwegen , waarover de Staat door naasting 
of op andere wijze de beschikking verkrijgt, voor
zoover zij door de Maatschappij volgens Art. 2 
ter exploitatie moeten worden overgenomen. wor
den, 'ZOO noodig, in het eerste jaar der exploi. 

tatie door den Staat of , indien de Minister · van 

Waterstaat, Handel en ijverheid dit bepaalt, 

door de Maatschappij voor rekening van den Staat 

in voldoenden toestand van onderhoud gebracht. 
De toestand van onderhoud, waarin die spoor

wegen met al hetgeen daaronder volgens Art. 2, 
derde zinsnede, te verstaan is, zich bevinden, 
zal, vóórdat de Maatschappij die ter exploitatie 

verkrijgt, onderzocht worden door eene commissie 

van drie, overeenkomstig Art. 48, te benoemen 

scheidsmannen, tlie tevens zullen bepalen, welke 

herstellingen of vernieuwingen noodig zijn om een 

en ander in een toestand van onJerhoud te bren
gen, gemiddeld overeenkomende met dien van 

de overige spoorwegen in exploitatie bij de Maat

schappij . 
De kosten van dat onderzoek zijn voor rekening 

van den Staat. 
9 De Maatschappij is verplicht, de door haar 

geëxploiteerde Staatsspoorwegen met al hetgeen 
daaronder volgens Art. 2, derde en vierde zin
sneden , te verstaan is, goed te onderhouden en 

bij naasting of vervallenverklaring in voldoenden 

toestand van onderhoud aan den Staat over te 

geven. Voorwerpen, welke door gebruik of door 

eenige andere oorzaak zijn te niet gegaan of onbruik
baar geworden, worden, buiten de gevallen voor

zien in Art. 20, door gelijksoortige vervangen, 
tenzij de Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid tot het niet vervangen zijne toestem

ming geeft. 

Indien de M aatschappU in deze verplichtingen 

tekort schiet, kan van Regeeringswege in het 
onderhoud worden voorzien, op de wijze als 

bepaald in de Artt. 13, 14 en 15 der wet van 
9 April 1875 (Staa tsblad n°. 67) . 

De M aatscbappij stelt kosteloos beschikbaar het 

personeel en het materieel, vereischt tot het van 

· Staatswege verrichten van periodieke beproevin
gen van eu peilingen bij de spoorwegbruggen met 
50 meter of meer spanning, in de door haar ge
exploiteerde spoorwegen aauwezi!( . 

De Maatschappij is gehouden , alle verpli ch

tingen jegens derden, de exploitatie of het onder
houd van werken betreffende, na te komen, welke 
de Staat bij den aanleg of de overneming van de 
Staatsspoorwegen heeft op zich genomen. 

10. Als eenige uitzonderingen op de bij het 
vurig artikel omschreven verplichting der Maat
schappij , betreffende het onderhoud, gelden voor 
de Staatsspoorwegen de hierna onder 1 ° tot en 
met 6° gemaakte bepalingen. 
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Voor rekening van den Staat zijn: 

1 °. de kosten van herstelling van de beschadi
ging, toegebracht door ijsgang, oorlog, oproer, door

braak van een spoorwegdij k, militaire inundatiën 

of door overstrooming, welke het gernlg is van het 
doorbreken van een dijk, bestemd om te allen 

tijde het buitenwater te keeren; 

2°. de kosten van het maken • van voorzienin

gen tegen buitengewone ontgrondingen langs de 
pijlers en landhoofden der bruggen over den Rijn, 
den IJ se!, de Lek, de Waal, de Maas, het Hol
lanclsch Diep (en, ingeval de Maatschappij krach
tens Art. 2 mocht worden verplicht tot exploitatie 

van spoorwegen , aan!l;elegd over andere dan de 
hier genoemde groote rivieren, ook over die rivie

ren), zoo die ontgrondingen niet door goed onder

houd van de bestaande verdedigingswerken en van 
de steenstortingen hadden kunnen voorkomen wor
den, alsmede de kosten van herstelling .van de 
beschadigingen, welke in zoodanig geval door de 

ontgrondingen aan de bruggen of verdedigin!l;swer

ken mochten ontstaan zijn; 
3°. ile kosten van herstelling van beschadi

gingen, aan de bruggen over de sub 2°. bedoelde 
rivieren en aan de beveiligingswerken dier brug

gen veroorzaakt door aanvaring, voorzoover deze 
kosten niet op derden zijn verhauld. De M at

schappij is bevoegd en verplicht deze kosten van 
derden in te vorderen. Indien laatstgenoemden 

weigeren de door hen veroorzaakte schade te ver

goeden, zal de Maatschappij dit ten spoedigste 
aan den Minister van Waterstaat , Handel en Nij 

verheid mededeelen en alle inlichtingen en beschei

den verstrekken, welke noodig ziju om eene ge 
rechtelijke vordering in te stellen; 

4°. de kosten der geheele vernieuwiag van den 
bovenbouw .an één of meer openingen der bruggen 

over de sub 2° bedoelde rivieren. 
. De bepalinisen sub 8° eo 4° ziju ook toepas

selijk op bruggen over het Noordzee-kanaal, inge
val de Maatschappij krachtens Art. 2 mocht wor
den verplicht tot exploitatie van een daarover 

aangelegden spoorweg; 
5°. voor de spoorwegen en de werken bedoeld 

in Art. 71, voor de nog van Staatswege aao te 

leggen spoorwegen en voor de tot de Staatsspoor
wegen behoorende werken, welke nà 1 Mei 1888 
voltooid zijn of worden: de kosten van herstel
ling van de gebreken, welke het gevolg zijn van 

eene slechte of onvoldoende uitvoering van die 
spoorwegen of werken, zoo dit bewezen is, de 
hierbedoelde wegen en werken niet door de Maat-

schappij maar door den Staat gemaakt zijn, en 
van het bestaan van die gebreken binnen twee 
jaar, nadat de bovenbedoelde spoorwegen voor het 

verkeer geopend of de bovenbedoelde , bij de 
opening nog niet voltooide werken voltooid zij n , 

aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is kennis gegeven; 

6°. de kosten der tijdelijke werken , welke voor 

de uitvoering voor de sub 1 ° tot en met 5° 
bedoelde herstellingen , voorzieningen en vernieu
wingen onontbeerlijk zijn. 

De voor bovenbedoelde herstellingen, voorzie
ningen en vernieuwingen uit te voeren werken 

worden, indien de Minister van Waterstaat , Han

del en Nijverheid dit verlangt, gemaakt door de 
Maatschappij , die daarvoor alleen de werkelijke 

kosten van uitvoering en van toezicht, alsmede 
rente tot een bedrag van vier ten honderd 's jaars, 
doch geen winst in rekening brengt . 

In afwachting van de beslissing des Ministers 
1.al de Maatschappij tot herstel yan de in dit 

artikel bedoelde schade , voor rekening van den 
Staat, de maatregelen kunnen nemen, welke ge
vorderd worden om storing in den dienst te voor
-komen . 

De ontwerpen , bestekken en begrootingen van 

de in dit artikel bedoelde werken zijn onderworpen 

aan de goedkeuring van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid. 

Stremming van den dienst op den spoorweg, 
wegens bovengemelde werken, geeft geen recht op 
schadevergoeding. 

HOOF D STUK II. 

r an het materieel en de e.I:ploitatie. 

11 . Voor rekening van de Maatschappij is de 
aanschaffing van: 

a. de locomotieven, rijtuigen, wagens en alles 
wat verder tot het rollend materieel behoort; 

b. alle werktuigen voor den stationsdienst, als: 
hijschkranen, rolwagens, weegbruggen; 

c. alle gereedschappen en toestellen, noodig 
voor den dienst van de stations, van de treinen 
en van den weg , als: de electromagnetische en 
de optische signalen , de controle• borden ; 

d. de werktuigen der werkplaatsen, benevens 
de stoommachines voor die werkplaatsen en voor 
het vullen van de waterbakken, de inrichtingen 
tot ve~warming van het water; 

e. het ameublement van de stationsgebouwen 
en van de bureelen; 
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f. de middelen tot het verleenen van hulp bij 
spoorwegongelukken; 

g . alle vervoerbare en vaste voorwerpen, be
paaldelijk en uitsluitend voor den dienst van het 
vervoer bestemd; 

lt. de materialen, brandstoffen en voorraad van 
allen aard, noodig voor de exploitatie. 

12. Ten einde steeds te kunnen voldoen aan 
Art 45 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n°. 67), wordt een dooi den Minister van Water
staat, H andel en Nijverheid te bepalen getal wagens, . 
voor het vervoer van goederen of van paarden en 
vee bestemd, zóó ingericht, dat daarmede krijgsvolk, 
paarden en oorlogstuig kunnen worden vervoerd. 

13. De Maatschappij is verplicht, over eiken van 
de door haar geëxploiteerde op Nederlandsch grond
gebied gelegen spoorwegen, met uitzondering van 
die, waarop de wet van 28 October 1889 (Staats
blad n°. 146) van toepassing is, dagelijks ten 
minste vijf treinen voor reizigers in i·edere richting 

te doen rijden. 
l)e vermeerdering of vermindering van het aantal 

verplichte treinen, in dit artikel voorgeschreven , 
wordt in gemeen overleg tusschen den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en de Maat- · 

scha ppij geregeld. 
De Minister bepaalt , de Maatschappij gehoord, 

welke van de verplichte treinen zullen zijn snel

treinen en welke zullen worden samengesteld uit 
rijtuigen der l ste, 2de en 3de klasse. 

14. De Maatschappij zal, hetzij des daags, 
hetzij des nachts, de treinen doen loopen , die door 
of namens de Rel(eering ten behoeve van 's Rijks 
dienst verlangd worden. 

lle Maatschappij mag die treinen ten bate van 
hare exploitatie gebruiken, voorzooveel daardoor, 
ter beoordeeling van het gezag dat den trein heeft 
verlangd, de bereiking van het doel , waarvoor de 
trein is geëischt, niet wordt belemmerd. 

Indien zoodanige dagtrein minder dan f 0.60 
en zoodanige nachttrein minder dan f 0.95 per 
treinkilometer opbren1tt, met een minimum van 
50 treinkilometers, wordt het verschil door den 
Staat bijbetaald. 

H O O F D S T U K III. 

Van de tarieven en !tet vervoer. 

15. De voorwaarden voor het vervoer over Neder
landsch grondgebied behoeven , voorzoover daarin 
niet bij de wet of bij algemeenen maatregel van 
bestuur wordt voorzien, voor al de spoorwegen, 

welke de Maatschappij exploiteert, en voor die, 
waarvan zij het medegebruik beeft, de goedkeuring 
van den Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid. 
Gelijke goedkeuring is noodig voor elke in die 

yoorwaarden te brengen wijziging of aanvulling. 
16. Door den Minister van Waterstaat , Han

del en Nij verheid worden, de Maatschappij ge
hoord, voor het berekenen van vrachtprijzen voor 
het vervoer over Nederlandsch grondgebied maxima 

vastgesteld, zoo naar den te doorloopen afstand 
van een kilometer als bij wijze v-an vast recht en 
voor bijkomende kosten van inschrijving, laden, 
lossen, overladen, opslaan, bewaren, afhalen en 
bestellen. De aldus vastgestelde maxima worden, 
zoo uoodig , op gelijke wijze veranderd. 

Met toestemming van genoemden Minister kan 
de afstand, waarnaar de tarieven berekend worden, 
voor den overtocht van brnggen over de groote 
rivieren en van viaducten vermeerderd worden. 

De Maatschappij mag geen andere kosten in 

rekenin1t brengen dan die, waarvoor door genoem
den Minister eenheidsprijzen als maxima zijn vast
gesteld of ma; btiging tot heffing is verleend. 

Bij de berekening van de vergoeding voor het 
vervoer naar en van de magazijnen en aanleg
plaatsen , bedoeld in Art. 49 , wordt de afstand 
gemeten tusschen den verbindingswissel der aan
legplaats en den dichtstbij gelegen uitersten wissel 
van het naastbij gelegen station. Voor afstanden 
tot 2 kilometer bedraagt die vergoeding ten hoogst~ 
f 0.50 per geheel of gedeeltelijk beladen wagenf 
voor grootere afstanden wordt voor eiken kilo i 
meter of gedeelte van een kilometer meer de 
vergoeding met ten hoogste f 0.25 verhoogd. 

17. Alle tarieven en wijzigingen van tarieven, 
zonder onderscheid, worden door de Maatschappij 
aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid ter goedkeuring aangeboden , tot zeker
heid dat de vastgestelde maxima niet oversch reden 

worden. 
Indien de beslissing des Ministers niet is ge

volgd veertien dagen nà den dag, waarop het 
voorstel tot goedkeuring bij het Departement van 
Waterstaat , Handel en Nijverheid is ontvangen, 
dan kan het tarief of de wijziging voorloopig door 
de Maatschappij aangekondigd en met inacht
neming van den termijn, in Art. 30 der wet 
van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) bepaald, 
ingevoerd worden, totdat omtrent het voorstel door 
den Minister is beslist. 

18. De Maatschappij is verplicht, de bij de 
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wet aangewezen personen en goederen in de bij 

de wet omschreven gevallen kosteloos te vervoeren. 

Zij is bevoegd, kosteloos vervoer toe te staan 
aan en ten -behoeve van haar bestuur en haar 

personeel, zoomede in alle gevallen, waarin zij 
dit in haar belang weuschelijk acht. 

Zij zendt jaarlijks aan den Minister van Water

staat, Handd en Nijverheid eene opgaaf van de 
door haar aan Rijksambtenaren verstrekte bewijzen 
van vrij vervoer. 

19. Alle bouwstoffen en materialen, noodig voor 

de niet tot het in Art. 9 bedoeld onderhoud 
strekkende werken, welke gemaakt worden aan 
of in Staatsspoorwegen, die bij de Maatschappij 
in exploitatie zijn , wor<len over de Staatsspoor

wegen vervoerd tegen een vasten prijs van f 0.009 

per eenheid van duizend kilogram en per kilometer , 
zonder eenige bijkomende kosten. 

HO O l<' D STUK IV. 

Van werken tot wijziging, verbetering of ,iitbrei
ding van- en nieuwe werken aan of in 

Staatsspoorwegen. 

20. Indien de Maatschappij het voor de ont

wikkeling van het verkeer of voor de uitoefeuing 
van den dienst op de Staatsspoorwegen noodig acht 

werken tot wijziging, verbetering of uitbreiding van 
bestaande werken of wel nieuwe werken te maken, 

zal zij, alvorens dergelijke werken uit te voeren, 

onder overlegging van globale plannen en begroo

tingen, daartoe de vergunning van den Minister 
van Waterstaat, Handel' en Nijverheid vragen. 

Gelijke regel geldt voor wijziging, verbetering of 
nitbreiding van de niet aan den spoorweg gelegen 
onroerende goederen, bedoeld in Art. 2, vierde 
zinsnede. 

Wordt de vergunning verleend, dan zullen de 

bedoelde werken door de Maatschappij voor hare 
rekening worden gemaakt en geacht worden deel 
uit te maken van de Staatsspoorwegen. 

Indien daarentegen de Minister de vergunning 
niet verleent, of wel indien de Minister het maken 

van zoodanige werken, op de hierboven aangegeven 
gronden, noodig acht, doch de Maatschappij de 
noodzakelijkheid daarvan ontkent, zal in beide 

gevallen omtrent de vraag, of de werken overeen

komstig de overlegde plannen en begrootingen voor 
de ontwikkeling van het verkeer of voor de uit
oefening van den dienst op de Staatsspoorwegen 
al dan niet noodig zijn, de beslissing worden in-

geroepen van drie, overeenkomstig Art. 48, te 
benoemen scheidsmannen. 

Bij die beslissing zal als noodig aangemerkt 

worden alles wat gevorderd wordt om den dienst 

overeenkomstig de bij de wet gegeven voorschriften 

uit te oefenen, terwijl in het algemeen de eischen, 
welke voor de ontwikkeling van het verkeer en de 
uitoefening van den dienst kunnen gesteld worden, 
in ruimen zin zullen zijn op te vatten. 

Indien de scheidsmannen beslissen, dat de werken, 

waarvan de aanleg wordt verlangd, noodig zijn, 
dan geschiedt hetgeen in de tweede zi~snede be
paald is. 

In het tegenovergesteld geval kan de Maat 
schappij de werken, welke zij noodig acht, voor 

· hare rekening maken. Zij is bevoegd deze werken 
tusschentijds af te breken en de veranderde werken 

in hun oorspronkelijken toestand te doen herstellen 
en tot een en ander verplicht, bij toepassing van 

de naasting ingevolge Art. 39, tenzij de Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid die werken 
alsnog zou willeu overnemen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij -

verheid blijft te allen tijde bevoegd, voor Rijks
rekening alle werken tot wijzigi ug, verbetering of 

uitbreiding van bestaande werken of wel nieuwe 

werken te doen makeu, welke hij in het algemeen 
belang uoodig oordeelt, mits deze werken geen 

schade, hinder of gevaar voor de exploitatie opleveren. 

Voorzoover deze werken aan de Maatschappij 
ten gebruike of in exploitatie worden afgestaan , 
is zij verplicht die te onderhouden. 

Wanneer een der in de eerste vijf zinsneden en 
in de zevende in verband met de achtste zinsnede 

bedoelde werken voltooid is, geschiedt de opne
ming bij een door of namens beide partijen onder
teekend proces-verbaal, waarin de toestand van het 
werk omschreven wordt. 

De bepalingen van dit artikel maken geen in

breuk op het bepaalde in de Artt. 13, 14 en 15 

der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67). 
21. De in de eerste vijf zinsneden van Art. 20 

bedoelde werken zullen worden uitgevoerd over
eenkomstig uitgewerkte plannen, bestekken en ge

specificeerde begrootingen, welke door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid zullen zijn 
goed te keuren met eerbiediging van de in Art. 20, 
eerste zinsnede, vermelde globale plannen en be -

grootingen of van de in Art. 20, derde zinsnede, 
voorgeschreven arbitrale uitspraak. De Minister 
kan de openbare uitbesteding gelasten en de uit
voering doen controleeren. 
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HOOFDSTUK V. 

Begin en einde van de exploitatie. 

22. !Je exploitatie overeenkomstig de bepalingen 
dezer overeenkomst begint op den door den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te 

bepalen dag. 
Voor de spoorwegen, bedoeld in Art. 2, waar

over de Staat door naasting of op andere wijze 
de beschikking verkrijgt, moet, bij de bepaling 
van bedoelden dag, een termijn van ten minste 
zes wekeu worden gegeven vóór het begin van 
de exploitatie en behoeft deze niet te beginnen, 
vóórdat het onderzoek, bedoeld in Art. 8, tweede 

zinsnede, afgeloopen is. 
Voor de spoorwege.n, bedoeld in Art. 71, snb 

A 10. en 2°., en voor. de nog van Staatswege aan 
te leggen spoorwegen gelden de bepalingen der drie 

volgende artikelen. 
23. Drie maanden voordat naar de berekening 

van den Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid een Staatsspoorweg of een gedeelte daar
van voor exploitatie gereed zal zijn, geeft. hij van 
het vermoedelijk tijdstip van voltooiing kennis 

aan de Maatschappij . 
Na het gereedkomen wordt van de overgave 

en overneming zoo spoedig mogelijk eeu door ge
machtigden van den Staat en van de Maatschappij 
onderteekend proces-verbaal opgemaakt. Uit dat 
verbaal zal niet alleen behooren te blijken al 
wat ten gebruike is afgestaan, maar ook de toestand, 
waarin de spoorweg met al hetgeen daaronder 
volgens Art. 2, derde zinsnede, te verstaan is, 

zich bevindt. 
24. Een Staatsspoorweg of een gedeelte daarvan 

is voor exploitatie gereed, wanneer hij aansluit 
aan een spoorweg, die door de Maatschappij ge
expluiteerd wordt, en al de in Art. 2, derde zin
snede , genoemde werken eu voorwerpen zoover 
voltooid zijn, dat de spoorweg of het gedeelte 
daarvan voor gebruik geschikt is. 

Uiterlijk veertien dagen, nadat zulk een Staats
spoorweg of een gedeelte daarvan door of vanwege 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid ter beschikking van de Maatschappij is 
gesteld, wordt de dienst daarop begonnen. 

Voor eiken dag vertraging verbeurt de Maat
schappij eene som van vijfhonderd gulden. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid zorgt, dat de Maatschappij tijdig, vóórdat 
een Staatsspoorweg of een gedeelte daarvan te 

harer beschikking wordt gesteld, de gebouwen tot 
berging van materieel, op den spoorweg of het 
gedeelte daarvan gelegen, kan gebruiken en de 
noodige proefritten kan doen. 

25. Zoodra op een Staatsspoorweg of op een 
gedeelte daarvan de dienst is begonnen, moet de 
Maatschappij overeenkomstig het bepaalde in de 
A rtt. 9 en 1 0, voorzien in het o_nderhoud van 
den spoorweg en, voorzoover het te harer beschik- . 
king is gesteld, van hetgeen onder de spoorwegen 
volgens Art. 2, derde zinsnede, te verstaan is. 

26. Bij de wet kan te allen tijde bepaald wor
den, dat de exploitatie overeenkomstig de voor
waarden dezer overeenkomst op een bij de wet 
vast te stellen tijdstip, doch uiterlijk één jaar na 
afkondiging van die wet, zal eindigen, en dat 

de eigendommen der Maatschappij door den Staat 
zullen genaast worden, met inachtneming van 
hetgeen in een der Artt. 3 5, 36 of 39 bepaald 
is. Bij naasting ingevolge Art. 39 zal voormeld 
tijdstip met den l!lsten December moeten samen

vallen. 
Het voornemen om een ontwerp van wet als 

bovenbedoeld in te dienen, wordt door de Ministers 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 
Financiën ten spoedigste, uiterlijk op den dag, 
waarop die wet ter behandeling aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend, aan 

de Maatschappij medegedeeld. 
Indien de wet niet is nitgevaardif!d binnen 

achttien maanden na den dag, waarop die mede
deeling gedaan is, zal deze laatste geacht worden 
niet geschied te zijn en de daarbij aangekondigde 
naasting geen voortgang hebben. 

27. De Maatschappij kan bij rechterlijk vonnis 
van hare rechten betreffende de exploitatie van de 

Staatsspoorwegen vervallen worden verklaard : 
1 °. indien zij in gebreke blijft te voorzien in 

het ouderhoud van tle Staatsspoorwegen met al 
hetgeen daaronder volgens Art. 2, derde zin
snede, te verstaan is , nadat Art. I 5 der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) reeds éénmaal 
op haar is toegepast; 

2°. indien zij de bepalingen dezer overeen
komst, wat de exploitatie, het materieel en den 
dienst betreft, niet naleeft, nadat zij, gewaar
schuwd, den gestelden termijn heeft laten verloopen. 
Na ontvangst van de waarschuwing is de Maat
schappij bevoegd de vraag, of zij bedoelde be
palingen niet heeft nageleefd , aan de uitspraak 
des rechters te onderwerpen. In afwachting van 
deze uitspraak is de Maatschappij verplicht, zich 
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naar de inzich ten van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid te gedragen. 
Met de rervallenverklaring heeft de Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid het recht 
om zich onmiddellijk in het bezit te stellen van 
de Staatsspoorwegen met al hetgeen daaronder 

volgens Art. 2, derde en vierde zinsneden, te 
verstaan is, en om o.-er het personeel, het mate

rieel en al hetgeen gevorderd wordt om de exploi
tatie voort te zetten, te beschikken. 

28 . De Maatschappij mag, buiten het geval 

van overmacht, zonder toestemming rnn den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
den dienst op de Staatsspoorwegen ni;i geheel of 
gedeeltelijk doen stilstaan. 

Bij overtreding van dat verbod is genoemde 

Minister bevoegd, onmiddellijk over de spoorwegen 
met al hetgeen daaronder volgens Art. 2, derde 
en vierde zinsneden, te verstaan is, het personeel, 
het materieel en al hetgeen gevorderd wordt om 
de exploitatie voort te zetten, te beschikken, ten 
einde, onverminderd de bevoegdheid tot toepassing 
van Art 27, den dienst overeenkomstig de bepa
lingen dezer overeenkomst ten bate en schade van 
de Maatschappij . te doen voortzetten. 

29. De Maatschappij is bevoegd deze overeen 
komst op te zegµ:en in de gevallen en onder rle 
voorwaarden als hierna is bepaald. 

Zij verkrijgt dit recht telkens indien het in 
Art. ,l3 bedoeld winstsaldo gednrende twee achter

eenvolgende jaren niet meer beloopt dan drie en 
een half ten honderd van het op de aandeelen 
gestort en niet terugbetaald maatschappelijk kapitaal. 

Het recht tot opzegging vervalt, indien de 
Maatschappij niet vóór den 3lsten December van 
het jaar, volgende op dat waarin de in de tweede 
zinsnede bedoelde voorwaarde werd vervuld, aan 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver • 
heid heeft medegedeeld, dat zij van dat recht 
wenscht gebruik te maken. 

Indien de Maatschappij de overeenkomst heeft 
opgezegd, is zij gehouden die nog gedurende ten 
hoogste twee jaren na den da11: van de opzegging 
gestand te doen. Binnen dien termijn zal de Staat 
verplicht zijn tot naasting over te gaan . 

H O O F O S T U K VI. 

Bepalingen van geldelijken aard. 

30. Oe Maatschappij geniet alle ontvangsten , 
welke de exploitatie of het medegebruik van de 

in deze overeenkomst bedoelde spoorwegen af

werpt, en alle verdere baten. Daartoe behooren niet: 
a. de schadeloosstellingen, welke de Staat nà 

het in werking treden van deze overeenkomst, 
hetzij ineens of bij wijze van jaarlijksche ver 
goeding, van derden zal bedingen voor het gebruik 

van door uen Staat nà dat tijdstip ten behoeve van 
andere spoorwegdiensten gemaakte nieuwe werken 
of uitbreidingen van bestaande werken, noch de 

ver{(oedingen, pachten, huren en dergelijken, welke 
door den Staat voor het gebruik van overhoeken 
zijn of in het vervolg zullen worden bedongen ; 

b. de opbrengst van al hetgeen, blijkens de in 
Art. 43 bedoelde , taten , bij het in werking treden 
van deze overeenkomst, tot de Staatsspoorwegen 
behoorde en, buiten het geval van Art. 9, eerste 
zinsnede, niet door de Maatschappij bekostigd is , 
voorzoover een en ander verkocht en niet ver
vangen wordt. 

H et bedrag van de vergoedingen, krachtens 
Art. 4 van het tractaat dd. 27 Juni 1874 (opge
nomen in het Staatsblad van 1874, n°. 131), 
door de Regeering van Oldenburg verschuldigd , 
blijft ten bate van de Maatschappij. 

31 . De .Maatschappij keert voor het gebruik 
van de Staatsspoorwegen jaarlijks aan den Staat uit: 

l 0 • voor de spoorwegen genoemd in art. 1, 

sub 1, eene som van f 3,400,000.- (drie mil
lioen vierhonderd duizend gulden); 

2°. voor de Staatsspoorwegen , welke haar in 
het vervolg ter exploitatie zullen gegeven worden, 
eene som van f 1000.- (één duizend gulden) 

per kilometer, of zooveel meer als tusschen de 
Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en van Financiën en de Maatschappij zal worden 

overeengekomen Deze bepaling geldt niet (be
halve voor den spoorweg Leiden-Woerden) voor 
de in Art. 2, tweede zinsnede, bedoelde spoor• 
en tramwegen; de exploitatie daarvan zal door den 

Staat aan de Maatschappij worden opgedragen 
op geen bezwarender voorwaarden dan die, waarop 
de Maatschappij die wegen, ten tijde dat zij aan 
den Staat overgaan , exploiteert. 

32 . Binnen de eerste maand na elk afgeloopen 
kwartaal van het kalenderjaar betaalt de Maat
schappij aan d en Staat hetgeen zij in verhouding 

tot de in Art. 31 bepaalde nitkeering over dat 
kwartaû verschuldigd is. 

Oe betalingen geschieden ten kantore van den 
Rijksbetaalmeester te Amsterdam; de q nitantiën 
worden aan den Minister van Financiën gezonden . 

33. Indien bij de vaststelling van de jaarlijksche 
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balans der Maatschappij blijkt, dat het winstsaldo 
ter zake van haar beheer in zijn geheelen omvang 

meer bedraagt dan vier ten honderd van het op 

de aandeelen gestort en niet terugbetaald maat

schappelijk kapitaal , dan wordt dat meerdere in 

dier voege tusschen den Staat en de Maatschappij 

verdeeld, dat ieder van beide partijen daarvan een 

gelijk aandeel verkrijgt, totdat het geheele aandeel 

der Maatschappij bedraagt zes en een half ten 

honderd van gemeld kapitaal, als wanneer van 
hetgeen dan nog overblijft vier vijfde gedeelten 

aan den Staat worden uitgekeerd en één ,ijfde 

gedeelte aan de Maatschappij verblijft. 
lle betaling van hetgeen den Staat ingevolge 

de vorige zinsnede toekomt, geschiedt binnen één 
maand, nadat de jaarlijksche balans en winst- en 

verliesrekening op de daarvoor bij de statuten der 
Maatschappij bepaalde wijze zijn vastgesteld. 

De balans co winst- en verliesrekening worden 
onverwijld na de vaststelling aan de Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Financiën 

medegedeeld. 
Indien tengevolge van oorlog een gedeelte van 

het Rijk in Europa door den vijand wordt bezet 

en het in de eerste zinsnede bedoeld winstsaldo 

over eenig jaar, waarin de bezetting plaats heeft, 
minder bedraagt dan vier ten honderd van het op 
de aandeelen gestort en niet terugbetaald maat• 

schappelijk kapitaal, dan wordt dat mindere tot 

een bedrag van vier ten honderd van gezegd ka
pitaal door den Staat aan de Maatschappij bij 

betaald. 
34. Indien de Staat van het in Art. 26 bedoeld 

recht om de exploitatie krachtens de bepalingen 

dezer overeenkomst te doen eindigen en om de 
eigendommen der Maatschappij te naasten gebruik 
maakt, zal hij te zijner keus bevoegd zijn : 

I. of om het geheele door de Maatschappij 
gevoerde bedrijf en mitsdien alle zaken, rechten 

en verplichtingen der Maatschappij over te nemen; 
II. of om het door de Maatschappij gevoerde 

bedrijf en mitsdien alle zaken, rechten en ver
plichtingen der Maatschappij over te nemen, 
met uitzondering van die zaken, rechten en ver
plichtingen, welke door de Ministers van Water
staat, Handel en Nijverheid en van Financiën 
worden uitgesloten; 

III. of om de exploitatie van de Staatsspoor
wegen door de Maatschappij te doen eindigen en 
om zich in het bezit te stellen van al hetgeen de 
Staat volgens het bepaalde in Art. 39 verkrijgt. 

'l'en aanzien van elk dier drie wijzen van 

naasting geldt hetgeen daaromtrent in de volgende 

artikelen bepaald is. 
35 . Bij naasting overeenkomstig het bepaalde 

in Art. 134, I, neemt de Staat over het bedrijf 

der Maatschappij in zijn geheelen omvang en ver

krijgt hij alle zaken en rechten, zoo roerende als 

onroerende, welke aan de Maatschappij toebe
hooren ; de Maatschappij is verplicht alle die zaken 

en rechten aan den Staat over te dragen. De 
Staat verbindt zich, doch alleen tegenover de 

Maatschappij , alle verplichtingen, welke zij tegen• 
over derden heeft aangegaan, voor haar na te 

komea en haar deswege ten volle te vrijwaren en 

schadeloos te houden. 
De Staat betaalt daarrnor aan de Maatschappij: 
a. honderd ten honderd over het op de aan

deelen gestort en niet terugbetaald maatschappelijk 
kapitaal; 

b. indien de gezamenlijke baten der Maatschappij 

hare schulden, het sub a bedoeld kapitaal en het 
in Art. 33 bedoeld winstsaldo overtreffen met een 
bedrag van ten minste f 6, 7 50,000.- (zes millioen 
zevenhonderd vijftig duizend 1;ulden), eene som 

van f 1,350,000.- (een millioen driehonderd 

vijftig duizend gulden) , of anders zooveel minder 
als het batig saldo minder dan/ 6,750,000.
(zes millioen zevenhonderd vijftig duizend gulden) 

bedraagt; 
c. de helft van het bedrag waarmede de geza

menlijke baten der Maatschappij, verminderd met 

eene som van / 6,750,000.- (zes millioen zeven
honderd vijftig duizend gulden) , overtreffen hare 
schulden, het sub a bedoeld kapitaal en het in 

Art. 33 bedoeld winstsaldo; 
d. eene premie van een half ten honderd over 

het op de aandeelen gestort en niet terngbetaald 

maatschappelijk kapitaal , voor ieder jaar of ge
deelte van een jaar, dat het tijdstip, waarop de 
Staat in het bezit treedt, voorafgaat aan 31 De
cember 1916; zulleude deze premie intusschen 
in geen geval over een grooter kapitaal dan van 
achttien millioen gulden berekend worden en niet 
meer dan elf ten honderd van dat kapitaal bedragen. 

36. Bij naasting overeenkomstig het bepaalde 
in Art . 34, II, neemt de Staat over het geheele 
bedrijf der Muatschappij , met uitzondering van 
dat gedeelte daarvan , hetwelk van de naasting 
wordt uitgesloten. De Staat verkrijgt alsdan alle 
zaken en rechten, zoo roerende als onroerende, 
welke aan de Maatschappij toebehooren, met uit
zondering evenwel van die, welke behooren tot 
het gedeelte van het bedrijf, dat van de naasting 
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is uitgesloten; de Maatschappij is verplicht die 

zaken en rechten aan den Staat over te dragen. 

De Staat verbindt zicb, doch alleen tegenover 

de Maatschappij , alle verplichtingen, welke zij 
tegenover derden heeft aangegaan, voor haar na te 

komen en haar deswege ten volle te vrijwaren 

en schadeloos te houden, met uitzondering evenwel 
van die verplichlinf(en, welke verband houden 

met en het gevolg zijn van zaken, rechten en 

overeenkomsten, welke door den Staat worden uit
gesloten; wordende onder laatstbedoelde verplich

tingen niet begrepen de voor die zaken en tenge

volge van die overeenkomsten cloor de Maatschappij 

gemaakte schulden. 

De Staat betaalt daarvoor aan de Maatschappij : 

a. honderd ten honderd over het op de aandeelen 

gestort en niet terugbétaald maatschappelijk kapi
taal, verminderd met tachtig ten honderd van de 

waarde der uitgesloten zaken en rechten . 
Voor de evengenoemde waarde worden aange

nomen de bedragen, waarop de uitgesloten zaken 

en rechten, behoudens het bepaalde in Art. 38, 
in de bij de eerste zinsnede van dat artikel be

doelde balans zijn vastgesteld, nadat die bedragen 

z\i n verminderd en vermeerderd met de sommen, 
door de Maatschappij voor die zaken en rechten 

ontvangen en betaald, sedert het tijdstip waarop 

even bedoelde balans werd opgemaakt; 

b. indien de gezamenlijke baten der Maat

schappij (daaronder begrepen die, welke worden 

uitgesloten) hare 8chulden, het op de aandeelen 

gestort en niet terugbetaald maatschappelijk kapi

taal en het in Art. 31! bedoelcl winst-saldo overtreffen 
met een bedrag van ten minste f 6, 750,000.

(zes millioen zevenhonderd vijftig duizend gulden), 
eene som van / 1,350,000.- (een millioen drie

honderd vijftig duizend gulden), of anders zooveel 
minder als het batig saldo minder dan /6, 750,000 -
(zes millioen zevenhonderd vijftig duizend gulden) 

bedraagt; 
c. de helft van het bedra!? waarmede de ge

zamenlijke baten der MaatRchappij (daaronder be
grepen die, welke worden uitgesloten), verminderd 
met eene som van f 6,750,000.- (zes millioen 

zevenhonderd vijftig dnizeud gulden), overtreffen 
hare schulden, het op de aaodeelen gestort en niet 
terugbetaald maatschappelijk kapitaal en het in 
Art. 33 bedoeld winstsaldo; 

à. eene premie van een half ten honderd over 
het op de aandeelen gestort en niet terugbetaald 
maatschappelijk kapitaal, voor ieder jaar of ge
deelte van een jaar, dat het tijdstip, waarop de 

1890. 

Staat in het bezit treedt, voorafgaat aan 31 Decem

ber 1915; zullende deze premie intusschen in geen 

geval over een grooter kapitaal dan rnn achttien 

millioeo gulden berekend worden en niet mee, 

dan elf ten honderd van dat kapitaal bedragen. 

De bevoegdheid om sommige door de Ministers 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 

Financiën aan te duiden zaken en rechten uit te 

sluiten, is niet vau toepassing op de door de Maat

schappij verkregen zaken, rechten en met derden 
gesloten overeenkomsten, welke de Staat ingeval 

van naasting overeenkomstig Art: 39 behoort over 
te nemen, noch op de zoodanigen welke verband 

houden met of het gevolg zijn van ondernemingen, 
als bedoeld in Art ö , indien door de voornoemde 

Ministers is toegezegd, dat de Staat die ingeval 

van naasting overeenkomstig dit artikel niet zal 

uitsluiten, noch op de in Art. 39, sub 2°., be
doelde overeenkomsten zelve. 

Zij vervalt, indien de overeenkomstig het be

paalde sub a , tweede zinsnede, te bepalen waarde 

van al hetgeen wordt uitgesloten, minder be

draagt dan vijf ten honderd van het op de aan

deelen gestort en niet terugbetaald maatschappelijk 

kapitaal. 
37. Zoodra het voornemen om een ontwerp 

van wet tot naasting overeenkomstig de bepalingen 

dezer overeenkomst aanhangig te maken, ter kennis 

gebracht is van <le Maatschappij, zal deze haar 

bedrijf uitoefenen met inachtneming van de door 

de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver

heid en van Financiën daaromtrent te geven voor• 

schriften van controle. Wordt door de Wetgevende 

Macht beslist, dat de naasting overeenkomstig het 
bepaalde in Art. 35 of 36 zal geschieden, dan 

zal de Maatschappij geacht worden van het oogen

blik af, waarop voorze[;d voornemen aan haar 

is medegedeeld, haar bedrijf, voorzoover dit niet 
van de naasting wordt nitgesloten, voor· rekening 
van den Staat voortgezet te hebben en deswege 
op het tijdstip van de inbezitneming verantwoording 

hebben af te leggen. 
De in den eersten volzin gemaakte bepaling ver

valt, indien de daarbij bedoelde wet niet binnen 

den bij Art. 26, laatste zinsnede, genoemden ter
mijn is uitgevaardigd. 

38. Voor de waarde der baten, bedoeld sub b 

en c van de Artt. 35 en 36, worden aange
nomen de sommen, waarop die baten, behoudens 

het hierna bepaalde, zijn vastgesteld in de balans, 
welke betrekking heeft op het jaar, voorafgaande 
aan dat, waarin het voornemen om een ontwerp 
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van wet tot naasting aanhangig te maken, ter 

kennis van de Maatschappij is gebracht. 

De Maatschappij is bevoegd, de waarde der in 
hare balansen voorkomende hoofden van reke 

ning te schatten op het bedrag, hetwelk zij daar 
aan toekent , met dien verstande evenwel, dat 

ilie waarde, met inachtneming van de berekening 

van de bedragen, genoemd in Art. 86, niet hooger 

mag opgevoerd worden dan tot het bedrag, waar
voor zij op 1 Januari 1889 te boek stond, ver 

meerderd met de werkelijk door de Maatschappij 

voor eenig hoofd van rekening gedane uitgaven, 

welke niet als 11:eleden verliezen te beschouwen 
zijn . Onder verli ezen worden voor de toepassing 
van dit artikel niet verstaan de uitgaven, bedoeld 

in Art. 39 sub g laatste zinsnede, nàch de kosten 
vallende op het te gelde maken van tijdens deze 

overeenkomst uitgegeven geldleeningen, daaronder 

begrepen het verschil tnsschen het nominaal be

drag dier leeningen en den prijs van uitgifte, nàch 
de sommen, welke de Maatschappij betaalt wegens 

door haar gegarandeerde winsten op ondernemingen, 
als bedoeld in Art. 3, voorzoover dérii;elijke be
talingen eene vordering ten laste van derden blijven 

uitmaken , welke op aannemelijke gronden kan 

geacht worden op den daarvoor bepaalden tijd 
terugbetaald te zullen worden. 

De bedragen der in Art. 39, sub c, g: 
a en 'l, en i , bedoelde verminderingen en in het 

algemeen de waarde van alle voorwerpen, die te 
niet zijn gegaan, zullen, behoudens het bepaalde 

in Art. 44, tweede zinsnede, jaarlijks afgetrokken 
worden van de bedragen, ,vaar voor de betrekke

lijke hoofden van rekening ouder de _baten der 

balans zijn uitgetrokken. 
De Maatschappij is bevoegd te vorderen, dat 

de verkoopwaarde, welke ue haar toekomende 
zaken, met uitzondering vun die genoemd in 
Art. 39, ten tijde van de naasting: hebben , door 

drie, overeenkomstig Art. 48, ,te benoemen scheids
mannen zal geschat worden. 

Indien de Maatschapjlij het bepaalde bij deze 
tweede en derde zinsnedeu O\'ertreedt, of indien 

de volgens de vierde zinsnede te bepalen ver
koopwaarde verminderd met hetgeen gedurende 
deze overeenkomst op het betrekkelijk hoofd van 
rekening mocht zijn afgeschreven, hooger is dan 
die in de balans voorkomt, zal de in de eerste 
zinsnede bedoelde balans overeenkomstig _ de be
palingen van dit artikel gewijzigd worden en de 

aldus gewijzigde balans tot grondslag strekken 
voor de berekening van hetgeen de Staat ingevolge 

het bepaalde in de Artt. 35 , snb b en c, en 
36 sub a , b en c, te betalen heeft. 

39. Bij naasting overeenkomstig het bepaalde 
in Art. · 3i , III, eindigt de exploitatie uoor de 

Maatschappij van de Staatsspoorwegen en verkrijgt 
de Staat: 

de niet aan de spoorwegen gelegen, op 1 Janu

ari 1889 aanwezige onroerende goederen, bedoeld 
in Art. 2, vierde zinsnede; 

ale werken tot wijziging, verbetering of uit
brei ing van bestaande werken of wel nieuwe 

wer en betreffende de Staatsspoorwegen, met uit
zon ering van die bedoeld in Art. 20, zesde 

zins ede, voorzoover de Minister van Waterstaat, 
Ha del en Nijverheid verklaart die niet te willen 
overmemen; 

hl t roll end materieel en de exploitatie-inrich

tin en, behoorende tot de Staatsspoorn·egen; 

e voorts in het algemeen al hetgeen door de 

Ma tschappij voor de exploitatie van de Staats

spo rwegen ingevolge A.rt. 11 aangeschaft is. 
gemeen overleg tusscben den Minister van 

Wa erstaat, Handel en Nijverheid en de Maat

sch ppij wordt bepaald , welk gedeelte van al het 

rol nd materieel, van de lo~se , niet voor den 

die st op eene beJJaalde lijn bestemde exploitatie

inr chtingen en van de aanwezige materialen en 

ma azijngoederen zal geacht worden te behooren 

tot de Staatsspoorwegen. Het overblijvend ge
de te wordt, behoudens het hieronder sub 2°. 

be aaide, ter beschikkiug van de Maatschappij 
ge eld, zullende de verdeeling geschieden in 

de elfde verhouding als waarin het gemiddelde 

aa tal van de in de laatste vijf jaren op de Staats
s11 orwegen doorloopen treinki lometers staat tot 

he gemiddelde aantal van de in hetzelfde tijdvak 

op al de door de Maatschappij geëxploiteerde spoor
w en doorloopen treinkilometers. Bij verschil van 

ge oelen over de vraag, of sommige en welke 
vo rwerpen behooren tot die, welke de Staat inge

vo ge de bovenstaande bepalingen bevoegd is over 

te nemen, kan de Minister van Waterstaat , Handel 
en Nijverheid zich in het bezit stellen van alles 
w t naar zijne meening noodig is om de exploitatie 
o de Staatsspoorwegen voort te zetten, behoudens 
se adeloosstelling door den Staat te betalen. De 
hi rtoe in te stellen vorderingen zullén worden 
b slist door drie, overeenkomstig Art. 48, te be
n emen scheidsmannen. 

Voorts neemt de Staat van de Maatschappij over: 

1 °. de tijdens de naasting nog in haar bezit 
z"nde aandeelen in de Nederlandsche Centraal-
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spoorweg-Maatschappij en in de Spoorwegmaat

schappij L~iden- Woerden, en de vordering op 

laatst.genoemde , omschreven in Art. 7 4; 
2°. de zaken en rechten, voorzoover zij aan 

de Maatschappij in eigendom bebooren, welke 

verband houden met of het gevolg zijn van over

eenkomsten, door de Maatschappij v6ór 1 Janu

ari 1890 met derden gesloten.of voor haar krachtens 

de Artt. 74 en 75 verbindend; 

3°. alle door de Maatschappij verkregen zaken, 
rechten en met · derden gesloten overeenkomsten, 
waaromtrent met goedvinden der Maatschappij bij 

de wet bepaald wordt, dat die bij naasting over
eenkomstig dit artikel door den Staat zullen over

genomen worden; ook zonder goedkeuring der 

Maatschappij kan dergelijke bepaling gemaakt wor
den, mits in dat geval de daartoe strekkende wet 
zij afgekondigd binnen ééu jaar nadat de Maat

schappij de betrekkelijke zaken en rechten verkregen 

of overeenkomsten gesloten heeft. 
De Staat is wegens al hetgeen hij ingevolge 

het bovenstaande verkrijgt, aan de Maatschappij 

verschuldigd: 
a. voor werken tot wijziging, verbetering of 

uitbreiding van bestaande werken en voor nieuwe 

werken betreffende de Staatsspoorwegen, de be
dragen, welke door de Maatschappij daarvoor nà 
1 Januari 1889 zijn of zullen worden betaald; 

b. voor de door den Staat overgenomen wor

dende werken, bedoeld in Art. 20, zesde zinsnede, 
rle waarde, waarop die , behoudens het bepaalde 

in Art. 38, in de bij de eerste zinsnede van 

laatstgemeld artikel bedoelde balans zijn vastgesteld; 
c. voor het rollend materieel behuorende tot de 

Staatsspoorwegen, den prijs waarvoor de locomo
tieven, de rijtnigen , de wagens, de onderdeelen 

daarvan en al hetgeen daartoe behoort, zijn aaç 

geschaft, verminderd met één en een half ten 
honderd over elk vol jaar, hetwelk op het tijd.tip 

van inbezitneming sedert 1 Januari 1889, of, 
zoo de voorwerpen later zijn aangeschaft, sedert 
de aanschaffing verstreken is. 

De prijs, waarvoor het rollend materieel door 
den Staat wordt overgenomen , zal intusschen 
nimmer minder bedragen dan vijf en twintig ten 
honderd van den oorspronkelijken prijs van aan 
schaffing; 

d . voor de exploitatie-inrichtingen, waaronder 

verstaan worden alle in Art. 11, sub b tot en 
met g bedoelde voorwerpen , behoorende tot de 

Staatsspoorwegen, den prijs , waarvoor die voor

werpen zijn aangeschaft; 

e. voor magazijngoederen, brandstoffen en alle 

niet onder a, b, c en d begrepen zaken , behoo
rende tot de Staatsspoorwegen, de prijzen, waar

voor die door de Maatschappij zijn aangeschaft; 

/. voor elk der tijdens de inbezitneming aan

wezige, in Art. 74 bedoelde aandeelen in de 

Nederlandsche Centraal-spoorweg-Maatschappij en 

in de Spoorwegmaatschappij Leiden -Woerden, 

den prijs die daarvoor ingevolge dat artikel ,loor 

de Maatschappij aan den Staat betaald wordt; 
g. voor de zaken en rechten, welke verband 

honden met of het gevolg zijn van overeenkomsten, 

door de Maatschappij vóór 1 Januari 1890 met 

derden gesloten , of voor de Maatschappij krach

tens de Artt . 74 en 75 verbindend: 

oc . voor het rollend materieel, behoorende tot 
de spoor- en tramwegen en handelsinrich
tingen, waarvan de exploitatie _het onderwerp 

van bedoelde overeenkomsten uitmaakt, den 
prijs, zooals die hierboven sub cis geregeld; 

(3. voor de exploitatie-inrichtingen, waaronder 

verstaan worden alle in Art. 11, sub b tot 
en met g, bedoelde voorwerpen , en voor 
de materialen en magaz ijngoederen, behoo
rende tot de bedoelde spoor- en tramwegen 

en handels-inrichtingen, den prijs, waarvoor 

deze voorwerpen zijn aangeschaft; 
"/ · voor de vorderingen, welke de Maatschappij 

ter zake van door haar gedane betalingen; 

ingevolge de bepalingen der bedoelde over

eenkomsten, tegen hen, met wie die over
eenkomsten zijn gesloten , kan doen gelden, 
de bedragen, welke door de Maatschappij 
zijn of zullen worden betaald, met dien ver

stande echter, dat de vordering op de Spoor
wegmaatschappij Leiden-Woerden, bedoeld 

in Art. 74, zal worden verminderd met 
zooveel zestigste gedeelten van haar bedrag 

als het aantal jaren beloopt, welke op het 
tijdstip der inbezitneming sedert l Janu

ari 1890 verstreken zijn. 
Bovendien zal de Staat aan de Maatschappij 

terugbetalen de uitgaven, door haar, ingevolge de 
bepalingen der boven bedoelde overeenkomsten ge
daan of nog te doen, voor op, aan of in de spoor
en tramwegen en handelsinrichtingen uitgevoerde 
werken tot wijziging, verbetering of uitbreiding 
van bestaande werken en nieuwe werken, voor
zoover dergelijke uitgaven, ingevolge die overeen 
komsten, door de Maatschappij niet kunnen terug
gevorderd worden van hen , met wie die overeen
komsten zijn gesloten; zoo die werken na afkondiging 
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van de wet, houdende bekrachtiging van bepalin!!en 
dezer overeenkomst, zijn uitgevoerd, echter alléén 

dàn, indien bij de betrekkelijke overeenkomsten 

aan de Maatschappij het recht is toegekend om, 

bij het einde daarvan , de geheele onderneming, 

ten behoeve waarvan zulke uitgaven gedaan zijn, 

over te nemen of wel indien de Staat bevoegd is, 

zich, bij naasting of vervallenverklaring, ten op

zichte van de exploitatie der bedoelde spoor- en 

tramwegen en handelsinrichtingen in de plaats der 

Maatschappij te stellen, alles behoudens het be
paalde in Art. 68; 

lt . voor de door de Maatschappij verkregen 

zaken, rechten en met derden gesloten overeen
komsten, waaromtrent bij de wet bepaald wordt, 

dat zij bij naasting overeenkomstig dit artikel door 
den Staat zullen overgenomen worden, het bedrag 

van de door de Maatschappij daarvoor gedane 

betalingen, en van de haar uit dien hoofde toe

komende vorderingen; 
i. voor kosten vallende op het te gelde maken 

van tijdens deze overeenkomst uitgegeven geld

leeningen, waarvan de opbrengst is besteed ten 

behoeve van zaken in dit artikel bedoeld, eene 

som gelijkstaande aan het verschil tusschen het 

nominaal bedrag dier leeningen en de sommen , 

welke, na aftr ek van alle onkosten, in de kas 

der Maatschappij zijn gevloeid, verminderd met 
zooveel zestigste gedeelten vae dat verschil, als 

het aantal jaren bedraagt, welke op het tijdstip 
van de inbezitneming sedert het aangaan van de 

leeningen verstreken zijn; 

k. eene premie van een half ten honder,l over 

het op de aandeelen gestort en niet terugbetaald 

maatschappelijk kapitaal, voor ieder jaar of ge
deelte van een jaar dat het tijdstip, waarop de 

Staat in het bezit treedt, voorafgaat aan 31 Decem
bet· 1915; zullende deze premie intusschen in geen 

geval over een grooter kapitaal dan van achttien 
millioen gulden berekend worden en niet meer 
<lau elf ten honderd over dat kapitaal bedragen. 

Het door den Staat ingevolge al het boven
staande verschuldigd bedrag wordt verminderd met 
eene som van j 5,400,000.- (vijf millioen vier
honder,l duizend gulden), indien en voorzoover de 
gezamenlijke baten der Maatschappij hare schulden, 

het op de aandeelen gestort en niet terugbetaald 
maatschappelijk kapitaal en het in Art. 33 be
doeld winstsaldo met eene gelijke som overtreffen. 

Bij de berekening van het verschil tnsschen de 
baten en schulden der Maatschappij worden voor 
de waarde der baten aangenomen de sommen, 

waarop die , behoudens het bepaalde in Art. 88, 

zijn vastgeiteld bij de opmaking van de in de 

eerste zinsnede van dat artikel bedoelde balans. 

De Staat is bevoegd, het door hem verschul

digde te zijner keus te kwijten, hetzij door betaling, 

hetzij door over te nemen de verplichtingen, welke 

op de Maatschappij rusten tot betaling van rente 
en aflossing van nog in omloop zijnde geldleeuingen, 

en door in geld bij te betalen hetgeen ingevolge 
het bovenstaande verschuldigd is , verminderd met 

het nog uitstaand nominaal bedrag dér overgenomen 

geldleeningen. 

40. De overeenkomstig de vorige artikelen bij 

naasting verschuldigde geldelijke bedragen worden 
door den Staat betaalbaar gesteld ten kantore van 

den Rijksbetaalmeester te Amsterdam, binnen drie 
maanden na afkondiging van de wet, waarbij tot 

de naasting besloten werd, dan wel , indien de Staat 

eerst nà het verstrijken van dien termijn in het 

bezit treedt, op den dag van de inbezitneming. 
Bij de uitbetaling van den naastingsprijs, wordt 

door den Staat wegens rente bijbetaald: 

bij naasting ingevolge Art 35 of 36, zes ten 

honderd 's jaars over het op de aandeelen gestort 

en niet terugbetaald maatschappelijk kapitaal, ge 
rekend van den 31 sten December van het jaar, 

waarover de in Art. ~8, eerste zinsnede, bedoelde 

balans is opµ:emaakt, tot en met den dag van de 
uitbetaling, behoudens verrekening van hetgeen de 

Maatschappij wegens nà den 3lsten December van 

genoemd jaar behaalde winst op rekening van of 

als dividend mocht uitgekeerd hebben; 

bij naasting ingevolge Art. 39, vijf ten honderd 

's jaars over het geheele door den Staat verschul

digde bedrag , gerekend van den dag, waarop 
de Staat zich in het bezit heeft gesteld tot en met 

den dag van de uitbetaling, behoudens verrekening 
van de loopende rente op die leeuingen , welke 

de Staat ingevolge het bepaalde in Art. :l9, laatste 

zinsnede, voor zijne rekening neemt. 
41 . Bij vervallenverklaring van de rechten der 

Maatschappij betreffende de exploitatie van de 
Staatsspoorwegen ingevolge het bepaalde in Art. 27, 
zal de eigendom van al hetgeen in Art. 39 is 
omschreven aan den Staat overgaan, tegen betaling 
van den volgens dat artikel te berekenen prijs, 
met eeue korting van twintig ten honderd ten aan

zien van hetgeen in de eerste zinsnede van dat 
artikel is omschreven. Bij die berekening blijft het 
bepaalde in Art. 39 , sub k, buiten aanmerking. 

42 . Bij opzegging van deze overeenkomst door 
de Maatsr.happ ij , ingevolge het bepaalde in Art. 29, 
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verblijft aan den Staat de bevoegdheid om tusscheu 

de drie in de Artt. 85, 36 en :39 omschreven 

wijzen van naasting eene keuze te doen en wordt . 

de sub d vau de Artt. 35 en 36 en sub k van 

Art. 39 bedoelde premie aan de Maatschappij 

niet uitgekeerd. 

43 . Voorzoover dit niet reeds is geschied, wor
den van de Staatsspoorwegen en vau de niet daar

aan gelegen, aan de Maatschappij behoorende 

onroerenrle goederen , bedoeld in Art. 2, vierde 

zinsnede, uitgewerkte staten vervaardigd , waarin 
de toestand van die wegen en onroerende goederen 
bij het in werking treden van deze overeenkomst 
wordt omschreven. 

De staten worden door de Maatschappij in 

overleg met den Ministe~ van Waterstaat, Handel 

en Nij verheid opgemaakt en bijgehouden en door 

of namens beide partijen gewaarmerkt. 

Van de in art. 2 bedoelde spoorwegen, zoo• 
mede van alle andere spoorwegen, welke de Maat

schappij exploiteert, worden gelijke staten ver
vaardigd, waarin de toestand van die wegen wordt 

omschreven op het tijdstip, waarop de Maatschappij 
die in exploitatie neemt. 

Ook deze staten, worden door de Maatschappij 

bijgehouden. 

44. Ten aanzien van de Staatsspoorwegen zendt 

de Maatschappij vóór l Mei van elk jaar aan den 

Minister vau Waterstaat, Handel en Nijverheid 

eene specifieke opgave van de kosten der werken tot 
wijziging, verbetering of uitbreiding van bestaande 
werken en der nieuwe werken, - met uitzonde

ring van de kosten der werken bedoeld in Art. 20, 

zesde en zevende zinsneden, - welke in het 

voorgaande jaar gemaakt zijn, zoomede van de 

bedragen, welke werken, die , door welke oorzaak 
ook, vervallen of te niet zijn gegaan, hetz ij zij 

al dan niet door andere vervangen zijn, bij verkoop 

hebben opgebracht of waarvoor zulke werken onrler 

goedkeuring van den Minister door de Maatschappij 

zijn overgenomen. 

Na verificatie van die opgaven wordt de som, 
welke de Maatschappij nà l Januari 1889 voor 
de in Art. 39 , sub a, bedoelde werken betaald 

heeft, met bovenbedoelde kosten vermeerderd en 

met bovengemelde bedragen verminderd en de ver
kregen uitkomst, - alsdan aangevende de som , 
welke de Staat wegens de hierbedoelde uit1rnven 
tot en met 31 December van het voorgaand jaar, 
ingeval van naasting overeenkomstig A,-t. 39, inge 
volise sub a van dat artikel verschuldigd is, -
jaarlijks bij proces-verbaal vastgesteld. 

Bij de inzending van bovenbedoelde opgaven 

worJen door de Maatschappij aan den Minister 

voornoemd, de bedragen opgege1'en , waarmede de 

in Art. 86, sub 3°., genoemde sommen zullen 
vermeerderen of verminderen. 

Na verificatie van deze opgaven worden de som

men, welke de Staat ingeval van naasting over

eenkomstig Art. 39, in gevolge sub g : 7 en 

laatste zinsnede, van dat artikel ,,erschuldigd is, 

jaarlij ks bij proces-verbaal vastgesteld. 

45. Al de in Art . 11, sub a tot en met. g, 
vermelde en tot de Staatsspoorwegeu behoorende 

voorwerpen worden , met den prijs van aanschaf
fing, in registers ingeschreven, welke, van Regee

ringswege gewaarmerkt, voortdurend bijgehouden 

worden . 

Van voorwerpen, welke van aard of bestem

ming veranderen, wordt de prijs van aanschaffing 
vervangen door dien, welke moet worden toege

kend aan voorwerpen van gelijken aard als die, 
welke door de verandering verkregen zijn . 

Telkeu jare worden de voorwerpen, welke 

onbruikbaar zijn geworden, uit de registers afge

voerd. De Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid kan, onverminilerd de bepalini(en van 
de Artt. 13, 14 en 15 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67), vorderen, dat omtrent de bruik

baarheid van voorwerpen uitspraak worde gedaan 

door drie, overeenkomstig Art. 48 , te benoemen 

scheidsmannen. 

Te gelijker tijd met de opgaven , bedoeld in 
Art. 44, zendt de Maatschappij aan den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid jaarlijks 

opgaaf van de wijzigingen, welke de registers in 

het afgeloopen jaar hebben ondergaan. 

Naar aanleiding van deze opgaaf worden de 

eindcijfers van de aanschaffingsprijzen en van de 

in Art. 39, sub ,c, bedoelde verminderingen voor 

de verschillende rubrieken van voorwerpen jaar

lijks vastgesteld. 
De bepalingen van dit artikel zijn mede van 

toepassing op het in Art. 39, snb g, genoemd 
rollend materieel en de aldaar vermelde exploitatie

inrichtingen. 
46. De Maatschappij is bevoegd, een door haar 

te bepalen ~edeelte van de ontvangsten te storten 
in een reservefonds en in de verdere fondsen, 
welke zij iu het belang van het beheer van hare 
zaken gewenscht acht. 

Deze fondsen worden, ook indien zij afzonderlijk 
belegd en beheerd worden, in de jaarlijksche 
balansen der Maatschappij verantwoord. 
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HOOFDSTUK VII. 

Bepalingen van verschillenden aard. 

4 7. Alle bij de wet vastgestelde of nader vast 
te stellen bepalingen betreffende het gebruik van 

en den dienst op spoor- en tramwegen zijn, voor 
zooveel zij niet in strijd zijn met deze overeenkomst, 

op de door de Maatschappij uitgeoefende spoor
en tramwegdiensten toepasselijk. 

Waar in deze overeenkomst eene wettelijke be-

1ialing is aangehaald, worden daaronder mede ver

staan de wettelijke bepalingen, waardoor de aan
gehaalde zullen vervangen worden. 

48. Jn de gevallen, waarin volgens de bepalingen 
dezer overeenkomst eene uitspraak door scheids

mannen moet geschieden, worden die scheidsmannen 
door partijen in gemeen overleg benoemd. Leidt 
dit overleg niet tol overeenstemming binnen veertien 
dagen, nadat de meest gereede partij bare weder
partij beeft gesommeerd, dan zullen de scheids

mannen op het verzoek van de meest gereede 

partij door den Hoogen Raad benoemd worden. 

Indien de gesommeerde binnen vermelden termijn 
aan bare wederpartij bij exploot doet aanzeggen, 
dat zij betwist, dat een der gevallen, waarin 

uitspraak door scheidsmannen moet geschieden, 
aanwezig is , dan kan de bedoelde meest gereede 
partij de benoeming van de scheidsmannen sier.hts 

bij gewone dagvaarding vorderen . l s zoodanige 

aanzegging achterwege gebleven, dan kan na ver

loop van bovenvermelden termijn de meest gereede 

partij de benoeming verzoeken bij eenvoudig ver

zoekschrift, dat uiterlijk den volgenden dag aan 
de wederpartij moet beteekend worden, zullende 

de akte van beteekening aan den Hoogen Raad 
moeten worden overgelegd. Partijen zijn bevoegd, 
de namen van personen, die naar hare meening 
voor eene benoeming in aanmerking komen, mede 
te deelen aan den Hoogen Raad, die daarop acht 
slaat, voorzooveel hij zal vermeenen te behooren, 

i ndien uit eene overgelegde akte van beteekening 
blijkt, dat Je door een der partijen opgegeven 

namen aan de wederpartij zijn beteekend. 

De uitspraak van scheidsmannen is niet vat
baar voor hooger beroep. De wijze, waarop par
tijen hare belangen kunnen voordragen, wordt door 
de scheidsmannen vastgesteld . 

49. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is bevoegd, de Muatschappij gehoord, 
vergunning te verleenen aan een ieder, om op 
zijne kosten langs de spoorwegen en in de na-

bijheid van de stations magazijnen op te richten 

of aanlegplaatsen te maken, deze van werktuigen, 

kranen en toestellen voor het laden en lossen van 
de wagens te rnorzien, en door sporen met den 

spoorweg te verbinden. 

Daarvoor zijn aan de Maatschappij geen ver
goedingen verschuldigd, dan van de kosten, welke 

door haar gemaakt worden om de aansluiting tot 

stand te brengen. 
Het oprichten of maken van bedoelde magazijnen 

en aanlegplaatsen geschiedt onder de verplichting 

om -één of meer zijsporen te leggen, opdat de te 

laden of te lossen wagens het vrije verkeer over 
den spoorweg niet belemmeren, en om de door 
genoemden Minister in het belang van de veilig
heid voor te schrijven maatregelen in acht Ie 

nemen. 
De Maatschappij is verplicht, de wagens, be

stemd voor den dienst van de bovenvermelde 
magazijnen en aanlegplaatsen en bij de aansluiting 

staande, met ne gemengde or goederentreinen mede 

te nemen en insgelijks de voor die inrichtingen 

bestemde wagens aldaar van de treinen af te haken. 
Zij zal toelaten, dat de wagens van hare terreinen, 

onder haa·r toezicht, naar de bedoelde magazijnen 

en aanlegplaatsen vervoerd worden. 
50. Het gemeenschappelijk gebruik van de in 

Art. 1 , sub I, h, en II, genoemde spoorwegen, 
alsmede van de stations of halten, i(elegen op 
plaatsen, waar die wegen aan andere spoorwegen, 
welke door de na te noemen spoorwegmaatschappij 

geëxploiteerd worden, aansluiten of die kruisen, 

wordt door de Maatschappij in overleg met de 

Hollandsche IJ zeren Spoorweg-Maatschappij ge
regeld; deze regeling wordt door de Maatschappij 

aan de goedkeuring van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid onderworpen. Indien 

niet vó6r het tot stand komen van deze overeen
komst eene regeling als de hierbedoelde mocht 
getroffen en door den Minister goedgekeurd zijn, 
worden de bepalingen voor het gemeenschappelijk 

gebruik van de bierbedoelde spoorwegen en stations, 
onverminderd h et bepaalde in Art. f>. laatste 

zinsnede, der wet van 9 April 1875 ( Staatsblad 
n•. 67), door den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, de Maatschappijen geboord, vast

gesteld. 
51. De Maatschappij verbindt zich, op de door 

den Minister van Oorlog aan te wijzen stations, 
mits aldaar depMs voor locomotieven ziju gevestigd, 
eene hoeveelheid steenkolen iu voorraad te houden, 

in het geheel niet minder bedragende dan hetgeen 
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voor den Jienst op al de door haar op Neder 

landsch grondgebied geëxploiteerde spoorwegen 11:e • 

durende een · tijdvak van ten minste twee maanden 

gevorderd wordt. 

52. De Maatschappij is bevoegd, hare telegraaf 

langs de door haar geëxploiteerde spoorwe11:en, 

met inach tneming van de daaromtrent bestaande . 

wettelijke voorschriften , ook ten dienste van het 

publiek te gebruiken. 

Het gemeenschappelijk gebruik van de Rijks

telegraafpalen en de bewaking, het voorloopig her

stellen en het onderhoud van de Rijkstelegraaf

lijnen maken het onderwerp uit van eene regeling 

tusschen de Maatschappij en den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, met dien ver

stande dat de Maatschappij zich verplicht , de be

waking van de Rijkstelegraaflijnen en het vervoer 

van materialen voor den aanleg en het onder

houd van de Rijkslelegraaf- en Rijkstelefoonlijnen 

langs den spoorweg kosteloos te doen verrichten. 

Zij 11:eeft aan de ambtenaren der Rijkstelegraaf 

onmiddellijk kennis van de voorgekomen onge

vallen en doet zoo spoedig mogelijk mededeeling 

van de oorzaken dier ongevallen. 

53 . Onverminderd de bepalingen van Art. 48 

der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n° . 67), 

zal de Maatschappij overeenkomsti11: aanwijzing van 

den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

op de door baar geëxploiteerde spoorwegen , voor 

rekening van den Staat, maar zonder schadeloos

stelling: 
a. de gebouwen, noodig voor de inrichting van 

eene telegrafische of telefonische verbinding, doen 

oprichten; 
b. de palen en toestellen doen plaat&en voor de 

uitwisseling van brievenzakken zonder stilstand 

van den trein ; 
c. aan de stations of langs den spoorweg gesloten 

brievenbussen doen opstellen. 

Bovendien rust op de Maatschappij de verplich

ting om kosteloos de lokaliteiten, op het perron 

uitkomende, beschikbaar te stellen en te onder

honden, welke voor den dienst van de brieven- of 

pakketpost mochten noodig zijn, voorzoover die 

lokaliteiten, ter beoordeeling van den Raad van 

Toezicht op de Spoorwegdiensten, de Maatschappij 
gehoord, voor de exploitatie kunnen gemist worden. 

54. De Maatschappij moet op hare kosten de 

rijtuigen en wagens leveren , noodig voor het ver

voer , over de door haar op N ederlandsch grond

gebied geëxploiteerde spoorwegen , van de brieven
malen en van de ambtenaren met den dienst in 

die rijtuigen en wagens belast; zij kan voor dat 

vervoer afgescheiden gedeelten van de gewone 

spoorwegrijtuigen aanwijzen , mits die, naar het 

oordeel van den Minister van Waterstaat, Handel 

en ijverheid daartoe voldoende zijn . 

De post-rijtuigen en wagens of de voor den 

postdienst bestemde gedeelten van de spoorweg

rij tuigen moeten op kosten der Maatschappij , 

volgens de opgaven, haar dnartoe vanwege den 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

gedaan, ingericht, onderhouden en zoo noodig 
vernieuwd worJen . 

De stations der door de Maatschappij geëxploi

teerde spoorwegen, waar reserve-materieel voor 

de uitvoering van den postdienst, is te plaatsen, 

worden in overleg met de Maatschappij rloor den 

Minister voornoemd bepaald. 

55 . De Maatsehappij is niet ontvankelijk, om 

welke reden ook, zich op overmacht te beroepen, 

tenzij zij · binnen driemaal vier en twintig uren na 

de gebeurtenissen of omstandigheden, waaruit de 

overmacht ontstaat, daarvan aan den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid heeft kennis 

gegeven en binnen dertig dagen heeft aangetoond, 

welken invloed die gebeurtenissen of omstandig

heden hebben uitgeoefend. 

Gelijke regel geldt bij daden, welke de Maat

schappij aan Rijksbeambten meent te kunnen wijten. 

Zij zal er geen beklag op mogen gronden, ten 

ware zij binnen driemaal vier en tw intig uren het 

bestaan en binnen dertig dagen den invloed daar

van beeft doen kennen. 

In geen geval zal zij eenige vordering op mon

delinge lastgeving mogen gronden. 

56 . De Maatschappij wordt beschouwd in de 

volbrenging van hare verplichtingen in gebreke 

te zijn gebleven, door het eenvoudig verstrijken 

van de verschillende daartoe gestelde termijnen en 

zonder dat het noodig zij daarvan door eenige 

akte te doen blijken, mits de vertraging niet door 

daden van Rijksbeambten zij veroorzaakt. 

57 . De grondbelasting, waterschaps- , pol.Ier

en dijklasten en alle dergehjken, welke in den 

regel op den eigenaar van onroerende goederen 

rusten, blijven, voorzooveel zij de Staatsspoorwegen 
betreffen, ten laste van den Staat. 

58. Tijdens den •geheelen duur van deze over

eenkomst kan elke aanleg van wegen, kanalen, 
waterleidingen, bruggen, dnikers of andere werken, 

welke de spoorwegen met al hetgeen daaronder 
volgens Art. 2 , derde zinsnede, te verstaun is , 

doorsnijden of daarmede in aanraking komen, zoo-
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mede wijziging van dergelijke reeds bestaande 

werken , van R ij kswege of, krachtens vergunning 

van den Minister van Waterstaat , Handel en 

ijverheid, door anderen gemaakt worden, zonder 

rlat de Maatschappij dit mag beletten of uit dien 

hoofde, behoudens het hierna bepaalde, eenige 

andere schadeloosstelling mag vorderen, dan wegens 

meerdere kosten van onderhoud en van bewaking. 

Alleen ingeval dergelijke werken in den spoor

weg eene sterkere helling teweegbrengen dan van 

l op 225, zal schadeloosstelling wegens de meer

dere kosten van trekkracht, welke daarvan het 

gevolg zijn , door de Maatschappij kunnen gevor

derd worden. 

Deze bepalingen maken geen inbreuk op het 

recht der Maatschappij om te vorderen, dat alle 

kosten van tijdelijke werken, van werken tot 

aansluiting , van meerdere bewaking gedurende de 

uitvoering van de in de eerste zinsnede bedoelde 

werken en van al hetgeen in den ruhnsten zin 

des woords, ten gevolge van de toepassing van 

het bij de eerste zinsnede bepaalde, noodig zal 

blijken om eene behoorlijke exploitatie van den 

spoorweg te verzekeren, zoowel tijdens als nà den 

aanleg van de in de eerste zinsnede bedoelde 

werken, door hem, voor wiens reke.ning die aanleg 

geschiedt, bekostigd worden . 

59. De Maatschappij kan 11:een aanspraak maken 

op vergoeding van schade of van winstderving, 

die een gevolg is van maatregelen , welke ter uit 

voering van eene wet van Staatswege genomen 

worden. 

60. De onderlinge afstanden vau de stations 

worden gemeten langs de as van den spoorweg, 

tusschen het midden vau de hoofdgebouwen op 

die stations. Het beginpunt van eiken spoorweg 

is het snijpunt van de verlengde as vau den 

spoorweg en de grenslijn van het terrein. Bij 

gedeelten, welke aan de grenzen of aan andere 

spoorwegen aansluiten, wordt gerekend tot aan 

het punt van grensscheiding of van aansluiting. 

61. De zetel der Maatschappij blijft in Neder 
land gevestigd. 

De directeuren en de beambten van de Maat -
schappij , laatstgenoemden voorzoover zij op Neder

lundsch grondgebied en niet reeds bij het in werking 
treden van deze o,,ereen1rnmst werkzaam zijn, 

moelen zijn Nederlanders. Met machtiging van 

den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid kan van dezen regel worden afgeweken. 
De persoon of de personen , aan wie het on

middellijk beheer van de Maatschappij wordt op-

gedragen , aanvaarden hunne betrekking niet, voor 

dat hunne benoeming door den Minister is goed

gekeurd . 

62 . De door den Koning benoemde of te be

noemen Rijkscommissaris en adjunct -Rijkscommis

saris hebben het recht , de vergaderingen van aan

deelhouders en van commissarissen der Maatschappij 

bij te wonen en daarin eene raadgevende stem 

uit te brengen. Daartoe wordt hun, gelijktijdig met 

commissarissen der Maatschappij, van alle zoo ge

wone als buitengewone ver)!aderingen kennis 11;egeven. 

De Maatschappij is gehouden, hun de inlich

tiugeu, welke zij vragen, te verstrekken en in

zage te verleenen van hare boeken. 

Door d~ Maatschappij wordt de noodige loka 

liteit in het gebouw vau het hoofdbestuur van de 

exploitatie, gemeubeld, verlicht en verwarmd , te 

hunner beschikking gesteld. 

Zij genieten kosteloos vervoer over de Staats

spoorwegen. 

63 . Ingeval van naastin11: of van vervallenver

klaring, zal de Staat de belangen behartigen van 

het personeel, dat alsdan op de door de Maat

schappij geëxploiteerde spoorwegen aan den dienst 

van de lijnen en van de bureelen verbonden is, 
in dier voege dat, hetzij de exploitatie aan den 

Staat of aan eene andere onderneming overga, 

de beambten, met behoud van de bezoldigin11:, 

welke zij genieten ten tijde van de in Art. 26 

bedoelde mededeeling, in hunne betrekking ge

handhaafd blijven, en daaruit niet v6ór hun 65ste 

jaar anders dan om geldige redenen, als daar zijn 

onbekwaamheid, dienstweigering, grove nalatig

heid, ziekten of lichaamsgebreken welke hen voor 

de verdere uitoefening van hun dienst ongeschikt 

maken, tegen hno wil kunnen ontslagen worden. 

Ook zullen hunne aanspraken op bevordering en 

ondersteuning, welke zij ivegens hun di enst bij 

de Maatschappij kunnen doen gelden, geëerbiedigd 

worden . 

64. De Maatschappij doet maandelijks in de 

Staatscourant opgave van de totale opbrengst der 
exploitatie per maand en van de opbrengst der 

exploitatie per dag en per kilometer, we11:ens het 
vervoer van reizigers en van goederen over de 

afgeloopen maand en over het verstreken gedeelte 
des jaars, met bijvoegiug van de opbrengst te 

zelfder zake over de gelijke tijd vakken van het 
vorig jaar. 

De modellen voor die opgaven worden door den 

Minister van Waterstaat , Handel en Nijverheid 
vastgesteld. 
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65 . Het op de aanJeelen gestort maatschappe

l ij k kapitaal bedraagt niet meer dan achttien mil

lioen gulden. 

De Maatschappij mag, tijdelijke geldleeningen 

voor ten hoogste één jaar uitgezonderd, geen geld

leeningen sl uiten dan bij openbare inschrijving. 

Voor het aangaan van leeningen buiten openbare 

inschrijving ~f waarbij aan sommigen een recht 

van voorkeur pp de uit te geven schuldbekente

nissen wordt toegekend , behoeft z\j de vergunning 

van den Minister van Financiën. Onder het hier

boven bedoeld recht van voorkeur wordt niet ver

staan het recht van voorkeur, hetwelk bij de 

tijdens het aangaan van deze overeen komst gel

dende statuten aan de oprichters der Maatschappij 

is toegekend. 

De Maatschappij is voorts verplicht, bij de 

door haar uit te geven leeningen te bedingen, dat 

de Staat bevoegd is zich bij naasting of ver

vallenverklaring in hare plaats te stellen. Ook 

zal zij zich de bevoegdheid voorbehouden om die 

leeningen te allen tijde af te lossen, terwijl zij 

verplicht is van die bevoegdheid gebruik te maken, 

indien ,le Staat dit verlangt en -door het ter leen 

verstrekken van gelden op voorwaarden , welke 

voor de Maatschappij geldelijk voordeeliger zijn 

dan die, waaronder de leeningen zijn uitgegeven, 

de Maatschappij in staat stelt de te haren laste 

nog in omloop zijnde geldleeningen geheel of ten 

deele af te lossen. 

66. De statuten der Maatschappij worden bin 

nen vier maanden na afkondiging van de wet, hou

dende bekrachtiging van bepalingen dezer overeen

komst, met de laatste in overeenstemming ge

bracht. Vóór de vaststelling worden zij, evenals 

alle later daarin te maken wijzigingen, aan de 

goedkeuring van de Ministers van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid en van Financiën onderworpen, 

tot zekerheid dat daarin niets voorkomt wat met 

de bepalingen dezer overeenkomst in strijd is . 

67 . Bij afkondiging van de wet, waarbij deze 

overeenkomst voorzooveel noorlig wordt bekrachtigd, 

vervallen de overeenkomst van 24/25 Mei 1876, 
voorzooveel noodig bekrachtigd bij de wet van 

16 November 1876 (Staatsblad n°. 210), mits
gaders alle krachtens of ingevolge die overeenkomst 
en de concessie van 11 Angustns 1863 getroffen 

regelingen en contracten tnsschen den Staat en de 
Maatschappij, met uitzondering van die bedoeld 

in Art. 78. 
68. Alle wijzigingen, welke in de in Art. 39, 

sub 20., bedoelde overeenkomsten zullen gemaakt 

worden, behoeven de goedkeuring van de Ministers 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 

Financiën. 

Alle _uitgaven, nà afkondiging van de wet , hou

dende bekrachtiging van bepalingen dezer over

eenkomst, door de Maatschappij te doen krach

tens de bedoelde overeenkomsten, voorzoover die , 

volgens de bepalingen dier overeenkomsten , niet 

uit de jaarlijkscbe winsten gekweten worden , maar 

eene vordering ten laste van hen, met wie die 

overeenkomsten gesloten zijn, uitmaken, zoo mede 

alle uitgaven voor werken, als bedoeld in Art. 39, 

sub g, laatste zinsnede, worden door de Maat

schappij onderworpen aan de goedkeuring van den 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

Indien de Minister , in afwijking van het ge

voelen der Maatschappij, van oordeel is, dat de 

laatste tot het Joen van zulke uitgaven niet ver

plicht is, of dat tot die uitgaven iu de gevallen, 

waarin zoodanige verplichting niet aanwezig is, 

geen voldoende aanleiJing bestaat, zal de beslis

sing worden ingeroepen van drie, overeenkomstig 

Art. 48, te benoemen scheidsmannen, die daar , 

waar het de vraag geldt, of voor de uitvoering 

van werken voldoende aanleiding bestaat, de be

palingen van Art. 20 zullen moeten iu acht nemen. 

De bepaling van Art. 20, laatste zinsnede, is 

ten deze van toepsssing. 

69. Deze overeenkomst wordt gesloten onder de 

voorwaarde dat zij, zoomede alle uit haar voort

vloeiende akten gratis zullen worden geregistreerd. 

70. Deze overeenkomst wordt geacht in werking 

te zijn getreden op den )sten Januari 1889, met uit
zondering van de in sommige artikelen voorko

mende bepalingen, welke op het daarbij genoemde 

tijdstip in werking zullen treden. Zij vervalt, 

indien de wet, waarbij zij voorzooveel noodig wordt 

bekrachtigd, niet is afgekondigd v6ór l Mei 1890. 

Overgangsbepalingen. 

71. A. _Yan de in Art. 1, sub I, genoemde 

spoorwegen en de daartoe behoorende werken zijn 

nog niet en zullen door den Staat op zijne kosten 

worden voltooid : 

1 °. de spoorweg van z,,.aluwe naar 's-Hertogen
bosch; 

2°. de spoorweg tot verbinding van den spoor
weg van Groningen naar Delfzijl met de haven 

te Delfzijl; 

3°. het hoofdgebouw op het station Nijmegen; 

4°. de overkapping op het station. Leeuwarden. 
Ten aanzien van bo ve ngenoemde werke n zij n 

,1 
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voor rekening van den Staat, de bouw en de 

voltooiing van Jen spoorweg met al hetgeen daar

onder volgens Art. 2, derde zinsnede te verstaan is. 

B. Door de Maatschappij zullen voor rekening 

van den Staat worden uitgevoerd de volgende 

werken: 

1 °. het maken van eene woning voor den stations• 
chef te Maastricht.; 

2°. het maken van eene overkapping over het 

middenperron op het station Venlo en het aan

brengen van retiraden op dat perron; 

3°. de uitbreiding van het hoofdgebouw op het 

station Boxtel ; 

4°. de uitbreiding van het station '.l.'ilburg; 

5°. de uitbreiding van de werkplaatsen te 'rilburg; 

6°. het maken van een blijvend hoofdgebouw 

op het station Vlissingen (Haven); 

7°. het maken van een loods voor locomotieven 

op het station Vlissingen (Haven); 
Bo. de uitbreiding van het station 's-Hertogen

bosch, met inbegrip van eene nieuwe en hoogere 

Diezebrug; 
9° . het maken van kruissporen tnsschen stations 

van het Noordernet der Staatsspoorwegen; 

10°. de uitbreiding van het hoofdgebouw op het 

station Leeuwarden; 

11 °. de uitbreiding van het station en van het 

hoofdgebouw op het station Groningen 

12°. de uitbreiding van het station en van het 

hoofdgebouw op het station Hengelo; 

13°. de uitbreiding van het station Rotterdam 

(Beurs); 

14°. de uitbreiding van de locomotievenloods te 

Rotterdam (Delfische P oort); 

15°. de wijziging van het 11:oederenstation te 

Nijmegen. 

De onder B bedoelde werken zullen worden 

uitgevoerd overeenkomstig uitgewerkte plannen, 

begr ootingen en bestekken, welke door den Mi

nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid zullen 

zijn goed te keuren. De Minister ~an de open

bare aan besteding gelasten en i!e uitvoering doen 
controleeren . . De Maatschappij brengt daarvoor 

alleen in rekening de werkelijke kosten van uit

voering en van toezicht, doc'h geen winst. Zij 

is bevoegd de haar ingevolge dit artikel toekomende 
bedragen , behoudens latere verrekening, in te 

houden op de door haar ingevolge Art. 31 ver

schuldigde uitkeering. 

Het niet voltooid zijn van de sub A genoemde 

werken levert geen grond op tot verminJering 

van de in Art. 3 L vastgestelde uitkeering. 

72. De Maatschappij verplicht zich op den 

in Art. 22 bedoelden dag de Staats,poorwegen 

van Dordrecht naar Elst, van Vork naar Ressen

Bemmel en van Stavoren naar Leeuwarden, met 

uitzondering van de stations Dordrecht, Elst, 

Ressen-Bemmel en Leenwarden, aan ile Holland

sche IJzeren Spoorweg-Maatschappij in exploitatie 

over te dragen. 

73. Indien de Spoorwe~maatschappij Almelo

Salzbergen mocht weigeren in de tusschen haar en 

de Maatschappij gesloten overeenkomst betreffende 

de exploitatie van haren spoorweg dd. 4/ ll Juni 

1864, de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat

schappij aan rle Maatschappij te su bstitueeren en 

de overeenkomst, waarbij tusschen beide laatst

genoemde maatschappijen het gemeenschappelijk 

gebruik van den spoorweg van Almelo naar Salz

bergen zal worden geregeld, goed te keuren, of 

wel indien de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat

schappij mocht ophouden den spoorweg vau Apel

doorn naar Almelo te exploiteeren, zal de Maat

schappij, in afwijking van het bepaalde in Art. 1 
het medegebruik overeeukomstig de in Art. 50 
bedoelde regeling verkrijgen van den door den Staat 

aangelegden spoorweg van Zutphe.n langs Hengelo 

en Enschedé naar de nuitsche grens , waarvan 

alsdan de exploitatie zal worden opgedragen aan 

de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. 

De door de Maatschappij aan deu Staat ingevolge 

Art. 31, sub 1°. te betalen nitkeeriag zal , doet 

zich dit geval voor, verminderd worden met 

f 86,000.- (zes en tachtig duizend gulden). 

74. De Maatschappij verbindt zich van den 

Staat over te nemen alle zaken, rechten en ver

plichtingen, welke de N eilerlandsche Rhijnspoor

weg-1.foatschappij blijkens de onder dagteekening 

van heden met den Staat gesloten en aan de Maat• 

schappij in afschrift medegedeelde overeenkomst 

aan den Staat zal overdragen, met uitzondering 

van de on roerende goederen der Nederlandsche 

Rbijnspoorweg-Maatschappij, van dat gedeelte van 

haar rollend materieel, hetwelk ingevolge Art. 80 
niet door de· Maatschappij overgenomen, maar 

door den Staat aan de Hollaadsche IJzeren Spoor-

1weg-Maatschappij OYergedragen wordt, van de voor

werpen bedoeld in Art. 82, en van bare ver
bintenissen tegenover houders van door haar uit

gegeven obligatiën aan toonder. 

De Maatschappij zal daarvoor aan den Staat 

betalen de bedragen, waarvoor de over te nemen 

zaken en rechten op het tijdstip, waarop de eigen

dommen van de N ed-,rlandsche Rhijuspoorweg-
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Maatschappij aan den Staat worden overgedragen , 

bij die vennootschap te boek staan. 

Deze verbintenis wordt aangegaan onder de 

volgende voorwaarden : 
a. indien de Maatschappij vermeent, dat de 

waarde van eenige door haar ingevolge dit artikel 

over te nemen zaak minder bedraagt dan die, 

waarvoor zij bij de N ederlaudsche Rhijnspoonreg

Maatschappij te boek staat, zal zij bevoegd zijn 
· te vorderen, dat die waarde nader ges~hat worde 

door drie, overeenkomstig Art. 48 , te benoemen 

scheidsmannen . 

De Staat blijft bevoegd de onderwerpelijke zaken, 

welke hij voor den door de scheidsmannen bepaalden 
prijs niet wenscht over te doen, voor zich te 
behouden; # 

b. de sub a genoemde bevoegdheid der Maat

schappij om nacl.ere schatting van de door haar 
over te nemen zaken te vorderen, is niet van 
toepassing op de door den Staat van de Neder

landsche Rhijuspoorweg-Maatschappij over te nemen 
en aan de Maatschappij over te dragen voorwerpen, 

bedoeld in Art. 80, op de aandeelen in de Neder
landsche Centraalspoorwe5-M aatschappij en in de 

Spoorweg-maatschappij LeiJen-Woerden, zoomede 
op eene vordering groot f 932,750.71 (negen
honderd twee en dertig duizend zevenhonderd 

vijftig gulden, een en zeventig cent), welke de 

N ederlandsche. Rhijnspoorweg -Maatschappij wegens 
voorschotten door haar gedaan, ingevolge de met 

de Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden betref

fende de exploitatie van dezen spoorweg gesloten 

overeenkomst, op laatstgenoemde vennootschap 
heeft. De voor die aandeelen door de Maatschappij 

te betalen prij s wordt vastgesteld op / 125.
(éénhonderd vijf en twintig gulden) voor ieder 

aandeel in de N ederlandsche Centraalspoorwe!(

Maatschappij , groot 500 francs en op / 240.
(tweehonderd veertig gulden) voor ieder aandeel 

in de Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden groot 

f 240.- (tweehonderd veertig gulden). 
Indien de Staat gebruik maakt van zijn recht 

om den N ederlandschen Ceotraalspoorweg of den 

spoorweg Leiden-Woerden te naasten, of indien 
de concessiën dezer spoorwegen uit welken hoofcl.e 
ook komen te vervallen, zal hij bevoegd en ver
plicht zijn de bedoelde aandeelen in de beide ge
noemde Maatschappijen voor denzelfden prijs van 
de Maatschappij terug te koopen en de bovenbedoelde 

vordering op de Maatschappij Leiden- Woerdeu, 

na aftrek van de in Art. 39, sub g: "/ , be
doelde afschrijvingen over te nemen. Voorts zal 

in dat geval eerstgenoemde spoorweg op den voet 
van de bepalingen dezer overeenkomst aan de Maat

schappij in exploitatie gegeven worden; 
c. de waarde der door de Maatschappij inge 

volge dit artikel over te nemen zaken (het rol

lend materieel daaronder niet begrepen) zal de 

som van/ 7,637,736.965 (zeven millioen zeshon

derd zeven en dertig cluizend zeven honderd zes 

en dertig guldeµ , zes en negentig en een hal ven 

cent) , niet te boven gaan; 
d. nopens de betaling van den koopprijs der 

ingevolge dit artikel door de Maatschappij over te 

nemen zaken wordt het volgende overeengekomen: 

de Maatschappij neemt '"an den Staat over de 
verplichting tot betnling van de door den Staat 
te zijnen laste genomen vorderingen van derde 

personen op de Nederlaudsche Rhijnspoorweg
Maatschappij , . en wel tot een bedrag van ten 
.hoogste f 2,423,641.605 (twee millioen vierhonderd 
drie en twintig duizend zes honderd een en veertig 
gulden, zestig en een hal ven cent); 

de bierbedoelde vorderingen worden door de 

Maatschappij aan de daarop rechthebbenden be
taald, tot de bedragen waarvoor laatstgenoemden 

op het tijdstip, waarop de eigendommen der Neder
landsche Rhijnspoorweg-Maatschappij aan den Staat 

worden overgedragen, in de boeken dier Maat

schappij zij u goedgeschreven; 

het verschil tusschen hetgeen de 111 natschappij 

als koopprijs der door haar over te nemen zaken, 

met uitzondering van die bedoeld in Art. 80, 

vers·chnldigd is, en hetgeen zij ingevolge het 
voorafgaande ,·oor den Staat zal betalen, wordt 

door de Maatschappij ten kantore van den Rijks

betaalmeester te Amsterdam ·gestort, binnen ééne 

maand na den ingevolge Art. 22 te bepalen dag. 
De Maatschappij zal daarop inhouden de waarde 

der zaken, welke volgens letter a van dit artikel 

nader zullen geschat worden en hetgeen deswege 

zal blijken <loor haar verschuldigd te zijn ter plaatse , 
als bovenge1.egd, storten binnen 14 dagen nadat 
de scheidsmannen den daarvoor te bepalen prijs 

hebben vastgesteld. 
Aan de Maatschappij wordt verleend het door 

den Staat te haren behoeve van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij bedongen recht om 
als rechtverkrijgende van de Nederlandsche Rhiju
spoorweg-Maatschappij op te treden ten aanzien 
van all e overeenkomsten tusschen de N ederlandsche 

Rhijnspoorweg-Maatschàppij en de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij gesloten, en van 
de tu$schen den Staat en de Hollandsche IJzeren 
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Spoorweg-Maatschappij ten behoeve van de Neder

landsche Rhijnspoorweg-Maatschappij gesloten over

eenkomst tot het op de Staatsspoorwegwerken te 

Amsterdam toelaten van den dienst der laatstge

noemde maatschappij dd. 20 April/13 Mei 1880. 
75. De Maatschappij belooft te zullen bevor

deren, dat de door haar ingevolge Art. 74 over 
te nemen overeenkomsten, welke door de Neder

landsche Rhijnspoorweg-Maatschappij met derden 
zijn aangegaan , in het bijzonder di e betreffende 

de exploitatie van de spoorwegen van Zevenaar 
naar Emmerik, van Zevenaar naar Cleve, van Leiden 
naar Woerden en van den stoomtramweg van 

's.Gravenhage naar Scheveningen, worrlen vervangen 

door nieuwe overeenkomsten, waarbij de rechten 
en verplichtingen der Jederlandsche Rhijnspoorweg
Mantschappij op de Maatschappij overgaan. 

Het niet tot stand komen van der~elijke over
eenkomsten levert ~een grond op tot vermindering 

van de in Art. 31 bepaalde uitkeering of lot 
eenige andere door den Staat te betalen schade
loosstelling. 

76. Ingeval van naasting overeenkomstil\ het 
bepaalde in Art. 39 , of van vervallenverklaring 

is de Staat, ten aanzien van de in Art 39, 
sub 2°, bedoelde overeenkomsten, verplicht om: 

1°. indien, volgens de bepalingen dier over
eenkomsten, deze eindigen op het tijdstip van 

naasting of van vervallenverklaring, alle in die 
overeenkomsten gemaakte bepalingen na te leven, 

welke alsdan door de Maatschappij moeten wor
den nagekomen ter finale liquidatie van die over

eenkomsten; 
2°. indien zij op het sub ] 0 genoemd tijdstip 

niet eindigen of niet reeds geëindigd zijn, de 
Maatsrbappij te vrijwaren voor alle schadevergoe

dingen, welke deze , wegens het niet verder na
komen van de bij die overeenkomsten aangegane 
verplichtingen , zal verschuldigd zijn ; zullende de 
Staat alsdan de sommen, tot betaling waarvan de 
Maatschappij mocht veroordeeld worden, of welke 
zij ingevolge eene door de Ministers van Water
staat, Handel en Nijverheid en van Financiën 
goedgekeurde dading verschuldigd wordt, voor de 
Maatschappij aan de daarop rechthebbenden be

talen. 
77 . Indien, krachtens de in Art. 39, sub 2°, 

bedoelde overeenkomsten, de Maatschappij ver
plicht mocht zijn aan hen, met wie die over
eenkomsten zijn gesloten, rollend materieel en 
éxploitntie-inrichtingen te leveren, welke de laatst
genoemden , ingevolge concessie, bij naasting of 

na afloop van de concessie aan den Staat moeten 
overdragen, dan zullen dat rollend materieel en 

die exploitatie-inrichtingen door den Staat, inge 

val van toepassing van Art. 2, tweede zinsnede , 

aan de Maatschappij worden teruggegeven, tegen 

betaling van denzelfden prijs, welken de Maat
schappij daarvoor van hen, met wie die overeen

komsten zijn gesloten, heeft ontvangen . 
78. Met afwijking van het bepaalde in Art. 67 

zullen van kracht blijven: 1°. de overeenkomst 
tusscheu den Staat en de Maatschappij gesloten, 
betreffende de exploitatie door laatstgenoemde van 

den Nederlandschen Zuid-Oosterspoorweg en de 
garantie van de door de Nederlandsche Zuid

Oosterspoorweg-Maatschappij uitgegeven 4 pCt. 
geldleening; 2°. het contract tusscheu den Staat 

en de Maatschappij gesloten, ter voorziening in 
de behoeften van het pakketpostvervoer op de door 

de Maatschappij op N ederlandsch grondgebied ge

exploiteerde spoorwegen dd. 26 Maart 1888, dat 
zal vervallen , wanneer deze overeenkomst zal op
houden van kracht te zijn; 3°. de overeenkomsten, 

welke zijn aangegaan tusscben den Staat, de Maat

schappij of tnsschen de Maatschappij namens of 
met goedkeuring van den Staat en derde personen. 
Ten aanzien van deze laatsten en van die, tusschen 

den Staat en derden betreffende de Staatsspoorwegen 
gesloten, wordt bepaald, dat de verplichtingen, 

door die overeenkomsten op den Staat 11:elegd 
wegens de exploitatie en de latere uitbreiding 

van de Staatsspoorwegen, worden nagekomen door 
de Maatschappij en dat de rechten, door of voor 

den Staat in die overeenkomsten bedongen, over

gaan op de Maatschappij, alsmede dat op de 
daarbij tusscheu den Staat en de Maatschappij 

aangegane verplichtingen het bepaalde in Art. 67 
van toepassing is . 

79. De Maatschappij verklaart in het bijzonder 

gestand te zullen doen de door den Staat aan
gegane verplichtingen, omschreven in Art. 6 van 
de met de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maat

schappij onder dagteekening van heden gesloten 
overeenkomst, luidende: 

uArt. 6 . Aan het personeel der Maatschappij 
(Nederhndsche Rhijnspoorweg-Maatschappij) zal 
de gelegenheid worden gegeven om over te gaan 
in dienst der Maatschappij, aan wie de exploi

tatie der onderwerpelijke spoor- en tramwegen 
wordt overgedragen , op dezelfde voorwaarden waar
onder zij thans dienen, en mitsdien met behoud 
zoowel van hunne tegenwoordige bezoldigingen en 
emolumenten, als van de aanspraken op bevorde-
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ring en op ondersteuning, die zij wegens hun dienst 

bij de Maatschappij tegenover de laatste kunnen 

doen gelden. 

• De in dienst van de met de exploitatie be
last wordende Maatschappij overgaande beambten 

kunnen, zoo lang zij den leeftijd van vijf en zestig 

jaren niet bereikt hebben, tegen hun wil niet 

ontslagen worden , tenzij wegens clienst\veigering, 
grove nalatigheid in het volbrengen der hun opge

dragen werkzaamheden of andere dergelijke rede
nen, welke een ontslag wetti!!en, dan wel tenzij 

zij ziekten . of lichaamsgebreken bekomen, die hen 

ongeschikt maken voor de verdere uitoefening van 
hunnen dienst." 

De Maatschappij belooft den Staat voor de ge

volgen van bovengenoemde verplichtingen te zullen 
vrijwaren. 

80. De Maatschappij verbindt zich, in vereeni

ging !llet de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat

schappij, van den Staat te koopen het rollend 

materieel, dat de laatste heeft overgenomen van 

de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. 
Deze koop wordt gesloten onder de vol!(ende 

voorwaarden : 

a. Binnen één week na afkondiging van de wet, 

waarbij deze overeenkomst voorzooveel noodig be
krachtigd is, zendt de Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid aan de Maatschappij: 

1 °. een staat van bedoeld materieel, dat aan
wezig was op 1 Mei 188\l, aangevende het aantal 

voorwerpen van iedere soort en den prijs, waar
voor die bij de N ederlandsche Rhijnspoorweg
M aatschappij te boek staan; wordende hier aan
geteekend, dat het totaal bedrag van die prijzen 

beloopt. de som van f 9,041,094.98 (negen mil

lioen één en veertig duizend vier en negentig 

gulden, acht en negentig cent) ; 
2°. een staat van bedoeld materieel, dat door 

de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij nà 

1 Mei 1889 is aangekocht, gelijke opgaven als 

sub 1°. vermeld bevattende. 
b. Al het rollend materieel, dat door den 

Staat van de Nederlandscbe Rhijnspoorweg-Maat

schappij is overgenomen, wordt op den ingevolge 

Art. 22 te bepalen dag door of namens den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid in eigen
dom overgedragen aan twee door de Maatschappij 

en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschap'pij 
aan te wijzen personen, om dat naar de door die 

-maatschappijen overeen te komen regelen tusschen 
beiden te verdeele.n. 

Bij die verdeeling zal het materieel volgens 

de verschillende typen naar soort en ouderdom 

gesplitst en van iedere groep zooveel doenlijk 

twee en vijftig en een half ten honderd aan de 

Maatschappij en zeven en veertig en een half ten 

honderd aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg

Maatschappij toebedeeltl worden. 

Indien vóór 1 September 1890 nopens de ver 

deeling tnsschen beide maatschappijen geen over

eenstemming verkregen is, wordt het hierbe
doelde rollend materieel , met inachtneming van 
den hierboven aangegeven maatstaf, tnsschen haar 

verdeeld door den Raad van 'l'oezicht op de Spoor
wegdiensten, die tevens de schadeloosstelling be

paalt, welke ter zake van die verdeeling door de 

eene maatschappij aan de andere zal betaald worden. 
Na de verdeeling worden door de Maatschapp\j 

opgemaakt staten , waarop de aan haar toegewezen 

voorwerpen, met aanduiding van de waarde waar
voor zij werden overgenomen, zullen vermeld wor

den. Die staten worden door den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid goedgekeurd. 

c. Door de Maatschappij zal binnen één maand 
na den ingevolge Art. 22 te bepalen dag eene 

som van f 4,746,574.- (vier millioen zeceuhon
derd zes en veertig duizend vijfhonderd vier en 

zeventig gulden), zijnde twee en vijftig en een 
half ten honderd van het onder a, 1 °., genoemd 

bedrag, zoomede twee en vijftig en een half ten 
honderd van de waarde van het sub a, 2°., be
doeld rollend materieel, ten kantore van den Rijks
betaalm eester te Amsterdam gestort worden. 

d. De omstandigheid, dat minder rollend materieel 
blijkt aanwezig te zijn dan op de sub a bedoelde 

staten werd vermeld, levert geen grond op tot 
vermindering van den daarvoor ingevolge sub c te 

betalen koopprijs, tenzij de waarde van het ont

brekende, volgens de daarvoor in gemelde staten 
aangegeven prijzen, tien ten honderd van den ge

heel en koopprijs mocht te boven gaan. 

e. Het rollend materieel wordt aan de Maat

schappij overgedragen in den toestand , waarin de 
Staat het van de Nederlandsche Rhijnspoorweg

Maatschappij in ontvangst neemt. 
f. Er zal tot het jaar 1924 worden aangehouden 

eene rekening, welke zal worden belast met de 
som van hetgeen zal blijken te kort te zijn en 
niettemin, ingevolge het bepaalde sub d, door 
de Maatschappij betaald wordt, en met de waarde, 
zooals die is bepaald in de sub b, laatste zinsnede, 
bedoelde staten, van al de in die staten ge
noemde voorwerpen, welke buiten gebruik gesteld 
worden, terwijl die rekening jaarlijks zal worden 
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goedgeschreven voor drie tea honderd van de , 

ingevolge sub c in verband met d, door de Maat

schappij betaalde bedragen , ahmede voor het be

drag, hetwelk buiten gebruik gestelde voorwerpen 
bij verkoop hebben opgebracht. 

Ingeval van vervallenverklaring of van naasting 
overeenkomstig het bepaalde in Art. :l9, vóór het 
jaar 1924 , zal het bedrag, waarmede gezegde 

rekening is belast, verminilerd met de som, waar

voor die rekening is goedgeschreven, boven en 

behalve het in Art. !39, sub a tot en met k, 
genoemde , door den Staat aan de Maatschappij 
betaald worden. Voorts zullen dan de tijdens de 

naasting nog aanwezige voorwerpen, tot boven

vermeld materieel behoorende, door den Staat 

worden overgenomen tegen de prijzen , daarvoor 

-opgegeven in de staten , bedoeld sub h, laatste 

zinsnede, zonder toepassing van de prijsverminde
ring van Art. 39 , sub c, tenzij het bedrag, waar

voor de meergenoemde rekening tijdens de naasting 
is goedgeschreven, overtreft het beu rag, waarvoor 

die rekening is belast ; zullende, zoo dit geval 

zich mocht voordoen, de voor de nog aanwezige 

voorwerpen te betalen prijs verminderd worden 

met het bedrag, waarmede de goedschrijving de 
belasting van de rekening overtreft . 

Het in de derde zinsnede van Art. 38 nopens de 

in Art. 39, sub c en g : IX, bedoelde verminde

ring bepaalde blijft tot 1924 buiten toepassing 
voor de bedragen, waarvoor bovenvermeld materieel 

in de balansen der Maatschappij wordt opgenomen. 

81 . De baan en de bovenbouw van de door 
den Staat van de N ederlandsche Rhijnspoorweg

Maatschappij overgenomen spoorwegen worden door 
de Maatschappij , overeenkomstig de door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

goed te keuren plannen , bestekken en begroo
tingen zooveel noodig vernieuwd . 

De kosten dier vernien wing, tot een bedrag 
van ten hoogste f 800,000.- (achthonderd dui 

zend gulden), worden door den Staat !,!;edragen 
en aan de Maatschappij uitbetaald in te rmij oen, 
overeenkomstig he1geen daaromtrer.t door den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid zal 
bepaald worden. 

H etgeen dit werk méér dan/ 800,000.- (acht
honderd duizend gulden) mocht kosten zal als eene 
verbetering van een Staatsspoorweg beschouwd 
worden. 

82. M.et afwijking van het bepaalde in Art. 11, 
worden de snb o, tot en met g van dat artikel 
bedoelde voorwerpen, behoorende tot de spoor-

189 h. 

wegen v[ de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maat 

schappij J door den Staat geleverd . 
Deze I oorwerpen, waarop van toepassing is het 

bepaalde in Art. 9, worden met de te schatten 

prijzen n een afzonderlijk register in!?eschreven. 

Tot het doen van deze schatting wordt door elke 
van bei e partijen tot deze overeenkomst, één 

deskundi~e 'aangewezen. 
Zijn ~e voorwerpen onbruikbaar geworden en 

worden ~ezen niet, of wel door voorwerpen van 

mindere dan de geschatte waarde vervangen, zoo 

betaalt e Maatschappij bij het einde des jaars 

aan den Staat onderscheidenlijk de prijzen, waar
voor zij in het register zijn ingeschreven, dan 

wel het erschil tusschen die prijzen en de prijzen 

van aanschaffing vau de nieuwe voorwerpen. 

lndie de Maatschappij de onbruikbaar geworden 

voorwer en vervangt door andere van hoogere 

waarde f an die, waarvoor de vervangen voor

werpen j° het register te boek staan , zoo vormt 
het verschil tusschen de prijzen, waarvoor deze 

in het r gister zijn ingeschreven, en die van aan

schaffing van de nieuwe voorwerpen eene vorde

ring va~ de Maatschappij op den Staat, welke 
slechts llij naastinit opeischbaar wordt en ingeval 

van vervtllenverklaring of van naasting ingevolge 
Art. 39 door den Staat wordt betaald boven 

en beha ve het volgens het sub a tot en met k 
van dat rtikel verschuldigde. 

Te gelijker tijd met de opgaven bedoeld in 

Art . 44, zendt de Maatschappij aan den Minister 

van Wa erstaat, Handel en Nijverheid jaarlijks 

opgaaf v n de wijzigingen, welke het in de tweede 

zinsnede bedoelde register in het afgeloopen jaar 
heeft on erga au . 

Naar danleiding van deze opgaaf wordtjaarlijks 

bij procds-verbaal vastgesteld , hetgeen ingevolge 
de derde zinsnede, de Maatschappij aan den Staat 

over het afgeloopen jaar te betalen heeft, en 
wat de Staat ingeval van vervallenverklaring of 

van naa~ ing, inl,!;evolge de vierde zinsnede, aan 
de Maatsphappij verschuldigc! zal zijn. 

83. Mbt afwijking in zooverre van Art . 58, 
eerste zi snede, zal de Maatschappij gedoogen , 

zonder e nige schadeloosstelling, welke ook, te 
vorderen, dat zullen worden gemaakt of gewijzigd 
de navol ende werken : 

Jf'. te1l ~ehoeve van het Kanaal van Amsterdam 
naar de M erwede : 

a. eenf bru~ in het baanvak tusschen de sta
tions Utrfcht en Maarssen van den spoorweg van 
Amsterda naar Utrecht ; 
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b. eene brug in het baanvak tusschen de sta

tions Harmelen en Utrecht van den spoorweg van 

Utrecht naar Rotterdam; 

2°. ten behoeve van de verbetering van den 
waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam, eene 
brug, ter vervanging van de bestaande brug over 

de Gonwe, in het baanvak tusschen de stations 

Gouda en Moordrecht van den spoorweg van Utrecht 
naar Rotterdam ; 

3°. ten behoeve van de verbetering van den 
waterweg van Utrecht naar Leiden, eene brug, 

ter vervanging van de bestaande brul( over den 
Leidschen Rijn, in het baanvak tusschen de sta

tions Woerden en Harmeleu van den spoorweg 

van Utrecht naar Rotterdam . 
Onder de werken vermeld sub 1°, 2° en 3°, 

behooren ook de 'tijdelijke of definitieve omleg

gingen van de spoorwegbaan. 
84. Aan de op het tijdstip van het in werking 

treden van deze overeenkomst in leven zijnde com

missarissen en directeuren der Nederlandsche Rhijn

spoorweg-Maatschappij wordt levenslang , tijdens 
deze overeenkomst, vrij vervoer voor hno per

soon en bagage over de in Art. 1 genoemde spoor
wegen toegekend. 

85. De bepalingen van Art. 33 zijn niet van 

toepassing op het dividenä, hetwelk in den loop 

van het jaar 1890 door de Maatschappij ter zake 

van de over het jaar 1889 en vroegere jaren be
haalde winst zal worden uitgekeerd. Die winst 
zal door de Maatschappij volgens dezelfde regelen 
als daarvoor lot dusver geiolden hebben, vastge
steld en tnsschen den Staat en de Maatschappij , 
overeenkomstig de bepalingen der overeenkomst 
van 24/25 Mei 1876 , verdeeld worden. 

De in Art. 31 bedoelde uitkeering zal van den 
lsteu Januari 1890 af verschuldigd zijn . Zij 
wordt verminderd met f 4000.- (vier duizend 

gulden) per dag over het tijdvak, loopende van 

1 Januari 1890 tot den ingevolge Art. 22 te be

palen dag. 
86. Het totaal bedrag hetwelk voor de in 

Art. 39, sub c, d eng bedoelde op 1 Januari 
1889 aanwezige zaken en rechten, bij naasting 
overeenkomstig het bepaalde in dat artikel door 
den Staat verschuldigd is, wordt vastgesteld: 

1 °. voor hel rollend materieel en al hetgeen 

daartoe behoort, op eene som van (25,135,562.
(vijf en twintig millioen honderd vijf en dertig 
duizend vijfhonderd twee en zestig gu lden); 

2°. voor de exploitatie-inrichtingen, waaronder 
verstaan worden alle in .Art. 11 , sub b tot en 

met g , bedoelde voorwerpen·, op eene som van 

f 5,195,023 .08 (vijf millioen honderd vijf en 

negentig duizend drie en twintig gulden acht eent) ; 
3°. voor de vorderingen en uitgaven, nader om

schreven sub g : 7 en laatste zinsnede, op eene 
som van f 249,825.- (twee honderd negen en 
veertig duizend acht honderd vijf en twintig gulden); 

behoudens de wijzigingen , welke die sommen 

zullen ondergaan, ingevolge de bepalingen en ge
durende den loop van deze overeenkomst. 

87 . Op den dag, waarop de wet, houdende 
bekrachtiging , voorzooveel noodig, van deze over
eenkomst wordt afgekondigd, verkrijgt de Staat 
den eigendom \'UD de hieronder genoemde waarden , 

behoorende tot de fondsen genoemd in Art. 44, 
sub a en b, der overeenkomst van 24/25 M.ei 
1876, bekrachtigd bij de wet van 15 November 1876 

(Staatsblad n°. 210) , te weten: 
a. een kapitaal van f 1,468,800.- (een mil

lioen vierhonderd acht en zestig duizend acht

honderd gulden) op het Grootboek der 2½ pCt. 
Nederlandsch Werkelijke Schuld, 

een kapitaal van f 1,226,750.- (een millioen 
tweehonderd zes en twintig duizend zevenhonderd 

vijftig gulden) op het Grootboek der 3 pet. Neder
l!indsch Werkelijke Schuld , 

en een kapitaal van f 647,300.- (zeshon

derd zeven en veertil( duizend driehonderd gulden) 

op het Grootboek der 3½ pet. Nederlandsch Wer 
kelijke Schuld, 

ingeschreven ten name van het in bovenge
noemd Art. 44, sub a, bedoelde fonds tot vernieu

wing van spoorstaven, dwarsliggers, wissels en 

draaischijven der Staatsspoorwegen; 
b. eene som van f 204, 1 ö5.55' (tweehonderd 

vier duizend honderd vijf en dertig gulden, vijf 

en vijftig en een halven cent), zijnde het onbelegd 
saldo van gezegd fonds bij het einde van het 
dienstjaar 1888; 

c. eene som van / 592,633.06 (vijfhonderd 
twee en negentig duizend zeshonderd drie en 
dertig gulden zes cent), zijnde de waarde der op 
31 December 1888 aanwezige , uit gezegd fonds 
aangekoclite, maar destijds nog niet verbrnikte 

materialen; 
d. eene som van f 300,000.- (driehonderd 

duizend gulden) , zijnde de som, waarop wordt 
geschat het bedrag, waarmede de ontvangsten van 
het gezegde fonds, in den loop van het jaar 1889, 
de uitgaven daaruit in hetzelfde tijdvak gedaan 
of nog te doen , zullen overtreffen; en 

e. eene som van f 1,207,324.- (een millioen 
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tweehonderd zeven 'duizend driehonderd vier en 
twintig gulden), vertegenwoordigende een bedrag 

van f 1000.- (d uizend gulden), vermenigvul

digd met het aantal kilometers Staatsspoorweg, 

door de Maatschappij in 1888 geëxp loiteerd, 

zijnde het maximum van het reservefonds der 

Staatsspoorwegen genoemd in Art. 44, su b b, der 
overeenkomst van 24/25 Mei 1876 . 

Binnen ééne maand na den in den aanhef van 

dit artikel genoemden dag, worden: 

de kapitalen vermeld sub a, tot de daarbij 

genoemde bedragen van het hoofd van rekening, 
waarop zij thans in de Grootboeken der Neder
landsch Werkelijke Schuld zijn ingeschreven , ten 

name van den Staat overgeschreven; en 

de sub b, c, d en e genoemde geldsommen 

door de Maatschappij gestort bij den Rijksbetaal

meester te Amsterdam. 

Binnen denzelfden tijd worden alle verdere 

kapitalen, welke alsdan zullen blijken ingesch reven 
te zijn in de Grootboeken der ederlandsch W erke

lijke Schuld ten name van de verschillende in 

Art. 44 der overeenkomst van 24/25 Mei 1876 
bedoelde fondsen, zoomede alle materialen, gelden 

en vorderingen, tot die fondsen behoorende, ter 

beschikking gesteld en eigendom van de Maat: 

schappij. 
Alle op de genoemde fondsen rustende ver

plichtingen en in het bij zonder die tot betalini: 

van jaarlijksche schadeloosstellingen aan derde per
sonen toegekend, ten laste van het bij Art. 44, 
sub b, bedoelde reservefonds der Staatsspoorwegen, 

worden door de Maatschappij overgenomen. 
Aldus in tweevoud overeengekomen te 's Graven

hage en te Utrecht den 21 J anuari 1890. 
De JJiin. van Waterstaat, Handel en 1Vijverlteid, 

(get.) HAVELAAR. 

De llfin. van Financiën, (get.) GODIN DE BEAUFORT. 

De Directeiw- Generaal dei· JJ1 aatscltappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, 

(get.) J. L. CLUYSENAER. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris- Generaal bij het Departement van 

Waterstaat, Handel en Nijve'l'lteid , 
(get.) DE BOSCH KEMPER. 

AFSCHRIFT. 

0 VEREEN K OM ST. 

Tusschen: 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd 

door den Minister van Waterstaat, Handel en 

1 sl o. 
Nijver eid en den Minister van :l<'inanciën, tot 

het aa
1
1gaan van deze overeenkomst door den Koning 

gemacf tigd, ter een re, 

en l.de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schapllij, vertegenwoordigd door haren Raad van 

Admidistratie, tot het aangaan van deze over
eenko st door de Algemeene Vergadering van 

aandee houders der Maatschappij gemachtigd, ter 

audere zijde, 
is, ehoudens bekrachtiging, voorzooveel noodig, 

bij d wet, overeengekomen, de voorwaarden , 
bij de overeenkomst van 3 Juni/ l Juli 1881, 
veel noodig bekrachtigd bij de wet van 

19 cember 1882 (Staatsblad n°. 241), con• 
verleend voor 

te vervangen 

bepalingen. 

het exploiteeren van 
door de hieronder 

HOOFDS'fUK I. 

Alg emeene bepalingen. 

Art. 1. I. De Maatschappij blijft exploiteeren 

de do haar aangelegde spoorwegen: 

van Amsterdam langs Haarlem , Leiden, 's-Gra-

venha e naar Rotterdam; 

van Haarlem naar Uitgeest; 

van Amsterdam langs Amersfoort naar Zutphen; 
van Hilversum naar Utrecht; 
van Velsen naar IJmuiden; 

van 's-Gravenhage naar Scheveningen (stoom

tramw g). 
IL e Maatschappij wordt belast met de exploi

tatie ·an de door den Staat aangelegde spoor

wegen 

van Amsterdam langs Zaandam, . Uitgeest naar 
het Ni uwediep; 

van Zaandam naar Enkhuizen ; 

van Dordrecht naar Elst en van Vork naar 
Ressen Bemmel ; 

van mersfoort naar Kesteren ; 

van tavoren naat Leeuwarden; 
van chiedam naar den Hoek van Holland. 
III. Aan de Maatschappij wordt verleend het 

medege ruik van de door den Staat aangelegde 
of wel door naasting of koop verkregen spoor
wegen, waarvan de exploitatie is of wordt ver
leend an de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatss oorwegen: 

van Rotterdam langs Dordrecht , Zwaluwe , 
Zevenbergen, Roosendaal naar de Belgische grens; 

van engelo langs Enschedé naar de Duitsche 
grens; 
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van Arnhem naar Elst en van Ressen-Bemmel 

naar Nijmegen; 

vao Nijmegen langs den lioker-Maasoever oaa 
Venlo; 

van Arnhem langs Zevenaar oaar de Duitsche 
grens in de richting naar Emmerik; 

van Utrecht langs Gouda naar Rotterdam. 
2. 0e Maatschappij verbindt zich tot de exploi

tatie, voorzoover dit door den Koning bepaald 
wordt, van de spoorwegen, met uitzondering van 
die bedoeld in de wet van 28 October 1889 
(Staatsblad n°. 146), welke nog door den Staat 
mochten worden aangelegd of waarover de Staat, 
door naasting of op andere wijze, de beschikking 
mocht verkrijgen, mits en zoolang die wegen aan 
de door de Maatschappij geëxploiteerde spoorwegen 

aansluiten. 
De Staat verbindt zich om, indien en voorzoo

ver hij de beschikking verkrijgt over aan derden 

toebehoorende, doch krachtens overeenkomsten 
vóór 1 Januari 1890 met derden gesloten, door 
de Maatschappij geëxploiteerd wordende spoor- en 
tramwegen , de exploitatie daarvan, op den voet 
van de bepalingen dezer overeenkomst, aan de 

Maatschappij op te dragen. 
Onder de in dit en in het vorig artikel ge

noemde spoorwegen worden verstaan de spoorwegen 
met alle daartoe behoorende werken, als : 

bruggen, duikers, weg bruggen, overwegen, mid
delen van veiligheid en afsluitiag, wijk- en wissel

plaatsen; 
alle stationsgebouwen, zoowel voor het publiek 

als oor den dienst noodig, goederen- , locomo

tieven- en wagenloodsen, bergplaatsen voor mate
rialen en brand stoffen, gebouwen voor werkplaatsen 

voor het materieel, douanegebouwen, laad- en los
plaatsen, stoepen, stationsafsluitingen, lantaarnpalen 
tot verlichting van stations en uitgangen, voor

zooveel noodig stationspleinen en toegangswegen; 
de havens tot de spoorwegen behoorende , met 

uitzondering van die te Enkhuizen en te Sta

voren. Voorzooveel betreft spoorwegen, tot de 
exploitatie waarvan de Maatschappij krachtens de 

eerste zinsnede mocht verplicht worden, worden 
onder havens verstaan de zoodanigen, die uitsluitend 
ten behoeve van het spoorwegverkeer zijn oî in 

het vervolg zullen worden aangelegd; 
alles wat tot het vaste materieel van de stations 

en van den weg behoort, als: sporen, wissels, 

draaischijven, vergaarbakken voor water, water
kranen, hekken, mijlpalen, hellingwijzers, waar

schuwingsborden. 
1890. 

Tot die werken worden ook gerekend te behoo

ren de niet aan de spoorwegen gelegen onroerende 

goederen, welke voor de administratie of de 
exploitatie van de spoorwegen gebruikt worden of 
bestemd zijn . 

Overal, waar in deze overeenkomst sprake is 

van Staatsspoorwegen , worden daarmede de in de 
eerste zinsnede en in het vorig artikel sub 11 en 
III bedoelde spoorwegen aangeduid. 

3. Behoudens de bepalingen der wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67), is de Maatschappij be
voegd tot het exploiteeren, het opricb.\en van of 
het deelnemen aao alle ondernemingen, welke tot 
bevordering kunnen strekken van het verkeer over 

de spoorwegen, die door haar geëxploiteerd 
worden; echter niet dan na machtiging . van de 

Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

en van Financiën, voorzoover het doel dier onder
nemingen niet is het vervoer van personen en 
goede re □. 

4. De Maatschappij is verplicht in alle overeen
komsten, welke voor een langeren do or dan van 
twaalf maanden aangegaan worden, de bepaling 
op te nemen, dat de Staat bevoegd is zich in 
hare plaats te stellen, indien hij tot naasting ov er
gaat of indien de Maatschappij van hare rechten 
verrnllen verklaard wordt. 

5. De Maatschappij zorgt, da\ de exploitatie, 
wat snelheid en veiligheid van vervoer, inrichting 
van het rollentl materieel, van de stations en 
van alle overige onderdeelen van den dienst betreft, 

gesch iedt op gelijke wijze als op de beste spoor

wegen in Europa, en dat zij zooveel mogelijk met 
alle verbeteringen, welke elders worden ingevoerd, 

gelijken tred houdt. • 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nij. 

,·erheid kan toestaan, dat de dienst op de door 
hem aan te wijzen spoorwegen of gedeelten van 
spoorwegen wordt uitgeoefend overeenkomstig de 

bepaling van Art. 1 der wet van 28 October 1889 
(Staatsblad n°. 146). 

6. De aanleg van de in Art. 1 genoemde 
spoorwegen, met uitzondering van den spoorweg en 
de verdere werken, genoemd in Art. 72, wordt 

geacht bij het in werking treden van deze over
eenkomst voltooid te zijn. 

7. Ten aanzien van de spoorwegen, welke nog 
door den Staat mochten worden aangelegd en door 
de Maatschappij ingevolge Art. 2 ter exploitatie 

moeten worden overgenomen, is voor rekening van 
den Staat de bonw van den spoorweg met al het
geen daaronder volgens Art. 2, derde zinsnede, 

13 
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te verstaan is, met uitzondering van de gebouwen 

voor werkplaatsen voor het ma erieel. 

De bouw zal naar even deugdelijke regelen 

geschieden als die van de door den St~at aange

legde spoorwegen, terwijl daarbij zoo veel mogelijk 

met alle verbeteringen, welke elders worden inge

voerd, gelijke tred zal gehouden worden. 

De onteigening geschiedt en de aardebaan en de 

kunstwerken worden aangelegd voor dubbel spoor. 

De ontwerpen voor den bouw worden in overleg 

met de Maatschappij opgemaakt. Leidt dit overleg 

niet tot overeenstemming, dan worden de ontwer

pen vastgesteld door drie, overeenkomstig Art. 48, 

te benoemen scheidsmannen. In afwachting van 

de be Jissing der scheidsmannen is de Minister 

van Waterstaat, Handel en 1 ij verheid bevoegd 

de werken te doen ui tvoeren op de wijze als hij 

nntti,: zal achten. 
8. Spoorwegen, waarover de Staat door naasting 

of op andere wijze de beschikking verkrijgt, voor

zoover zij door de Maatschappij volgens Art. 2 

ter exploitatie moeten worden overgenomen. wor

den, zoo noodig, in het eerste jaar der exploi

tatie door den Staat of, indien de Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid dit bepaalt, 

door de Maatschappij voor rekening van den Staat 

in voldoenden toestand van onderhoud gebracht . 

De toestand van onderhoud, waarin die spoor

wegen met al hetgeen daaronder volgeus Art. 2, 

derde zinsnede, te verstaan is, zich bevinden, 

zal, vóórdat de Maatschappij die ter exploitatie 

verkrijgt, onderzocht worden door eene commissie 

van dl'Ïe, overeenkomstig Art. 48, te benoemen 

scheidsmannen, uie tevens zullen bepalen, welke 

herstellingen of vernieuwingen noodig zijn om een 

en ander in ee1t toestand van onderhoud te bren

gen, gemiddeld overeenkomende met dien van 

de overige spoorwegen in exploitatie bij de Maat

schappij. 
De kosten van dat onderzoek zijn voor rekening 

van den Staat. 

9. De Maatschappij is verplicht, de in rle Art. 1, 
sub I ea II, en 2 genoemde spoorwegen met al 

hetgeen daaronder volgens Art. 2, derde en vierde 

zinsneden, te verstaan is, goed te onderhouden en 
bij naasting of vervallenverklaring in voldoenden 

toestand van onderhoud aan den Staat over te 

geven . Voorwerpen, welke door gebruik of door 

eenige andere oorzaak zijn te niet gegaau of onbruik

baar geworden, worden, buiten de gevallen voor

zien in Art. 20, door gelijksoortige vervangen, 

tenzij de Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijve beid tot het niet vervangen zijne toestem

eeft. 

Maatschappij in deze verplichtin{!;en 

tekort schiet, kan van Regeeringswege in het 

onder oud worden voorzien, op de wijze als 

bepaal in de Artt. 13, 14 en 15 der wet van 

9 Ap il '1876 (Staa tsblad n°. 67) . 

De Maatschappij draagt zorg, dat hare werk

plaats n te Haarlem steeds in zoodanigen staat 

zijn, dat daarin tevens de herstellingen van het 

rollen materieel , dienst doende of zullende doen 

op de Staatsspoorwegen, kunnen worden uitgevoerd. 

De Maatschappij stelt kosteloos beschik)laar het 

person el en het materieel, vereischt tot het van 

Staats •ege verrichten van periodieke beproevin

gen v n eu peilingen bij de spoorwegbruggen met 

50 m ter of meer spanning, in de door haar ge 
exploi eerde spoorwegen aanwezig . 

De Maatschappij is gehouden , alle verplich

tingen jegens derden, de exploitatie of het onder

houd an werken betreffende, na te komen, welke 

de St t bij den aanleg of de overneming van de 

Staats oorwegen heeft op zich genomen. 

10. Als eenige uitzonderingen op de bij het 

vurig artikel omschreven verplichting der Maat

schap lij , betreffende het onderhoud, gelden voor 

de St,atsspoorwegen de hierna onder 1 ° tot en 
met 6 gemaakte bepalingen . 

Voo rekening van den Staat zijn: 

1°. de kosten van herstelling van de beschadi

ging, oegebracht door ijs~ang, oorlog, oproer, door
braak van een spoorwe{!;dij k, militaire inundatiën 

of doo overstroomin{!;, welke het gernlg is van het 

doorbr ken vau een dijk, bestemd om te allen 
tijde et buitenwater te keeren; 

2°. de kosten van het maken van voorzienin

gen t~en bniten{!;ewone ontgrondingen langs de 
pijlers n landhoofden der bruggen over den Rijn 

en de erwede (en, ingeval de Maatschappij krach

tens Alt. 2 mocht worden verplicht tot exploitatie 
van s oorwegen , aangelegd over andere dan de 

hier g noemde groote rivieren, ook over die rivie
ren) , oo die ontgrondingen niet door goed onder

houd an de bestaande verdedigingswerken en van 

de ste!stortingen hadden kunnen voorkomen wor
den, smede de kosten van herstelling van d_e 

bescha igingen, welke in zoodanig geval door de 

ontgro dingen aan de bruggen of verdedigingswer
ken m chten ontslaan zijn; 

3°. e kosten van herstelling van beschadi

gingen aan de bruggen over de sub 2°. bedoelde 

riviere en over het Noordzee-kanaal en aan de 
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beveiligingswerken dier bruggen veroorzaakt door 

aanvaring, voorzoover deze kosten niet op derden 

zijn verhaald. De .Maatschappij is bevoegd en 

verplicht deze kosten van derden in te vorderen. 

Indien laatstgenoemden weigeren de door hen ver

oorzaakte schade te vergoeden, zal de Maatschappij 

dit t en spoedigste aan den Minister van Waterstaat, 

H andel en Nijverheid mededeelen en alle inlich

tingen en bescheiden. verstrekken, welke noodig zijn 

om eene gerechtelijke vordering in te stellen; 

4°. de kosten der geheele vernieuwing van den 

bovenbouw rnn één of meer openingen der bruggen 

over de sub 2° bedoelde rivi eren en over liet 

Noordzee-kanaal; 

5°. voor den spoorweg en de werken bedoeld 

in Art. 72, voor rle nog van Staatswege aan te 

leggen spoorwegen en voor de tot de Staatsspoor

wegen behoorende werken, welke nà 1 Mei 1888 

voltooid zijn of worden: de kosten van herstel

ling van de gebrekeu, welke het gevolg zijn van 

eene slechte of onvoldoende nitvoeriug van die 

spoorwegen of werken, zoo dit bewezen is, de 

bierbedoelde wegen en werken niet door de Maat

schappij maar door den Staat gemaakt zijn, en 

van het bestaao. van die gebreken binnen twee 

jaar, nadat de boven bedoelde spoorwegen voor het 

verkeer geopend of de bovenbedoelde, bij de 

opening nog niet voltooirle werken voltooid zijn, 

aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is kennis gegeven; 

6°. de kosten der tijdelijke werken, welke voor 

de uitvoering voor de sub 1 ° tot en met 5° 

bedoelde herstellinge n, voorzieningen en vernieu

wingen onontbeerlijk zijn. 

De voor bovenbedoelde herstellingen, voorzie

ningen en vernienwingen uit te voereu werken 

worden, indien de Minister van Waterstaat, Han

del en Nijverheid dit verlangt, gemaakt door de 

Maatschappij , die daarvoor alleen de werkelijke 

kosten van uitvoering en van toezicht, alsmede 

rente tot een bedrag van vier ten honderd 's jaars, 

doch geen winst in rekening brengt. 

In afwachting van de beslissing des Ministers 

1.al de Maatschappij tot herstel van de in dit 

artikel bedoelde schade, voor rekening van den 
Staat, de maatregelen kunnen nemen, welke ge

vorderd worden om storing in den dienst te voor • 
komen. 

De ontwerpen , bestekken en begrootingen van 

de in dit artikel bedoelde werken zijn onderworpen 

aan de goedkeuring van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid. 

Stremming van den dienst op den spoorweg, 

wegens bovengemelde werken, geeft geen recht op 

schadevergoeding. 

H O O F D S 'r U K II. 

Pan het materieet en de ezploitatie. 

11 . Voor rekening van de Maatschappij is de 

aanschaffing van : 

a. de locomotieven, rijtuigen, wagens en alles 

wat verder tot het rollend materieel behoort; 

b. alle werktuigen voor den stationsdienst, als: 

hijschkranen, rolwagens, weegbruggen; 

c. alle gereedschappen en toestellen, uoodig 

voor den dienst van de stations, van de treinen 

en van den weg, als: de electromagu.etische en 

de optische signalen, de controle-borden ; 

d. de werktuigen der werkplaatsen , benevens 

de stoommachines voor di e werkplaatsen en voor 

het vullen van de waterbakken, de inrichtingen 

tot verwarm ing van het water; 

e. het ameublement van de stationsgebouwen 

en van de bureelen; 

f. de middelen tot het verleenen van hulp bij 

spoorwegonè5elnkken ; 

g. alle . vervoerbare en vaste voorwerpen, be

paaldelijk en uitsluitend voor den dienst van het 

vervoer bestemd; 

/,. de materialen, brandstoffen·, en voorraad van 

allen aard, noodig voor de exploitatie. 

12. 'l'en einde steeds te kunnen voldoen aan 

Art . 45 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n°. 67), wordt een door den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid té bepalen getal wagens, 

voor het vervoer van goederen of ·van paarden en 

vee bestemd, zóó ingericht, dat daarmede krijgsvolk, 

paarden en oorlogstuig kunnen worden vervoerd. 

13. De Maatschappij is verplicht , over eiken van 

de door haar geëxploiteerde op N ederlandsch grond

gebied gelegen spoorwegen , met uitzondering van 

die, waarop de wet van 28 October 1889 ( Staats
blad n°. 146) van toepassing is, dagelijks ten 

minste vijf treinen voor reizigers in iedere richting 

te doen rijden . 
De vermeerdering of vermindering van het aantal 

verplichte treinen, in dit artikel voorgeschreven , 

wordt in gemeen overleg tusschen den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid en de_Maat

scha ppij geregeld. 

De Minister bepaalt , de Maatschappij gehoord, 

welke van de verplichte treinen zullen zijn snel

là* 
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treinen en welke zullen worden samengesteld uit 
rijtuigen der lste, 2de en 3de klasse. 

14. De Maatschappij zal, hetzij des daa11:s, 
hetzij des nachts, de treinen doen loopen , die door 

of namens de Regeering ten behoeve van 's Rijks 
dienst verlangd worden. 

De Maatschappij mag die treinen ten bate van 
hare exploitatie l(ebruiken, voorzooveel daardoor , 

ter beoordeeling van het gezag dat den trein heeft 
verlangd, de bereiking van het doel , waarvoor de 
trein is geëischt, niet wordt belemmerd. 

Indien zoodanige dagtrein minder dan f 0.60 
en zoodanige nachttrein minder dan f 0.95 per 
treinkilometer opbrengt, met een minimum van 

50 treinkilometers, wordt het verschil door den 
Staat bijbetaald. 

HOOFDSTUK III. 

Van de tarieven en het vervoer. 

15. De voorwaarden voor het vervoer over Neder-

landsch grondgebied behoeven , voorzoover daarin 
niet bij de wet of bij algemeenen maatregel van 

bestuur wordt voorzien, voor al de spoorwegen, 
welke de Maatschappij exploiteert, en voor die, 

waarvan zij het medegebruik heeft, de goedkeuring 
van deu Minister van Waterstaat , Handel en 

Nijverheid. 

Gelijke goedkeuring is noodig voor elke in die 
voorwaarden te brengen wijziging of aanvulling. 

16. Door den Minister van Waterstaat, Han 

del en Nijverheid worden, de Maatschappij ge-
boord, voor het berekenen van vrachtprijzen voor 

het vervoer over Nederlandsch grondgebied maxima 
vastgesteld , zoo naar den te doorloopen afstand 
van een kilometer als bij wijze van vast recht en 
voor bijkomende kosten van inschrijving, laden, 

lossen , overladen, opslaan, bewaren, afhalen en 
bestellen. De alduB vastgestelde maxima worden, 

zoo noodig, op gelijke wijze veranderd. 
Met toestemming van genoemden Minister kan 

de afstand, waarnaar de tarieven berekend worden, 
voor den overtocht van bruggen over de groote 
rivieren en van viaducten vermeerderd worden. 

De Maatschappij mag geen andere kosten in 
rekenin11: brengen dan die, waarvoor door genoem
den Minister eenheidsprijzen als maxima zijn vast
gesteld of machtiging tot heffing is verleend. 

Bij de berekening vau de vergoeding voor het 
vervoer naar en van de magazijnen en aanleg

plaatsen, bedoeld in Art. 49, wordt de afstand 
gemeten tusschen den verbindingswissel der aan-

legplaals eu den dichtstbij gelegen uitersten wissel 
van he naastbij gelegen station. Voor afstanden 
tot 2 Yilometer bedraagt die vergoeding ten hoogste 

/ 0.50 l per geheel of gedeeltelijk beladen wagen ; 
voor g ootere afstanden wordt voor eiken kilo

meter f gedeelte van een kilometer meer de 
vergoed ng met ten hoogste f 0.25 verhoogd. 

17. lle tarieven en w1Jz1gmgen van tarieven , 

zonder nderscheid, worden door de Maatschappij 

aan de Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid ter goedkeuring aangeboden , tot zeker

heid dl ue vastgestelde maxima niet overschreden 
worden. 

Indiel de beslissing des Ministers niet is ge

volgd ,reertien dagen nà den dag, waarop het 
voorste~ tot goedkeuring bij het Departement van 
Watersfuat, Handel en Nijverheid is ontvangen , 

dan ka het tarief of de wijziging voorloopig door 
de Ma tschappij aangekondigd en met inacht-

neming van den termijn , in Art. 30 der wet 

van 9 April 1875 (Staatshlad n°. 67) bepaald , 
ingevoe d worden, totdat omtrent het voorstel door 

den Mi ister is beslist. 

18 . e Maatschappij is verplicht , de bij de 
wet aa gewezen personen en goederen in de b\i 

de wet omschreven gevallen kosteloos te vervoeren. 
Zij i · bevoegd , kosteloos vervoer toe te staan 

aan en ten behoeve van haar bestuur en haar 

personet, zoomede in alle gevallen , waarin zij 
dit in aar belang weuschelijk acht. 

Zij z ndt jaarlijks aan den Minister van Water

staat, andel eu Nijverheid eene opgaaf van de 
door hnkr aan Rijksambten~ren verstrekte bewijzen 
van vri vervoer. 

19. lle bouwstoffen en materialen, noodig voor 

de nie tot het in Art. 9 bedoeld onderhoud 
strekke de werken, welke gemaakt worden aan 
of in s oorwegen, die bij de Maatschappij in exploi 
tatie zij , worilen over de Staatsspoorwegen ver

voerd tegen een vasten prijs van f 0.009 per 
eenheid van duizend kilogram en per kilometer, 
zonder enige bijkomende kosten. 

HOOFDSTUK IV. 

'Van w ken tot wijziging, verbetering of uithrei-
di van- e,i nieuwe werken aan of in 

Jpoorwegen. 

20. Maatschappij het voor de oot-
wikkeli g van het verkeer of voor de uitoefening 
van denl dienst op de in de Artt . 1, sub I en II, 
en 2 "enoemde spoorwegen noodig acht werken 
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tot w1Jz1gmg, verbetering of uitbreiding van be

staande werken of wel nieuwe werken te maken, 

zal zij, alvorens dergelijke werken uit t e voeren, 
onder overlegging van globale plannen en begroo
tingen, daartoe de vergunning van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid vragen. 

Gelijke regel geldt voor wijziging, verbetering of 

uitbreiding van de niet aan den spoorweg gelegen 

onroerende goederen, bedoeld in Art. 2, vierde 
zinsnede. 

Wordt de vergunning verleend, dan zullen de 
bedoelde werken door de Maatschappij voor hare 
rekening worden gemaakt en geacht worden deel 
uit te maken van de in de Artt. 1, sub I en II, 
en 2 genoemde spoorwegen. 

Indien daarentegen de Minister de vergunning 

niet verleent, of wel indien de Minister het maken 

van zoodaoige werken, op de hierboven aangegeven 
gronden, noodig acht, doch de Maatschappij de 

noodzakelijkheid daarvan ontkent, zal in beide 

gevallen omtrent de vraag , 9f de werken overeen

komstig de overgelegde plannen en begroetingen voor 
de ontwikkeling van het verkeer of voor de uit

oefening van den dienst op de in de Artt. 1, 
sub I en II, en 2 genoemde spoorwegen al dan 

niet noodig zijn, de beslissing worden ingeroepen 
van drie, overeenkomstig Art. 48, te benoemen 
scheidsmaunen. 

Bij die beslissing zal als noodig aangemerkt 
worden alles wat gevorderd wordt om den dienst 
overeenkomstig de bij de wet gegeven voorschriften 
uit te oefenen, terwijl in het algemeen de eischen, 

welke voor de ontwikkeling van het verkeer en de 
uitoefening van den dienst kunnen gesteld worden, 
in ruimen zin zullen zijn op te vatten. 

Indien de scheidsmannen besli ssen, dat de werken, 
waarvan de aanleg wordt verlangd, noodig zijn, 
dan geschiedt hetgeen in de tweede zinsnede be
paald is. 

In het tegenovergesteld geval kan de Maat

schappij de werken, welke zij noodig acht,. voor 
hare rekening maken. Zij is bevoegd deze werken 
tusschentijds af te breken en de veranderde werken 

in hun oorspronkelijken toe!tand te doen herstellen, 
en tot een en ander verplicht, bij toepassing van 

de naasting ingevolge Art. 39, tenzij de Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid die werken 
alsnog zou willen overnemen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid blijft te allen tijde bevoegd, voor Rijks
rekening alle werken tot wijziging, verbetering of 
uitbreiding van bestaande werken of wel nieuwe 

werken te doen maken, welke hij in het algemeen 

belang noodig oordeelt, mits deze werken geen 
8Chade, hinder of gevaar voor de exploitatie opleveren. 

Voorzoover deze werken aan de Maatschappij 
ten gebruike of in exploitatie worden afgestaan, 
is zij verplicht die te onderhouden. 

Wanneer een der in de eerste vijf zinsneden en 
in de zevende in verband met de achtste zinsnede 

bedoelde werken voltooid is, geschiedt de opne

ming bij een door of namens beide partijen onder
teekend proces-verbaal, waarin de toestand van het 
werk omschreven wordt. 

De bepalingen van dit artikel maken geen in

breuk op het bepaalde in de Artt. 13, 14 en 15 
der wet van 9 April 1876 (Staat.iblad n°. 67). 

21 . IJe in de eerste vijf zinsneden van Art. 20 
bedoelde werken zullen worden nitgevoerd over

eenkomstig uitgewerkte plannen, bestekken en ge

specificeerde begrootingen, welke door den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid zullen zijn 

goed te keuren met eerbiediging van de in Art. 20, 
eerste zinsnede, vermelde globale plannen en be

grootingen of van de in Art. 20, derde zinsnede, 
voorgeschreven arbitrale uitspraak. De Minister 

kan de openbare uitbesteding gelasten eu de uit
voering doen controleeren. 

HOOFDST UK V. 

B egin en einde van de exploitatie. 

22. Ue exploitatie overeenkomstig de bepalingen 
dezer overeenkomst begint op den door den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te 
bepalen dag. 

Voor de spoorwegen, bedoeld in Art. 2, waar
over de Staat door naasting of op andere wijze 
de beschikking verkrijgt, moet, bij de bepaling 
van bedoelden dag, een termijn van ten minste 

zes weken worden gegeven v6ór het begin van 

de exploitatie en behoeft deze niet te beginnen, 
v66rdat het onderzoek, bedoeld in Art. 8, tweede 

zinsnede, afgeloopen is. 

Voor de in Art. 72, sub d, bedoelde.n spoorweg 

en voor de nog van Staatswege aan te leggen 

spoorwegen gelden de bepalingen der drie volgende 
artikelen. 

23. Drie maanden voordat naar de berekening 

van den Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid een Staatsspoorweg of een gedeelte daar
van voor exploitatie gereed zal zijn, geeft. hij van 
het vermoedelijk tijdstip van voltooiing kennis 
aan de Maatschappij. 
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Na het gereedkomen wordt van de overgave 
en overneming zoo spoedig mogelijk een door ge

machtigden van den Staat en van de Maatschappij 

onderteekend proces-verbaal opgemaakt. Uit dat 
verbaal zal niet alleen behooren te blijken al 

wat ten gebrnike is afisestaan, maar ook de toestand, 

waarin de spoorweg met al hetgeen daaronder 
volgens Art. 2, derde zinsnede, te verstaan is, 
zich bevindt. 

24. Een Staatsspoorweg of een gedeelte daarvan 
is voor exploitatie gereed, wanneer hij aansluit 

aan een spoorweg, die door de Maatschappij ge
exploiteerd wordt, en al de in Art. 2, derde zin

snede , genoemde werken en voorwerpen zoo ver 

voltooid zijn, dat de spoorweg of het gedeelte 
daarvan voor gebruik ii;eschikt is. 

Uiterlijk veertien dagen , nadat zulk een Staats
spoorweg of een gedeelte daarvan door of vanwege 

den Minister van Waterstaat, Handel en Nij 

verheid ter beschikking van de Maatschappij is 

gesteld , wordt de dienst daarop begonnen. 

Voor eiken dag vertraii;ing verbeurt de Maat
schappij eene som van vijfhonderd gulden. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid zorgt , dat de Maatschappij tijdig, v66rdat 
een Staatsspoorweg of een gedeelte daarvan te 
harer beschikkioii; wordt gesteld, de gebouwen tot 
berging van materieel, op den spoorweg of het 
gedeelte daarvan gelegen , kan gebruiken en de 
noodige proefritten kan doen. 

25. Zoodra op een Staatsspoorweg of op een 
gedeelte daarvan de dienst is begonnen, moet de 

Maatschappij overeenkomstig het bepaalde in de 
Artt . 9 en 10, voorzien in het onderhoud van 
den spoorweg en, voorzoover het te harer beschik

kinii; is gesteld, van hetgeen onder de spoorwegen 
volgens Art. 2, derde zinsnede , te verstaan is. 

26. Bij de wet kan te allen tijde bepaald wor
den, dat de exploitatie overeenkomstig de voor

waarden dezer overeenkomst op een bij de wet 

vast te stellen tijdstip, doch uiterlijk één jaar na 
afkondiging van die wet, zal eindigen, en dat 
de eigendommen der Maatschappij door den Staat 
zullen genaast worden, met inachtneming van 

hetgeen in een der Artt. 35, 36 of 39 bepaald 
is. Bij naasting ingevolge Art. 39 zal voormeld 

tijdstip met den 3lsten December moeten samen
vallen. 

Het voornemen om een ontwerp van wet als 
bovenbedoeld in te dienen, wordt door de Ministers 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 
Financiën ten spoedigste, ai ter lijk op den dag, 

waarop die wet ter behandeling aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend, aan 

de Ma tschappij medegedeeld. 
Iodi n de wet niet is uitgevaardigd binnen 

achttie maanden na den dag, waarop die mede

deeling gedaan is, zal deze laatste geacht worden 

niet ge chied te zijn en de daarbij aangekondigde 

naastin, geen voortgang hebben. 
27 . e Maatschappij kan bij rechterlijk vonnis 

van ha e rechten betreffende de exploitatie van de 

in de \Artt. l en 2 genoemde spoorwegen ver

vallen )"orden verklaard: 
1°. jndien zij in gebreke blijft te voorzien in 

het oujerhoud van de spoorwegen met al hetgeen 
daaronder volgens Art. 2, derde zinsnede, te ver

staan i 1 , nad;t Art. 15 der wet van 9 April 1875 
(Staats Zad n°. 67) reeds éénmaal op haar is toe-

1;epast; 
2°. 'ndien zij de bepalin!(en dezer overeen

komst, wat de exploitatie, het materieel en den 

dienst etreft, niet naleeft, nadat zij, gewaar 

schuwd, den ii;este]den termijn heeft laten verloopen. 
Na on 1vangst van de waarschuwing is de Maat

schappij bevoegd de vraag, of zij bedoelde be
palinii;e niet heeft nageleefd , aan de uitspraak 

des rec1ters te onderwerpen. In afwachting van 

deze ui tspraak is de Maatschappij verplicht, zich 
naar de inzichten van den Minister van Water

staat, ]andel en Nijverheid te gedragen. 
Met e ,ervallenverklaring heeft de Minister 

van W terstaat, Handel en Nijverheid het recht 

om zie onmiddellijk in het bezit te stellen van 
de spoo wegen met al hetgeen daaronder volgens 
Art. 2, derde en vierde zinsneden, te verstaan 
is, en o over het persooeel , het materieel en al 

hetgeen gevorderd wordt om de exploitatie voort 
te zette , te beschikken. 

28. e Maatschappii mag, buiten het geval 
van ov rmacht, zonder toestemming van den 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

den die t op de spoorwegen niet geheel of gedeel
telijk doen stilstaan. 

Bij o ertreding van dat verbod is genoemde 
Minister bevoegd, onmiddellijk over de spoorwegen 
met al hetgeen daaronder volgens Art. 2, derde 
en vierd zinsneden, te verstaan is, het personeel, 
het mat rieel en al hetgeen gevorderd wordt om 
de explo tatie voort te zetten, te beschikken, ten 
einde, o verminderd de bevoegdheid tot toepassing 
van Art. 27, den dienst overeenkomstig de bepa
lingen d zer overeenkomst ten bate en schade van 

do Mur•ppij ~ dooo ,oom,1100. 
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29. De Maatschappij is bevoegd deze overeen

komst op te zeg11:en in de gevallen en onder cle 

voorwaarden als hierna is bepaald. 
Zij verkrijgt dit recht telkens indien het in 

Art. 33 bedoeld winstsaldo, vermeerderd met het 
bedrag van de in Art. 39, sub d, h: ex, en k, 
bepaalde verminderingen en van de in het betrek

kelijk jaar gereserveerde winst, gedurende twee 
achtereenvolgende j aren minder beloopt dan zes 

ten honderd van het op de aandeelen gestort en 

niet terugbetaald maatschappelijk kapitaal. 
Onder •gereserveerde winst" wordt verstaan de 

som, waarmede, blijkens de jaarlijksche balansen, 

de gezamenlijke baten der Maatschappij overtreffen 
bare schulden, het op de aandeelen gestort en 

niet terugbetaald maatschappelijk kapitaal en het 

in Art. 33 bedoeld winstsaldo, terwijl het bedrag 

van de in eenig jaar gereserveerde winst gevonden 

wordt door van elkander af te trekken de gereser

veerde winsten, welke aanwezig waren blijkens de 
laatste jaarlijksche balans en die over het onmid

dellijk daaraan voorafgaand jaar. Voor de waàrde 
van de baten der Maatschappij zullen worden 
aangenomen de sommen , waarop die baten, be

houdens het bepaalde in Art. 38, in de jaar

lijksche balansen der Maatschapl)ij voorkomen. 
Het recht tot opzegging vervalt, indien de 

Maatschappij niet vóór den 3lsten December van 

het jaar, volgende op dat waarin de in de tweede 
zinsnede bedoelde voorwaarde werd vervuld , aan 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver • 
heid beeft medegedeeld, dat zij van dat recht 

wenscbt gebruik te maken. 
Indien de Maatschappij de overeenkomst heeft 

opgezegd, is zij gehouden die nog gedurende ten 

hoogste twee jaren na den dap: van de opzegging 
gestand te doen. Binnen dien termijn zal de Staat 

verplicht zijn tot naasting over te gaan. 

H O O F D S T U K VI. 

Bepalingen van getdetijken aard. 

30. De Maatschappij genie.t alle ontvangsten , 

welke de exploitatie of h_et medegebruik van de 

in deze overeenkomst bedoelde spoorwegen af

werpt, en alle verdere baten. Daartoe behooren niet: 
a. de schadeloosstellingen, welke de Staat nà 

het in werking treden van deze overeenkomst, 

hetzij ineens of bij wijze van jaarlijksche ver
goeding, van derden zal bedingen voor het gebruik 
van door Jen Staat nà dat tijdstip ten behoeve van 
andere spoorwegdiensten gemaakte nieuwe werken 

of uitbreidingen van bestaande werken, noch de 

vergoedingen, pachten, huren en dergelijken, welke 
door den Staat voor het gebruik van overboeken 

zijn of in het vervolg zullen worden bedougen; 
b. de opbrengst van al hetgeen, blijkens de in 

Art. 43 bedoelde ; taten , bij het in werking treden 

van deze overeenkomst, tot de Staatsspoorwegen 
behoorde en, buiten het geval van Art. 9, eerste 

zinsnede, niet door de Maatschappij bekostigd is, 
voorzoover een en ander verkocht en niet ver
vangen wordt. 

31 . De Maatschappij keert voor het gebruik 

van de Staatsspoorwegen jaarlijks aan den Staat uit: 

1°. voor de spoorwegen _genoemd in art. 1, 
11ub II, eene som van f 550,000.- (vijfhonderd 

vijftig duizend gulden); 
2°. voor de Staatsspoorwegen , welke haar in 

het vervolg ter exploitatie znllen gegeven worden, 

eene som van / 1000.- (één duizend gulden) 

per kilometer, of zooveel meer ajs tnsschen de 

Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

en van Financiën en de Maatschappij zal worden 
overeengekomen Deze bepaling geldt niet voor 

de in Art. 2, tweede zinsnede , bedoelde spoor
en tramwegen; de exploitatie daarvan zal door den 

Staat aan de Maatschappij worden opgedragen 
op geen bezwarender voorwaarden dan die, waarop 
de Maatschappij die wegen, ten tijde dat zij aan 

den Staat overgaan, exploiteert. 

32. Binnen de eerste maand na elk afgeloopen 
kwartaal van het kalenderjaar betaalt de Maat
schappij aan den Staat hetgeen zij in verhouding 
tot de in Art. 31 bepaalde uitkeering over Jat 

kwartanl verschuldigd is. 

De betalingen geschieden ten kantore van den 

Rijksbetaalmeester te Amsterdam; de qnitantiën • 
worden aan den Minister van Financiën gezonden. 

33. Indien bij de vaststelling van de jaarlijksche 

balans der Maatschappij blijkt, dat het winstsaldo 
ter zake van haar beheer in zijn geheelen omvang 

meer bed raagt dan vier ten honderd van het op 
de aandeelen gestort en niet terugbetaald maat

schappelijk kapitaal, dan wordt dat meerdere in 

dier ,·oege tusschen den Staat en de Maatscha_ppij 
verdeeld, dat ieder van beide partijen daarvan een 

gelijk aandeel verkrijgt, totdat het geheele aandeel 
der Maatschappij bedraagt zes en een half ten 
honderd van gemeld kapitaal, als wanneer van 

hetgeen dan nog overblijft vier vijfde gedeelten 
aan den Staat worden uitgekeerd en één vijfde 
gedeelte aan de Maatschappij verblijft. 

De betaling van hetgeen den Staat ingevolge 
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de vorige zinsnede toekomt, geschiedt binnen één 

maand, nadat de jaarlijkscbe balans en winsi- en 
verliesrekening op de daarvoor bij de statuten der 
Maatschappij bepaalde wijze zijn vastgesteld. 

De balans en winst- en verliesrekening worden 
onverwijld na de vaststelling aan de Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nij verheid en van Financiën 

medegedeeld. 
Indien tengevolge van oorlog een gedeelte van 

het Rijk in Europa door den vijand wordt bezet 
en het in de eerste zinsnede bedoeld winstsaldo 

over eenig jaar, waarin de bezetting plaats heeft, 
minder bedraagt dan vier ten honderd van het op 
de aandeelen gestort en niet terugbetaald maat

schappelijk kapitaal, dan wordt dat mindere tot 

een bedrag van vier ten honderd van gezegd kapi
taal door den Staat aan de Maatschappij bijbetaald. 

34. Indien de Staat van het in Art. 26 bedoeld 
recht om de exploitatie krachtens de bepalingen 
dezer overeenkomst te doen eindigen en om de 

eigendommen der Maatschappij te naasten gebruik 
maakt, zal hij te zijner keus bevoegd zijn : 

I. of om het geheele door de Maatschappij 

gevoerde bedrijf en mitsdien alle zaken, rechten 
en verplichtingen der Maatschappij over te nemen; 

Il. of om het door de Maatschappij gevoerde 
bedrijf en mitsdien alle zaken, rechten en ver

plichtingen der Maatschappij over te nemen, 
met uitzondering van die zaken, rechten en ver

plichtingen, welke door de Ministers van Water
staat, Handel en Nijverheid en van Financiën 

worden uitgesloten; 
III. of om de exploitatie van d·e in de Artt. 1 

en 2 genoemde spoorwegen door de Maatschappij 
te doeu eindigen en om zich in het bezit te stellen 
van al hetgeen de Staat volgens het bepaalde in 

Art. 39 verkrijgt. 
Ten aanzien van elk dier drie wijzen van 

naasting geldt hetgeen daaromtrent in de volgende 

artikelen bepaald is. 
35. Bij naasting overeenkomstig het bepaalde 

in Art. 34, I, neemt de Staat over het bedrijf 

der Maatschappij in zijn geheelen omvang en ver
krijgt hij alle zaken en rechten, zoo roerende als 
onroerende, welke aan de Maatschappij toebe
hooren ; de Maatschappij is verplicl,t alle die zaken 
en r echten aan den Staat over te dragen. De 
Staat verbindt zich , doch alleen tegenover de 
Maatschappij, alle verplichtingen, welke zij te!!;en
over derden beeft aangegaan, voor haar na te 
komen en haar deswege ten volle te vrijwaren en 
schadeloos te honden. 

Jle Staat betaalt daarrnor aan de Maatschappij : 
a. onderd ten honderd over het op de aan

deelen gestort en niet terugbetaald maatschappelijk 

kapitaal; 

o. ~e helft van het bedrag waarmede de geza
menlij e baten der Maatschappij , overtreffän hare 
schuld n, het sub a bedoeld kapitaal en het in 

Art. 3!3 bedoeld winstsaldo; 
c. ene premie van een half ten honderd over 

het op de aandeelen gestort en niet terugbetaald 
maatsc appelijk kapitaal , voor ieder jaar of ge
deelte 'van een jaar, dat het tijdstip, waarop de 
Staat n het bezit treedt , voorafgaat aan 31 De

cembe,1 1915; zullende deze premie intnsschen 
in ge~n geval over een grooter kapitaal dan van 

twee e twintig millioen vijfhonderd dnizeud gul
den b rekend worden en niet meer dan tien ten 

houder van dat kapitaal bedragen. 
36. Bij naasting overeenkomstig het bepaalde 

in Art. 34, II, neemt de Staat over het geheele 

bedrijf der Maatschappij, met uitzondering van 
dat ge eelte daarvan , hetwelk van de naasting 

wordt itgesloten. De Staat verkrijgt alsdan alle 
zaken en rechten, zoo roerende als onroerende, 

welke an de Maatschappij toebehooren, met uit
zonderi g evenwel van die, welke behooren tot 
het ge eelte van het bedrijf, dat van de naasting 
is uitg sloten; de Maatschappij is verplicht die 
zaken fn rechten aan den Staat over te dragen. 
De St, at verbindt zich , doch alleen tegenover 
de Ma tschappij , alle verplichtingen, welke zij 
tegen ov r derden heeft aangel-(aan , voor haar na te 

komen en haar deswege ten volle te vrijwaren 
en scha eloos te houden, met uitzondering evenwel 

van di verplichtingen , welke verband honden 
met en het gevolg zijn van zaken, rechten en 
overeen omsten, welke door den Staat worden uit
gesloten; wordende onder laatstbedoelde verplich

tingen iet begrepen de voor die zaken en tenge

volge v~n die overeenkomsten uoor de Maatschappij 
gemaak schulden. 

De S aat betaalt daarvoor aan de Maatschappij : 
a. ho derd ten ponderd over het op de aandeelen 

gestort n niet terugbetaald maatschappelijk kapi
taal, ve minderd met tachtig ten honderd van de 
waarde er uitgesloten zaken en rechten. 

Voor de evengenoemde waarde worden aange
nomen e bedragen, waarop de uitgesloten zaken 
en rech en, behoudens het bepaalde in Art. 38, 
in de ij de eerste zinsnede van dat artikel be
doelde b lans zijn vastgesteld, nadat die bedragen 
zijn ver inderd en vermeerderd met de sommen , 
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door de Maatschappij voor die zaken en rechten 

ontvangen en betaald, sedert het tijdstip waarop 

even bedoelde balans werd opgemaakt; 
b. de helft van het bedrag waarmede de ge

zamenlijke baten der Maatschappij (daaronder be
grepen die, welke worden uitgesloten), overtreffen 

hare schulden, het op de aandeelen gestort en niet 
terugbetaald maatschappelijk kapitaal en het in 

Art. 3 3 bedoeld winstsaldo ; 
c. eene premie van een half ten honderd over 

het op de aandeelen gestort en niet terugbetaald 

maatschappelijk kapitaal, voor ieder jaar of ge
deelte vau een jaar, dat het tijdstip, waarop de 
Staat in het bezit treedt, voorafgaat aan 31 Decem 

ber 1915 ; zullende deze premie intusschen in geen 

geval over een grooter kapitaal dan van twee en 
twintig millioen vijfhonderd duizend gulden bere

kend worden en niet meer dan tien ten honderd 

van dat kapitaal bedragen. 
])e bevoegdheid om sommige door de Ministers 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 

Financiën aan te dui.len zakén en rechten uit te 
sluiten, is niet van toepassing op de door de Maat
schappij verkregen zaken, rechten en met derden 
gesloten overeenkomsten , welke de Staat ingeval 
van naasting overeenkomstig Art. 39 behoort over 

te nemen, noch op de zoodanigen welke verband 
houden met of het gevolg zijn van ondernemingen, 

als bedoeld in Art 3 , indien door de voornoemde 
Ministers is toegezegd, dat de Staat die ingeval 

van naasting overeenkomstig dit artikel niet zal 

uitsluiten , noch op de in Art. 39, sub 2°., be

doelde overeenkomsten zelve. 
Zij vervalt, indien de overeenkomstig het be

paalde sub a , tweede zinsnede , te bepalen waarde 

van al hetgeen word~ uitgesloten, minder be

draagt dan vijf ten honderd van het op de aan

deelen gestort en niet terugbetaald maatschappelijk 

kapitaal. 
37. Zoodra het voornemen om een ontwerp 

van wet tot naasting overeenkomstig de bepalingen 
dezer overeenkomst aanhangig te maken, ter kennis 

gebracht is van de Maatschappij, zal deze haar 
bedrijf uitoefenen met inachtneming van de door 
de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver

heid en van Financiën daaromtrent te geven voor
schriften van controle. Wordt door de Wetgevende 
Macht beslist, dat de naasting overeenkomstig het 
bepaalde in Art. 35 of 36 zal geschieden, dan 
zal de Maatschappij geacht worden van het oogen
blik af, waarop voorzegd voornemen aan haar 
is medegedeeld, haar bedrijf, voorzoover dit niet 

van de naasting wordt uitgesloten·, voor rekening 

van den Staat voortgezet te hebben en deswege 
op het tijdstip van de inbezitneming verantwoording 
hebben af te leggen. 

De in den eersten volzin gemaakte bepaling ver
valt, indien de daarbij bedoelde wet niet binnen 

den bij Art. 26, laatste zinsnede, genoemden ter
mijn is uitgevaardigd. 

38. Voor de waarde der baten, bedoeld sub b 
van de Artt. 35 en 36 , worden aangenomen de 

sommen, waarop die baten, behoudens het hierna 

bepaalde, zijn vastgesteld in de balans , welke be
trekking heeft op het jaar, voorafgaande aan dat, 
waarin het voornemen om een ontwerp van wet 

tot naasting aanhangig te maken, ter kennis van 

de Maatschappij is gebracht. 
De Maatschappij is bevoegd, de waarde der in 

hare balansen voorkomende hoofden van reke

ning te schatten op het bedrag, hetwelk zij daar 
aan toekent, met dien verstande evenwel, dat 
die waarde, mêt inachtneming van de berekening 

van de bedragen., genoemd in Artt. 39, sub a, en 

83 , niet hooger mag opgevoerd worden dan tot 
het bedrag, waarvoor zij op 1 J anuari 1889 te 
boek stond, vermeerderd met de werkelijk door 
de Maatschappij voor eenig hoofd van rekening 

gedane uitgaven, welke niet als geleden verliezen 
te beschouwen zijn. Onder verliezen worden voor 

de toepassing van dit artikel niet verstaan de 

uitgaven, bedoeld in Art. 39 snb h, laatste zin
snede, noch de kosten vallende op het te gelde 

maken van tijdens deze overeenkomst ui tgegeven 
geldleeningen, daaronder begrepen het verschil 

tnsscheu · het nominaal bedrag dier leeningen en 
den prijs van uitgifte, noch de sommen, welke de 

Maatschappij betaalt wegens door haar gegarandeerde 

winsten op ondernemingen, als bedoeld in Art. 3, 
voorzoover dergelijke betalingen eene vordering ten 

laste van derden blijven uitmaken, welke op aanne
melijke gronden kan geacht worden op den daar
voor bepaalden tijd terugbetaald te zullen worden. 

De bedragen der in Art. 39, sub d, h: 

()(, en k, bedoelde verminderingen en in het alge

meen de waarde van alle voorwerpen, die te niet 

zijn gegaan, zullen , behoudens het bepaalde in 

Art. 44, tweede zinsnede, jaarlijks afgetrokken 
worden van de bedragen, waarvoor de betrekke
lijke hoofden van rekening onder de baten der 
balans zijn uitgetrokken. 

De Maatschappij is bevoegd te vorderen, dat 
de verkoopwaarde, welke ue haar toekomende 
zaken, met uitzondering van die genoemd in 
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Art. 39, ten tijde van de naasting hebben, do_or 

drie, overeenkomstig Art. '1,8, te benoemen scheids
mannen zal geschat worden. 

Indien de Maatschappij het bepaalde bij de 

tweede en derde zinsneden overtreedt, of indien 

de volgens de vierde zinsnede te bepalen ver

koopwaarde , verminderd met hetgeen !i:edurende 

deze overeenkomst op het betrekkelijk hoofd van 

rekening mocht zijn afgeschreven, hooger is dan 
die ju de balans voorkomt, zal de in de eerste 

zinsnede bedoelde balans overeenkomstig de be

palingen van dit artikel gewijzigd worden en de 

aldus gewijzigde ba lans tot grondslag strekken 

voor de berekening van hetgeen de Staat ingevolge 
het bepaalde in ·de Artt. 35 , sub b, en 36 sub a 

en b te betalen heeft. 
39. Bij naasting overeenkomstig het bepaalde 

in Art. 34, III, eindigt de exploitatie door de 

Maatschappij van de in de Artt. l en 2 genoemde 

spoorwegen en verkrijgt de Staat: 
de spoorwegen, genoemd in Art. 1 , sub I, 

met de niet aan de spoorwegen gelegen op 1 J anu
ari 1889 aanwezil(e onroerende goederen, bedoeld 

in Art. 2, vierde zinsnede, en alle rechtstreeks 

aan den eigendom verbonden rechten en verplich

tingen; 
alle werken. tot wijziging, verbetering of uit

breiding van bestaande werken of wel nieuwe 

werken betreffende de spoorwegen , genoemd in 
de Artt. 1, sub I en II, en 2, met uitzondering 
van die bedoeld in Art. 20 , zesde zinsnede, voor

zoover de Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid verklaart die niet te willen overnemen; 

het rollend materieel en de exploitatie-inrich

tingen , behoorende tot de in de Artt. 1 eu 2 

bedoelde spoorwegen; 
en voorts in het algemeen al hetgeen door de 

Maatschappij voor de exploitatie van de in de 
Artt. 1 en 2 genoemde spoorwegen ingevolge 

Art. 11 aangeschaft is. 
In gemeen overleg tusschen den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid en de Maat
schappij wordt bepaald , welk gedeelte van al het 
rollend materieel, van de lMse , niet voor den 
dienst op eene bepaalde lijn bestemde exploitatie
inrichtingen en van de aanwezige materialen en 

magaz ijngoederen zal geacht worden te behooren 
tot de in de Artt. 1 en 2 genoemde spoorwegen. 
Het overblijvend gedeelte wordt, behoudens het 
hieronder sub 2°. bepaalde, ter beschikking van de 
Maatschappij gesteld, zullende de verdeeling ge
schieden in dezelfde verhouding als waarin het 

gemid elde aantal van de in de laatste vijf jaren op 

die sJoorwegen doorloopen treinkÜometers staat tot 
het gJmiddelde aantal van de in hetzelfde tijdvak 

op al I de door de Maatschappij geëxploiteerde spoor
wegen doorloopen treinkilometers. Bij verschil van 

gevoln over de vraag, of sommige en welke 
voorw rpen behooren tot dié , welke de Staat inge

volge de bovenstaande bepalingen bevoegd is over 

te ne en, kan de Minister van Waterstaat, H andel 
en ijverheid zich in het bezit stellen van alles 

wat aar zijne meeninl( noodig is om de exploitatie 

op d in de Artt. l en 2 genoemde spoorwegen 
voort te z~tten, behoudens schadeloosstelling door 

den Staat te betalen . De hiertoe in te stellen 
vorde 1ingen zullen worden besli st door drie, over

eenko stig Art. 4S, te benoemen scheidsmannen. 
Vo rts neemt de Staat van de Maatschappij over: 

1 °. de tijdens de naasting nog in haar bezit 

zijnde aaudeelen in de Nijmeegsche Spoorweg

maats happ ij en in de Hollandsche Stoomboot
m~ats happij , de laatste ten getale van ten hoogste 
tweeh nderd vijf en · veertig; 

2°. de zaken en rechten, voorzoover zij aan 

de aatschappij in eigendom behooren, welke 
verba d houden met of het gevolg zijn van over
eenko sten, door de Maatschappij vóór 1 Janu

ari 1 90 met derden gesloten ; 

3°. alle door de Maatschappij verkregen zaken, 
recht n en met derden gesloten overeenkomsten, 

waaromtrent met goedvinden der Maatschappij bij 

de wf t bepaald wordt, dat die bij naasting over
eenkoFstig: dit artikel door den Staat zullen over

genoïn worden; ook zonder goedkeuring der 
Maat chappij kan dergelijke bepaling gemaakt wor

den, its in dat geval de daartoe strekkende wet 

zij a gekondigd binnen één jaar nadat de Maat

schap ij de betrekkelijke zaken en rechten verkregen 
of ov reeukomsten gesloten heeft. 

De Staat is wegens al hetgeen hij ingevolge 

het ovenstaande verkrijgt, aan de Maatschappij 
verscliuldigd: 

a. I voor de spoorwegen, genoemd in Art 1 , 
snb > met al hetgeen daartoe behoort en niet 

krach ens de onderstaande bepalingen afzonuerlijk 

betaar wordt, eene som van / 39,374,765.28 

(neget en dertig millioen driehonderd vier en 
en z ventig duizend zevenhonderd viJf en zestig 
gulde , acht en twintig cent); 

b. voor werken tot wijziging, verbetering of 
nitbr iding van bestaande werken en voor nieuwe 
werk n betreffende de spoorwegen, genoemd in de 

Artt. 1 , sub I en 11, en 2, de bedragen, welke 
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door de Maatschappij daarvoor nà 1 Januari 1889 
zijn of zullen worden betaald; 

c. voor de door den Staat overgenomen wor
dende werken, bedoeld in Art. 20 , zesde zinsnede, 

de waarde, waarop die, behoudens het bepaalde 

in Art. 38 , in de bij de eerste zinsnede van 

, laatstgemeld artikel bedoelde balans zijn vastgesteld; 

d . voor het rollend materieel behuorende tot de 

in de Artt. 1 en 2 genoemde spoorwegen, den 
prijs waarvoor de locomotieven , de rijtnigen , de 

wagens, de onderdeelen daarvan en al hetgeen daar~ 

toe behoort, zijn aangeschaft, verminderd voor 

voorwerpen, welke vóór 1 Januari 1881 zijn aan

geschaft, met twaalf ten honderd en voor voor
werpen, welke nà dien dag en vóór 1 Januari 1889 
zijn aangeschaft, met één en een half ten hon

derd over elk jaar, dat op laatstgenoemden dag 
sedert de aanschaffing verstreken is , en voorts 

met één en een half ten honderd over elk vol 

jaar, hetwelk op het tijdstip van inbezitneming 

sedert 1 J >fnuari 1889 , of, zoo de voorwerpen 
later zijn aangeschaft, sedert de aanschaffing ver

streken is. 
De prijs, waarvoor het rollend materieel door den 

Staat wordt overgenomen , zal intusschen nimmer 
minder bedragen dan vijf en twintig ten honderd 

van den oorspronkelijken prijs van aanschaffing; 

e. voor de exploitatie-inrichtingen, waaronder 

verstaan worden alle in Art. 11, sub b tot en 

met g bedoelde voorwerpen, behoorende tot de 
in de Artt. 1 en 2 genoemde spoorn;egen, den 
prijs, waarvoor die voorwerpen zijn aangeschaft, 

verminderd voor voorwerpen welke vóór 1 Januari 

l 881 zijn aangeschaft, met twaalf ten honderd en 

voor voorwerpen, welke nà dien dag en vóór 1 J a

nuari 1889 zijn aangeschaft, met één en een 
half ten honderd over elk jaar , dat op laatstge

noemden dag sedert de aanschaffi ng verstreken is; 

/. voor magazijngoederen, brandstoffen en alle 

niet onder a, b, c, rl, en e begrepen zaken , be

hoorende tot de in de Artt. l en 2 genoemde 

I . spoorwegen, de prijzen, waarvoor die door de 

Maatschappij zijn aangeschaft; 
g. voor elk der tijdens de inbezitneming aan

wezige aandeelen in de Nijmeegsche Spoorweg

maatschappij , nominaal groot één honderd gulden, 
een bedrag van één honderd gulden en voor de 
aandeelen, nominaal groot vijfhonderd gulden , 
een bedrag van vijfhonderd gulden, en voorts 
voor elk der aandeelen in de H ollandsche Stoom
bootmaatschappij , nominaal groot één dnizend gul
den, een bedrag van één duizend gulden; 

k. voor de zaken en rechten , welke verband 

houden met of het gevolg zijn van overeenkomsten , 

door de Maatschappij vóór 1 Januari 1890 met 

derden gesloten : 

a . voor het rollend materieel, behoorende tot 

de spoor- en tramwegen en handelsinrich
tingen, waarvan de exploitatie het onderwerp 
van bedoelde overeenkomsten uitmaakt, den 

prijs, waarvoor de locomotieven, de rijtuigen, 

de wagens, de onderdeelen daarvan en al 

hetgeen daartoe behoort, zijn aangeschaft, 

verminderd met één en half ten honderd 

over elk vol jaar, hetwelk op het tijdstip 
van inbezitneming sedert 1 Januari 1889 , 
of zoo de voorwerpen later zijn aangeschaft, 
sedert rle aanschaffing verstrnken is. 

De hierboven sub d, laatste zinsnede, ver
vatte bepalin~ geldt ook voor dit materieel; 

~- voor de exploitatie-inrichtingen, waaronder 
verstaan worden alle in Art. 11, sub b tot 

en met g , bedoelde voorwerpen , en voor 
de materialen en ma~azijngoederen , behoo
rende tot de bedoelde 'spoor- en tramwegen 
en handelsinrichtingen , den prijs, waarvoor 

deze voorwerpeu zijn aangeschaft; 

"/ · voor de vorderingen, welke de Maatschappij 
ter zake van door haar gedane betalingen , 

ingevolge de bepalingen der bedoelde over

eenkomsten, tegen hen , met wie die over 
eenkomsten zijn gesloten, · kan doen gelden, 

de bedragen, welke door de Maatschappij 

zijn of zullen worden betaald. 

Bovendien zal de Staat aan de Maatschappij 

teru~betalen de uitgaven, door haar, ingevolge de 
bepalingen der bovenbedoelde overeenkomsten, ge

daan of nog te doen, voor op, •aan of in de spoor

en tramwegen en handelsinrichtingen uitgevoerde 

werken tot wijziging, verbetering of uitbreiding 

van bestaande werken en nieuwe werken, voor

zoover dergelijke uitgaven, ingevolge die overeen

komsten, door de Maatschappij niet kunnen terug
gevorderd worden van hen , met wie die overeen
komsten zijn gesloten; zoo die werken na afkondiging 
van de wet, houdende bekrachtiging van bepalingen 
dezer overeenkomst, zijn uitgevoerd, echter alléén 

dàn ., indien bij de betrekkelijke overeenkomsten 
aan de Maatschappij het recht is toegekend om, 
bij het einde daarvan, de geheele onderneming, 
ten behoeve waarvan zulke uitgaven gedaan zijn, 
over te nemen of wel indien de Slaat bevoegd is, 
zich , bij naasting of vervallenverklaring, ten op
zichte van de exploitatie der bedoelde spoor- en 
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tramwegen en handelsinrichtingen, in d plaats der den Rijksbetaalmeester te Amsterdam, binnen drie 

Maatschappij te stellen, alles behoudens het be- maa den na afkondiging van de wet, waarbij tot 
paalde in Art. 68; de l laasting besloten werd, dan _wel, indien de Staat 

•· voor de door de Maatschappij verkregen eers nà het verstrijken van dien termijn in het 
zaken, rechten en met derden gesloten overeen- bezi treedt, ·op den dag van de inbezitneming. 
komsten , waaromtrent bij de wet bepaald wordt, Bij de uitbetaling van den naastingsprijs, wordt 
dat zij bij naasting overeenkomstig dit artikel door doorj den Staat wegens rente bijbetaald: 
den Staat zullen overgenomen worden, het bedrag b~ naasting ingevolge Art. 35 of 36, zes ten 
van de door de Maatschappij daarvoor gedane hon1erd 's jaars over het op de aandeelen gestort 
betalingen en van de haar uit dien hoofde toe- en tet terugbetaald m!tatschappelijk kapitaal, ge• 
komende vorderingen; reke1d van den 3 1 sten December van het jaar, 

k. voor kosten vallende op het te gelde maken waar1ver de in Art. 38, eerste zinsnede, bedoelde 

van tijdens deze overeenkomst uitgegeven geld- balal.s is op12:emaakt, tot en met den dag van de 
leeningen, waarvan de opbrengst is besteed ten nitb~aling, behoudens verrekening van hetgeen de 
behoeve van zaken in dit artikel bedoeld, eene Maa schappij wegens nà den 3lsten December van 
som gelijkstaande aan het verschil tusschen het geno md jaar behaalde winst op rekening van of 
nominaal bedrag dier leeningen en de sommen, als ividend mocht uitgekeerd hebben; . 
welke, na aftrek van alle onkosten, in de kas bi~ naasting ingevolge ArL 39, vijf ten honderd 
der Maatschappij zijn gevloeid, verminderd met 's ja~rs over het geheele door den Staat verschul
zooveel zestigste gedeelten vaia dat verschil, als digd bedrag, gerekend van den dag, waarop 
het aantal jaren bedraagt, welke op het tijdstip de S aat zich in het bezit heeft gesteld tot en met 

van de inbezitneming sedert het aangaan van de den t ag van de uitbetaling, behoudens verrekening 
leeningen verstreken zijn; van de loopende rente op die leeningen, welke 

l . eene premie van een half ten honder,l over de Si aat ingevolge het bepaalde in Art. 39, laatste 
het op de aandeelen gestort en niet terugbetaald zins~ede, voor zijne rekening neemt. 
maatschappelijk kapitaal, voor ieder jaar of ge- 4 . Bij vervallenverklaring van de rechten der 
dèelte van een jaar dat het tijdstip, waarop de Maa schappij betreffende de exploitatie van de 
Staat in het bezit treedt, voorafgaat aan 31 Decem- de i de Artt. 1 en 2 genoemde spoorwegen inge
ber 1915; zullende deze premie intusschen in geen volg het bepaalde in Art. 27, zal de eigendom 
geval over een grooter kapitaal dan van twee en van al hetgeen in Art. 39 is omschreven aan 
twintig millioen vijfhonderd duizend gulden bere- den taat overgaan, tegen betaling van den volgens 
kend worden en niet meer dan tien ten honderd dat rtikel te berekenen prijs, met eene korting 
over dat kapitaal bedragen. van wintig ten honderd ten aanzien van hetgeen 

Het door den Staat ingevolge al het boven- in d! eerste zinsnede van dat artikel is omschreven. 
staande verschuldigde zal worden verminderd met Bij 1ie berekening blijft het bepaalde in Art. 39 , 
het bedrag der hypothecaire inschrijvingen, welke snb f, buiten aanmerking. 

door de Maatschappij op de in Art. 1, snb I, 4i. Bij opzegging van deze overeenkomst door 
en Art. 2, vierde zinsnede, bedoelde onroerende de aatsr.happij, ingevolge het bepaalde in Art. 29, 
goederen mochten gevestigd zijn en welke alsdan verbluft aan den Staat de bevoegdheid om tusschen 
door den Staat zullen moeten afgelost worden. de rie in de Artt. H5, 36 en 1:l9 omschreven 

De Staat is bevoegd, het door hem verschul- wijzen van naasting eene keuze te doen en wordt 
digde te zijner keus te kwijten, hetzij door betaling, de sbb c van de Artt. 35 en 36 en sub l van 
hetzij door over te nemen de verplichtingen, welke Art.i 39 bedoelde premie aan de Maatschappij 
op de Maatschappij rusten tot betaling van rente niet itgekeerd. 
en aflossing van nog in omloop zijnde geldleeningen, 4 . Voorzoover dit niet reeds is geschied, wor
en door in geld bij te betalen hetgeen ingevolge den van de in Art. 1 , sub I en IJ, genoemde 
het bovenstaande verschuldigd is, verminderd met spoor

1

wegen en van de niet daaraan gelegen, aan 
het nog uitstaand nominaal bedrag der overgenomen de ~ aatschappij behoorende onroerende goederen, 
geldleeningen. bedo d in Art. 2, vierde zinsnede, uitgewerkte 

40. De overeenkomstig de vorige artikelen bij state vervaardigd , waarin de toestand van die 
naasting verschuldigde geldelijke bedragen worden wege en onroerende goederen bij het in werking 
door den Staat betaalbaar gesteld ten kantore van trede van deze overeenkomst wordt omschreven. 
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De staten worden door de Maatschappij in 

overleg met den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nij verheid opgemaakt en bijgehouden en door 

of namens beide partijen gewaarmerkt. 
Van de in art. 2 bedoelde spoorwegen, zoo

mede van alle andere sp~orwegen, welke de Maat
schappij exploiteert , worden gelijke staten ver
vaardigd, waarin de toestand van die wegen wordt 

omschreven op het tijdstip, waarop de Maatschappij 

die in exploitatie neemt. 
Ook deze staten worden door de Maatschappij 

bijgehouden. 
44. Ten aanzien van de in de Artt. 1, sub I 

en II , en 2 genoemde spoorwegen zendt de Maat

schappij v66r 1 Mei van elk jaar aan den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

eene specifieke opgave van de kosten der werken tot 
wijziging, verbetering of uitbreiding van bestaande 
werken en der nieuwe werken, - met uitzonde

ring van de kosten der werken bedoeld in Art. 20, 

zesde eu zevende zinsneden , - welke in het 
voorgaande jaar gemaakt zijn, zoomede van de 
bedragen , welke werken, die, door welke oorzaak 
ook, vervallen of te niet zijn gegaan, hetzij zij 
al dan niet door andere vervangen zijn, bij verkoop 
hebben opgebracht of waarvoor zulke werken onder 
goedkeuring van den Minister door de Maatschappij 

zijn overgenomen. 
Na verificatie van die opgaven wordt de som , 

welke de Maatschappij nà 1 Januari 1889 voo r 

de in Art. 39, sub b, bedoelde werken betaald 
heeft , met bovenbedoelde kosten vermeerderd en 

met bovengemelde bedragen verminderd en de ver
kregen uitkomst , - alsdan aangevende de som, 

welke de Staat wegens de bierbedoelde uitgaven 
tot en met 31 December van het voorgaand jaar, 
ingeval van naasting overeenkomstig Art. 39, inge
volge sub lJ van dat artikel verschuldigd is, -
jaarlijks bij proces-verbaal vastgesteld. 

Bij de inzendinis van bovenbedoelde opgaven 
woruen door de Maatschappij aan den Minister 

voornoemd, de bedragen opgegeven , waarmede de 
in Art. 83, sub 2°., derde en vierde zinsneden, 

genoemde sommen zullen vermeerderen of ver

minderen. 
a verificatie van deze opgaven worden de som 

men, welke de Staat ingeval van naasting over
eenkomstig Art. 39 , ingevolge sub 1,,: "/ en laatste 

zinsnede, van dat artikel verschuldigd is , jaarlijks 
bij proces-verbaal vastgesteld. 

45. Al de in Art. 11, sub a tot en met g, 
vermelde en tot de in de Artt. 1 en 2 genoemde 

spoorwegen behoorende voorwerpen worden, met 

den prijs van aanschaffing, in registers ingeschreven, 

welke, van Regeeringswege gewaarmerkt, voort

durend bijgehouden worden. 
Van de exploitatie-inrichtingen , waaronder ver

staan worden alle in Art. 11, sub b tot en met g, 
vermelde voorwerpen, welke vóór 1 Januari 1889 

zijn aangeschaft, wordt de prijs van aanschaflinis 

geacht te zijn het daarvoor oorspronkelijk besteed 
bedrag, na aftrek van de verminderingen, bedoeld 

bij Art. 39 , sub e. 
Van voorwerpen, welke van aard of bestem

ming veranderen, wordt de prijs van aanschaflinf( 
vervangen door dien, welke moet worden toege

kend aan voorwerpen van gelijken aard als die, 

welke door de verandering verkregen zijn. 
Telken jare worden de voorwerpen, welke 

onbruikbaar zijn geworden, uit de registers afge

voerd. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid kan, onverminderd de bepalinl(en van 

de Artt. 13, 14 en 15 der wet van 9 April 1875 
(Staatsbl,ad, n°. 67), vorderen, dat omtrent de bruik
baarheid van voorwerpen uitspraak worde gedaan 

door drie, overeenkomstig Art. 48 , te benoemen 

scheidsmannen. 
Te gelijker tijd met de opgaven, bedoeld in 

Art. 44, zendt de Maatschappij aan den Minister 
van Waterstaat, H andel en Nijverheid jaarlijks 

opgaaf van de wijzigingen, welke de registers in 
het afgeloopen jaar hebben ondergaan. 

Naar aanleiding van deze opgaaf worden de 

eindcijfers van de aanscbaffingsprijzen en van de 
in Art. 39, sub à, bedoelde verminderingen voo r 
de verschillende rubrieken van voorwerpen jaar

lijks vastgesteld. 
De bepalingen van dit artikel zijn, met uitzon

dering van de tweede zinsnede, mede van toe
passing op het in Art. 39, sub 1,, , genoemd 
rollend materieel en de aldaar vermelde exploitatie

inrichtingen. 
46. De Maatschappij is bevoegd, een door haar 

te bepalen gedeelte van de onLvangsten te storten 
in een reservefonds en in de verdere fondsen, 

welke zij in het belang van het beheer van hare 

zaken gewenscht acht. 
Deze fondsen ,'.,orden, ook indien zij afzonderlijk 

belegd en beheerd worden , in de jaarlijkscbe 

balansen der Maatschappij verantwoord. 
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HOOF D S T U K VII. 

Bepalingen van verschillenden aard. 

4 7. Alle bij de wet vastgestelde of nader vast 
te stellen bepalingen betreffende het gebruik van 

en den dienst op spoor- en tramwegen zijn, voor
zooveel zij niet in strijd zijn met deze overeenkomst, 

op de door de Maatschappij uitgeoefende spoor

en tramwegdiensten toepasselijk. 

Waar in deze overeenkomst eene wettelijke be

paling is aangehaald, worden daaronder mede ver
staan de wettelijke bepalingen, waardoor de aan

gehaalde zullen vervangen worden . 
48. In de gevallen, waarin volgens de bepalingen 

dezer overeenkomst eene uitspraak door scheids
mannen moet geschieden, worden die scheidsmannen 

,!oor partijen in gemeen overleg benoemd. Leidt 

dit overleg niet tot overeenstemming binnen veertien 
dagen , nadat de meest gereede partij hare weder

partij heeft gesommeerd, dan zullen de scheids
mannen op het verzoek van de meest gereede 

partij door den Hoogen Raad benoemd worden. 

Indien de gesommeerde binnen vermelden termijn 
aan hare wederpartij bij exploot doet aanzeggen , 
dat zij betwist, dat een der gevallen, waarin 

uitspraak door scheidsmannen moet geschieden, 

aanwezig is, dan kan de bedoelde meest gereede 
partij de benoeming van de scheidsmannen slechts 

bij gewone dagvaarding vorderen. Is zoodanige 

aanzegging ach-terwege gebleven, dan kan na ver

loop van boven vermelden termijn de meest gereede 

1iartij de benoeming verzoeken bij eenvoudig ver

zoekschrift, dat uiterlijk den volgenden dag aan 
de wederpartij moet beteekend worden, zullende 

de akte van beteekening aan den Hoogen Raad 
moeten worden overgelegd. Partijen zijn bevoegd, 

de namen van personen, die naar hare meening 

voor eene benoeming in aanmerking komen, mede 

te deel en aan den Hoogen Raad, die daarop acht 
slaat, voorzooveel hij zal vermeenen te behooren, 

indien uit eene overgelegde akte van beteekening 
blijkt, dat ue door een der partijen opgegeven 
namen aan de wederpartij zijn beteekend. 

De uitspraak van scheidsmannen is niet vat
baar voor hooger beroep. De wtjze, waarop par
tijen hare belangen kunnen voordragen, wordt door 
ile scheidsmannen vastgesteld. 

49. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is bevoegd , de Maatschappij gehoord, 
vergunning te verleenen aan een ieder, om op 
zijne kosten langs de spoorwegen en in de na-

90. 

bijhetd van de stations magazijnen op te richten 

of aanlegplaatsen te maken, deze van werktuigen, 

kran In en toestellen voor heï laden en lossen van 
de wagens te rnorzien, en door sporen met den 
spoo weg te verbinden. 

Daarvoor zijn aan de Maatschappij geen ver 
goedi gen verschuldigd, dan van de kosten, welke 

door haar gemaakt worden ·om de aansluiting tot 

stand te brengen. 
He~ oprichten of maken van bedoelde magazijnen 

en aJn legplaatsen geschiedt onder de verplichting 

om e'n of meer zijsporen te leggen, opdat de te 

laden of te lossen wagens het vrije verkeer over 

den poorweg niet belemmeren, en om de door 
genoemden Minister iu he_t belang van de veilig

heid \voor te schrijven maatregelen in acht te 
neme . 

De Maatschappij is verplicht, de wagens, be

stemd voor den dienst van de bovenvermelde 
magazµnen en aanlegplaatsen en bij de aansluiting 

stnandf, met cle !(emengde of goederentreinen mede 

te neren en insgelijks de voor die inrichtingen 

beste1e wagens aldaar van de treinen af te haken. 
Zij za toelaten, dat de wagens van hare terreinen, 

onder nar toezicht, naar de bedoelde magazijnen 

en naiegplaatsen vervoerd worden. 
50. Het gemeenschappelijk gebruik van de in 

Art. , sub III, genoemde spoorwegen, alsmede 
van d stations of halten, gelegen op plaatsen , 

waar ie wegen aan andere spoorwegen, welke 

door e na te noemen spoorwegmaatschappij ge

exploit erd worden, aansluiten of die kruisen , 
wordt door de Maatschappij in overleg met de 

Maatsc appij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
geregel ; deze regeling wordt door de Maatschappij 

goedkeuring van den Minister van Water

staat, andel en Nijverheid onderworpen. Indien 
niet v6 r het tot stand komen van deze overeen

komst eene regeling als de bierbedoelde mocht 

getroffe en door den Minister goedgekeurd zijn, 

worden de bepalingen voor het gemeenschappelijk 
gebruik van de hierbedoelde spoorn'egen en stations, 
onverm nderd het bepaalde in Art. 5, laatste 

zinsned , der wet van 9 April .1875 (Staatsblad 
n•. 67) door den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijv rheid, de Maatschappijen gehoord, vast

gesteld. 
51. e Maatschappij verbindt zich, op de door 

den Mi ister van Oorlog aan te wijzen stations, 
mits ald ar depots voor locomotieven ziju gevestigd, 
eene ho veelheid steenkolen in voorraad te houden, 
in het creheel niet minder bedragende dan hetgeen 
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voor den dienst op al de door haar op N e<jer
landsch grondgebied geëxploiteerde spoorwegen ge
durende ~eu tijd vak van ten minste twee maanden 

gevorderd wordt. 

52. De Maatschappij is bevoegd, hare telegraaf 

langs de door haar geëxploiteerde spoorwegen, 
met inachtneming van de daaromtrent bestaande 

wettelijke voorschriften , ook ten dienste van het 

publiek te gebruiken. 
Het gemeenschappelijk gebruik van de Rijks

telegraafpalen en de bewaking, het voorloopig her

stellen en het onderhoud van de Rijkstelegraaf

lijnen maken het onderwerp uit van eene regeling 

tusschen de Maatschappij en den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid , met dien ver

stande dat de Maatschappij zich verplicht, de be

waking van de Rijkstelegraatlijnen en het vervoer 
van materialen voor den aanleg en het onder

houd van de Rijkstelegraaf- en Rijkstelefoonlijnen 
langs den spoorweg kosteloos te doen verrichten. 

Zij ii;eeft aan de ambtenaren der Rijkstelegraaf 

onmiddellijk kennis van de voorgekomen onge

vallen ea doet zoo spoedig mogelijk mededeeliag 

van de oorzaken dier ongevallen. 
53 . Onverminderd de bepalingen van Art . 48 

der wet van 9 April 1875 (Staatsbtad n•. 67), 

zal de Maatschappij overeenkomstig aanwijzing van 

deu Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

op de door haar geëxploiteerde spoorwegen, voor 
rekening van den Staat, maa.r zonder schadeloos
stelling: 

a. de gebouwen , noodig voor de inrichting van 

eene telegrafische of telefonische verbinding, doen 
oprichten; 

b. de palen en toestellen doen plaatsen voor de 

uitwisseling van brievenzakken zonder stilstand 

vau den trein ; 
c. aan de stations of laags den spoorweg gesloten 

brieve1_1bussen doen opstellen. 

Bovendien rust op de Maatschappij de verplich
ting om kosteloos de lokaliteiten, op het perron 

uitkomende, beschikbaar te stellen en te onder

bonden, welke voor den dienst van de brieven- of 
pakketpost mochten noodig zijn, voorzoo,·er die 

lokaliteiten, ter beoordeeling van den Raad van 
Toezicht op de Spoorwegdiensten, de Maatschappij 
gehoord, voor de exploitatie kunnen gemist worden, 

54. De Maatschappij moet op hare kosten de 
rijtuigen en wagens leveren, noodig voor het ver
voer , over de door haar op Nederlandsch grond
gebied geëxploiteerde spoorwegen , van de brieven
malen en van de ambtenaren met den dienst ia 

die rijtuigen en wagens belast; zij kan voor dat 

vervoer afgescheiden gedeelten van de gewone 

spoorwegrijtuigen aanwijzen, mits die, naar het 
oordeel van den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nij verheid daartoe voldoende zijn . 

De post-rijtuigen en wagens of de voor den 

postdienst bestemde gedeelten van de spoorweg

rij tuigen moeten op kosten der Maatschappij, 

volgens de opgaven, haar daartoe vanwege den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

gedaan, ingericht, onderhouden en zoo noodig 
vernieuwd worden. 

De stations der door de Maatschappij geëxploi

teerde spoorwegen, waar reserve-materieel voor 

de uitvoering van den postdienst. is te plaatsen, 

worden in overleg met de Maatschappij door den 
Minister voornoemd bepaald. 

55 . De Maatschappij is uiet ontvankelijk, om 
welke reden ook, zich op overmacht te beroepen, 
tenzij zij binnen driemaal vier en twintig uren na 

de gebeurtenissen of omstandigheden, waaruit de 

overmacht ontstaat, daarvan aan den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid heeft kennis 

gegeven en binnen dertig dagen heeft aangetoond, 
welken invloed die gebeurtenissen of omstandig

heden hebben uitgeoefend. 

Gelijke regel geldt bij daden, welke de Maat
schappij aan Rijksbeambten meent te kunnen wijten. 

Zij zal er geen beklag op mogen gronden, ten 

wam zij binnen driemaal vier en twintig uren het 
bestaan en binnen dertig dagen den invloed daar
van heeft doen kennen. 

In geen geval zal zij eenige vordering op mon
delinge lastgeving mogen gronden. 

56 . De Maatschappij wordt beschouwd in de 

volbrenging van hare verplichtingen in gebreke 
te zijn gebleven, door het eenvoudig verstrijken 

van de verschillende daartoe gestelde termijnen en 

zonder dat het noodig zij daarvan door eenige 

akte te doen blijken, mits de vertraging niet door 

daden rnn Rijksbeambten zij veroorzaakt. 
5 7. De grondbelasting , waterschaps-, polder

en dijklasten en alle dergelijken , welke in den 

regel op den eigenaar van onroerende goederen 
rusten, blijven, voorzooveel zij de Staatsspoorwegen 
betreffen, ten laste van den Staat. 

58. Tijdens den geheelen duur van deze over
eenkomst kau elke aijnleg van wegen, kanalen , 
waterleidingen, bruggen, duikers of andere werken, 
welke de spoorwegen met al hetgeen daaronder 
volgens Art. 2 , derde zinsnede, te verstaan is , 

doorsnijden of daarmedè in aanraking komen, zoo-
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mede wijziging van dergelijke reeds bestaande 

werken, van Rijkswege 'of, krachtens vergunning 

van den Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid, door anderen gemaakt worden, zonder 
dat de Maatschappij dit mag beletten of nit dien 
hoofde, behoudens het hierna bepaalde, eenige 
andere schadeloosstelling mag vorderen, dan wegens 
meerdere kosten van onderhoud en van bewaking. 

Alleen ingeval dergelijke werken in den spoor

weg eene sterkere helling teweegbrengen dan van 
l op 225, zal schadeloosstelling wegens de meer

dere kosten van trekkracht, welke daarvan het 
gevolg zijn, door de Maatschappij kunnen gevor• 

derd worden. 
Deze bepalingen maken geen inbreuk op het 

recht der Maatschappij om te vorderen , dat alle 
kosten van tijdelijke werken, van werken tot 
aansluiting, van meerdere bewaking gedurende de 

uitvoering van de in de eerste zinsnede bedoelde 
werken en van al hetgeen in den ruimsten zin 

des woords, ten gevolge van de toepassing van 
het bij de eerste zinsnede bepaalde, noodig zal 
blijken om eene behoorlijke exploitatie van den 

spoorweg te verzekeren, zoowel tijdens als nà den 

aanleg van de in de eerste zinsnede bedoelde 
werken, door hem , voor wiens rekening die aanleg 

geschiedt , bekostigd worden. 
59. De Maatschappij kan geen aanspraak maken 

op vergoeding van schade of van winstderving, 
die een gevolg is van maatregelen, welke ter uit
voering van eene wet van Staatswege genomen 

worden. 
60. De onderlinge afstanden van de stations 

worden gemeten langs de as van den spoorweg, 

tusschen het midden van de hoofdgebouwen op 
die stations. Het beginpunt van eiken spoorweg 
is het snijpunt van de verlengde as van den 

spoorweg en de grenslijn van het terrein. Bij 

gedeelten, welke aan de grenzen of aan andere 
spoorwegen aansluiten, wordt gerekend tot aan 
het punt van grensscheiding of van aansluiting. 

61. De zetel der Maatschappij blijft in Neder
land gevestigd. 

De directeuren en de beambten van de Maat
schappij, laatstgenoemden voorzoover zij op Neder• 
landsch grondgebied en niet reeds bij het in werking 
treden van deze overeenkomst ,verkzaam zijn, 
moeten zijn ederlanders. Met machtiging van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid kan van dezen regel worden afgeweken. 

lle persoon of de personen, aan wie het on• 
middellijk beheer over het onderhoud der exploi-

tatie wordt opgedragen, aanvaarden hunne be

trekk ng niet , voordat hunne benoeming door den 

Mini ter is goedgekeurd. 

62 De door den Koning benoemde of te be

noemen Rijkscommissaris en adjunct-Rijkscommis• 
saris ebben het recht , de vergaderingen van aan

deelhl uders en van commissarissen der Maatschappij 
bij t wonen en daarin eene raadgevende stem 
uit te brengen. Daartoe wordt hun, gelijktijdig met 

commissarissen der Maatschappij, van alle zoo ge
wone Is buitengewone vergaderingen kennis gegeven. 

De Maatschappij is gehouden, hun de inlich

tingeu, welke zij vragen, te verstrekken en in
zage f verleenen van hare boeken. 

Door de Maatschappij wordt de noodige loka • 
liteit ip het gebouw van het hoofdbestuur van de 

exploitlatie, gemeubeld, verlicht en verwarmd, te 

hunne I beschikking gesteld. 

Zij genieten kosteloos vervoer over de in de 
Artt. en 2 genoemde spoorwegen. 

63. Ingeval van naasting of van vervallenver
klarin , zal de Staat de belangen behartigen van 
het p tsoneel, dat alsdan op de door de Maat

schapptj geëxploiteerde spoorwegen aan den dienst 

van d, lijnen en van de bureelen verbonden is, 
in die voege dat, hetzij de exploitatie aan den 

Staat f aan eene andere onderneming overga, 
de bea bten, met behoud van de bezoldiging, 
welke ij genieten ten tijde van de in Art. 26 

bedoeld mededeeling, in hunne betrekking ge• 
handha I fd blijven, en daaruit niet vóór hun 65ste 

jaar an ers dan om geldige redenen, als daar zijn 

onbekwaamheid, dienstweigering, grove nalatig
heid, ziekten of lichaamsgebreken welke hen voor 
de ver ere uitoefening van hun dienst ongeschikt 

maken, tegen hun wil kunnen ontslagen worden. 

Ook z Jen hunne aanspraken op bevordering en 
onderste ning, welke zij wegens hun dienst bij 
de Maa schap pij kunnen doen gelden , geëerbiedigd 

worden. 
64. e Maatschappij doet maandelijks in de 

Staatscoiirant opgave van de totale opbrengst der 
exploitat e per maand en van de opbrengst der 
exploitat'e per dag en per kilometer, we11:ens het 
vervoer van reizigers en van goederen over de 
afgeloopen maand en over het verstreken gedeelte 
des jaar1, met bijvoeging van de opbrengst te 

zelf~er_ lke over de gelijke tijdvakken van het 
vong Jaa . 

De m ellen voor die opgaven worden door den 

Minister \ van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
vastgestela. 
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65. Het op de aan.leelen gestort maatschappe

lijk kapitaal bedraagt niet meer dan twee en twintig 
millioen vijfhonderd duizend gulden. 

Ue Maatschappij mag, tijdelijke geld leen in gen 

voor ten hoogste één jaar uitgezonderd, geen geld
leeningen sluiten dan bij openbare inschrijving. 

Voor het aangaan van leeningen buiten openbare 

inschrijving of waarbij aan sommigen een recht 
van voorkeur op de uit te geven schuldbekente

nissen wordt toegekend, behoeft zij de vergunning 
van den Minister van Financiën. 

l)e Maatschappij is voorts verplicht, bij de 
door haar uit te geven leeningen te bedingen, dat 
de Staat bevoegd is zich bij naasting of ver

vallenverklaring in hare plaats te stellen. Ook 

zal zij zich de bevoegdheid voorbehouden om die 
leeningen te allen tijde af te lossen, terwijl zij 
verplicht is van die bevoegdheid gebruik te maken, 
indien rle Staat dit verlangt en door het ter leen 

verstrekken van gelden op voorwaarden , welke 
voor de Maatschappij geldelijk voordeeliger zijn 
dan die, waaronder de leeningen zijn uitgegeven, 

de Maatschappij in staat stelt de te haren laste 

nog in omloop zijnde geldleeningen geheel of ten 

deele af te lossen. 
66. De statuten der Maatschappij worden bin

nen vier maanden nu afkondiging van de wet, hou

dende bekrachtiging van bepalingen dezer overeen

komst, met de laatste in overeenstemming ge

bracht. Vó6r de vaststelling worden zij, evenals 

alle later daarin te maken wijzigingen, aau de 
goedkeuring van de Ministers van Waterstaat, 
Handel en Nij verheid en van Financiën onderworpen, 

tot zekerheid dat daarin niets voorkomt wat met 
de bepalingen dezer overeenkomst in strijd is. 

67. Bij afkondiging van de wet, waarbij deze 

overeenkomst voorzooveel noodig wordt bekrachtigd, 

vervallen: 
1 °. de overeenkomst van ll J uni/1 Juli 188 l, 

voorzooveel noodig bekrachtigd bij de wet van 

19 December 1882 (Staatsblad n°. 241 ), met de 
wijzigingen daarin gemaakt door de overeenkomsten 
van 12/ 17 J nli 1888; bekrachtigd bij de wetten 
van 16 December 1888 (Staatsblad n°. ~05 en 

no. 206); 
2°. de overeenkomst rnn 4/14 Mei 1867 , rege

lende de voorwaarden voor het inrichten en het 
gebruik voor gemeenschappelijken dienst van het 
station te Uitgeest; 

3°. de overeenkomst van 19/2ö October 186\l , 

regelende de aan~luiting van den Hollandschen IJ ze

ren Spoorweg met den Staatsspoorweg bij Amsterdam 
1890. 

en de voorwaarden tot gebruik voor gemeenschappe• 

lijken dienst van de Staatsspoorwegwerken aldaar ; 

4°. de overeenkomst van 11 April 1870, rege
lende de aansluiting van den Oosterspoorweg aan 

den Staatsspoorweg bij Amsterdam en de voor• 

waarden tot gebruik voor gemeenschappelijken dienst 
van de Staatsspoorwegwerken aldaar; 

5°. de overeenkom~t van 26 Januari 1886 be
treffende de tijdelijke exploitatie van den spoorweg 

van Amersfoort naar Kesteren. 

Niettemin zulleu het station van den Noord

hollandschen Staatsspoorweg te Uitgeest en de 
stations en baan van dien spoorweg te Amsterdam, 

de laatsten voorzoover zij beoosten het punt van 
aansluiting van den Hollandschen IJzeren Spoor
weg aan genoemden Staatsspoorweg bij den Spaarn
dammer Zeedijk gelegen zijn, blijven ingericht en 
gebruikt tot gemeenscbappelijkeu dienst voor het 

vervoer van personen en goederen over den be
doelden Staatsspoorweg en den spoorweg van Haar

lem naar Uitgeest , respectievelijk de spoorwegen 
van Amsterdam naar Rotterdam en van Amsterdam 
naar Zutphen, met zijtak van Hilversum naar 

Utrecht. 
68. Alle wijzigingen, welke in de in Art. 39, 

sub 2°, bedoelde overeenkomsten zullen gemaakt 

worden, behoeven de goedkeuring van de Ministers 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 
Financiën. 

Alle uitgaven, nà afkondiging van de wet, hou

dende bekrachtiging vau bepalingen dezer over

eenkomst, door de Maatschappij te doen krach

tens de bedoelde overeenkomsten, voorzoover die, 
volgens de bepalingen dier overeenkomsten , niet 

uit de jaarlijksche winsten gekweten worden, maar 
eene vordering ten laste van hen; met wie die 

overeenkomsten ge,loten zijn, uitmaken, zoo mede 
alle uitgaven voor werken, als bedoeld in Art. 39, 

sub k, laatste zin8nede, worden door de Maat
schappij onderworpen aan de goedkeuring van den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

Indien de Minister , in afwij_king van het ge

voelen der Maatschappij , van oordeel is, dat de 
laatste tot het doen van zulke uitgaven niet ver 

plicht is, of dat tot die uitgaven in de gevallen , 
waarin zoodanige verplicbtiug niet aanwezig is , 

geen voldoende aanleiding bestaat, zal de beslis
sing worden ingeroepen van drie, overeenkomstig 
Art . 48 , te benoemen scheidsmannen, die daar, 
waar het de vraag geldt , of voor de uitvoering 
van werken voldoende aanleiding bestaat, de be

palingen van Art. 20 zullen moeten in acht nemen. 

14 
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De bepaling van Art. 20, laatste zinsnede, is 
ten deze van toepassing. 

69. Deze overeenkomst wordt gesloten onder de 

voorwaarde dat zij , zoomede alle uit haar voort

vloeiende akten gratis zullen worden geregistreerd. 

70. Deze overeenkomst wordt geacht in werking 
te zijn getreden op den !sten Januari 1889, met uit
zondering van de in sommige artikelen voorko

mende bepalingen, welke op het daarb\j genoemde 

tijdstip in werking zullen treden . Zij vervalt, 
indien de wet, waarbij zij voorzooveel noodig wordt 

bekrachtigd, niet is afgekondigd vóór 1 Mei 1890. 

Overgangsbepalingen. 

71 . De Maatschappij verbindt zich, nadat de 

betrekkelijke wet tot verklaring van het openbaar 

nut zal zijn uitgevaardigd, tot den aanleg van 
een spoorweg ter verbinding van het gemeen

schappelijk station van den Staatsspoorweg en den 

Hollandschen IJzeren Spoorweg aan de Delftsche 

Poort te Rotterdam met het station van den 

spoorweg van Utrecht naar Rotterdam te Rotter
dam, met afbuigingen in de richting naar Schie

dam en naar Capelle. 

De kosten van aanleg worden gedragen door 

de Maatschap]lij , behoudens eene tegemoetkoming 

daarin, door den Staat aan de Maatschappij te 

betalen; ten bedrage van f 1,200,000.- (één 
millioen tweehonderd duizend gulden). 

De plannen en ontwerpen voor dezen spoorweg 

behoeven de goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

De spoorweg moet voltooid en in exploitatie 

gebracht zijn binnen drie jaren na den dag, 
waarop bovenbedoelde wet is uitgevaardigd of, 

zoo veel later ·als de in Art. 72, sub d, bedoelde 

Staatsspoorweg over zijne geheele lengte in exploi
tatie zal zijn . 

De spoorweg wordt na voltooiing beschouwd 
deel uit te maken van den in Art. 1, sub I, 

i::enoemden spoorweg van Amsterdam naar Rotter
dam, zoodat de kosten van aanleg, verminderd 
met eene som van f 1,200,000,- (één millioen 
tweehonderd duizend gulden), zullen worden ge
voegd bij de som, welke door den Staat bij 

naasting overeenkomstig het bepaalde in Art. 39, 
ingevolge sub b van dat artikel, zal worden be
taald, en alle overige bepalingen dezer overeen
komst eveneens op dezen spoorweg toepasselijk 
zullen zijn. 

De Maatschappij verplicht zich , het medege
bruik van bedoelden spoorweg aan de Maatschappij 

tot E ploitatie .van Staat3spoorwegen te verleenen. 
Ten a1 nzien iervan geldt Art. 50. 

De helft der in de tweede zinsnede bedoelde 

tegem etkoming wordt aan de Maatschappij be

taald zoodra de in de eerste zinsnede bedoelde 

wet i uitgevaardigd, de wederhelft zoodra de 

weg v ltooid is. 
72. Van de in Art. 1, sub II eu III, genoemde 

spoon egen en de daartoe behoorende werken zijn 

nog n~t en zullen door den Staat op zijne kosten 
warde voltooid : , 

a. et goederenstation van den Noordholland

scben Staatsspoorweg in de Stads-Rietlanden te 

Amste dam; 
b. pet station van den Staatsspoorweg van 

àmersfoort naar Nijmegen te Amersfoort; 
c. et hoofdgebouw op het station Nijmei::en; 
d. e Staatsspoorweg van Schiedam naar den 

Hoek an Holland. 

Ten aanzien van bovengenoemde werken gelden 
de be alingen van Art. 7, die der laatste zin 

snede nochtans slechts voorzoover de ontwerpen 

niet r eds bij het in werking treden van deze 

overeenkomst zijn vastgesteld. 

Ook is voor rekening van den Staat de ver

nienwi g van de westelijke viaduct te Amsterdam. 

Indi n de Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijver eid het mocht verlangen, is de Maat

schapp · verplicht, bovenbedoelde werken voor reke

ning v n den Staat aan te leggen en te voltooien 

op de wijze en tegen berekening van kosten, als 

in A.rt 10 is bepaald. 

Zool ng de Staatsspoorweg van Schiedam naar 

den I- oek vau Holland niet in zijn geheel voor 

het ve voer is geopend, wordt de in Art. 31, 
sub 1 , genoemde uitkeering met f 20,000.
(twinti duizend gulden) verminderd. Ingeval de 
weg o er een gedeelte wordt geëxploiteerd, zal 
van d ze som worden afgetrokken het bedrag, 

vcrkre en door de som van f 800.- (achthonderd 

gulden) te vermenigvuldigen met het aantal ge

exploit~rde kilometers. 
Het niet voltooid zij n van de overige hierboven 

genoem e werken levert geen grond op tot ver
minder ng van bedoelde uitkeering. 

73. De Maatschappij verbindt zich de Maat

schappi! tot Exploitatie van Staatsspoorwc~en als 
rechtve krijgende vau de Nederlandsche Rhijn
spoorw g-Maatschappij te beschouwen ten aanzien 
van allb tusschen haar en de Nederlandsche Rliijn
spoorw g-Maatschappij gesloten overeenkomsten en 

van cl I tusschen den Staat en de Maatschappij 
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ten behoeve van de Neilerlandsche Rhijuspoorweg

Maatschappij gesloten overeenkomst tot het op 

de Staatsspoorwegwerken te Amsterdam toelaten 

van den dienst der laatstgenoemde maatschappij 
dd. 20 April/ 13 Mei 1880. 

74. Indien de Spoorwei(maatschappij Almelo

Salzbergen mocht weigeren in de tusschen haar en 

de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor

wegen gesloten overeenkomst betreffende de exploi
tatie van haren spoorweg dd. !1./ 11 Juni 1864, 

de Maatschappij aan de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen te substitueeren en de 

overeenkomst, waarbij tusschen beide laatstgenoemde 

maatschappijen het gemeenschappelijk gebruik van 

den spoorweg van Almelo naar Salzbergen zal worden 

geregeld, goed te keuren, of wel indien de Maat

schappij mocl1t ophouden den spoorweg van Apel
doorn naar Almelo te exploiteeren, zal de Maat
schappij , in afwijking van het bepaalde in Art. 1 
worden belast met de exploitatie van den door den 

Staat aangelegdeu spoorweg van ZutphP.n langs 

Hengelo en Enschedé naar de Duitsche grens , 

waarvan alsdan aan de Maatschappij tot Exploi

to.tie van Staatsspoorwegen het medegebruik zal 

worden toegekend, overeeukomstig de in Art. 50 

bedoelde regeling. De door de Maatschappij aan 
den Staat ingevolge Art. 31, sub 1°. , te betalen 

nitkeeriug zal, doet zich dit geval voor, vermeerderd 

worden met f 86,Ó00.- (zes en tachtig duizend 
gulden). 

75 . De Staat verbindt zich te zorgen, dat het 
stoombootveer tusschen Enkhuizen en Stavoren in 

stand gehouden en op even goede wijze, als bij 
het aangaan van deze overeenkomst bedongen is, 
bediend en geëxploiteerd wordt. 

Indien de tegenwoordige tusschen den Staat en 

den heer CoRNELlS BosMAN te Alkmaar betreffende 

de exploitatie van dat stoombootveer gesloten over

eenkomst eindigt, zal de Maatschappij bevoegd 
zijn, de bediening en exploitatie van gezegd stoom
bootveer op zicb. te nemen, op gelijke voor

waarden als waaronder die thans aan den heer 
BOSMAN voornoemd zij Il opgedragen' maar met 

de verplichting om de havens te Enkhuizen en 
te Stavoren te onderhouden op den voet als in 

Art. 9 van deze overeenkomst bepaald is. Ter 
verrekening van het bij die voorwaarden bedongen 
subsidie wordt in dat geval de ingevolge Art. 31, 

sub 1 °, te betalen uitkeering verminderd met 
f 65,000.- (vijf en zestig duizend gulden). 

76. Ingeval van naasting overeenkomstig het 
bepaalde iu Art. 39, of van vervallenverklaring 

is de Staat, ten aanzien van de in Art 39, 
sub 2°, bedoelde overeen komsten, verplicht om : 

1°. indien, volgens de bepaliugen dier over

eenkomsten, deze eindjgen op het tijdstip van 

naasting of van vervallenverklaring, alle in die 

overeenkomsten gemaakte bepalingen na te leven, 

welke alsdan door de Maatschappij moeten wor

den nagekomen ter finale liq nidatie van die over

eenkomsten ; 

2° . indien zij op het sub 1° genoemd tijdstip 
niet eindigen of niet reeds geëindigd zijn, de 

Maatschappij te vrijwaren voor alle schadevergoe

dingen, welke deze, wegens het niet verder na
komen van de bij die overeenlrnmsten aangegane 

verplichtingen, zal verschuldigd zijn; zullende de 

Staat alsdan de sommen, tot betaling waarvan de 

Maatschappij mocht veroordeeld worden, of welke 
zij ingevolge eene door de Ministers van Water

staat, Handel en Nijverheid en van Financiën 
goedgekeurde dading verschuldigd wordt, voor de 

Maatschappij aan de daarop rechthebbenden be

talen. 

77 Indien, krachtens de in Art. 39, sub 20, 

bedoelde overeenkomsten, de Maatschappij ver

plicht mocht zij11 aan hen, met wie die over

eenkomsten zijn gesloten, rollend materieel eu 

exploitatie-inrichtingen te leveren, welke de laatst

genoemden , ingevolge concessie, bij naasting of 

na afloop van de concessie aan den Staat moeten 

overdragen, dan zullen dat rollend materieel en 
die exploitatie-inrichtingen door den Staat, inge

val van toepassing van Art. 2, tweede zinsnede, 

aan de Maatschappij worden teruggegeven, tegen 
betaling van denzelfden prijs, welken de Maat

schappij daarvoor van hen, met wie die overeen
komsten zijn gesloten , heeft ontvangen. 

78. De Maatschappij verbindt zich, in vereeni

ging met de Maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen , van den Staat te koopen het rollend 

materieel, dat de laatste heeft overgenomen van 
de N ederlandsche Rhij nspoorweg-Maatschappij. 

Deze koop wordt gesloten onder de volgende 
voorwaarden : 

a. Binnen één week na afkondiging van de wet, 

waarbij deze overeenkomst voorzooveel noodig be

krachtigd is, zendt de Minister van Waterstaat, 
H andel en Nijverheid aan de Maatschappij : 

1 °. een staat van bedoeld materieel, dat aan
wezig was op 1 Mei 188\l, aangevende het aantal 

voorwerpen van iedere soort en den prijs, waar
voor die bij de Nederlandsche Rhijnspoorweg
Maatschappij te boek staan; wordende hier aan-

14* 
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geteekend , dat het totaal bedrag van die prijzen 

beloopt de som van f 9,041,094.98 (negen mil
lioen één en veertig duizend vier en negentig 

gulden, acht en negentig cent); 

2°. een sta1t van bedoeld materieel , dat door" 

de ederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij nà 

1 Mei 1889 is aangekocht, gelijke opgaven als 

sub 1°. vermeld bevattende. 
b. Al het rollend materieel, dat door den 

Staat van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maat

scbappij is overgenomen , wordt op den ingevolge 

Art. 22 te bepalen dag door of namens den Minister 

van Waterstaat, H ande l eu Nijverheid in eigen

dom overgedragen aan twee door de Maatschappij 

en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor

wegen aan te wijzen personen, om dat naar de 
door die maatschappijen overeen te komen regelen 

tusschen beiden te verdeelen. 

Tlij die verdeeling zal het materieel volgens 

de verschillende typen naar soort en ouderdom 

gesplitst en van iedere groep zooveel doenlijk 

zeven en reertig en een half ten honderd aan de 

Maatschappij en twee en vijftig en een half ten 
honderd aan de Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen toebedeel,l worden. 

Indien vóór 1 September 1890 nopens de ver

deeling tusschen beide maatschappijen geen over

eenstemming verkregen is, wordt het hier be
doelde rollend materieel, met inachtneming van 

den hierboven aangegeven maatstaf, tusschen haar 

verdeeld door den R~ad van Toezicht op de Spoor

wegdiensten, die tevens de schadeloosstelling be
paalt, welke ter zake van die verdeeling door de 

eene maatschappij aan de andere zal betaald worden. 
Na de verdeeling worden door de ·Maatschappij 

opgemaakt staten, waarop de aan haar toegewezen 

voorwerpen, met aanduiding van de waarde waar
voor zij werden overgenomen, zullen vermeld wor
den. Die staten worden door den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid goedgekeurd. 

c. Door de Maatschappij zal binnen één maand 

na den ingevolge Art. 22 te bepalen dag eene 
som van f 4,294,520.- (vier millioen tweehon
derd vier en negentig duizend vijfhonderd twintig 
gulden), zijnde zeven en veertig en een half ten 
honderd van het onder a, 1 °, genoemd bedrag, 
zoomede zeven en veertig en een half ten honderd 
van de waarde van het sub a, 2°, bedoeld rollend 
materieel, ten kantore van den Rijksbetaalmeester 

te Amsterdam gestort worden. 
d. De omstandigheid, dat minder rollend materieel 

blijkt aanwezig te zijn dan op de sub a bedoelde 

state werd ver meld, levert geen grond op tot 

vermir dering van den daarvoor ingevolge sub c te 
bétalen koopprijs, tenzij de waarde van het ont

breke~de, volgens de daarvoor in gemelde staten 
aangegeven prijzen, tien ten honderd van den ge

heele~ koopprijs mocht te boven gaan. 
e. 

1
Het rollend materieel wordt aan de Maat

schap ij overgedragen in den toestand, waarin de 

Staat het van de Nederlandsche Rhijnspoorweg

Maats happij in ontvanisst neemt. 

f. Er zal tot het jaar l 924 worden aangehouden 
eene fekening, welke zal worden belast met de 

som vkin hetgeen zal blijken te kort te zijn en 

nietteniin, ingevolge het bepaalde sub d, door 

de Maktschappij betaald wordt, en met de waarde, 
zooals ie is bepaald in de sub b, laatste zinsnede, 
bedoel e staten , van al de in die staten ge

noemd voorwerpen, welke buiten gebruik gesteld 

worden, terwijl die rekening jaarlijks zal worden 

goedgeschreven voor drie ten honderd van de , 

ingevol~e sub c in verband met d, door de Maat
schappij betaalde bedragen, alsmede voor het be

drag, etwelk buiten gebruik gestelde voorwerpen 

bij ver •aap hebben opgebracht . 

Inge I van vervallenverklari ng of van naasting 

overeenf mstig het bepaalde in Art. 39, vóór het 
jaar 19 4 , zal het bedrag , waarmede gezegde 

rekenin is belast, verminderd met de som , waar

voor di rekening is goedge~chreven , boven en 

behalve het in Art. 39, sub a tot en met l , 
genoemd , door den Staat aan de Maatschappij 
betaald orden. Voorts zullen dan de tijdens de 

naasting nog aanwezige voorwerpen, tot boven

vermeld materieel behoorende, door den Staat 

worden vergenometi tegen de prijzen , daarvoor 

opgegeve in de staten, bedoeld sub b, laatste 
zinsnede zonder toepassing van oe prijsverminde
ring van Art. 39, sub d, tenzij het bedrag, waar
voor de eergenoemde rekening tijdens de naasting 

is goedg schreven, overtreft het bedrag, waarvoor 

die reke ing is belast; zullende, zoo dit geval 

zich ma ht voordoen, de voor de nog aanwezige 
voorwerp o te betalen prijs ver minderd worden 
met het bedrag , waarmede de goedschrijving de 
belasting van de rekening .overtreft. 

Het in de derde zinsnede van Art. 38 nopens de 

in Art. ~, sub d, bedoelde vermindering bepaalde 
blijft tot 1924 buiten toepassing voor de bedra

gen, waa voor bovenvermeld materieel in de balan-

sen der aatschappij wordt opgenomen. 

79. M 1 
t afwijking in zooverre van Art. 58 

doet de aatschappij, met betrekking tot het 
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ten behoeve van de werken voor het kanaal van 

Amsterdam naar de Merwede van Staatswege 

omgelegde gedeelte van de Oosterspoorweg nabij 

Weesp, afstand van alle schadeloosstelling of ver 
goeding, waarop zij uit welken hoofde ook aan

spraak zou kunnen maken. 
80 De Staat betaalt aan de Maatschappij als 

vergoedin~ voor de krachtens het bepaalde in 
Art. 9, derde zinsnede, gemaakte en nog te 
maken uitbreidingen van hare werkplaatsen te 

Haarlem ten behoeve van de Staatsspoorwegen 
van Dordrecht naar Elst, van Vork naar Ressen

Bemmel, van Amersfoort naar Kesteren, van 

Stavoren naar Leeuwarden, van Schiedam naar 
den Hoek van Holland en van die bedoeld in 

Art. 2, eerste zinsnede, het bedrag verkregen door 
de som van f 1390.- (riertienhonderd negentig 

gulden) te vermenigvuldigen met het cijfer, aan

gevende het aantal door de Maatschappij geëxploi

teerd wordende kilometers van de genoemde spoor

wegen. 

De aldus verschuldigde sommen worden als 

volgt voldaan: 

het bedrag voor de eerste vier genoemde spoor

wegen binnen drie maanden na den in Art. 22 

bedoelden dag ; 

het bedrag voor de overige binnen drie maanden 
nadat die wegen aan de Maatschappij ter exploi
tatie zijn overgegeven. 

lle betalingen geschieden op declaratiën, door 

de Maatschappij in duplo in te zenden, waarvan 

eeu exemplaar op gezegeld papier. 
Bij naasting overeenkomstig het bepaalde in 

Art. 39, zal het door den Staat ingevolge sub h 

van dat artikel verschuldigde bedrag worden ver

minderd met de som van f 182,070.- (één honderd 

twee en tachtig duizend zeventig gulden), door 
den Staat reeds voldaan voor de Staatsspoorwegen 

van Amsterdam langs Zaandam, Uitgeest naar het 

ienwediep en van Zaandam naar Enkhuizen, en 

met de ingevolge dit artikel door den Staat be

taalde sommen. 
81. Aan de op het tijdstip van het in werking 

treden van deze overeenkomst in leven zij ode com

missarissen en directeuren der N eder!andsche Rhijn
spoorweg-Maatschappij wordt levenslang, tijdens 
deze overeenkomst, vrij vervoer voor hun per

soon en bagage over de in Art. 1 , sub II en III 
genoemde spoorwegen toegekend. 

82. De bepalingen van Art. 33 ztjn niet van 
toepassing op het dividend, hetwelk in den loop 
van het jaar 1890 door de Maatschappij ter zake 

van de over het jaar 1889 en vroegere jaren be

haalde winst zal worden uitgekeerd. Die winst 

zal door de Maatscb.appij volgens dezelfde regelen 

als daarvoor tot dusver gegolden hebben, berekend 
worden. 

De bij Art. 31 bedoelde uitkeering zal van 

den ingevolge Art. 22 te bepalen dag af ver
schuldigd zijn. Tot dien dag gelden voor de te 
betalen huur de bepalingen der overeenkomst van 

3 J uni/1 Juli 1881. 
83 . Het totaal bedrag, door de Maatschappij 

tot l Januari 1889 uit na te melden hoofde be

taald, hetwelk, na vermeerdering of vermindering 

ingevolge de bepalingen dezer overeenkomst bij 

naasting overeenkomstig het bepaalde in Art. 39, 
door den Staat aan de Maatschappij verschuldigd 
is, wordt vastgesteld: 

1 °. voor het rollend materieel en al hetgeen 
daartoe behoort, behoorende tot de in Art. 1, 
sub I en II, genoemde en tot de aan derden 

toebehoorende, doch door de Maatschappij 

geëxploiteerd wordende spoorwegen , op eene 

som van fl0,236,526.22 (tien millioen twee

honderd zes en dertig duizend vijf honderd 

zes en twintig gulden, twee en twintig cent); 

voor de exploitatie-inrichtingen, waaronder 

verstaan worden alle in Art. 11 , sub b tot 

en met g, bedoelde voorwerpen, behoorende 

tot de in Art. 1 , sub I en II, genoemde 

spoorwegen, op eene som van (2,071,847.14• 
(twee millioen één en zeventig duizend acht

honderd zeven en veertig gulden , veertien 
en een hal ven cent); 

zijnde deze twee bedragen vastgesteld, nadat 

van de aanschaflingsprijzen der daarbij ge
noemde voorwerpen achtereenvolgens zijn af

getrokken de vermindering tot l Januari 1889, 
voorgesllhreven in Art. 39, sub d, en die, 
vermeld in art. 39, sub e. 

2°. voor het rollend materieel en al h.etgeen 

ilaartoe behoort, behoorende tot de aan derden 
toebehoorende, doch door de Maatschappij 
geëxploiteerd wordeuile tramwegen, op eene 

som van f 252,782 73 (tweehonderd twee en 

vijftig duizend zevenhonderd twee en tachtig 
gulden, Jrie en zeventig cent); 

voor de exploitatie-inrichtingen, waaronder 
verstaan worden alle in Art. 11, sub h tot 

en met g , bedoelde voorwerpen, behoorende 
tot de aan derden toebehoorende doch door de 
Maatschappij geëxploiteerd wordende spoor
en tramwegen, op eene som van fl 74,290.36 
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(één honderd vier en zeventig du izend twee

honderd negentig gulden, zes en dertig cent); 
voor de vorderingen, bedoeld in Art. 39, 

sub h: 7, op . eene som van f 558,342.53 
(vijfhonderd acht en vijftig duizend driehon

derd twee en veertig gulden, dri e en vijf
tig cent); 

voor uitgaven voor werken, als bedoeld 

in Art. 39, sub h, laatste zinsnede, op eene 
som van f 238,764.38 (tweehonderd acht en 
dertig duizend zevenhonderd vier en zestig 
gulden, acht en dertig cent) . 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 's-Gra
venhage en te Amsterdam, den 21 J anuari 1890. 

De Min. van Waterstaat , Handel en Nijverheid, 
(get.) liAVEL,I.AR. 

De Minister van Financiën . 
(get.) GODIN DE BEAUFORT. 

De Raad van Àdministratie der Hollandsche 
IJ zeren SpoO'l"weg-Maatschappij , 

(get .) F. 'ru. WESTERWOUDT' Pres. 
W. VAN LooN, SeC'l"etaris. 

Voor eensluidend afschri ft, 
De Secretaris-Generaal bij het Departement van 

Waterstaat , Handel en Nijverheid, 

(get .) DE lloscu KEMPER. 

AFSCHRIFT. 

0 V ER E E N K O M. S 'r. 

Tusschen den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid en den Minister van Financiën, tot 
het aangaan van deze overeenkomst door den 

Koning gemachtigd en ah zoodanig den Staat ver
tegenwoordigende, 

ter eenre, 

en de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij 
vertegenwoordigd door hare Directie, waarvoor 

optreden haar president en haar secretaris, tot het 
aangaan van deze overeenkomst, door de alge
meene vergadering van aandeelhouders der Maat

schappij gemachtigd, 

ter andere zijde , 

is het volgende overeengekomen : 

In art. 8 van de tusschen partijen, onder dag
teekening _;:van 21 Januari 1890, gesloten over-

eenko/l'lst worden de woorden: vóór l Mei 1890, 
vervahgen door de woorden: vóór l À1tg1istus 1890. 

. d k 'sGra venhage Al us 10 tweevou overeenge omen te Utrecht 

op de 30sten April 1890. 

De lfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) HAVELAAil. 

(qet.) 
De Minister van Financien, 

GODIN Dis llEAUFO!tT. 

De D ectie der Nederl. Rltijnspoorwegmaatscltappij, 
(get.) H. AMESHOF, President. 

VAN H OOGSTRATEN, Secretaris . 

Voor eensluidend afschrift, 

De eC'l"etaris-Ge"eraal bij ket Departement van 
aterstaat, Handel en Nijverlteid, 

(get.) DE BOSCH KEMP Jm. 

AFSCH IFT. 

0 V ERE E N K O M ST. 

Tus hen den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nij erheid en den Minister van Financiën, tot 

het a, ngaan van deze overeenkomst door den 
Koning p;emachtigd, en als zoodanig den Staat ver
tegenw ordigende, 

te eenre, en 

de 11 aatschappij tot Exploitatie vau Staatsspoor

wegen, vertegenwoordigd door haren Directeur

Genera 1, tot het aangaan van deze overeenkomst 
door d Algemeene Vergadering van Aandeelhou

ders de Maatschappij gem!14)htigd , 
ter anJere zijde, 

is he volgende overeengekomen: 

In nt 70 van de tusschen partijen onder dag
teekeninf van 21 Januari 1890 gesloten overeen
komst orden de woorden : v6ór l .JJiei 1890, 
vervang n door de woorden: vóór l Àug,istus 1890. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te '•G;;i;00tago 
ree 1t 

op den ro tpril 1890. 

De JJfi"n. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) HA V k'LAAR . 

De Minister van Financiën , 
(get.) GODIN DE BEAUFORT. 

De irecteur- Generaal der JJJ aatscltappij 
Ex oitatie van Staatsspoorwegen, 

(get.) J . L. ÓLUYSENAE!l. 

Voor eensluidend nfschri~, 
De Secr taris- Generaal bij het Departement 

IYa erstaat, Handel en Nijverl,eid , 
(get.) DE Boscu KEMPER. 

tot 

van 
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AFSCHRIFT. 

0 V E R E E N K O M S T. 

Tusschen den Staat der Nederlanden, vertegen
woordig<l door den Minister van Waterstaat , Han

del en Nijverheid en den Minister van l!'inan

ciën, tot het aangaan van deze overeenkomst door 

den Koning gemachtigd, 
ter een re, 

en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij , vertegenwoordigd door haren Raad van 

Administratie, tot het aangaan van deze over
eenkomst door de álgemeene Vergadering van 

aandeelhouders der Maatschappij gemachtigd, 
ter andere zijde, 

is het volgende overeengekomen: 
In art. 70 van de tnsschen partijen onder dag

teekening van 21 J an nári 1890 gesloten overeen

komst worden de woorden , vóór 1 Mei 1890" , 
vervangen door de woorden , vóór 1 Augustus 1890". 

Aldus in tweevoud overeengekomen te •sGravenhage 
Amsterdam 

op den 30sten April 1890. 
De Alin. van TfTaterstaat , Handet en Nijverheid, 

(get.) HAVELAAR. 

De Min . van Financien, (get.) GODIN DE BEAUFORT. 

De Raad van Administratie der Holtandsche 
IJzeren Spoorwegmaat&chappij , 

(get .) F. TH. WESTERWOUDT, Pres. 

W. VAN LOON, Secretaris. 
Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris- Generaal bij het /Jepartement van 
Waterstaat, Ha11del en Nijverheid, 

(gel) DE lloscu KElllPE!t. 

2:l J 11ti 1890. WETTEN, houdende naturalisatie 
van : 

Le_onardus Pauwels. S. 135. 
Jo ha n n fl ei n r ic h Hub e rt Boet z-

k e s. S. 136. 

Matth äus Fleerkamp. S. 137 . 

Pierre Jacques Smets. S. 138. 
Ferdinand Schöne. S. 139. 

23 Juli 1890. BESLUIT, betreffende het toekennen 
vo.n toelagen aan leden der commissiën voor 

de herziening der belastbare opbrengst van 
de ongebouwde eigendommen. S. 140. 

WIJ W lLLEM III, ENZ. 

Op .de voordracht van Onzen .Minister van 
Financiën, van 1ll Mei 1890 , n°. 55, Generaal 
Secretariaat; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van den 

13 J uni 1890, n°. 7); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voo r

noemden Minister, van 10 Juli 1890, n°. 70 , 

Generaal Secretariaat; alsmede op dat van 19 J uli 
1890, n°. 45, afdeeling Generaal Secretariaat; 

Hebben besloten en besluiten: 
.A.rt. 1 . Boven de bedragen , bepaald in Ons 

besluit van 18 Maart 1882 (Staatsblad n°. 46), 
wordt aan elk lid eener commissie voor de her
ziening der belastbare opbrengst van de onge
bouwde eigendommen als belooning voor sijne 

sedert 1882 verrichte werkzaamheden toegekend 

eene toelage rnn f 500, verminderd met 75 pro

cent van het bedrag door dat lid of in zijne 
plaats , door zijn opvolger of eeu plaatsvervangend 
lid, als belooning naar art. 4 van Ons gemeld 
besluit, boven f 150 genoten. 

De belooning, krachtens gemeld art. 4 aau 
leden en plaatsvervangers gezamenlijk voor de 

berekening der kosten van onderhoud van een 

polder of waterschap toegekend , wordt voor de 

berekening van voormelde vermindering, geacht 
gelijk onder hen verdeeld te ziju, onverschillig of 
bij onderlinge schikking andere verdeeling is be

paald of een gedeelte dier belooning aan anderen 
is afgestaan. 

Indien een lid is afgetreden of overleden en 

door een ander vervangen of indien een plaats
vervanger is werkzaam geweest en dientengevolge 
het aandeel in de belooning naar gemeld art. 4 , 
anders aan één lid toekomende , door twee of 

meer leden of plaatsvervangers genoten is, be

draagt de vermindering 75 procent van de som 
der belooningen naar gemeld artikel, die zij samen 

boven f 150 hebben genoten. 
Hij de berekening der vermindering blijft de 

belooning wegens polders of waterschappen in 
twee of meer schattingsdistricten gelegen, buiten 
aanmerking. 

2. .A.au elk lid eener commissie benoemd voo r 
eene afdeeling , die werkzaam was in een onder

deel van een district grooter dan 25 000 hec

taren, verdeeld in meer dan 60 000 perceelen , 

wordt als belooning voor zijne sedert 1882 ver
richte werkzaamheden eene afzonderlijke toelage 
toegekend , bedragende f 20 voor elk duizendtal 

perceelen boven 60 000, overblijvende gedeelten 
van een duizendtal voor een geheel genomen. 
Op deze toelage is geen vermindering toe
passelijk. 

3. Indien het bedrag volgens dit besluit als 
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toelage toegekend , aan twee of meer belang
hebbenden toekomt, omdat een lid eener torn-

1 
JULI 1 L 90. 

gewei erd de gevraagde vergunning tot het bergen 

van }uskruit en vuurwerk ; 
missie is afgetreden of overleden en door een 

ander vervangen of omdat ter uitvoering van 

§§ 3 en 4 der wet van 25 April 1879 (Staats
bl,ad n°. 89) een plaatsvervanger is opgetreden, 
wordt ieders aandeel door den voorzitter en den 

secretaris der hoofdcommissie vastgesteld, na ge

hoord te hebben den voorzitter der commissie 

van het schattingsdistrict of indien deze is over-

leden, een of meer leden dier commissie , die bij 
de verdeeling niet betrokken zijn. 

4. Toelagen of aandeelen in toelagen volgens de 

voorafgaande bepalingen berekend voor leden 
eener commissie, benoemd voor eene afdeeling, _ 

ten behoeve van welke meer dan / 14()0 wegens 

voorlichting en hulp is uitgegeven, worden slechts 
voor de helft betaald. 

5. Bij de vaststelling van de toelagen volgens 
dit besluit en van de aandeelen volgens art. 3 , 

worden onderdeelen van guldens , bedragende 

minder dan vijftig cents verwaarloosd en de 01·erige 
voor één gulden genomen. 

Toelagen, die minder dan / l O zouden be
dragen , worden niet vastgesteld. 

6. De toelagen krachtens dit besluit worden 
betaald op betalingslijsten die, door den secretaris 

der hoofdcommissie vastgesteld , van wege Onzen 

Minister van Financiën bij de ontvangers der 
directe belastingen worden betaalbaar gesteld. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 23sten J nli 1890. 

(get.) WILLEM. 

(get.) 

De Minister van Financiën , 
G ODIN Dil BEAU}' ORT. 

(Uitgeg. 15 .J.ug . 1890.) 

23 Juli 1890. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep , ingesteld door H. A. VAN 

H AAREN tegen een besluit van burgemeester 
en wethouders van Schoonhoven, waarbij hem 
vergunning is geweigerd tot het oprichten 
van eene bergplaats van buskruit. 

W1J WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep door H. A. VAN 

BAAREN te Schoonhoven ingesteld tegen het be

sluit van burgemeester en wethouders dier ge
meente van 16 Februari 1890, waarbij hem is 

De .Raad van State , afd. voor de geschillen 

van estuur, gehoord, advies van 9 _Juli 1890, 
no. 4<1.; 

op\ de voordracht van Onzen Minister van 
Wate staat, Handel en Nijverheid van 18 Juli 

1890, n°. 119, afl. H. en N. ; 
Ov rwegende dat H. A, VAN BAAREN , koper

slager, winkelier in ijzerwaren en buskruit

verko{er te Schoonhoven, in J annari 1890 aan 
burge eester en wethouders dier gemeente ver
gunnit g heeft gevraagl voor het bergen van 

bnskri·t en eenig klein Iiunstvunrwerk in het 
onbew oude magazijn aan het Appelstraatje, 
wijk , n°. 171, bij het kadaster bekend als 

sec~ie , n•. ll 13, en voor den verkoop in het 

klein an genoemde artikelen in het perceel aan 

de Ha en , wijk B n°. 62°; 

dat aarbij is opgegeven dat de voorraad van 
ten ho gste 25 kilogram buskruit in eerstgenoemd 

perceel zou geborgen worden in twee blikken 

bussen geplaatst in een met blik beslagen en 

behoor~k gesloten houten kist, in welke kist 
ook zor geborgen ziju een trommel met klein 

vuurwe k, terwijl het geheel gedekt zou zijn met 

een ha en kleed en geplaatst onder de kap met 

pannen gedekt , bij de nok van het gebouw, en 
dat de verkoop in het klein zou geschieden uit 

den wi kei, zijnde het voorste gedeelte van het 

door d n verzoeker bewoonde perceel aan de 
Haven, wijk B n•. 62; 

dat egen deze aanvrage door verscheidene 

eigenaar en gebruikers van naburige perceelen 
bezware zijn ingebracht, ontleend aan vrees 

voor ge aar van brand en ontploffing, waarbij 

o. a. i aangevoerd dat in hetzelfde perceel aan 
het Ap elstraatje, waar de bergplaats van bus

kruit e vuurwerk zou zijn, ook geborgen worden 

pik, tee~ , harst, werk en andere licht ontbrand
bare stoffen, en dat in de onmiddellijke nabijheid 

van dat erceel eene bijzondere school gevesti~d is ; 
dat b rgemeester en wethouders bij besluit 

van 15 Februari 1890, n°. 115, op grond van 
het gev r dat wegens verschillende in het besluit 

vermelde plaatselijke omstandigheden aan de ont
worpen i richtingen zou verbonden zijn , de ge
vraagde ergunning in haar geheel, dus voor de 

beide do den verzoeker aangewezen perceelen, 
hebben ge eigerd; 

dat H . A. VAN .BAAREN van dit besluit bij 
Ons in eroep gekomen is , aanvoerende dat 
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dezelfde nering in buskruit eu vuurwerk, welke 

hij verlangt voort te zetten , sedert meer dan 
50 jaren door hem en door degenen die hem in 
zijne koperslagerij en wmkclzaak zijn voorafgegaan, 
is gedreven; dat h ij dan ook alleen vergunning 
heeft gevraagd omdat daarop is aangedrongen 
door den burgemeester, die, daar hij geene ver
gunning kon vertoonen, het noodzakelijk achtte, 
dat alsnog door hem aan de wet van 2 Juni 1875 
(Staatsbtad n•. 95) werd voldaan, doch dat hij 

zelf meent geene vergunning noodig te hebben; 
dat overigens, ook naar het gevoelen van den 
hoofdingenieur van den provincialen waterstaat 
en van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
geene bezwaren van dien aard bestaan dat geene 
vergunning zou kunnen verleend worden; daar er 
voorwaarden kunnen gesteld worden waardoor 
tegen het gevreesde gevaar genoegzaam wordt 

voorzien; 
dat door appell11-nt nog is aangevoerd dat niet 

aan art. 7 der wet van 2 Jnni 1875 (Staats
blad n• . 95) is voldaan, daar hij van de in, 
gekomen schrifturen op den bestemden tijd geen 
kennis kon nemen; welk bezwaar namens appel• 
lant in de open bare vergadering der afdeeling 
van den Raad van State voor de geschillen van 
bestuur, waarin deze zaak is behandeld, nader 
in dien zin is toegelicht, dat hij niet is op
geroepen tot de in!(evolge art. 7 der wet gebonden 

zitting; 
Overwegende dat appellant, tot staving zijner 

opgave omtrent het langdurig bestaan der door 

hem gedreven nering in buskruit, heeft over
gelegd patentbladen ten name van hemzelven en 
zijne twee voorgangers in de door hem uitge
oefende koperslagerij en winkelzaak, waarvarr het 
oudste betreft het dienstjaar 1845/46 en waarin 
de gepatenteerden worden vermeld als bus
kruitverkoopers ; dat ook door het gemeentebestuur 
van Schoonhoven niet wordt ontkend dat appellant 
en zijn voorganger, van wien de koperslagerij 
enz. in September 1875 op hem is overgegaan, 
buskruit en vuurwerk hebben verkocht; dat dus 
als vaststaande mag worden aangenomen dat de 
door appellant gedreven nering in buskruit en 
vuurwerk, waarmede het in voorraad hebben 
van eene zekere hoeveelheid buskruit noodzakelijk 
gepaard gaat, reeds heeft bestaan vóór het in 
werking treden der wet van 2 J uni 1875 (Staats
blad n•. 95); dat evenwel, zooals bij de be
handeling dezer zaak in de bovenvermelde open
bare vergadering van de afdeeling van den Raad 

1890. 

van State voor de geschillen van bestuur namens 
appellant uitdrukkelijk is verklaard, zoowel de 
bewaring als ue verkoop van buskruit en vuur
werk tot n11 toe uitsluitend heeft plaats gehad 
in het huis op de Haven, wijk B n°. 62, waar 
appellant woont en zijn winkel heeft, zoodat de 
'bewaarp laats van buskruit en vuurwerk in het 
perceel aan het Appelstraatje, wijk B n°. 171 
eene nieuwe inrichting zou zijn ; 

Overwegende .Jat het verkoopen en tot dat 
einde voorhanden hebben van buskruit door daarin 
neringdoende personen, in steden of andere plaatsen 
gevestigd, geregelu is geworden bij de wet van 
26 Januari 1815 (Staatsblad n°. 7); dat volgens 

art. 21 dier wet kooplieden of winkeliers deze 
nering niet mochten drijven zonder dat zulks in 

hun patent werd uitgedrukt , en zij ten allen 
tijde moesten gedoogen dat hunne winkels, zolders 
of pakhuizen door of vanwel(e de politieke of 
rechterlijke autoriteit der stad of plaats werden 
onderzocht en geïnspecteerd; dat volgens art. 22 
die personen of ook vuurwerkmakers van hunnen 
voorraad (die volgens art. 23 in hetzelfde huis 
of pakhuis niet grooter mocht zijn dan 150 (oude) 
ponden) niet meer dnn 50 (oude) ponden in 
hunne winkels of benedenhuizen mochten hebben, 
en hunne overige voorrand op de bovenste ver
dieping der huizen of pakhuizen moest worden 
bewaard op de wijze bij het artikel voorgeschreven; 
dat alzoo volgens de wet van 1815 de nering• 
doenden in buskruit aan zekere bepalingen waren 

onderworpen betreffende de inrichting en den 
inhoud hunner bewaarplaatsen van die artikelen 
en voorts ten doel hebbende dat de bewaar
plaatsen bij het publiek gezag bekend en aan 
toezicht onderworpen zouden zijn, maar dat vol
gens de genoemde wet voor die bewaarplaatsen 
geene voorafgaande vergunning vereischt werd; 

dat het Koninklijk besluit van 31 Jairnari 1824 
(Staatsólad n•. 19), uitgevaardigd terwijl deze 
wettelijke regeling bestond , daarin geene ver
andering heeft kunnen brengen; dat dus de be, 
paling van art. 1 van dit besluit, volgens welke 
niet dan na verkregen toestemming des Konings 
kon worden overgegaan tot de daarstelling of ver
andering van buskruitfabrieken en buskruitmaga
zijnen, met laatstgenoemde inrichtingen niet kan 
bedoeld hebben de door de voorschriften der wet 
beheerschte bergplaatsen van tot een maximum 
van 150 (oude) ponden beperkte voorraden van 
buskruit, ten dienste van den kleinhandel in dit 
artikel in de steden en andere plaatsen algemeen 

15 
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voorkomende, maar dat in gemeld art. 1 door 
magazijnen alleen kunnen te verstaan zijn de 
meet· omvangrijke bewaarplaatsen tot berging van 
grootere hoeveelheden buskruit, zooals die van 

fabrikanten van dit artikel; 
dat ook bij de W6t van 9 Juli 1855 (Staats

blad n° 68) kennelijk is aangenomen dat door 
het Koninklijk besluit van 31 J anuari 1824 niet 
geraakt was aan de regeling van de artt . 21, 
22 en 23 der wet van 1815 betreffende den 

verkoop en het in verband daarmede in kleine 
hoeveelheden voorhanden hebben van buskruit, 
daar bij de genoemde wet van 1855 op die 

regeling is voortgebouwd, waarbij komt dat dit 

geschied is op eene wijze die duidelijk doet uit
komen , dat de kleinere bewaarplaatsen in de ge

noemde artt. 22 en 23 bedoeld, gerekend werden 
inrichtingen van anderen aard te zijn dan de 

magazijnen genoemd in het Koninklijk besluit 

van 1824; dat toch , terwijl deze laatste bij dat 
besluit van het Rijksgezag afhankelijk gemaakt 
waren, de nieuwe regeling der wet van 1855 
juist. strekte om ten aanzien van de bedoelde 
kleinere bewaarplaatsen meer bevoegdheid aan de 

plaatsel ijke besturen toe te kennen; 
dat intusschen ook bij deze wet van 1855 

voor de bedoelde kleinere bewaarplaatsen geene 

voorafgaande vergunning gevorderd is; 

dat derhalve tijdens de invoering der wet van 
2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) de voorganger 
van appellant in zijn recht was door als winkelier 
tevens buskruit verkoopende, zooals in zijn patent 
was uitgedrukt, zonder vooraf verkregen ver
gunning, eene bewaarplaats van buskruit in zijn 

huis te hebben , mits dez-e , wat betreft hare 
inrichting en de hoeveelheid welke zij bevatte, 
aan de bestaande voorschriften voldeed; 

Overwegende dat bij art. 1 der wet van 2 Juni 

1875 (Staatsblad n°. 95) vergunning gevorderd 
wordt voor de oprichting van de in art. 2 dier 

wet genoemde inricht.ia gen; 
dat in de aanvrage door appellant aan het 

gemeentebestuur van Schoonhoven gedaan, sprake 
is van twee inrichtingen , vallende onder art. 2 
II van evengenoemde wet, nl. eene in perceel 
wijk B n°. 171 en eene in perceel wijk B n°. 62, 
doch dat, voor zooveel het lMtstgenoemde perceel 
betreft, er geen sprake is van de oprichting 
eener nieuwe , maar van de voortzetting eener 
bestaande, en, zooals hierboven is uiteengezet, 
wettig bestaande inrichting; dat alzoo, ten aanzien 

van deze inrichting art. 1 der evengenoemde wet 

niet toepassel ijk is, maar appellant bevoegd: is, 
mit alle daaromtrent bestaande wettelijke voor
sch ften nalevende, niet alleen den verkoop , 
maa ook de bewaring van buskruit en vuurwerk, 
zooa s dit een eu ander tot nu toe in het perceel 

wijk B n°. 62 plaats had , aldaar voort te zetten, 
zonder daartoe vergunning te hebben verkregen ; 
dat derhalve burgemeester en wethouders van 

Schol ohoven in plaats van de gevraagde ver
gunning voor de inrichting in perceel wijk B 

n°. ~ 2 te weigeren, aan den aanvrager hadden 
beho ren te kennen te geven , dat voor de voort

zetti g van zijne nering in buskruit en vuurwerk 

aldaa geene vergunning noodig was; dat alzoo 

hun besluit wat dit punt betreft behoort ver
nieti" te worden ; 

Ov rwegende dat uit het bovenstaande volgt 
dat n aanzien van de in appellants aanvrage 

bedoelde inrichting in het perceel wijk B no. 171, 
aan et Appelstraatje , art. 1 der wet van den 

2 Ju i 1875 (Staatsblad n°. 95) toepasselijk is, 
en b rgemeester en wethouders derhalve op de 
aanvrJge , voor zooveel zij deze inrichting betrof, · 

eene eschikking hadden te nemen, hetzij tot in
willigi g , hetzij tot afwijzing van het gedane 
verzoe ; 

dat nu te onderzoeken valt of te recht in 
laatstg melden zin is beslist , dan of het tegen 

die be lissing ingestelde beroep gegrond is; 
O,•e ,vegende wat betreft appellao ts bezwaar 

dat a In art 7 der wet niet zou zijn voldaan, 
daar 1ij niet tot de ingevolge dat artikel ge
houde~ zitting zou zijn opgeroepen , - dat de 

wet n et uitdrukkelijk bepaalt dat de verzoeker 
tot di zitting moet worden opgeroepen ; dat 
echter uit het artikel volgt dat hij bevoegd is 

haar ij te wonen, en dat voor hem , die weet 
dat zij verzoek bij het gemeentebestuur aan
hangi11 is, de openbare kennisgeving, waarin het 
uur d te houden zitting wordt aangewezen en 
die op zijn voor de inrichting bestemd terrein 
of per eel wordt aangeplakt, voldoende is om 
hem iet den tijd der zitting bekend te maken; 
dat de halve dit bezwMr van appellant is on
gegrond; 

Over egende overigens dat nit het proces
verbaal van het in de zitting verhandelde en nit 
hetgeen in de beschikking van burgemeester en 
wethou rs omtrent de plaatselijke gesteldheid 
wo:dt qpg_egeven, is af te leitlen, dat het pak
hms wiarm de bewaarplaats van buskruit en 
vuurwerk zou gevestigd worden, dient tot her-
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ging van verschillende zeer licht ontbrandbare 

stoffen; dat het tevens is eene werkplaats waar 

ook bij petroleumlicht gewerkt wordt; dat het is 

omgeven door bewoonde perceelen , in een waar

van, slechts enkele meters van het pakhuis ver 

wijderd, eene school gevestigd is , die dagelijks 

door een aantal kinderen bezocht wordt; dat de 

bewaarplaats derhalve, zoowel wat betreft de 

kans van brand en ontploffing, als wat betreft 

de waarschijnlijke gevolgen van zoodanige ge

beurtenis, ongunstig zou gelegen zijn, zonder dat 

hieraan door het stellen van ,·oorwaarden zou 

zijn te gemoet te komen; 

dat er in deze omstandigheden geen reden is 

om de door burgemeester en wethouders genomen 

afwijzende beschikking voor zooveel deze inrichting 

betreft, niet te handhaven; 

Gezien de wet van 2 Juni 1875 (Staats
blad n°. 95); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van burgemeester en wet

houders van Schoonhoven van 15 Februari 1890, 
n°. 115, te vernietigen voor zoover het strekt 

tot afwijzing van het verzoek om den ve~koop 

in het klein van buskruit en vuurwerk te mogen 

uitoefenen in het perceel aan de Haven te Schoon

hoven, wijk B n°. 62, en te verklaren dat voor 

de voortzetting in dat perceel van de tot nu 

toe aldaar uitgeoefende neriug in buskruit en 

vuurwerk geene vergunning van het openbaar 

gezag vereischt wordt ; 

voorts met handhaving van het besluit van 

burgemeester en wethouders voor zoover het strekt 

tot weigering van vergunning om eene bewaar

plaats van buskruit en klein vuurwerk op te 

richten in het perceel aan het Appelstraatje te 

Schoonhoven, wijk B n°. 171, het ingesteld be

roep voor zoover het daartegen gericht is , on
gegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de nitvoering van dit be

sluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan 

den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 

van bestuur. 

Het Loo, den 23 Juli 1890. 

(get.) W I L L E M . 
. De Min . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) HAVELAAR. 

24 Juli 1890. WETTEN', houdende naturalisatie 
van: 

Heinrich Johanu Roes. S. 141. 

Hans Friedrich Wilb.elm Baltha

sar Erdmann vou Seydlitz-Kurz

bach. S. 142. 
Johann Heinrich H e 11 e n do o r n. 

S. 143. 

Gottlob Aug:ust Hiller. S. 144. 

Ernst Alexander Berkb.olst. S . 145. 

24 Juli 1890. MISSIVE van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken aan de Commissarissen des 

Konings der aan Duitschland grenzende pro

vinciën, houdende mededeelin~ eener over

eenkomst betreffende maatregelen in zake 

hondsdolheid. 

Tusschen de N ederlandsche en de Duitsche 

Regeering is het volgende overeengekomen: 

I. Telkens wanneer de maatregelen, voorge

schreven in § 38 van de Duitsche Rijkswet van 

23 Juni 1880, betreffende de besmettelijke vee

ziekten (Reiclzs Gesetzblatt, bladz. 153), (zie 

bijlage A hierna), zullen zijn toegepast in een 

aan Nederland grenzend politiedistrict ( "Orts

polizeibezirk") zullen de ambtenaren der plaatse

lijke politie ("Ortspolizeibehörde") daarvan on

verwijld kennis geven aan de Burgemees ers der 

aangrenzende N ederlandsche gemeenten, met op• 

gave van de Nederlandsche gemeenten, g:iegen 

binnen den kring, die volgens § 20 van de 

Instructie van den Duitschen Bondsraad van 

12 Februari 1881 (Central-hlatt für das Deutsclze 
Reiclz, bladz. 36), (zie bijlage B hierna), als 

besmet wordt beschouwd. 

Behalve de afdr.elingen van politie in de steden, 

worden nog onder den naam •Ürlspoli zeibezirk" 

verstaan, 

in de provincie Hannover: de "Kreise" en het 

"Amtsbezirk" Neuenhaus in de kreis Bentheim ; 

in de provincie Westphalen: de "Amtsbezirke", en 

in de Rhijnprovincie : de Burgemeisterei-Bezirke". 

IT. Telkens wanneer de maatregel, genoemd 

in het tweede en derde lid van art. 3 rnn de 

wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad n°. 110), toe

gepast zal zijn in eene aan Duitscb.land grenzende 

l(emeente, zal de Burgemeester dier gemeente 

daarvan onverwijld kennis geven aan de "Gemeinde
Vorsteber" der Duit~che grensgemeenten, voor 

zooveel de provincie Hannol'er betreft: 

of aan de "Ortspolizeibehörde" in de aan
grenzende • Ürtspolizeibezirke", voor zooveel de 

provincie Westphalen en de Rb.ijnpro vincie betreft; 
met aanwijzing van de gemeente waariu de aan-

16* 
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wezigheid van den hond , die aanleiding gaf tot 
den maatregel, zal zijn geconstateerd. 

Ik heb de eer UH.E.G. te verzoeken, hiervan 
kennis te geven aan de Burgemeesters van de 
aan Duitschland grenzende gemeenten Uwer pro
vincie , en hun op te dragen : 

a. na het ontvangen van eene mededeeling als 
hierboven onder I wordt bedoeld, daarvan onver

wijld, kennis te geven aan UR.E.G., aan de 
Burgemeesters der aangrenzende Nederlandsche 
gemeenten en aan den districtsveearts, en voorts 
in overleg met <len districtsveearts of een <l.istricts
veearts-plaatsvervanger of, bij afwezigheid van 
beiden, een geëxamineerd en veearts, onmiddellijk 
alle de door de wet geoorloofde maatregelen te 
treffen om de insleeping der hondsdolheid in 
Nederland te beletten ; 

b. bij toepassing van het tweede of derde lid 
van art. 3 der wet van 5 Juni 1875 (Staata

blad n°. 110) in hunne gemeente daarvan onver
wijld de kennisgeving, hierboven bedoeld onder II, 
aan de Duitsche autoriteiten te doen. 

UR.Ed.Gestr. gelieve overigens toe te zien, 
dat de bepalingen der wet van 5 Juni 1875 
(Staatsblad n°. 110) in de nabij de grenzen ge
legen gemeenten streng en nauwgezet worden 
gehandhaafd, opdat, indien zich een geval mocht 
voordoen dat hondsdolheid uit ons land in Duitsch
land was overgebracht, dit niet aan verzuim in 

dat opzicht te wijten zij . 
Naar aanleiding van het hierbo v~n onder a 

bedoelde, doe ik opmerken dat de wet voorals
nog den burgemeester niet de bevoegdheid geeft, 
op grond van het voorkomen van hondsdolheid 
in eene naburige Uuitsche gemeente, het bevel
schrift tot het muilkorven van honden uit te 
vaardigen. Evenwel vlei ik mij dat hiertoe spoedig 
door eene wijziging der wet gelegenheid zal worden 

gegeven. 
De Minister van B innenlandaclte Zaken, 

(get.) DE SAVO&NIN LOHMAN. 

BIJLAGE A. 

GESE'fZ betreffend die Abweltr 11nd Unter
drückung von Vieltseuclten, vom 23 Juni 
1880 (Reiclts-0esetzblatt S 153). 

38. Ist ein wuthkranker oder der Seuche ver
dächtiger Hund frei umhergelaufen, so musz für 
die Dauer der Gefahr die Festlegung aller in 
dem geführdeten Bezirke vorbandenen Runde 
polizeilich angeordnet werden. Der Festlegnng 

ist das Führeu lier mit einem sichern Manlkorbe 
verschenen Runde an der Leine gleich zu erachten. 
Wen1 Rnnde dieser Vorschrift zuwider frei um
herlaffend betroffen werden, so kano deren 
sofort"ge Tödtung polizeilich angeordnet werden . 

BtJ GE B. 

NSTRUCTION zur Àttsfültrttng der § 9 
bia 29 des 0esetzes vom 23 Juni 1880, 
betreffend die Áhweltr tmd Unterdrück,mg 
von Pïeltae!lclten ( Central-Blatt für das 
De11tsclte Reiclt S 36). 

§ 2 . Ist ein wnihkranker oder ein der Seuche 
verdä~htiger Hund frei umhergelaufen, so musz von 
der olizeibehörde sofort die Festlegung (Anket

tung rder Einsperrunit) aller in dem gefährdeten 
Bezir1:f vorhandenen Runde für eineu Zeitranm 
von 1 Mona.ten angeordnet werden (§ 38 der 
Geset:r.es). 

Uer Festlegung gleichzuachten ist das Führen 
der it einem sicheren Maulkorbe versehenen 
Rund an der Leine; jedoch dürfen die Runde 
ohne olizeiliche Erlaubnisz aus dem gefährdeten 
Bezirk~ nicht ausgeführt werden. 

Als \gefährdet geiten alle Ortschaften, in welcheu 
der w thkranke oder der der Seuche verdächtiite 
Hund gesehen worden ist und die bis 4 Kilo
meter von diesen Ortschaften entfernten Orte 
eintsch ieszlich der Gemarkungen derselben. 

Die Benutzung der Runde zum Ziehen ist 
unter der Bedingung gestattet , dasz diesel ben 
fest a geschirrt, mit einem sicheren Maulkorbe 
versehen und auszer der Zeit des Gebrauchs 

festgele t werden. 
Die Verwendung von Hirtenhunden· zur Be

gleitun; der Rerde, von Fleischerhunden zum 
Treibe von Vieh und von J agdhunden bei der 
Jagd k nn unter der Bedingung gestattet werden, 
dasz de Runde auszer der Zeit des Gebrauchs 
(auszer alb des J agdreviers) festgelegt oder, mit 
einem icheren Maulkorbe verse hen, an der Leine 
gefübrt werden. 

Die yolizeibehörde hat anznordnen, dasz Runde, 
welche !der Vorschrift dieses P aragraphen zuwider 
innerha b des gefährdeten Bezirks frei nmher
laufend betroffen werden, sofort zu tödten sind. 

28 Jttli 1890. Bij Koninklijk besluit van 28 Juli 
1890 , n°. 29 , is vrijstelling verleend van 
poJ voor de briefwfaseling over dienstzaken 
tus chen de districtsveearten en hunne plaats-
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vervangers eenerzijds en de hoofdcommissa
rissen en commissarissen van politie anderzijds, 
binnen den kring, waarin genoemde ambte
naren hunne functies uitoefenen . 

29 Juli 1890. BESLUIT, houdende wijziging van 
het Koninklijk besluit van 5 Au!(ustus }888 
(Staatsblad n°. 114), tot bepaling van het 
maximum der verpleegden en het minimum 
der geneeskundil(en in het krankzinnigen
gesticht "Voorburg" te Pught. S. 146. 

WIJ WILLEM Ill, ENZ. 
· Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binuenlandsche Zaken, van 26 Juli 1890, n°. 2450, 
afdeeling Medische· Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 ( Staats
blad n°. 96), gewijzigd bij art. 10 sub 46 van 
de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat art. 1 van Ons beslnit van 

5 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 114), tot be
paling van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geueeskuniligen in het krankzinnigen
gesticht • Voorburl(" te Vught, wordt gelezen 
als volgt: 

• In het krankzinnigengesticht • Voorburg" te 
Yugltt mogen niet m'eer dan 900· krankzinnigen , 
400 maunen en 500 vrouwen, verpleegd worden." 

· Onze Minister van Binueolandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit be,luit , dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 29sten Juli 1890. 
(get. ) WILLEM. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) DE SA VORNIN LomlAN. 

(Uitgeg. l Àug. 1890.) 

29 Juli 1890. BESLUIT, tot toepassing der wet 
van 26 April 1884 ( Staatsblad u0

• 80), 
aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsbtad n°. 164), tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 147. 

W1J WILLEM ITI, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van den 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld bij 
de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad u0 • 164), 
tot vaststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van eeuige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen nood
zakelijk is, wep;eus het voorkomen van gele koorts, 

Aziatische cholera en pokken in verscheidene plaat
sen in het buitenland; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Biunenlandsche Zaken, van 24 Juni 1890, n°. 2111, 
afdeeling Medische Politie, en van Onzen Minister 
van Financiën , van 26 Juni 1890 , n°. 53 , af
deeling Invoerrechten en Accijnzen ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats- 
blad n°. 80), aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 164) , en op Ons beslnit van 
28 Juli 1889 (Staatsblad n°. 102); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juli 1890, no. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binuenlandsche Zaken , van 24 Juli 1890, 
n°. 2443, afdeeling Medische Politie en van Onzen 
Minister van Financiën, van 26 Juli 1890, no. 62, 
afdeeliug Invoerrechten en Accijnzen. 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, ge

bruikte kleedingstukken en ongewasschen lijf- en 
beddegoed is verboden uit lauden of plaatsen, 
door Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Financiën aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens, ten minste 
drie dagen v6órdat zij in werking treden, door 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de om
standigheden dit gedoogen of noodig maken , als
mede te bepalen of en in hoever de bagages, . 
door reizigers medegebracht, onder het verbod 
zijn begrepen; de beschikkingen over deze onder
werpen worden ook in de Nederlandsche Staats
cortrant geplaatst. 

2. Ons tegenwoordig besluit, dat gedurende 
een jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den vijfden dag na dien der dagteekening van 

het Staatsblad . en van de Staatscoitra?it, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binuenlandsche Zaken en van 
Financiën zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo , den 29sten Juli 1890. 
(get.) W I L LE M. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) m: SAVORN!N LOHlllAN. 

De Min . van Financien, (get .) Go DIN DE BEAUFORT. 
(Uitgeg. 7 Àug. 1890.) 
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12 Áieg11,st11s 1890. WET, tot aanwijzing van de 

hooge en gewichtige openbare betrekkingen, 
bedoeld in art. 90 van de Grondwet. S. 148. 

Bijl. Hand. 2' Kame1· 1888/89, n°. 145, 1-2; 
1889/90, n°. 23, 1- 6. 

Hand. id. 1889/90 blazd. 41, 182, 1325-1334. 
Hand. l• Kamer 1889/90 bladz. 428 , 429, 

-431 , 441, 478-480. 
WrJ WILLEM III, ENZ •••• doen te weten: 
A !zoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

voll(ens art. 90 van de Grondwet, de hooge en 

gewichtige openbare betrekkingen, welke men moet 
bekleeden of bekleed hebben om lid van de Eerste 
Kamer der Staten -Generaal te kunnen zijn, door 

de wet moeten worden aangewezen : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Benig artikel. 

Als hooge en gewichtige openbare betrekkingen, 

bedoeld in art. 90 van de Grondwet, worden 
aangewezen : 

Voorzitter en lid van eene der Kamers der 

Staten-Generaal ; 
Vice-President en lid van den Raad van State; 

Staatsraacl in buiiengewonen dienst; 
President en lid van de Al11;emeene Rekenkamer; 

Directeur van het Kabinet des Konings ; 

Hoofd van een Departement van algemeen be-

stuur; 
Buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister; 

Minister-resident; 
Co !-Generaal in Nederlandschen dienst; 
President, Vice-President en lid van den Hoogen 

Raad; 
Procureur-Generaal en Advocaat-Generaal bij 

den Hoogen Raad; 
President, Vice-President en lid van een ge

rechtshof; 
Procureur-Generaal en Adrocaat-Generaal bij 

een gerechtshof; 
President en lid van .het Hoog Militair ge

rechtshof; 
Advocaat-fiscaal voor 's Konings zee- en land-

macht; 
Commissaris des Konings in ee~e provincie; 
Lid van Gedeputeerde Staten; 

Burgemeester van eene l(emeente, welke voll(ens 
de laatste openbare volkstelling uit meer dan 
20,000 zielen bestaat; 

Curator van eene rijks-Universiteit; 
Curator van de gemeentelijke Universiteit te 

Amsterdam; 

Hoogleeraar aan eene rijks-Universiteit en hoog

leeraar aan de gemeentelijke Universiteit te Am

sterdam; 
Hoogleeraar-directeur en hoogleeraar aan de 

Polytechnische school; 
Voorzitter en lid van de Koninklijke Academie 

van Wetenschappen; 
Luitenant-Admiraal; Vice-Admiraal; Schout-bij

nacht; Kapitein ter zee; 
Generaal der infanterie; Luitenant-Generaal ; 

Generaal Majoor; Kolonel, bij het N ederlandsch 

en Nederlandsch Indisch leger; 
Voorzitter van het Muntcollege; 
Iloofdinl(enieur-adviseur en hoofdingenieur van 

scheepsbouw ; 
Hoofdinspecteur, J nspecteur en Hoofdingenieur 

v&n den llij kswaterstaat ; 

Voorzitter van den Raad van toezicht op de 

spoorwegdiensten; 

Voorzitter van het College voor de Zeevissche

rijeu; 
Voorzitter van de kamer van koophandel en 

fabri eken in eene gemeente, of eene vereeniging 

van gemeenten, welke volgens de laatste open
bare volksstelling uit meer dan 20,000 zielen 

bestaat; 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië; 

Luitenant-Gouverneur-Generaal van eder

landsch-Indië ; 
Vice-president en lid van den Raad van Neder

landsch-fodië; 
President en Jid van de Algemeene Reken

kamer in Nederlandsch-lndië; 
Algemeen S~cretaris van het gouvernement in 

Nederlandsch-Indië ; 

Hoofd van een departement van algemeen be

stuur in Ncderlaudsch-Indië; 
President, Vice-President en lid van het Hoog

gerechtshof van Nederlandsch-Indië; 
Procureur-Gene.raai bij het Hooggerechtshof van 

N eder!andsch-Indië; 
President, Vice-President en lid van het Hoog 

Militair gerechtshof van Nederlandsch-Iudië; 
Advocaat-fiscaal voor de land- en zeemacht van 

Nederlandsch• Indië; 
Gouverneur van Celebes en onderhoorigheden, 

van Sumatra's Westkust en van Atjeh en onder

hoorigheden ; 
Resident van Bata.ia, Soera baija, Djokjokarta, 

Soerakarla en Samarang; 
Gouverneur van Suriname ; 

Gouverneur van Curaçao; 
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vervangers eenerzijds en de hoofdcommissa
rissen en commissarissen van politie annerzijds, 
binnen den kring, waarin genoemde ambte
naren hunne functies uitoefenen. 

29 Juli 1890. BESLUIT, houdende wijziging van 
het Koninklijk besluit van 5 AuF:ustus 1888 
(Staatsblad n•. 114), tot bepaling van het 
maximum der verpleegden en het minimum 
der geneeskundil(en in het krankzinnigen
gesticht "Voorburg" te Pught. S. 146. 

Wr;r WILLEM III, ENZ. 
· Op de voordracht van Onzen Minister van 

BinnenlandscheZaken, van 26 Juli 1890 , n•. 2450, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 ( Staats
blad n°. 96), gewijzigd bij art. 10 sub 46 van 
de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n•. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat art. l van Ons besluit van 

5 Augustus 1888 (Staatsblad n•. 114), tot be
paling van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geneeskuniligen in het krankzinnigen
gesticht • Voorbur11:" te Vugkt, wordt gelezen 
als volgt: 

• In het krankzinnigengesticht • Voorburg" te 
V,igkt mogen niet m'eer dan 900 krankzinnigen, 
400 maunen en 500 vrouwen, verpleegd worden." 

· Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit be.luit , dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo , den 29sten Juli 1890. 
(get. ) WILLEM. 

De Minister 
(get.) 

van Binnenlandsclie Zaken, 
DE SA VORNIN LoHMAN. 

(Uitgeg. 1 .Jug. 1890.) 

29 J uli 1890. BESLUIT, tot toepassing der wet 
van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n•. 164), tot vaststelling van 
buiteugewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding eu gevolgen. S. 147. 

Wr;r WILLEM ITI, ENZ. 
(?verwegende, dat toepassing der wet van den 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld bij 
de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n•. 164), 
tot vaststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen nood
zakelijk is, we11:ens het voorkomen van gele koorts, 

Aziatische cholera en pokken in verscheidene plaat
sen in het buitenland; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 24 Juni 1890, n•. 2111, 
afdeeling Medische Politie, en van Onzen Minister 
van Financiën, van 26 Juni 1890, n°. 53, af. 
deeling Invoerrechten en Accijnzen ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats- . 
blad n°. 80), aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884, 
(Staatsblad n°. 164), en op Ons besluit van 
28 Juli 1889 (Staatsblad n°. 102); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juli 1890, n•. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van 24 Juli 1890, 
n•. 2443, afdeeling Medische Politie en van Onzen 
Minister van Financiën, van 26 Juli 1890, n•. ó2, 
afdeeling Invoerrechten en Accijnzen. 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In-, d.oor- en vervoer van lompen, ge

bruikte kleedingstukken en ongewasschen lijf- en 
beddegoed is verboden uit landen of plaatsen, 
door Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Financiën aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens, ten minste 
drie dagen v66rdat zij in werking treden, door 
plaatsing in de Nederlandsclie Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de om
standigheden dit gedoogen of noodig maken, als
mede te bepalen of en in hoever de bagages, . 
door reizigers medegebracht, onder het verbod 
zUn begrepen; de beschikkingen over deze onder
werpen worden ook in de Nederlandsclie Staats
courant geplaatst. 

2. Ons tegenwoordig besluit, dat gedurende 
een jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den vijfden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo , den 29sten Juli 1890. 
(get.) W I L LE M. 

De Minister van Binnenlattdsclie Zaken, 
(f/et.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

De Min. van Financien, (get.) Goo!N DE BEAUFORT. 
(Uitgeg . 7 Àzig. 1890.) 
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12 Augustus 1890. WET, tot aanwijzing van de 

hooge en gewicht ige openbare betrekki ogen , 

bedoeld in art. 90 van de Grondwet. S. 148. 
Bijl. Hand. 2' Kamer 1888/89, n° . 145, 1--;2; 

1889/90, n°. 23, 1- 6. 
Hand. id.1889/90 blazd. 41, 182, 1325- 1334. 
Hand. l• Kamer 1889/90 bladz. 428 , 429, 

-431 , 441, 478-480. 
WIJ" WILLEM III, ENZ • ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat, 

volgens art. 90 van de Grondwet, de hooge en 

gewichtige openbare betrekkingen, welke men moet 
bekleeden of bekleed hebben om lid van de Eerste 
Kamer der Staten-Genernal te kunnen zijn, door 
d wet moeten worden aangewezen : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 

Als hooge en gewichtige openbare betrekkingen, 
bedoeld in art. 90 van de Grondwet, worden 

aangewezen : 
Voorzitter en lid van eene der Kamers der 

Staten-Generaal; 
Vice-President en lid van den Rud van State; 
Staatsraarl in buitengewonen dienst ; 
President en lid van de Al1semeene Rekenkamer; 

Directeur van het Kabinet des Konings ; 

Hoofd van een Departement van algemeen be-
stuur; 

Buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister; 

Minister-resident; 
Co !-Generaal in N ederlandscben dienst; 
P resii!ent, Vice-President en lid van den Hoogen 

Raad; 
Procureur-Generaal en Advocaat-Generaal bij 

den Hoogen Raad ; 
President, Vice-President en lid van een ge

rechtshof; 
Procureur-Generaal en Adrncaat-Generaal bij 

een !!'erechtshof; 
President en lid van -het Hoog Militair ge

rechtshof ; 
.Advocaat-fiscaal voor 's Konings zee- en land-

macht; 
Commissaris des Konings in eene provincie; 
Lid van Gedeputeerde Staten; 

Bur!(emeester van eene !(emeente, welke vol!(ens 
de laatste openbare volkstelling nit meer dan 
20,000 zielen bestaat; 

Curator van eene rijks-Universiteit; 
Curator van de gemeentelijke Universiteit te 

Amsterdam ; 

Hoogleeraar aan eene rijks-Universiteit en hoog

leeraar aan de gemeentelijke U niversiteit te Am

sterdam; 
Hoogleeraar-directeur en hoogleeraar aan de 

Polytechnische school ; 
Voorzitter en lid van de Koninklijke Academie 

van Wetenschappen ; 
Luitenant-Admiraal ; Vice-Admiraal ; Schout-bij 

nacht; Kapitein ter zee; 
Generaal der infanterie; Luitenant-Generaal ; 

Generaal Majoor; Kolonel, bij het N ederlandsch 
en N ederlandsch Indisch leger ; 

Voorzitter van het Muntcollege ; 

Hoofd ingenieur-adviseur en hoofdingenieur van 

scheepsbouw; 
Hoofdinspecteur , Inspecteur eu Hoofdingenieur 

van den Rijkswaterstaat ; 
Voorzitter van den Raad van toezicht op de 

spoorwegdiensten ; 

Voorzitter van het College voor de Zeevissche

rijeu ; 
Voorzitter van de kamer van koophandel en 

fabrieken iu eene gemeente, of eene vereeniging 

van gemeenten , welke volgens de laatste open

bare volksstelling uit meer dan 20,000 zielen 

bestaat; 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië; 

Luitenant-Gouverneur-Generaal van Neder

landsch-Indië; 
Vice-president en lid van den Raad van Neder

landsch-1nd ië; 
President en lid van de Algemeene Reken

kamer in Nederlandsch-Indië ; 

Al!(emeen Secretaris van het gouvernement in 

Nederlandsch-Indië ; 
Hoofd van een departement van algemeen be

stuur in Ncderlandsch-Indië; 
President, Vice-President en lid van het Hoog

gerechtshof van Nederlandsch-Indië; 
Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van 

Nederlandsch-lndië ; 
President, Vice-President en lid van het Hoog 

Militair gerechtshof van Nederlandsch-Indië; 
Advocaat-fiscaal voor de land- en zeemacht van 

Nederlandsch-1ndië; 
Gouverneur van Celebes en onderhoorigheden , 

van Sumatra's Westkust en van Atjeh en onder

hoorigheden ; 
Resident van Batavia, Soerabaij a, Djokjokarta, 

Soerakarta en Samarang; 
Gouverneur van Suriname ; 

Gouverneur van Curaçao; 
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Voorzitter van en Procureur-Generaal bij het 

Hof van J ustitie in Suriname. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 12den Augustus 1890. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) DE S,1.vORNIN LOHlIA.N. 

(Uitgeg. 23 .dug. 1890.) 

15 Augustus 1880. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van de op 28 April 

1890 te Parijs door de gevolmachtigden van 
Nederland en Frankrijk uitgewisselde verkla

ring aangaande de bevoegdheid van den scheids
rechter in het geochil nopens de grensschei

diug tusschen Suriname en Fransch-Guyana. 
s. 149. 

WIJ WILLEM ll]' ENZ. 
Gezien de op 28 April 1890 te Parijs door 

de gevolmachtigden van Nedei·land en Frankrijk 
nilge1Vis~elde verklaring aaugaande de bevoegdheid 

van den scheid$rechter in het aanhangig geschil 
betreffende de grensscheiding tusschen s"riname 
en Fransch-Guyana, van welke verklaring de 
inhoud en de vertaling luiden als volgt: 

VERTALING. 

De Regeering der Nededanden en de Regeering 

der Fransche Republiek zijn verwittigd geworden 

dat de Doorluchtige Souverein die, ingevolge het 

bepaalde bij de Overeenkomst van 29 November 

1888 uitgenoodigd is, als scheidsrechter het ge

schil te regelen nopens de grens der koloniën 
Suriname en Fransch-Guyana, alvorens eenig onder
zoek van het geschil, gemeend heeft die opdracht 

te moeten afwijzen. 
Over1Vegende , dat er reden bestaat om te hopen 

dat Hoogstdezelve genegen zoude wezen die opdracht 
alsnog te aanvaarden, indien Hem meer uitgebreide 

bevoe11dheid werd toegekend, met dien verstande 

dat Hoogs1dezelve piet gehouden zal zijn uitslui
tend eene der twee , in gezegde Overeenkomst 
vermelde rivieren als grens aan te wijzen, hebben 

de Regeering der Nederlanden en de Regeering 
der l•'rausche Republiek, wenschende de eindbe
slissing van het geschil spoedig te verzekeren, 
zich bij de tegenwoordige verklaring verstaan om, 

voor zooveel noodig met goedkeuring van de respec
tieve Parlementen, aan den aangewezen scheids
rechter de subsidiaire bevoegdheid toe te kennen 
om eventueel als tusschenliggende oplossing, eene 
andere grens op het betwist gebied aan te nemen 

en vast te stellen, in het geval Hoog.tdezelve , 

na onderzoek van het geschil, niet zoude geraken 

tot het aanwijzen als grens van eene der twee in 
voorzegde Overeenkomst vermelde rivieren. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden, Jonk

heer DE STUERS, Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister van Zijne Majesteit den Koning 

iler Nederlanden bij de Regeering der Fransche 

Republiek, en ALEXA.NDER RrnoT, Afgevaardigde, 

Minister van Buiten landsche Zaken, de tegen

woordige Overeenkomst hebben onderteekend en 
hunne zegels daarop gesteld. 

Gedaan te Parijs, den 28sten April 1890. 

(L. S) (get.) A. DE STUERS. 
A. RIBOT. 

Gezien de wet van 17 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 105), houdende goedkeuring van bovenstaande 
verklaring ; 

Gelet dat de akten van bekrachtiging van ge

zegde verklaring, door Ons den 24sten Juli 1890 

en door den President der Fransche Republiek den 
7den Augustus 1890 onderteekend, den 9den 

Augustus d. a. v. te Parijs zijn uitgewisseld; 
Op de voordracht van Onzen Minister van Bui• 

tenlandsche Zaken, van den 12den Augustus 18110, 
n°. 7994, A. S.; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

makiug der bovenstaande verklaring met de ver• 

talin~ te bevelen door plaat~ing van dit beslu it 

in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden der Departe enten 

van Algemeen Bestuur , worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering der voor
schreven verklaring. 

Het Loo, den l 5den A ngnstns 1890, 

(get.) WILLEM. 

De Minister van B11itenlandsche Zaken, 
(get.) HA.RTSEN. 

(Uitgeg. 27 Aug. 1890.) 

26 August11s 1890. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 28 A u~ustns 1888 

(Staatsblad n°. l44), tot bepaling van het 
maximum der verpleegden en het miuimum 
der geneeskundigen iu het provinciaal krank
zinnigengesticht 11Meerenberg', te Bloemen. 
daal. S. 150. 

WrJ" WILLEM III, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 22 A ngnstns 1890, 
n°. 2826, afneeling Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
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olad n•. 96), gewijzigd bij art. 10, sub 46°. , 
van de wet van 15 April J 886 (Staatsblad n•. 64); 

Hebben goed1;evonden en verstaan te bepalen, 
dat het eerste lid van art. 1 van Ons besluit van 
28 Augustus 1888 (Staatsblad n• . 144), tot be
paling van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geneeskundigen in het provinciaal 
krankzinnigengesticht "Meerenberg" te Bloemen
daal, wordt gelezen als volgt: 

,, fo het provinciaal krankzinnigengesticht • Meer
enberg" te Bloemendaal , mogen niet meer dan 
1303 krankzinnigen verpleegd worden, namelijk 
255 mannen en 255 vrouwen _in het gebouw, tot 
stand p;ebracht krachtens de vergunning, verleend 
bij Ons besluit van SO November 1885, n•. 19, 
en 388 mannen en 405 vrouwen in het an<lere 
gebouw." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 26sten Augustus 1890. 
(get.) WILLE M. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) Dil SAVORNIN LOHMAN. 

( Uitgeg . 3 Sept . 1890.) 

4 September 1890. BKSLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Nieitwer-Ámstel van 9 Mei 1890, tot wijzi
ging der algemeene politieverordening dier 
gemeente. S. 151. 

Wrî WILLEM 111, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
"Bi nnenlandsche Zaken , van I September 1890, 
n°. 3813 , afdeeling Binnenlandsch bestuur, tot 
schorsing van het besluit van den raad der ge• 
meen te Nieuwer-Àmstel, van 9 Mei 1890, tot 
wijziging der algemeene politieverordening dier 
gemeente, waarin o. a. wordt bepaald, dat niemand 
aan door den gemeenteraad ontworpen straten of 
wegen zal mogen bouwen, verbouwen of fun
deeringen van gebouwen vernieuwen dan in de 
rooilijn, door den gemeenteraad bepaald of nog 
te bepalen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om, han
gende het onderzoek naar de wettigheid van dat 
besluit, de werking daarvan te stuiten; 

Gelet op de artt. 153-155 der Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan, bovenver

meld besluit van den raad der gemeenten Nieuwer
Àmstel, tot 1 December aanstaande te schorsen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 4den September 1890. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
{get.) DE SA VORNIN LOHMAN. 

(Uitgeg. 9 Sept. 1890.) 

5 September 1890. BESLUIT , tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 26 Mei 1888 
(Staatsblad n°. 86), waarbij, met herziening 
van het Koniuklijk besluit van 16 Novem
ber 1884 (Staatsblad n•. 223), bepalingen 
worden vastgesteld omtrent het vervoer van 
vee langs spoor- en tramwegen en met 
schepen, en de reiniging en ontsmetting van 
vervoermidclelen. S. 152. 

W1;r WILLEM 111, ENZ. 

Overwegende, dat wijziging van Ons besluit van 
26 Mei 1888 (Staatsblad n°. 86) noodzakelijk is; 

Gelet op art. 15 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131), laatstelijk gewijzigd bij art. 10, 
snb 26, van de wet van 15 April 1886 (Staats
blad n•. 64) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van .Bin
nenlandsche Zaken, van Financiën en van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 14 Juli 1890, 
n•. 2381, afdeeling Medische Politie, van 18 Juli 
1890, n°. 66, Invoerrechten en Accijnzen, en 
van 23 Juli 1890, n•. 135, afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
19 Augustus 1890, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van 23 Augustus 1890, n•. 2901, 
afdeeling Medische Politie, van 26 Augustus 1890, 
n•. 55, Invoerrechten en Accijnzen, en van den 
1 September 1890, n°. 87, afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Benig artikel. 

In plaats van de in art. 1 van Ons besluit van 
26 Mei 1888 (Staatsblad n°. 86) voorkomende 
woorden: ,9 Augustus 1878 (Staats~lad n•. 124)" 
wordt gelezen: ,,23 October 1889 (Staatsblad 
n•. 146)". 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, van 
Financiën en van Waterstaat, Handel en Nijver
heid zijn belast met de nitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatshlad zal worden geplaatst, en 
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waarvan afschrift zal worden ~ezonden aan den 

Raad van State. 
Het Loo, den 5den September 1890. 

(.get.) WILLEM. 
De Minister van B innentandsche Zaken, 

(get.) DE SAVORNIN LOHlllAN. 

De Minister van Financien, 
GODIN DE BEAUFORT. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverkeid, 
(.get.) HAVELAAR. 

(Uitgeg. 18 Sept 1890.) 

9 September 1890. BESLUIT, betreffende de ope

ning der gewone zitting van de Staten-Gene

raal. S. 153. 
Bij dit besluit worden de Ministers aangewezen 

om in eene vereeni~de vergadering der beide 
Kamers de gewone zitting van de Staten-Generaal 

te openen. 

9 September 1890. M1ss1vE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende de 

opmaking door de gemeentebesturen van de 
declaraf.ien wegens 25 pCt. vergoeding in de 
kosten van het stichten en verbouwen of het 
aankoopen van schoollokalen. 

Naar aanleiding van bij de Algemeene Reken
kamer gerezen bedenkingen, heb ik de eer U te 
verzoeken de gemee9tebesturen aan te schrijven 
om, indien een aannemer van het stichten of het 

verbouwen van een schoollokaal of een verkooper 
van een: schoollokaal, beha! ve op het daarvoor 

verschuldigde ook nog aanspraak heeft op betaling 
van schoolmeu beien, enz. waarin niet meer uit 
's Rijks kas wordt bijgedragen, in het vervolg voor 
dat laatstgenoemde onderwerp afzonderlijk te 
doen declareeren, zoodat het afschrift der decla
ratie, dat, volgens het voorschrift van artikel 3 , 

al. 2 van Z. M. besluit van 23 December 1889 
(Staatsblad n•. 189), moet gevoegd worden bij 
de declaratie van de gemeente wef{ens de rijks
vergoeding van 25 pCt. in de kosten van het 
stichten en verbouwen of het aankoopen van 
schoollokalen uitsluitend vermeldt het;"ieiste bedrag 

dat den aannemer of den ver kooper toekomt voor 
dat stichten en verboz,wen of di en verkOop. 

De vroeger gebruikelijke aftrekking op de decla

ratie van de gemeente kan daardoor vervallen. 
De Minister van Binnenlandsclie Zaken, 

Voor den- Minister, 
De Secretaris-Generaal, (.get.) Hun&ECHT. 

Ia September 1890. BESLUIT, ter uitvoering 

van art. 45 der wet tot regeling van het 

lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 
van 8 December 1889 (Staa tsblad n•. 175). 
:;;. 154. 

WIJ WILLEM 111, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 7 Augustus 1890 , 

n°. 4160 3 , afdeeling Algemeene Zaken en Com
tabiliteit; 

Overwegende, dat door Ons voorschriften moeten 

gegeven worden tot uitvoering van art. 45 der 
wet tot regeling vau het lager onderwijs, laatste
lijk gewijzigd bij die van 8 Uecem ber 1889 
( Staatsblad n•. 17 5) ; 

Gelet op art. 5 van laatstgenoemde wet; 
JJen Raad van State gehoord (advies van 2 Sep

tember 1890 , n•. 29); 
Gezien het nader rapport van Onzen voornoem 

den Minister, van 9 September 1890, n•. 1,999, 

afdeeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. J aarlijks in de eerste helft der maand 

Februari doen Gedeputeerde Staten aan Onzen 

Minister, die met de uitvoering der wet tot rege

ling van het lager onderwijs is belast, opgaaf: 

1° . van het aantal kinderen dat op elk der 
lagere scholen der gemeenten in hunne provincie 

op den vijftienden dag der maand Januari van 

dat jaar als werkelijk schoolgaande bekend stond; 
2°. van de vakken , waarin aan elk dier scholen 

onderwijs wordt gegeven ; 

3°. van het bedrag van het schoolgeld dat per 
jaar en per leerling geheven wordt voor iedere 
school afzonderlijk ; 

4°. van het aantal onderwijzers dat, ingevolge 
het bepaalde bij de artt. 23 en 24 der wet , aan 
elke school moet verbonden zijn; 

5°. van het aantal onderwijzers aan elk der 
scholen op 1 Januari van dat jaar verbonden boven 
het minimu_m bij art. 24 der wet gesteld, voor 
zoover dat voor de Rijksbijdrage in aanmerking 
komt; 

6°. van de som die door het Rijk overeenkom
stig art. 45 der wet verschuldigd is voor de onder
wijzers sub 4 en 5 bedoeld, per school eu per 
gemeente. 

Scholen, waarvoor het schoolgeld tachtig gulden 
of meer per leerling en per jaar bedraagt, worden 
in die opgaaf niet opgenomen. 

Indien de bijdrage in de jaarwedden van onder
wijzers, volgens het bij de wet van 8 Decem-
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ber 1889 (Staatsblad n°. 175) gewijzigd art. 45 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n° . 127) 

over eenig dienstjaar voor eene gemeente minder 

mocht bedragen dan de som der Rijksvergoeding 

in de kosten van het lager onderwij s, niet mede
gerekend die voor het stichten van schoollo

kalen en onderwijzerswoningen en het aanschaffen 
van noodzakelijke schoolmeubelen bij eerste in

richting van nieuwe lokalen, waarop die gemeente 

krachtens evengenoemd wetsartikel, zooals dat 
luidt volgens de wet van 11 Juli 188<1. (Staats
blad n°. 123) over 1889 aanspraak kon doen 
gelden, zenden Gedeputeerde Staten, in plaats 
van de bij het eerste lid van dit artikel bedoelde 

opgaaf, aan Onzen voornoemd en Min is ter eene op
gaaf van de door hen goedgekeurde sommen die 
op de begrooting van de gemeente voor het dan 
begonnen dienstjaar zijn uitgetrokken voor ne 

kosten van het lager onderwijs, vermeld in 

art. 44 der wet onder letter a- d en onder e , 
voor zoover betreft het huren van schoollokalen 
en onderwijzerswoningen. 

Deze opgaaf bevat tevens het eijfer van het 
Rijkssubsidie aan de ;remeente, tot bestrijding van 

jaarwedden van onderwijzers bij de lagere scholen, 

toegekend vóór het in werking treden der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n° 127). 

Ten aanzien der gemeenten, bedoeld in het 

3de lid van dit artikel, doen Gedeputeerde Staten 

opgaaf van de sommen , nader door ben 1;oedge

kenrd of krachtens art. 212 der wet van 29 
Juni 1851 (Staatsblad n°. 85) door hen op de 

gemeentebegrooting gebracht ·voor de kosten in 

dat lid omschreven, aan Onzen ,·oornoemden 
Minister, binnen veertien dagen na dagteekening 

van hun besluit. 
Het derde lid van dit artikel is niet van toe

passiug wanneer de gemeente over eenig dienstjaar 
de b\jdrage in de jaarwedden van onderwijzers, 

volgens het bij de wet van 8 December ] 889 
(Staatsblad n°. 175) gewijzigd art. 45 der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad no. 127), 
heeft genoten. 

2, Onze voornoemde Minister stelt het voor• 
schot vast waarop elke gemeente over een dienst
jaar aanspraak heeft en doet daarvan mededeeling 
aan Gedeputeerde Staten. 

Van dit voorschot wordt telken drie maanden 

na de vaststelling door het Rijk aan de gemeente 
een vierde gedeelte uitbetaald. 

3 . Bij het verschijnen van een betalingstermijn 
ten laste van de gemeente voor de voldoening 

van de kosten van het stichten, verbouwen of 
aankoopen van schoollokalen en nadat bij ne ge
meente zal zijn ontvangen de declaratie ter invor
dering van het deswege verschnldi1;de , zendt het 

bestuur der gemeente aan Gedeputeerde Staten 

een declaratie in van het1;een door het Rijk aan 
de gemeente verschuldigd is voor de vergoeding 
van 25 pCt van het bedrag dier kosten. 

Het gemeentebestuur voegt daarbij een gewaar

merkt afschrift van de declaratie van den aan

nemer van het stichten of verbouwen van het 
schoollokaal of van den verkooper van het school
lokaal of het daartoe bestemd terrein en voorziet 

dat stuk vooraf van eene verklaring ten blijke 
dat hetgeen de aannemer of verkooper te dier 
zake aan de gemeente in rekening brengt, door 

haar onvergolden en deugdelijk verschuldigd is . 

Gedeputeerde Staten zenden de declaratie met 

hare bijlagen aan Onzen voornoemden Minister , 
voorzien van hunne daarop te stellen verklaring, 
ten blijke uit welke begrooting der gemeente de 

kosten, waarvan in die declaratie 25 pCt. als ver• 
goeding aan het Rijk wordt in rekening gebracht, 

te betalen zij u. 
De betaling der declaratiën geschiedt binnen 

vier weken nadat zij bij Ouzeu voornoemden 

Minister iullen zijn overgebracht en door dezen 

in orde zijn bevonden. 
4 . Jaarlijks in de maand Januari, zoodra de 

rekening over het voorlaatste jaar van elke ge

meente in hunne provincie is vastgesteld, doen 
Gedeputeerde Staten aan Onzen voornoemden 

Minister opgaaf: 

1°. van het aantal kinderen dat op elke der 
lagere ocbolen der gemeenten in hunne provincie 

op den vijftienden dag der maand Januari van 
het voorlaatste jaar of, indien de school in den 
loop van dat jaar geopend is, op .'!en laatsten 
dag der maand volgende op die der opening, als 
werkelijk schoolgaande bekend stond; 

2°. van de vakken, waarin aan elk dier scholen 
onderwijs werd gegeven; 

3°. van hel bedrag van de opbrengst der school 
gelden per school alsmede per leerling en per jaar; 

4°. van de namen en voornamen en ouderdom 
der onderwijzers, die ter voldoening aan de 
eiscben in de artt. 23 en 24 der wet gesteld, 
en die boven het in laatstgemeld wetsartikel be
paalde minimnm voor zoover laatstbedoelden voor 
eene Rijksbijdrage in aanmerking komen, in het 
voorlaatste jaar aan de school verbonden zijn ge
weest, met aanduiding van de akten van be-
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kwaamheid die zij bezitten en het tijdvak gedu

rende hetwelk zij in dat jaar aan de school werk

zaam zijn geweest; 

5°. van de som die door het Rijk overeen

komstig art. 45 der wet verschuldigd is voor 

eiken onderwijzer, per school en per gemeente; 
6°. van de som die blijkens de vastgestelde 

rekening der gemeente door haar is nitgegeven 
voor het stichten , verbouwen en aankoopen van 

schoollokalen, het aandeel dat in die kosten ten_ 

laste van anderen is gekomen of op andere wijze 

is gevonden, het zuiver bedrag waarvan de Rijks

vergoeding van 25 pCt. verschuldigd is en het 

bedrag dier vergoeding. 
Scholen, waarvan de opbrengst der school

gelden gemiddeld tachtig gulden of meer per 
leerling en per jaar opleveren, worden in die 

opgave alleen opgenomen met betrekking tot de 
kosten sub 6°. vermeld. 

Indien de bijdrage in de jaarwedden van onder

wijzers volgens het bij de wet van 8 Decem

ber 1889 (Staatsblad, n°. 175) gewijzigd art . 45 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) 
over eeuig dienstjaar voor eene gemeente minder 

mocht bedragen dan de som der Rijksvergoeding 
in de kosten van het lager onderwijs, niet meue

gerekend die voor het sti~hten van schoollokalen 
en onderwijzerswoningen en het aanschaffen van 

noodzakelijke schoolmeubelen bij eerste inrich

ting van nieuwe lokalen, waarop die gemeente 
krachtens evengenoemd wetsartikel, zooals dat 

luidt volgens de wet van ll Juli 1884 (Staats 
blad, no. 123), over 1889 aanspraak kon doen 

gelden, zenden Gedeputeerde Staten, in plaats 

van de bij het eerste lid van dit artikel bedoelde 

opgaven, atm Onzen voornoemden Minister eene 

opgaaf van het bedrag der kosten die, blijkens 
de vastgestelde rekening over het voorlaatste jaar 

door die gemeente zijn gemaakt en naar den 

regel van art. 45, zooals dat luiut volgens laatst 

genoemde wet, aanspraak geven op de Rijksver
goeding van 30 pCt. 

Voor zooveel betreft gemeenten wier rekening 

op bovengenoemd tijdstip nog niet is rnstgesteld, 

geschiedt de opgaaf in het eerste of wel die in 
het derde Jid van dit artikel bedoeld, telkens 
binnen veertien dagen na vaststelling der rekening. 

Het derde liu van dit artikel is niet van toe
passing wanneer de gemeente over een dienstjaar 
de bijdrage in de jaarwedden van onderwijzers, 
volgens het bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad, n°. 175) gewijzigd art. 45 der wet 

van 17 Augustus 1878 (Staatsblad, n°. 127), 
heeft genoten. 

5. Onze voornoemde Minister regelt het juiste 

cijfer van het bedrag, waarop elke gemeente over dat 

dienstjaar aanspraak heeft als uitkeering, nadat de 

opgaaf, bedoeld in art. 4, bij hem zal zijn ontvangen. 
Hij doet daarvan mededeeling aan Gedeputeerde 

Staten. 

Het verschil tosschen het bedrag van de ver

schuldigde uitkeering en dat van het door de ge

meente genotene, beiden tot eenzelfde dienstjaar 

betrekking hebbende , wordt, hetzij ten laste van 

een volgend dienstjaar aan de gemeente uitgekeerd, 

hetzij op het voorschot over een volgend dienst
jaar verhaald, al naar gelang het genoemd verschil 

ten voordeele van de gemeente of van het Rijk is. 

6. Jaarlijks onclerzoekt Onze voornoemde Minis
ter, voor zooveel betreft de in dit besluit bedoelde 

kosten , de verzamelstaten en bijlageu van eenige 
gemeente-rekeningen . 

Hij zendt ze aan Gedeputeerde Staten terug 
met mededeeling van de opmerkingen waartoe 

zijn onderzoek heeft geleid en wijzigt, zoo noodig, 
het bedrag der uitkeering. 

7. De opgaven in de artikelen I en 4 en de 

declaratiën in artikel 3 vermeld, worden opge

maakt in den vorm door Onzen Minister voor
geschreven. Die opgaven worden voor de eerste 
maal ingezonden over het dienstjaar 1891. 

8. Waar dit besluit van onderwijzers spreekt, 
worden onderwij7,eressen geacht evenzeer te zijn 
aangeduid. 

9. Ons besluit van 3 October 1884 (Staatsblad 
n°. 206) blijft voor het clienstjaar 1889 en Ons 

besluit van 23 December 1889 (Staatsblad n°. 189) 

blijft voor het dienstjaar 1890 van kracht, doch 

met die~ verstande, dat het verhaal van hetgeen· 

de gemeente over die dienstjaren bij voorschot te 
veel mocht hebben genoten, zal plaats vinden 
op het voorschot dat krachtens art 2 van Ons 

tegenwoordig besluit zal worden toegekend. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst , en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minis
ter van Financien, aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 13den September 1890. 
(get .) WILLEM . 

De Minister van Binnenlanàsche Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN .L OH:MAN. 

(Uitgeg . 18 Sept. 1890.) 
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27 September 1890. BJ<:SLUIT van den Minister 
van Justitie, houdende bepalingen welke amb
tenaren eu beambten gedurende de uitoefe
ning hunner ambtsbediening een wapen bij 
zich moisen hebben. 

De Minister van Justitie, 
Gelet op art. 3 eerste lid, der wet van den 

9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 81), houdende ver
bodsbepalingen tegen het dragen van wapenen; 

Bepaalt dat de hierna genoemde ambtenaren 
en beambten, gedurende de uitoefening van hunne 
ambtsbediening , een wapen bij zich mogen hebben; 

de fongeerende directeuren van politie; 
de commissarissen van politie; 
de officieren van justitie; 

de substituut-officieren van justitie; 
de burgemeesters en kantonrechters, als hulp

officieren van justitie; 
de rechter-commissarissen belast met de instructie 

van strafzaken; 
de griffiers en substitnten- of waarnemende grif

fiers , die de rechters-commissari ssen, belast met 
de instructie van strafzaken, vergezellen; 

de deurwaarders. 

's Gravenha~e, den 27 September 1890. 

De Minister voornoemd, 
(get.) Ru!JS VAN B EERENBROEK. 

13 October 1890. BESLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, houdende vaststelling 
van modellen van de declaratiën enz., be
doeld in art. 7 van het besluit van 13 Sep• 
tember 1890 (Staatsblad n°. 154). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Gelet op art. 7 van Zijner Majesteits besluit 

van 13 September 1890 (Staatsblad n°. 164); 

Heeft goedgevonden: 

te bepalen dat de opgaven, in de artikelen 1 
en 4 en de declaratiën in artikel 3 van dat be
sluit vermeld, moeten opgemaakt worden in den 
vorm, waarvan de modellen onder A-G bij deze 
beschikking zijn gevoegd (1) en in duplo inge
zonden . 

's Gravenhage, Ia October 1890. 

(get.) DE SA VORNIN LOHMAN. 

(1) De modellen A-E zijn hierna niet opge
nomen, omdat zij niet genoegzaam van algemeen 
belang kunnen worden geacht. 

Model F . 

Bij het opmaken van de declaratie 
en hot daarbij behoorend afschrift 
(beide in dubbel in te zendenl ia het 
gebruik van gezegeld papier voor één 
exemplaar van die stukken niet ver
plichtend , wanneer het bedrag niet 
hooger dan / 10 ia. 

Declaratie van de gemeente 
van hetgeen het Rijk, overeenkomstig artikel 45, 
sub 2 der wet op het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij di e van 8 December 1889 (Staats
blad n". 175) aan haar verschuldigd is als ver
goeding van 25 pCt. van het bedr~g van 
den beta.lingsterm\1n der aannemingsom 

de aannemingsom 
waarop 

de aannemer . recht heeft voor het 

stichten h Il k l . d' t verbouwen van een se oo o aa m ,e gemeen e. 

Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der 
declaratie van . 
is de gemeente aan dien aannemer wegens aan
nemingspenningen ter voorschreven zake verschul
digd f de rijksvergoeding van 25 pCt. be
draa!!'t derhalve f 

De ondergeteekende verklaart deze declaratie te 
zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van 
(in schrijfletters). 

• 189 

Het bestuur der gemeente voornoemd 

Gedeputeerde Staten van de provincie 
verklaren: 

1°. deze declaratie te hebben onderzocht en 
haar goed te keuren tot een bedrag van 

(in schrijfletters). 
2°. dat de kosten, waarvan in deze declaratie 

25 pCt. als rijksvergoeding aan het Rijk wordt 

in rekening gebracht , ten laste van het dienstjaar 
der gemeentebegrooting moeten betaald 

worden. 
. 189 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

NB. Onder het afschrift der declaratie van 
den aannemer moet het gemeentebestuur de volgende 
ver klaring stellen : 

H et bestuur der gemeente verklaart: 
1°. dat bovenstaand afschrift geheel overeenstemt 

met de bij hem ingekomen declaratie van den 
aannemer . en 

2°. dat hetgeen die aannemer daarin wegens 
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het ve•rt~::~:n aan de gemeente in rekening 

brengt , door haar dengdelijk is verschnldigd en 
onvergolden. 

189 
Het gemeentebest1mr voor,wemd, 

Behoort bij beschikking van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 October 1890, 
n•. 5165, afd . AZC. 

Mij bekend, 
De Secretaris- Generaal, (get.) HUBRECHT. 

Model G. 

llil het opmaken van de declaratie 
en het daarbij behoorend afschrift 
(beide in dubbel in te zenden) is het 
gebruik van gezegeld papier voor één 
exemplaar van die stukken niet ver• 
plichtend , wanneer het bedrag niet 
hooger is dan f 10. 

Declaratie van de gemente 
van hetgeen het Rijk, overeenkomstig artikel 45, 

sub 2 der wet op het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staats
blad n•. 175) aan haar verschuldigd is als ver
goedin!! van 25 pCt. van het bedrag der koop• 
som, waarop de verkooper 
recht beeft wegens verkoop van 

een schoollokaal 
een terrein voor het stichten van een schoollokaal in 

die gemeente. 
Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der 

declaratie van is de gemeente 
aan den verkooper ter voorschreven zake ver• 
schuldigd • / 
de rijksvergoeding van 25 pCt. be-

draagt derhalve 
De ondergeteekende verkiaart deze declaratie te 

zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van 
(in schrijfletters). 

189 
H et bestuur der gemeente voor,wemd, 

Gedeputeerde Staten van de provincie 
verklaren : 

1 °. deze declaratie te hebben onderzocht en 
baar goed te keuren tot een bedrag van . 
(in schrijfletters). 

2°. dat de kosten, waarvan in deze declaratie 
25 pet. als rijksvergoeding aan het Rijk wordt 
in rekening gebracht, ten laste van het dienst• 
jaar der gemeentebegrooting moeten be
taald worden. 

189 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 

NB. Onder het afschrift der declaratie van 
den verkoope.r moet het gemeentebestuur de volgende 
verklaring stellen: 

Het bestuur der gemeente verklaart: 
1°. dat bovenstaand afschrift geheel overeen

stemt met de bij hem ingekomen declaratie van 
den verkooper en 

2°. dat hetgeen daarin wegens dien verkoop aan 
de gemeente in rekening wordt gebracht, door 
haar deugdelijk is verschuldigd eu onvergolden. 

189 
Het gemeentebestuur voornoemd , 

Behoort bij beschikking van den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 13 October 1890, 
n•. 5165 , afd. AZC. 

Mij bekend, 
De Secretaria-Generaal, (get.) HUBRECHT 

29 October 1890. BESLUIT van de Staten-Gene
raal in vereenigde vergadering, krachtens 
art. 40 der Grondwet. S. 155. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten
Generaal, 

Overwegende, dat de Staten-Generaal heden in 
vereenigde vergadering hebben genomen het vol
gende besluit : 

"De Staten-Generaal in vereenigde vergadering 
• verklaren, dat het in art. as , l ste lid, der 
•Grondwet omschreven geval aanwezig is". 

Gezien art. 40 der Grond wet; 
Gelast , dat dit besluit, door plaatsing dezes 

in het Staatsblad , wordt afgekondigd. 
's Gravenhage, 29 October 1890. 

De /Toorzitter van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, 

(get.) VAN NAAMEN. 

(Uitgeg. 29 Oct. 1890.) 

30 October 1890. BESLUIT, waarbij door den 
Raad van State, krachtens artikel 45, 2°. van 
de Grondwet, waarnemende het Koninklijk 
gezag, ter algemeene kennis wordt gebracht, 
dat bij de waarneming, in naam des Konings, 
van het Koninklijk gezag aanvaardt heeft. 
s. 156. 

I N NAAM VAN ZIJNE MAJEST. WILLEM 111, ENZ. 

De Raad van State, krachtena artikel 45, 
2°. van de Grondwet, waarnemende het Konink
lijk gezag; 

Op de voordracht van den Raad van Ministers 
van 29 October 1890; 
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Gezien het besluit van de vereenigde verga 

dering der Staten -Generaal van 29 October 1890, 

dat te dien zelfden dage is afgekondigd (Staats
blad n•. 155); 

Gelet op de artt. 40 en 45 van de Grondwet; 
Brengt ter algemeene kennis , dat hij de waar

neming, in naam des Konings, van het Konink

lijk gezag aanvaard heeft. 
Last en beveelt, dat dit besluit in het Staats

blatf. zal wor:len geplaatst en afschrift daarvan 

zal worden toegezonden aan de beide Kamers der 

Staten-Generaal, aan ieder der Ministerieele Depar

tementen, aan de Hooge Colleges van Staat en 

aan het Kabinet des Konings. 
's Gravenhage, den 30sten October 1890. 

De :Minister van Staat, Vice-President van 
den Raad van State , 

(get .) VAN REEN EN. 

De Minister van Buitenl. Zaken, (get.) HA&TSEN. 
De Minister van Justitie, 

(get .) llUYS VAN BEEm;NBRO!lK. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

De Minister van Marine, (get.) ÜYSERINCK. 

De Min van Finatieiën, (get.) Goorn DE BgAUFDRT. 
De .Min. van Oorlog, (get.) J. W. BERGANSLUS, 

Ve Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) HAVELAAR. 

De :Minister van KoloniBn, (get.) MACKAY. 
(Uitgeg. 30 Oct. 1890.) 

30 October 1890. BESLUIT, hoadende machti

ging tot uitgifte ea beleening van/ 6,000,000 

in sr,hatkistbiljetten volgens de wet van 4 April 

1870 (Staatsblad n•. 62). S. 157. 

30 October 1890. Bi,;sLUIT, houdende aanvul
ling van het Koninklijk besluit van 9 De

cember 1889 (Staatsblad n•. 176), tot 

vaststelling van eenen algemeenen maatregel 

van bestuur als bedoeld bij de artikelen 5, 
7 en 11 der wet van 5 Mei J 889 (Staats 
blad n•. 48). S . J 58. 

IN NAAM VAN ZIJNE MA.JEST. w ILLEM III, ENZ. 
De Raad van State, krachtens artikel 45, 2°., 

van de Grondwet, waarnemende het Koninklijk 
gezag; 

Op de voordracht van den ~inister van 
Justitie, van den llden September 1890, 2de af
deeling A, n•. 1 04; 

Gezien artikel 5, tweede lid, der wet van 
5 Mei 1889 (Staatsblad n•. 48); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

23sten September 1890, n°. 18); 
Gezien het nader rapport van voornoemden 

Minister, van den 26sten September 1890, 

2de afdeeling A, n•. 90; 
Heeft goedgevonden en verstaan: 

Art. 1 . Aan het slot van artikel 1, X, van 

het Koninklijk besluit van den 9den Decem

ber 1889 (StaatJblad n°. 176) wordt eene nieuwe 
bepaling toegevoegd, luidende: 

. • Voor vrachtendroogerijen met stoom-evaporator
inrichting geldt tot 1 Januari 1892 de sub 1°. 

toegestane afwijking voor het tijdvak van l Mei 

tot 1 Januari, onder voorwaarde, dat geen 11:e

braik worde gemaakt van de sub 2°. toegestane 
vrijstelling". 

2. Dit besluit treedt in wer king op den vijfden 

dag na dien zijner afkondiging. 

De Minister van Justitie is belast met de uit

voering van dit besluit, dat gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst . 

's Gravenhage, den 30sten October 1890. 

De Minister van Staat, Vice-President van 
den Raad van State , 

(get.) VAN REENEN. 

De Minister van Justitie, 
(get.) RuIJs VAN BllERENllROEK. 

(Uitgeg. l Nov. 1890.) 

4 November 1890. Bi,:sLUIT, houdende wijziging 

van het Koninklijk besluit van 9 October 

1885 (Staatsblad n•. 184), tot bepaliug van 
het maximum der verpleegden en het mini

mum van 11:eneesknndigen voor het krank
zinnigengesticht te Rosmalen. S. 159. 

IN NAAM VAN ZIJNE MAJEST. WILLEM III, ENZ. 

De Raad van State, krachtens artikel 45, 

2°. van de Grondwet, waarnemende het Konink
lijk gezag; 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
Jandsche Zaken, van 29 October 1890, litt. A, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats 
blad n•. 96), gewijzigd bij art. 10, sub 46, van 
de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Heeft goedgevonden en verstaan, te bepalen., 
dat artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
9 October 1885 (Staatsblad n•. 184), tot be
paling van het maximum der verpleegden en het 
minimum van geneeskundigen voor het krank-
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zinnigengesticht te Rosmalen, wordt gelezen als 

volgt: 

"I n het krankzinnigengesticht te &smalen 
mogen niet meer dan 293 krankzinni!(e mannen 

en 205 krankzinnige vrouwen verpl eegd worden". 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhag~ , den 4den November 1890. 

De Minister van Staat , flice -Presiden t van 
den Raad van State , 

(get.) VAN REENJ,:N. 

De Minister van llinnenlanrJ.rche Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN L oHMAN. 

(Uitgeg. 8 Nov . 1890.) 

4 November 1890. B ~sLUIT, tot bepaling van 

het maxim urn der verpleegden en het mini 

mum van geneeskundigen in het krank

zinnigengesticht "het St. J oris-Gasthuis" te 
Delft. S. 160. 

IN NA.A~[ VAN ZIJNE MAJEST. WILLEM IIl,NNZ. 

Oe Raad van State, krachtens artikel 45, 

2°. van de Grondwet , waarnemende het Konink

lijk gezag; 

Op de voordracht van den Minister van Binnen

Jandsche Zaken, van 29 October 1890, n°. 3424, 

afdeeling Medische Politie; 

Gelet op art. 43, juncto ar t . 8 , 4°. der wet 

van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), laatste

lijk gewijzigd bij art. 10, sub 46°. van de wet 

van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

H eeft goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Art. 1. In het krankzinnigengesticht "het 

St. Joris-Gasthuis" te Delft mogen niet meer 

dan 186 krankzinnigen, 94 mannen en 92 vrouwen, 

verpleegd worden. 

Het aantal verpleegden op heden aldaar in 

behandeling, wordt v6ór 1 Januari 1892 tot die 

of lagere cijfers teruggebracht. 

2. In elk voor meer dan één krankzinnige be

stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk zicht

bare plaats het aantal personen aangewezen, waar

voor het bestemd is. 

3. Zonder goedkenring van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen 
noch in hunne bestemmi ng eene verandering ge

maakt worden, die invloed heeft op de plaats
r uimte of den aanvoer van versche lucht in de 

voor de verpleegden bestemde dag- of nachtver

blij ven. 
4. De geneeskundige behandeling der krank-

zinnigen wordt aan ten minste twee geneeskun

digen opgedragen. 

De Minister van Binnenlnndsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 4den November 18 90. 

De Minister van Staat , Vice-President van 
den Raad van State , 

{get.) VAN REENEN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
{get.) DE SAVORNIN LOHMAN . 

(Uitgeg. 11 Nov. 1890.) 

4 November l Sll0. BNSLUIT, betrelfeude klassi
ficatie van vestingwerken. 

IN NAAM VAN ZIJNE MAJEST. WILLEM III, ENZ. 

De Rand van State, krachtens art. 45 , 2°. van 

de Grondwet, waarnemende het Koninklij k gezag ; 

Op de voordracht van den Minister van Oor

log, van 9 September 1890, Vde afd., no. 39; 

Gelet op de artikels 3 , 4 en 5 der wet van 

21 December 1853 (Staatsblad n°. 128); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 25 J anuari 

1854 (Staatsblad n°. 8), 28 Maart 1870 (Staats
blad n°. 53), 5 ovember 1879 (Staatsbladn°.165), 
17 Juni 1884 (Staatsblad n°. 113), 8 April 1886 

(Staatsblad n°. 48) en 3 Augustus 1888 (Staats
blad n°. 102) ; 

De Raad van State gehoord (advies van 2:l Sep
tember 1890, n•. 19); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 

Minister, van 29 September 1890 , Vde afd. , 
Genie, n°. 7:l; 

Heeft besloten en besluit: 

Art. 1. Met wij ziging van het Koninklijk besluit 

van 25 Januari 1854 (Staatsblad n°. 8) zullen: 
het fort de Pot , 
de Rijnbatterij aan de Grebbe , 
de bedekte gemeenschapsweg aan de Grebbe, 
en de berf!batterij aan de Grebbe, 

voortaan behoore_n tot geene klasse van vesting

werken, en wordt mitsdien de lijst, bij dat be

sluit vastgesteld , voor zooveel deze verdedigings

werken betreft, vervangen door de bij dit besluit 

behoorende lij st. 

2. De lijst, vastgesteld bij het aangehaald besluit 
van 25 Januari 185 4 (Staatsblad n•. 8) , wordt 
mede voor zoo veel betreft: het werk op den W aa.Z
oandijk, de linie in de Neder-Beh!we tosschen 

de werken op den lf aal- en den Rijnbandijk te 

Ochten en aan de Spees, het werk op den Rijn
bandijk aan de Spees, het hoorn werk aan de 
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Grebbe en de bastions op den Uiterwaard aan de 
Grebbe, vervangen door de bij dit besluit behoo

rende lijst. 

3. De lijst, vastgesteld bij het Koninklijk be
sluit van 5 November 1879 (Staatablad n°. 165), 
wordt, voor zooveel betreft de batterij onder 

Brakel , vervangen door de bij dit besluit behoo
rende lijst. 

4. De lijst, vastgesteld bij het Koninklijk be

sluit van 28 Maart 1870 ( Staatsblad n°. 53), 
voor zooveel betreft: het fort bij Rijnauwen en 
het fort bij P' ecMen ; 

de lijst, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 
van 5 November 1879 (Staatablad no. 165), 
voor zooveel betreft: de vijf batterijen· ten zuiden 

van Naarden, het werk aan den Hoofddijk, het 
werk aan de Waalsche Wetering, de stelling van 

Homwijk en de batterij onder Po11deroijen; 
de lijst, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 

van 17 Juni 1884 (Staatsblad n°. 113), voor 
zooveel betreft het werk op den Penacherdijk; 

de lijst, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 

van 8 April 1886 (Staatsblad n°. 48), voor 
zooveel betreft het fort Nieuw St. Á.ndries en het 
werk op den rechter Tfl' aaloever beneden Lent; en 

de lijst, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 

van 3 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 102), voor 
zooveel betreft de verdedigingswerken bij de 
Bovenal11ia , ten oosten van Willemstad, 

worden, ter aanvulling van de eerste kolommen 

dier lijsten, vervangen door de bij dit besluit 
behoorende lijst. 

5. Op de in de laatste kolom van de bij dit 

besluit gevoegde lijst aangeduide perceelen, of
schoon binnen een verboden kring vallende, is 

de wet van 21 December 1853 (Staatsbladn°. l28) 
niet van toepassing. 

6. Dit besluit, met de daarbij behoorende lij st, 

komt in werking op den vijfden dag na de dag• 

teekening van het Staatsblad en de Staatscoztrant, 
waarin dit besluit is geplaatst. 

De Minister van Oorlog is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk tegelijkertijd in 

het Staatablad en in de Staatscourant zal worden 

geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge

zonden aan den Raad van State. 
's Gravenhage, den 4den November 1890. 

De Miniater van Staat, P'ice-President van 
den Raad van State, 

(get.) VAN REENEN. 

De Miniatervan Oorlog, (get.) J. W. BERGANSIUS. 

(Uitgeg. 27 Nov. 1890.) 
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De Minister van Oorlog, (get.) J. W. BERGANSIUS. 



244 4- -7 N O VEMBE R 18 90. 

4 November 1890. BESLUIT, tot af- en over
schrijviog van het llde op het I ste hoofdstuk 
der begrooting van Nedertandsch-Indië voor 
het dieustjaar 1889, vastgesteld hij de wetten 
van 31 December 1888 (Staatsblad n°. 236 
en 2137). S. 162. 

5 November 1890. BllSLUIT, betreffende de. uit
loting en aflossing vau 3½ pCts. schuldbe
kentenissen teu laste vau het voormalig Amor

tisatie-Syndicaat . S. 163. 

Van de schuldbekentenissen ten laste van het 

voormalig Amortisatie-Syndicaat, rentende 1.l½ ten 
honderd, uit!(egeveu krachtens de wet van den 
27sten Mei 1830, S. 10, en het Koninklijk besl uit 
van 1 Juni 1830, S. 13, wordt met den eersten 
Januari 189 l een kapitaal van / 1,800,000 na 
voorafgaande uitloting tegen pari aflosbaar gesteld. 

5 November 1890. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van de gemeente Zutphen als kantoor van 
betaling bij invoer laug:s spoorwegen. S. 164. 

Bij dit besluit wordt de gemeente Zutphen mede 
aangewezen voor de lossing van goe<ieren, inge
voerd met spoortreinen op den voet van voormeld 
besluit van 26 Maart 187:l , S. 19 , gewijzigd bij 
dat van 12 Maart 1876 , S. ó3, ook van ver
nissen of andere alcoholhoudende vloeistoffen, waar
van de invoerder krachtens artikel 2 § 13 der wet 
van l Mei 186'!, S. 47, het opnemen van de 

j uiste sterkte vordert. 

5 November 1890. BESLUIT van den .Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid , be
treffende vaststelling van het goedkeurings
mer k voor den ijk en herijk der maten en 
gewichten enz. voor 1891. 

De Minister van Waterstaat, H andel en Nij 
verheid; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 9 No
vember 1869 (Staatsblad n°. 167) en 15 Octo
ber 1873 (Staatsblad n°. 137), waarbij de stem
pelmerken en het afkeuringsmerk voor den ijk 
der maten, gewichten en gasmeters zijn vastgesteld; 

Heeft goedgevonden : 
1 °. te bepalen , dat het goedkeuringsmerk ge

durende het jaar 1891 te bezigen, z4l zijn: 
bij den ijk en herijk der maten en gewichten 

de letter ó in den gewonen schrijfvorm; 
bij den ijk van gasmeters de Koninklijke kroon; 

2°. ter algemeene kennis te brengeu, dat het 
merk van het kantoor waar de eerste stempeling 
heeft plaats gehad, volgens de M inisterieele be
schikkingen van 12 Januari 1873 , n°. 174 en 
22 November 1878, n°. 47 (afdeeling Handel en 
Nijverheid), voor elk der nagenoemde ijkkantoren 
bestaat uit het cijfet· achter den naam van elk 
kantoor uitgedrukt: 

's Herto11;enbosch 1, Breda 2, Arnhem 3, Nij
megen 4, 's Gravenhage 5, Rotterdam 6, Leiden 7, 
Dordrecht 8, Amsterdam 9, Alkmaar 10, Hoorn Jl , 
Middelburg 12, Utrecht 14, Leeuwarden 15, 
Zwolle 16, Groningen 17, Assen 18, Maastricht 19. 

's Gravenhage, 6 November 1890. 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaat, (get.) DE HoscJI KEMPER. 

7 November 1890. ARREST van het gerechtshof 
te A msteruam, houdende beslissing dat de 
burgerlijke rechter ratione materiae, onbe
voegd is kennis te nemen vau een tegen 
een dwangbevel gericht verzet , dat g~grond 
is op de bewering van onverschuldigdheid 
der gevorderde inkomstenbelasti ng wegens het 
gehad hebben in de gemeente noch van hoofd
verblijf noch vun verblijf gedurende 3 maanaen. 

H et hof enz.; 
Gehoord partijen; 
Gelet op de conclusie van den procureur-gene

raal , daartoe strekkende: dat het hof, met te 
nietdoening van het appèl , tevens zal vernietigen 
het vonnis a quo, en voorts de rechtbank be
voe!(d zal verklaren van het verzet kennis te 
nemen en de zaak naar haar zal terugwijzen, 
met veroordeeling van geïntimeerde in de kosten 

van het hooger beroep ; 
Gezien de stukken; 
Overwegende ten aanzien der feiten : 
dat appellant bij exploit van den deurwaarder 

J . H. STROETH0FF dd. 9 December 1886 bij de 
arrondissements-rechtbank te Amsterdam in verzet 
is gekomen te!(en een dwangbevel door den geïnt. 
op 29 ovember 1886 uitgevaardigd, en opa De
cember 1886 aan app. beteekend, om betaling te 
bekomen van een bedrag van f 140.25, behalve de 
vervolgingskosten, ter zake van door app. verschul
digde plaatselijke directe belasting naar het inko
men over 1885/86, en znlks op grond: 

dat de app. niet verschuldigd is de van hem 
gevorderde som van / 140.25, daar hij niet valt 
in de termen der verordening op de heffing der 
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plaatselijke directe belasting op het inkomen te 

Amsterdam, om van hem de betaling dier belas
ting te kunnen vorderen, eu iu deze gemeente 

noch zijn hoofdverblijf houdt, noch langer dan 
3 maanden 's jaars verblijft; 

dat hij integendeel zijne woonplaats heeft te 

Tilburg , en aldaar in den hoofdelijken omslag 

dier gemeente Ï$ aangeslagen en ilie belasting be

taalt ; dat hij ook in de gemeente Tilburg is ge

patenteerJ en tot de dienstdoende schutterij dier 
gemeente als officier behoort, weshalve hij heeft 
geconcludeerd, dat de rechtbank den eischer (app.) 

zal verklaren goed opposant, en vernietigen, immers 
buiten effect stellen voornoemJ dwan1,:bevel, met 

veroordeeling van geint. in de proceskosten; 

0. dat ie geint. (geopposeerde) daarop heeft 

geantwoord, dat wijl het verzet tegen het dwang

bevel daarop is gegroncl, dat de opp. niet ver

schuldigd is, hetgeen van hem gevorderd wordt, 
deze de wettigheid van den aanslag betwist; dat 

volgens art. 15 der wet van 22 Mei 1845 (Staats

blad n°. 22), krachtens art. 260 der gemeentewet 

in zake van gemeentebelastingen toepasselijk, het 

verzet nimmer tegen de wettigheid of hoel(root
heid van den aanslag kan zijn gericht; dat op 
dien grond de opp. in zijne vordering uiet-ont

vankelijk moet verklaard worden; doch dat boven

dien de gronden van het verzet onjuist zijn, omdat 
niet naar het domicilie van iemand in zake ge

meentebelasting, maar naar omstandigheden moet 

beoordeeld worden, waar iemand zijn hoofdverblijf 
heeft en is verbleven, waarom geint . (geopp.) heeft 
geconcludeerd, dat opp. kwaad opp. zal worden 

verklaard tegen voornoemd dwangbevel, en de 
rechtbank hem zal verklaren niet-ontvankelijk in 

zijn eisch, immers hem dien zal ontzeggen met de 

proceskosten ; 
0. dat de rechtbank te Amsterdam bij vonnis 

van 18 December 1888 zich ambtshalve onbevoegd 
beeft verklaard kenni• te nemen van het verzet 
van den opp en daarover uitspraak te doen, met 
veroordeeling van opp. in de proceskosten; 

0. dat de opp. ter bekwamer tijil van dit -von
nis in hooger beroep is gekomen , en bij memorie 

van grieven op de daarbij aangevoerde gronden, 
beeft geconcludeerd dat het hof, met vernietiging 
van het vonnis a qtw, de rechtbank bevoegd zal 
verklaren van de vordering kennis te nemen en 
de zaak naar haar terugwijzen ter verdere beslissing, 
of wel op grond van art. 358, 1° B R. de zaak 

aan zich houden , en diensvolgens des appellants 
oorspronkelijke vordering zal toewijzen met ver-

oordeeling van geint. in de kosten van het recht

geding; 
0. dat de geint. C. VAN DILLEN als gemeente

ontvanger van Amsterdam aan L. G. VAN HOORN 

opgevolgd en in diens plaats getreden, met over
name van de arrementen van het proces, bij ant

woord heeft geconcludeerd tot bevesti!(ing van het 

vonnis a quo cum expensis en subsidiair, bij be

voegdverklaring om van appellants vordering ken nis 
te nemen, alsdan de zaak naar den eer,ten rechter 
te verwijzen, en aldaar voort te procedeeren, met 
beslissing in dat geval omtrent de kosten, zooals 
het hof zal verstPan; 

0 in rechten : 

wat betreft de door den rechte a q110 uitge 
sprokene onbevoegdheid ratione materiae: 

dat de app. zijn verzet tegen het door den !(eint. 

uitgevaardigd dwangbevel daarop grondt, dat hij 
de gevorilerde belasting niet verschuldigd is, omdnt 

hij niet in de gemeente Amsterdam zijn hoofdver
blijf hondt, noch langer dan 3 maanden 's jaars 
verblijft; dat hij dus beweert, dat hij op het 
kohier der gemeente Amsterdam niet had moeten 

zijn aanl:(esla~en; 
dat met het oog op art. 245 der gemeentewet 

dit verzet kennelijk is gericht tegen de wettigheid 
van den aanslag; dat bij art. 260 der gemeente
wet is voorgeschreven, dat de regelen, bij de wet 

op de invordering van 's Rijks directe belastingen 

gesteld, of te stellen o. a. ook wat het dwangbevel 
aangaat, gelden voor de invordering der plaatse
lijke belasti ogen ; 

dat bij art. 15 der wet op de invordering van 

'sRijks directe belastingen van 22 Mei 1845 (Staats
blad n°. 22) de wijze van verzet tegen een dwang

bevel wordt geregeld, en daarbij tevens wordt 

bepaald, dat dit verzet nimmer kan gericht wor
den tegen de wettigheid van den aanslag; 

dat daarentegen in de artt. 264, 265 en 266 

der gemeentewet zooals die zijn gewijzigd bij de 
wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 102) de 
weg wordt aangewer.en, dien ieder aangeslagene, 

die tegen zijn aanslag bezwaren heeft, moet volgen, 

daarin bestaande, dat hij binnen 3 maanden nil. 

de dagteekening van zijn aanslagbiljet zijne be
zwaren moet inbrengen bij den gemeenteraad 

7 
en 

wanneer hij met de beslissing van dat college geen 
genoegen neemt, binnen 30 dagen, nil. mededee
ling van die beslissing, in hooger beroep kan 
komen bij Gedeputeerde Staten; 

dat dus de administratieve beslissing in deze 
door de wet is voorgeschreven; dat app. dezen 
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weg ook heeft gevolgd; dat de raad van Amster• 
dam , bij besluit van 7 Juli 1886 , afwijzencl op 

zijne reclame heeft beschikt, en dat, op zijn be

zwaarschrift daartegen, door Gedeputeerde Staten 
van oord- Holland bij besluit van 25 Augustus 

1886 zijn aanslag is gehandhaafd; dat het geenszins 
tot de taak der rechterlijke macht behoort, om 
eene beslissing als de onderhavige, door de admi
nistratieve rechtsmacht in het hoogste ressort, 
binnen den kring harer bevoegdheid gegeven, aan 

een herhaald onderzoek te onderwerpen; 

dat door app. nog is beweerd, dat de vraag of 

bij hoofdverblijf binnen deze l(emeente houdt, en 
dus, of de hoofdelijke omslag op hem van toe

pas!ing is, niets gemeens heeft met de vraag naar 

de wettigheid der belasting, maar te beschouwen 
is als eene praejudicieële quaestie, die eerst in 
aflirmatieven zin moet wordeu uitiremaakt, vóór 

dat er sprake kan zijn van betw-isting van de wet
tigheid of hoegrootheid yan den aanslag; 

dat er echter voor deze onderscheiding geen 
aannemelijke grond bestaat, daar er geen verschil 

is tusschen toepasselijkheid en wettigheid van den 
aanslag, vermits hij, die beweert, dat de belasting 

op hem niet toepasselijk is , daardoor tevens de 

wettigheid van zijn aanslag betwist; 
0 . dat mitsdien de rechter a quo zich terecht 

onbevoegd beeft verklaard om van appellants ver
zet en vordering keu nis te nemen, en het vonnis, 

waarvan is geappelleerd, behoort te worden be
,·estigd ; 

Recbtdoende in hooger beroep; 

Bekrachtigt het vonnis door de arrondissements
rechtbank te Amsterdam op 18 December 1888 
tusscben partijen gewezen; 

Gezien art. 56 B. R.; 
Veroordeelt app . in de kosten van het honger 

beroep, aan de zijde van geint. te voldoen met 
f 143.05. 

l O November 1890. CIRCULAIRE van den Com
missari9 des Konings in de provincie Over

ijssel, 3• afdeeling, n°. 3997 /3293, aan de 
bnrgemeesters der gemeenten in die provincie, 
betreffende voorschri ften en modellen in zake 
voorschot-declaratiën, voortvloeiende uit de 

toepassing van de wet van 20 Juli l 870 
(Staatsblad n•. lal). 

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een 
afdruk van voorschriften en modellen betreffende 
verrekening van uitgaven en ontvangsten in zake 

de uitvoering der wet van 20 Juli 1870 (Staats
blad n°. 131), mij door Z. Exc den Minister 
van Binnenlandsche Zaken toegezonden bij mis

sive dd. 3 dezer, n'. 4560 1 , afd. A. Z. C. 

Ik verzoek U in voorkomende gevallen de ge

geven voorschriften en motlellen stipt te volgen. 

De Commissaris des TI:onings in de provincie 
Overijssel, 

(.gel) GEERTSEMA. 

VOORSCHRIFTEN aangaande de verreke
ning der kosten , voortvloeiende uit de 
toepassing der wet van 20 J ,ili 1870 

(Staatsblad n°. U!l), tot voorziening tegen 
besmettelijke veeziekten, voor zoover die 
kosten ten laste van het Rijk komen, en 
aangaande de verantwoording van de op
brengst van 11it lcrachte van die wet te 
houden verkoopingen. 

De ziekten van het vee, welke voor besmette
lijk worden gehouden en waarop de wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n° lal) van toepassing 

is, zijn , volgens het Koninklijk besluit van 

27 Maart 1888 (Staatsblad n°. 67), aangevnld 
en gewij zigd bij de Koninklijke besluiten van 

12 Mei 1889 (Staatsblad n°. 621, 9 October 1889 
(Staatsblad · n°. 128) en 20 Mei 1890 (Staats
blad n°. 92), de volgende: 

1°. de veepest der herkauwende dieren; 

2°. de longziekte (pleuro-pneumonica contagiosa) 
der runderen; 

3°. het mond- en klauwzeer (besmettelijke blaar
uitslag van den moud en de klauwen) bij de her
kauwende dieren en de varkens; 

4°. de kwade droes en de huidworm bij de 
eenhoe vige dieren; 

5°. de schurft (sarcoptes-schnrft en dermnto
coptes-schurft) bij de eenhoevige dieren en de 
schapen; 

6°. de schaapspokken bij de scba11en, de bokken 
en de geiten. 

7°. de varkensziekte (n.l. de besmettelijke vlek-
ziekte en de besmettelijke borstziekte der varkens); 

8°. de trichinenziekte bij de varkens; 
9°. het miltvuur bij alle vee; 
10°. de hondsdolheid bij alle vee; 

ll•. het kwaadaardig klauwzeer (zoogenaamd 
rotkreupel) der schapen. 

Dat besluit, zooals het is aangevuld en ge
wijzigd, bevat tevens de maatregelen die bij het 
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dreigen of heerscben van elke dier ziekten moeten 

toegepast worden. 

Uitgaven . 

§ l. De uitgaven, die een gevolg zijn van de 

toepassing van boven bedoelde maatregelen , komen, 

voor zoover uit gemelde besluiten het tegendeel 

niet blijkt, ten laste van het Rijk. 

Tot die waarvan de betaling plaats vindt door 

tusschenkomst der cremeenten behooren o. a.: 

1 °. de schadeloosstelling voor onteigend vee en 

onteigende voorwerpen; 

2° de kosten van taxatie van onteigend vee 

en voorwerpen ; 

8°. de kosten van het afmaken en verbranden 

of op andere wijze vernietigen van onteigend vee 

en die van het verbranden of op andere wijz~ 

vernietigen van onteigende voorwerpen ; 

4°. schrijfloon van hoogstens f 2 per onteige

ning, indien het schrijfwerk niet door den burge

meester is verricht; 

5°. de kosten der werktuigen voor het merken 

van vee en van de kenteekenen bedoeld in art. 17 

der wet; 

6°. de kosten van ontsmetting en afrastering; 

7°. de kosten voor aanschaffing van brand

stoffen en andere benoodigdheden voor het ver

branden van aan eene besmettel ijke ziekte gestorven 

vee en van de bij het be~ravan te gebruiken ont• 

smettin11smidJelen , benevens de kosten voor ver

leende hulp en gehouden toezicht bij dat verbranden 

en begraven; 

8°. de kosten van vernietiging van zieke en 

verdachte diernn, die door den eigenaar geslacht 

zijn, doch voor consumtie niet p:eschikt geoordeeld 

worde n, en van de overblijfselen van zoodanige 

dieren die voor consumtie zijn goedgekenrJ; 

9°. de door den Minister vau Binnenlandsche 

Zaken, op voorstel van den districtsveearts, te 

bepalen gedeeltelijke schadeloosstelling voor de 
huid van het dier, dat aan eene besmettelijke 

ziekte is gestorven; 

1 1°. vergoeding aan den eiirnnaar, in bijzondere 

gevallen, tot ee.u door den M iuister van Binnen

landsche Zaken op voorstel ,•an den districts.-eearls 
te bepalen bedrag voor een dier, dat is ingeënt 

en binnen een door den M ini•ter gestelden ter

mijn is gestorven aan de ziekte waartegen het 
was ingeënt, volgens de verklaring van een ge

examineerden veearts. 

11 °. de kosten van keuring door deskundigen 

(geen geëxamineerde veeartsen) van zieke of ver

dachte dieren, bedoeld bij art. 3 van het Konink

lijk besluit dd. 12 Mei 1889 (Staatsb lad n°. 62), 

tot een bedrag door den Minister van Binnen

landsche Zaken te bepalen , na deswege ontvangen 
vowstel van den burgemeester of districtsveearts, 

met overlegging der verklaring in gemeld artikel 

bedoeld; 

12°. bij inbeslagneming van vee en voorwerpen, 
de kosten van taxatie, en zoo vernietip:ing heeft 

plaats gehad, ook Je kosten dier vernietiging; 

13?. de schadevergoeding voor het gebruik van 

grond voor het bep:raven of verbrauden van aan 

eeoe besmettelijke ziekte gestorven of wegens zoo

danige ziekte afgemaakt vee, indien de begraving 

of verbranding onmogelijk is op het erf of op 

het land waar het dier gestorven of afgemaakt 

is , of indien het in een stal of in eene schuur 

is gestorven of afgemaakt en geen gemeentegrond 

mor het verbranden of begraven beschikbaar is; 

14°. de kosten voortvloeiende uit het optreden 

van den kantonrechter bij verschil omtrent het 

bedrag der vorenbedoelde schadevergoedingen. 

§ 2. Tot betaling van gemelde uitga,·en worden 

aan den burgem eester op zijne aanvrage de noodige 

gelden uit de gemeentekas voorgeschoten. 

Ter terugbekomiug daarvan zendt de burge

meester zoo spoedig mogelijk eene voorschot

declaratie, volgens model A, in triplo aan 's Konings 

commissaris in de provincie. Twee exemplaren 

dier declaratie worden, na door 's Konings com

missaris van eene verklarin~ van onderzoek en 

goedkeuring te zijn voorzien, gezonden aan het 

Departement van Binnenlandsche Zaken. 
Iudien de burgemeester ten genoege van 's Konings 

commissaris aantoont, dat de gemeentekas ontoe

reikend is tot het doen der bij sub 1°-4°, 6°, 

7° en 13° van § 1 bedoelde betalingen, dan 

worden hem de daarvoor uoodige gelden ter goede 

rekening uit 's rijks kas verstrekt (art. 28 der 

wet). Na ontvang van het zooeven bedoeld be
richt van den burgemeester , zendt 's Konings 

commissaris aan den Minister van Binnenlaudscb.e 

Zaken eene aanvrage om crediet, verme\nende de 

som die _benoodigd is en de gemeente die het 

geldt. 's Konings commissaris ontvan!(t daarna 
zoo spoedig mo11elijk van genoemden Minister be

richt dat het crediet is geopend ten kantore van 
den betrokken betaalmee!'ter, waarna door 's Konings 
commissaris aan den burgemeester een, mandaat 
van betaling wordt uitgereikt. Van zoodanige 

verstrekking vau geld wordt door den burgemeester 
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binnen twee maanden rekening en verantwoording 

afgelegd , rechtstreeks aan de A lgemeene R eken

kamer bij aanvrage om décharge, in triplo op

gemaakt, volgens model Ja. B 1
, mei overlei,ging 

van een verzamelstaat, model Ja. B•, hier bij

gevoegd. Zijn niet alle ter goede rekening ont

vangen !(el den gebruikt, dan is ht ovenchot bij 

den betaalmeester te storten, en de deswege te 

ontvangen quitantie van storting in de aanvrage 

in uitgaaf te brengen en daarbij over te leggen. 

Door 's Konings commissaris wordt elke maand 

aan den Minister van Binnenlandsche Za~n op

gave gedaan van de in de vorige maand gedane 

verstrekkingen . 

§ :l. Bij declaratiën of aanvragen om décharge, 

uitgaven bevattende in zake onteigening, moeten 

worden overgelegd: 

1°. het adv ies in originali van de districtsvee

arts of van een zijner plaatsvervungers of bij ont

stentenis van dezen van een geëxamineerden 

veearts, tot onteigening en de verder te nemen 

maatre!(elen; 

2°. het besluit van den burgemeester tot ont

eigening , dat tot benoeming van den deskondige 

en het procesrerbaal van beëediging (modellen 

Ja. C, n en E); 

3°. de verklaring van taxatie (model Ja. F) ; 
4°. het proces-rerbaal van aanbieding en ge

noegenneming (model Ja. G); 

5°. de quitantie der betaalde schadeloosstelling 

(model Ja. H) ; 

6°. eene verklaring van den burgemeester of 

van eeu gemeentebeambte (model Ja. ]) waaruit 

blijkt, dat met het onteigende is gehandeld over

eenkomstig het advies van den districtsveearts of 

van hem door wien hij vervangen is; 

7°. bijaldien desinfectie is voorgeschreren, eene 
verklaring van den districtsveearts of van ,ijn 

plaatsvervanger, waaruit blijkt, dat de desinfectie 
behoorlijk heeft plaats gehad; 

8°. de quitantiën tot sta\l.Îng der uit gaven; 

9>. bij niet genoegenneming met de taxatie de 
stukken (modellen Ja. J en K) bene,·ens de be
noeming van de, kundigen door den kantonrechter. 

Mocht de uitbetaling der schadeloosstelling niet 

knnnen plaats hebben, omdat de eigenaar van 

het onteigende den getaxeerden prij s bij aanbie
ding heeft geweigerd of omdat de eigenaar afwezig 

is (in welk geval hU, ten opzigte der bepalingen 
van art. 24 der wet, vervangen wordt door zijnen 
gemachtigde of zoo deze ontbreekt door den 

houder of hoeder van het vee) of op grond van 

overtreding van bepalingen der wet, hetzij wegens 

verzuimde aangifte of afzondering, hetzij dat de 

eigenaar zijn vee opzettelijk in verdachten toe

stand heeft i(ebracht of doen brengen, dan wordt 

de getaxeerde waarde tegen quitaotie bij den ge

meenteontvanger !]:edeponeerd en die som op de 

declaratie in rekening of in de aauvrage om dé

charge in ui tgaaf gebracht. 

Vervolgens wordt in vorenbedoelde gevallen 

gehandeld over~nkomstig het daaromtrent bepaalde 

in de artikelen 26 en 27. 

Bij overtreding van de bepalingen gesteld bij 

de artikelen 13 en 14 der wet, moet niet alleen 

de schndeloosslelliog voor het vee waarmede de 

overtreding heeft plaats gehad bij den gemeente

ontvanger worden gesequestreerd , maar ook die 

voor daarmede samenhangende onteigeningen, zoo

wel van vee als van goederen van denzelfden 

eigenaar. 
§ 4. Bij inbeslagneming v!\n voorwerpen en vee 

moet in de gevallen, in de artt. 3ti en :l7 dei· 

wet genoemd, de waarde worden getaxeerd. 

Worden in be, lag genom en vee of voorwerpen 

vernietigd, dan wordt de getaxeerde waarJe, uit 

de gemeentekas voorgeschoten, bij den gemeente

ontvanger in bewaring gegeven en het bedrag 

voorts bij declaratie van het Rijk in rekening 

gebracht. 
Ingeval het vee of de voorwerpen worden vrij 

gegeven tegen betaling door den eigeuaar van de 

getaxeerde waarde, en van hetgeen voor het onder

houd van het vee besteed is, dan wordt het 

bedrag daarvan bij den gemeenteontvanger ge

deponeerd . 
De kosten van taxatie, vernietiging en desin• 

fectie worden, op de wijze als hiervoren ter zake 

van onteigening is voorgeschreven, van het Rijk 

feruggevorden.L 

Bij declaratiën wegens uitgaven in zake inbe

slagneming zijn over te leggen: afsch rift van het 
procesverbaal van in beslagneming; het ad vies van 

den districtsveearts, van diens plaatsvervanger of 
vaa een grëxamineerden veearts, hoe met het in 

beslag irenomene gehandeld moet worden; de ver

klaring van taxatie; zoo de waarde iu rekening 

wordt gebracht, de quitantie van den gemeente

ontvanger, en zoo vernietiging heeft plaats gehad 
eene verklaring van den burgemees•er of van een 

gemeentebeambte, waaruit zulks blijkt. 
§ 5. Bij het houden van verkoopin:i;en van 

vleesch en huiden, afkomstig van onteigend en 

in beslag genomen vee, en van onteigende en in 
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beslag genomen voorwerpen, uit krachte der 

Koninklijke besluiten van 11 Juli 1871 (Staats
btaà n°. 75) en 11 Juli 1874 (Staatsbtaà n°. 109), 

is daarvan geen aangifte noodig, bij den ont

vanger der registratie en domeinen. 

· De verkoopingen worden zoo mogelijk in het 

openbaar gehouden. Van de verkooping wordt 

opgemaakt een proces-verbaal, waarvoor is te 

bezigen gezegeld papier van minstens 50 cents in 

hoofdsom . 
. Is eene openbare verkooping, om welke reden 

ook, niet gewenscht, dan geschiedt de onder

handsche verkoop bij een gezegelde en geregis

treerde overeenkomst, en zoo geen schriftelijke 

overeenkomst kan worden gesloten, dan wordt de 

verkoop en de opbrengst daarvan door den burge

meester geconstateerd bij eene verklaring, onder 

aanbod van eede, welk stuk vrij is van zegel en 

van de formaliteit van registratie. Die verklaring 

is in te richten volgens model Ja. L. 

In alle gevallen worden tot goedmaking der 

kosten opcenten op de hoofdsom bedongen. 

Van alle verkoopingen moet door den burge

meester rechtstreeks aan de A Igemeene Reken

kamer r ekening en verantwoording worden afge

legd, volgens bijgevoegd model Ja. M, in te 

zeuden in triplo. 

Ten aanzien van de opbren~st van in beslag 

genomen vee en voorwerpen is te handelen over

eenkomstig de voorschriften vervat in de artikelen 

36, 37 en 38 der wet. Bij die artikelen is 

tevens bep_aald hoe gehandeld moet worden met 

de getaxeerde waarde, die aan den gemeente

ontvanger in bewaring is gegeven. 

Indien de eigenaar van in beslag genomen en 

verkocht vee en in beslag genomen en verkochte 

voorwerpen, na vrijspraak of ontslag van rechts

vervolging, het te zij ner beschikking liggende 

geld niet beeft opgevorderd, is van toepassing 

het voorschrift van art. 38 der wet. 

§ 6. Uitgaven in zake onteigening en die in 

zake verkoop mogen niet vermengd worden, zoo

dat in de declaratiën of aanvragen om décharge 

niet mogen worden in rekening gebracht kosten, 

die op den verkoop betrekkin11, hebben, en aaar

tegenover ook niet in de rekening en verant
woording wegens verkoop, kosten in zake ont

eigening. 

BeUJijzen van uitgaaf. 

§ 7. De in declaratiën in rekening en in aan

vragen om décbarge en rekening en verantwoor-

ding in uitgaaf gebracht wordende uitgaven van 

f 3 en daarboven wegens leverantiën of bewezen 

diensten, moeten door quitantiën worden gestaafd. 

Bij het gebruik van een plakzegel voor qui

tantiëri boven de f 10 moet de handteekening 

over het zegel worden geschreven en is tevens 

daarop te stellen het tijdstip waarop het is ge• 

bruikt, door vermelding van dag, maand en jaar. 

Quitantiën en alle andere stukken moeten door 

belanghebben<leo onderteekend worden. Indien 

belanghebbenden niet kunnen schrijven en de uit

betaling de som van / 300 te boven gaat, dan 

moet de betaling, zoomede de minnelijke schikking 

bij schadeloosstellingen, ten koste der belang

hebbenden bij notariëele akte plaats hebben. 

Beloopt de schadeloosstelling f 300 of minder 

dan kan de handteekeuing door een + merk 

worden vervangen, gesteld in tegenwoordigheid 

van en gewaarmerkt door twee personen, vreemd 

aan de aan bieding en betaling. 

Bij onderteekening van stukken door derden 

moet eene gezegelde, gelegaliseerde en geregis

treerde procuratie worden overgelegd, waarnit de 

bevoegdheid tot teekenen blijkt. 

Quitantiën wegens leverantiën of werkzaamheden 

zijn steeds zoodanig te specificeeren met vermel

ding van eenheidsprijzen, dat het in rekening 

gebrachte bedrag voor verificatie vatbaar is; het 

jaar waarin en de dagteekeniug waarop de leve

rantiën of werkzdmheden zijn gedaan , is mede 
in die stukken te vermelden. 

Eene getrouwde vrouw kan zonder bijstand van 

baar man geen bewijs van kwijting geven, be• 

houdens de uitzonderingen bij het Burgerlijk 

Wetboek gesteld. 

In schrift mag geen rature plaats hebben en 

geene veranderingen worden gemaakt, tenzij met 
behoorlijke waarmerking. 

Elke declaratie moet bevatten alle tot het 

daarin bedoelde onderwerp betrekkelijke uitgaven. 

De stukken krachtens de wet van 20 Juli 1870 

(Staatsbtaà n°. lal) opgemaakt, zijn vrij van 

zegel- en registratierecht; onder die vrij stelling 

zijn echter niet begrepen de proressen-verbaal en 

onderhandsche overeenkomsten in zake verkoopingen 

en evenmin quitantiën wegens bewezen diensten 
en gedane leverantiën, indien zij het bedrag van 
f 10 te boven gaan. 

Behoort bij missive van den Commissaris des 
Konings dd. 10 November 1890, 3• afd., 
no. aae1 / 1191 " 



250 10 NOVEMBER 1890, 

MODEL A. 

DECLARATIE van 
Burgemeester der gemeente 
ten laste van ltet Rijk , wegens gedane 
voorschotten uit de gemeentekas, uit kracltte 
van de wet van den 20 Juli 1870 (Staats
blad n°. 131). 

BE TAALD: 

Aan (a) 

wegens schadevergoeding voor aan 
hem bij besluit van den 
onteigend (b) en voor-
werpen, blijkens bijlage no. / 

Aan 
wegens waardeering van voormeld (b) 

en voorwerpen, blijkens 

qnitantie-bijlage n°. 

Tezamen f 

Aldus opgemaakt door mij burgemeester der 
gemeente t.ot een bedrag 
van , verklarende ondergetee-

kende deze declaratie te zijn deugdelijk en onver
golden , zoomede dat 

, den 18 

De burgemeester voornoemd, 

Bovenstaande declaratie gezien en na onderzoek 

goedgekeurd tot een bedrag van 
door mij Commissaris des Konings 

in de provincie den 18 

(a) Naam en woonplaats. 
(b) Vee of paarden. 

MODEL B•. 
Departement van 

Binnenlandsche Zaken. 

Hoofdstuk V. 

DIENST 18 Aanvrage om Décharge. 

(l ) 

(2) 

Art. 

erkent ter goede rekening ontvangen te hebben 
tot het doen van uitgaven tot afwerfng van het 
gevaar, waarmede besmettelijke veeziekten den 
veestapel bedreigen, de assignatie n•. 
groot. .f 

Dienst (3) 

Totaal bedrag der ontvang / 
Terwijl de door hem gedane uitgaven , 

gespecificeerd op bijgaande verzameling 
ingevolge de bijgevoegde bewijzen, be-
dragen. f 

(*) Quitantie van storting. 
dd. n•. 

N°. Dienst 18 
Hoofstuk V. 
Art. 

Zoodat is 

18 
(4,) 

. Quitto. 

De Algemeene Rekenkamer ontlast den 
rendant, tengevolge der bovenstaande aan
vrage en op grond der overe;elegde bewijzen, 
voor de som van 

's Gravenhage, 18 

De .J.Zgemeene Rekenkamer, 

In te vullen : 
(1) Naam. 

Ter ordonnantie van de Kamer, 

(2) Kwaliteit 
(:3) llienstjaar. 
(4) Ouderteekening 
(*) NB. Indien niet het geheel verstrekte 

bedrag is gebruikt, moet het overige gedeelte 
worden gestort bij een der betaalmeesters en 
de q uita.ntie van storting worden overgelegd, 
zooals hier blijkt. 
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MODEL 8• 

VERZAMELSTAAT van uitgaven tot afwe• 
ring van het gevaar, waarmede de besmet
telijke veeziekten den veestapel bedreigen , 
en gekweten uit ter goede rekening ont
vangen gelden . 

AARD 

DER VORDERING. 

Totaal 

BEDRAG. 

f 

NUMMER DER 

QUITANT!E. 

Aldus opgemaakt door mij, burgemeester 

der gemeente 

MODEL C. 

De BURGEMEESTER der gemeente 

Overwegende, dat hem uit het verslag van den 
veearts geb leken is 

dat (a) 

toebehoorende aan 
van beroep veehouder, wonende te , 
ten aanzien van welk vee aan de bij artt. 13 en 

14 der wet gegeven voorschriften omtrent aan

gifte en afzondering is voldaan. 
Gelet op de wet van den l!O Juli 1870 (Staats• 

blad n•. 131); 

MODEL D. 

De BURGEMEESTER der gemeente 
Gezien zijn besluit van heden, waarbij (a) 

daarin genoemd en 

toebehoorende aan 
is 

te zijn onteigend; 

Gelet op art. 24 der wet van 20 Juli 1870 

(Staatsblad n•. l :ll); 

Benoemt als deskundige den persoon van 

te 
om genoemd (b) 

te waardeeren en daarbij in acht te nemen, dat 
voor verdacht vee de volle waarde, voor vee door 
eene besmettelijke ziekte aangetast de helft der 

waarde, die het in gezonden toestani\ zou hebben, 
wordt berekend . 

Gerlaan te , den 18 

De burgemeester voornoemd, 

(a) het vee, de paarden en voorwerpen. 
(b) vee, paarden en voorwerpen. 

MODEL E. 

PROCES-VERBAAL 

VAN BKt!EDIGING VAN EENEN DESKUNDIGE. 

Op heden 
is voor mij , burgemeester der gemeente 
verschenen 

18 

bij besluit van den benoemd als 
deskundige om (a) 

ter afmaking en vernietigi ng, te waardeeren, die, 
ter voldoening aan art. 24 der wet van den 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 1 31), in mijne 

handen heeft afgelegd (b) , van 
naar zijn beste weten die waardeering te zullen 

Besluit en beveelt tevens, boven omschreven (b) doen . 
te ontei!!enen, 

onmiddellijk in beslag te nemen en te doen afmaken. 
, den 18 

De burgemeester voornoemd , 

(a) door b .v. longziekte aangetast of van long
ziekte verdacht is (omschrijving van het vee of 
de paarden). 

(b) vee of paarden en , zoo er voorwerpen moeten 
worden onteigend, ook deze te noemen. 

-

En is hiervan het tegenwoordig proces-verbaal 
opgemaakt ten dage en j are als boven. 

De burgemeester der gemeente, 

(a) het vee of de paarden, en de voorwerpen. 
(DJ den eed of de belofte. 
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MODEL F. 

De ondergeteekende 

als desknnclige daarvoor door den buri.emeester 

der gemeente benoemd, verklaart op 

heden te hebben gewaardeerd, overeenkomstig de 

bepalingen van art. 24 der wet van den 20 Juli 

1870 (Staatsblad n•. 131), het navolgende (al 
vee als: 

(ó) 

welk (c) 

aan 
, toe behoorende 

, veehouder 

volgens besluit van den burge• te 

meester van den is o teigentl zijn u 

en in beslag genomen , om te worden afgemaakt 

en vernietigd. 

den 

(a) door veetyphus aangetast 
van verdacht 
door longziekte aangetast 

kwaden droes aangetast 
dolheid aangetast 

18 

Bij de waardeering moet worden in acht ge
nomen, dat voor verdacht vee en de onteigende 
voorwerpen de volle waarde eo voor vee, door 
eene besmettelijke ziekte aangetast, de helft der 
waarde, die het in gezonden toestand zou h ebben, 
wordt berekend . 

(ó) de na volgende voorwerpen, als: 
(c) vee of paarden , of 

vee en voorwerpen of paarden en voorwerpen. 

MODEL G. 

PROCES-VERBAAL. 

De BURGEMEEST !i: R der gemeente 

heeft op heden aan deu veeb ouder 

wonende te , overeenkomstig art. 24 
der wet van den 20 Juli 1870 (Staatsólad n•. 131), 
aangeboden de som van (a) 

en zulks voor aan hem bij besluit van den 

onteigend (b) als : 

geschat op / 

Voor de navolgende onteigende 

voorwerpen , als : 

1°. geschat op • 

Makende te zamen de genoemde som van / 

zijnde (c) der waarde van 

en het volle bedrag van de waarde 

der voorwerpen, waarop zij door den daartoe be

noemden deskundige bij prores-verbaal van den 

zij n geschat, met welke aan

bieding de ondergeteekende heeft verklaard ge

noegen te nemen . 

, den 18 
De veelto11der , De burgemeester, 

(a) H et bedrag in letters nit te drukken. 
(ó) Aantal stnks vee of paarden. 
(c) Het volle bedrag of de helft. 

Mom;L H. 

Ik ondergeteekende 

van beroep veehouder, wonende te 

verklaar bij deze te hebben ontvangen van den 

burgemeester der gemeente 

som van 

eene 

in voldoening van de (a) 

stuks 

waarde van 

, en van de volle 

waarde van de navolgende voorwerpen, als : 

Óp dat bedrag geschat door (ó) 

welk 

(d) 

als (c) 

nomen en afgemaakt 

onteigend, in beslag ge
is 

zij n , volgens besluit van den 

burgemeester van den 
dienende deze tot kwitantie zonder reserve. 

, den 

(a) volle of helft der 
(Ó) den deskundige 

de de~kundigen 

18 

de eerste daartoe dool' den burgemeester, 
de beide laatsten door den kantonrechter 
te benoemd 

(c} door veetyphus aani,etast 
van verdacht 
àoor longziekte aangetast 

kwaden droes of huidworm aangetast 
tlo]heid aangetast 

(tl) met de boven omschreven voorwerpen (zoo 
die er zijn) 
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MODEL I. 

lle ondergeteekende, bu~j"mei~ter der gemeente 
ve wac er 

verklaart op den eed bij den aanvani: 

zijner bediening i:edaan, dat op heden in zijne 
tegenwoordigheid (a) 

welk vee en voorwerpen toebehoord hebben aan 

h d t d hem b vee ou er e , en oor den ur-

gemeester dezer gemeente bij besluit van den · 

l 8 , op grond der wet van 20 Juli 

1870 (Staatsblad n°. 131 ) , zijn in beslag geno
men en onteigend. 

, den 18 

MODBL K. 

De ondergeteekende 

als deskundige daarvoor door den burgemeester 

der gemeente en de mede-onderge
teekenden 

als deskundigen daarvoor door den kantonrechter 

te benoemd, verklaren op heden 

te hebben gewaardeerd , overeenkomstig de bepa

lingen van art. 24 der • wet van den 20sten Juli 

1870 (Staatsblad n°. 131), het navolgende (a) 

vee, als : 

(b) 

(a) In te vullen op welke wijze vee en voor-
werpen zijn vernietigd. welk (c) , toebehoorende 

~ aan 
veehouder te , volgens besluit 

MODEL J. 

De BURGEMEESTER der gemeente 

Overwe/?eude, "dat 

te geen i:enoegen heeft genomen 
met de waardeering van het bij besluit van den 

onteigend en ter afmaking en ver

nietiging in beslag genomen (a) 

toebehoorende aan 

van beroep veehouder, wonende te 

zijnde (b) 

Gelet op art. 24, 4• lid der wet van den 

20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131); 

Verzoekt den kantonrechter te 

· te willen benoemen twee deskuniligen, om met 

den door hem, buri:erneester, aangewezen deskun

dige · bii meerderheid te 

beslissen over de waarde van bovenbedoeld vee. 
den 18 

De burgemeester voornoemd, 

(a) door veepest aavgetast vee of paarden en 
van besmetting verdachte voorwerpen. 

van veepest ve rdacht als voren. 
Joor longziekte aangetast als voren . 

kwaden droes of huidworm aangetast 
als voren. 

dolheid aangetast als voren. 
(b) omschrijving fan het vee en de voorwerpen. 

van den burgemeester van den is 
zijn 

onteigend en in beslag genomen, om te worden 

af~emaakt eu vernietigd. 

, den 18 

(a) door veetyphus aangetast 
van verrlacht 
door longziekte aangetast 

kwaden droes of huidworm aangetast 
dolheid aangetast 

Bij de waardeering moet worden in acht ge
nomen, dat voor verdacht vee en de onteigende 
voorwerpen de volle waarde en ,oor vee , door 
eene besmettelijke ziekte aangetast, de helft der 
waarde, die het in gezonden toestand zou hebben, 
wordt berekend. 

(b) de navoli:ende voorwerpen, als: 
(c) vee of paarden of vee en voorwerpen of 

paarden en voorwerpen 

MODEL L. 

De BURGEMEESTER der gemeente 

verklaart op den eed bij den aanvang zijner be

diening afgelegd, dat (omschrijving van hetgeen 

verkocht is) door hem uit de hand ~ verkocht 
zijn 

voor eene som van 

, den 18 
(Handteekeniag) 
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MODEL M. 
REKE INGEN VERANTWOORDING 

welke bij deze aan de Algemeene Rekenkamer is doende 

(l) 

burgemeester der gemeente (2) 

wegens den verkoop (3) 

In te vullen : 
(4) 

(l) Naam van den burgemeester . (2) Naam der gemeente. (3) Hetgeen verkocht is. 
(4) Waarvan afkomstig. 

18 ONTVA NG. UITGAAF . 

De rendant brengt in ont

vangst wegens de opbrengst 

van : 

TOTAAL f 

De rendant brengt in uitgaaf: 

Áan 
voor 

Gestort bij den betaal-

meester te blijkens 

bij~evoegde quitantie van stor-

ting dd. n°. 

TOTAAL f 

NB. Indien het verkoop betreft van in beslag genomen vee, goederen, dan heeft de storting van 
het zuiver overschot niet plaats bij een betaalmeester, maar - zoo het vee betreft, na aftrek 
der kosten van onderhoud - wordt het gedeponeerd bij den gemeente-ontvanger tegen quitantie, 
die bij de rekening en verantwoording moet worden overgelegd. 

B OR DER EL. 

ONTVANG UITGAAF 

f f 
n e ontvang bedraagt / 

" uitgaaf 

llus gelijk . 

Verklarende ik ondergeteekende, op den eed bij 
de aanvaarding mijner bediening aan den lande 
gedaan, dat in deze rekening is in ontvang ge
bracht al hetgeen door mij is ontvangen of moeten 
ontvangen en verantwoord worden, zonder te dezer 

zake iets Le hebben verzwegen of achtergehouden; 
dat verder in deze rekening niets wordt in uitgaaf 
gebracht ter kwader trouw of hetgeen niet alzoo 
werkelijk door mij is uitgegeven ; terwijl ik verder 
verklaar, voor de gedane betalingen geen giften 
of gaven te hebben genoten of te zu llen genieten, 
directelijk of iudirectelijk, maar zoodanig te heb
ben betaald, als zulks volgens de orders van den 
lande behoort te geschieden. 

, den 18 

(Handteekeninl(.) 

12 November 1890. WET, tot verhooging van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1890. S. 165. 

Bij deze wet wordt art. 134 ,' het totaal der 2de 

Afd. en het eindc\jfer met/ 38,316,800 verhoogd. 

12 November 1890. W ET , tot aanvulling en ver
hooging der begrooting van uitgaven voor den 

aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 1890. 
S. 166. 

Bij deze wet wor<l. t : 
a. Tusschen de artt_ 6 en 7 ingevoegd: 

Árt. 6/Ji.t. Aanleg van den spoorweg van Dor
drecht naar Elst f la0,120.68. 

b_ verhoogd : 
Art. 8 met f 46,550.405. Árt. Il met /70,124.39. 

c. Onder de vierde afdeeling van deze begroo
ting wordt opgenomen: 

Art. 27bis. Koopsom van den Nederlandschen 
Rhijnspoorweg, ingevol;,e art . 4 der overeenkomst 

met de Nederlandsche Rhijospoorwegmaatschappij, 
goedgekeurd bij de wet van ,22 Juli 189IJ (Staats 
blad n°. 134), f 37,276,496. 

Art. 27ter. Vernieuwing van de baan en den 
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bovenbouw van de spoorwegen, overgenomen van 

de N ederlaodsche Rhijnspoorwegmaatschappij, 
ingevolge art. 81 der overeenkomst met de Maat

schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
goedgekeurd bij de in het vorig artikel genoemde 
wet f 800,000 . 

Tengevolge van het bovenstaande wordt het 
eindcijfer nader vastgesteld op f 41,858,158 .475 . 

In art. 2, sub a, wordt voor de som ,an 
f 2,683,200, gelezen f 40,400,000 en in art. 3, 
tusschen de artikelen 6 en 7 , 6his. 

12 November 1890. WET, tot IVIJZtgmg van het 
zevende hoofdstuk .J. der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1890. S. 167. 

Bij deze wet wordt, na toevoeE(Ïng van eeoige 

artikelen, het totaal der lste Afd. van dit hoofd
stuk gebracht op f 1!2,1611,337.805 ; dat der 2de 
Afd. op f 2,539,950 en het totaal van het hoofd
stuk op f 34,709,287.805. 

12 November 1890. WET, tot wijziging en aan
vulling van de wet, houdende aanwijzing van 

de middelen ter goedmaking van de uitgaven 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het_ 

dienstjaar 1890. S. 168. 

Bij deze wet wordt de post voorkomende onder 
sub 12°. , letter qq, gelezen als volgt: 

de uitkeering van de door de exploitatie van 
het Rijks-Entrepot te Ámsterdam gedurende het 
l ste halfjaar 1890 behaalde winst, zoomede de 
som, waarvoor de tot het Rijks-Entrepot behoo
rende roerende zaken , op 1 Juli 1890 in de boeken 

dier inrichting te boek stonden en aan de ge
meente Amsterdam verkocht zljn. 

Artikel 1 der wet, houdende aanwijzing van 
de middelen ter goedmaking van de uitgaven be- · 

grepen in de Staatsbe/?rooting voor het dienstjaar 
1890, wordt aangevuld met de volgende posten: 

18°. de koopprijs verschuldigd door de gemeente 
Ámsterdam wegens de overdracht door het Rijk 

aan die gemeente van de onroerende goederen, 

uitmakende het Entrepotdok te .Llmsterdam, inge
volge de voor zooveel noodig bij de wet van den 
28 Juni 1890 (Staatsblad n•. 96) bekrachtigde 
overeenkomst door het Rijk met die gemeente aan
gegaan, benevens de rente ad twee en een half 
ten honderd, over dien koopprijs van den lsten 
Juli 1890 tot den dag der betaling; 

19°. de vergoedingen verschuldigd door de ge
meenten Zaandam en Westzaan wegens de afschaf-

fing der kanaal- en havengelden op het Noordzee -

kanaal , ingevolge de voor zooveel noodig bij de 
wet van den 28 Juni 1890 (Staatsblad n°. 96) 
bekrachtigde overeenkomsten door het Rijk met 
die gemeenten aan!(egaan, benevens de rente, ad 

2½ teu honderd, over de door de gemeente Zaan
dam verschuldigde vergoeding van deu eersten 
Juli 1890 tot den dag der betaling; 

20°. de uitkeeringen door de Hollandsche IJze
ren Spoorwegmaatschappij en door de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, ingevolge 

artikel 78, lett. c, der bij de wet van den 22 Juli 
1890 (Staatsblad n°. 134) bekrachtigde overeen

komst, door het Rijk met eerstgenoemde, en inge

volge de artt. 74, 80 lett. c, en 87 letters b tot 
en met e der bij diezelfde wet bekrachtigde over
eenkomst door het Rijk met laatstgenoemde maat

schappij aangegaan. 
Het in artikel 3 van de wet houdende aan -

wijzing van de middelen ter goedmaking van de 

uitgaven begrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1890 genoemd bedrag van dertien 

millioen gulden, wordt verhoogd tot vijf en dertig 
millioen gulden. 

12 November 1890. WET, tot goedkeuring der 

overeenkomst met den heer DA v1 u ÜROLL, 

betreffende de oprichting van eene reparatie
werf met dokgelegenheid te Tandfong Priok 
(haven van Batavia). S. 169. 

IN NAAM VAN ZIJNE MAJEST. WILLEM III, ENZ. 

De Raad van State, krachtens artikel 45, 2°. 
van de Grondwet, waarnemende het Koninklijk 
gezag; 

Allen, die deze zullen zien of hooreu lezen, 
salnnt ! doet te weten: 

Al zoo Hij in overweging genomen heeft, dat 

het ter ontwikkeling van de scheepvaart naar de 
haven van Batavia, Tandfong Priok, noodig is 

dat bij die haven eene reparatiewerf met dok
gelegenheid worde opgericht, en dat het daarom 
wenschelijk is een gedeelte van het terrein dier 

haven voor dat doel in erfpacht uit te geven 
en aan den erfpachter droge dokken in gebruik 
af te staan; 

Zoo is het, dat Hij , den Raad van State enz., 
Art. 1 Wordt goedgekeurd de in afschrift 

aan deze wet gehechte op 9 Juni 189() met den 
heer DAVID ÜROLL gesloten overeenkomst be
treffende de uitgifte in erfpacht van een gedeelte 
van het haventerrein te Tandfong Priok en het 
in gebruik geven van droge dokken. 
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2. Ue in het vorige artikel bedoelde overeen

komst wordt kosteloos geregistreerd. 

Last en beveelt, enz. 
Gegeven te 's.Gravenhage, den 12den Novem

ber 1890. 
De Minister van Stn.at, Pice-President van 

den Rn.ad van State, 
(get.) VAN REENEN. 

De J,tinister van Koloniën, (get.) MACKAY. 

(Uitgeg . 22 Nov. 1890.) 

Al'SCHR!l'T. 

De Minister van Koloniën, handelde namens 
de Regeering van Nederlandsck-Indië, en DAVID 

ÜROLL, directeur der Nederlandsche Stoomboot

maatschappij, wonende te Rotterdam, zijn be
houdens bek-racktiging bij de wet, overeengekomen 

als volg!: 
Art. 1. De Regeering van Nederlandsck-Indi~ 

geeft in erfpacht , voor het tijdvak aanvangende 
met den dag van afkondigi n!( der bekrachtigings
wet en eindigende den 3lsten December 1 \l 15, 

aan den heer DAVID ÜROLL, die verklaart in erf

pacht aan te nemen, het gedeelte van het tot de 
haven van Batavia,- 'l'andjong Priok, behoorende 

terrein dat gegrensd is: 
ten noorden: door eene denkbeeldige rechte 

lijn, die op 125 meter afstand benoorden de as 
der 25 tons stoomkraan evenwijdig loopt aan den 

grooten dwars weg; 
ten oosten: door de as der afwateringssloot be

westen den grooten weg, noordwaarts verlengd tot 
de noordelijke grenslijn, zijnde evenw el niet in de 
erfpacht begrepen de strook beoosten het hoofd. 
magazijn en verder het terrein ingenomen door de 
schootswoning, de kazerne voor de politiesoldaten 

en de matrozeuwonin!;; 
ten zuiden: door eene rechte. lijn, loopende op 

1!7,5 meter afstand van en evenwijdig aan den 

noordkant van den grooten dwarsweg; 
ten westen: door den bovenkant van het talud 

van het oostelijk boord der Westergracht; voorts 
door eene rechte lijn op 120 meter afstand van 

de noordzijde van den noordelijken vleugel van 
den kaoimuur der kolenhaven loodrecht getrokken 
op de Westergracht, en eindelijk door den buiten
kant vau den eerstbedoelden kaaimuur noordwaarts 
verlengd tot aan de noordelijke grenslijn. 

In de erfpacht zijn begrepen alle op het erf
pachtsterrein aanwezige landswerken en gebouwen 
en de zich daarin bevindende werktuigen. 

H et in e1·fpacht gegeven terrein is op de aan 

deze overeenkomst gehechte, door partijen gewaar
merkte kaart met eene zwart.e arceering aangeduid, 

De grenzen van het erfpachtsterrein moeten op 
door den Gon vcrneur-Generaal aan te geven wijze 

binnen 6 maanden na den aanvang der erfpacht 

door den erfpachter op het terrein worden aan

gegeven. 
Op de 37,5 M . breede strook tusschen den 

grooten dwarsweg en het erfpachtsterrein zullen 

de volgens het oordeel van den Gonverneur

Generaal benon<iigde strooken grond voor toegangs
wegen van dien dwarsweg tot het erfpachtsterrein 
aan den erfpachter kosteloos in gebruik worden 
gegeven. 

De Regeering behoudt zich voor den vrijen 

toegang tot de 25 tons stoomkraan, alsmede den 

vrijen toegang en het gemeenschappelijk gebruik 
van: 

a. het op de hierboven bedoelde kaart met 
eene kruisarceeri ag aangegev en terrein , benoorden 
het atelier tot aan de 25 tons stoomkraan met 
den daarop aanwezigen spoorweg, en 

b. het water langs het 120 meter lange noorde

lijke deel van den kaaimuur der kolenhaveo. 

2. De erfpachter is verplicht het erfpachts
terrein, de gebouwen en al hetgeen verder in de 
erfpacht begrepen is, te gebruiken voor het drij
ven van inrichtingen, voor het herstellen van 
schepen, het maken en herstellen van stoomketels 

en stoom werktuigen en de voorziening in de daar

mede in verband staande beho_eften van de scheep

vaart. 
Voor zoover de voorziening in de behoeften van 

de scheepvaart daaronder niet lijdt, is het den 
erfpachter vergund ook ander niet met die be

hoeften in verband staand werk op het erfpachts-
. terrein uit te voeren. 

· 3 Aan den erfpachter worden door de Re
geering in gebruik gegeven : 

a. het thans bij de marine in gebruik zijnde 
drijvend ijzeren dok met een lichtvermogen van 
3000 ton, met toebeliooren, van het tijdstip af, 
dat het te Tandjong Prwk wordt aangebracht, 
(hetgeen geschieden zal binnen zes maanden nadat 
de erfpachter aan den Gouverneur-Generaal heeft 
medegedeeld dat de in art. 21 bedoelde naamlooze 
vennootschap is opgericht), totdat het onder b 
bedoelde nieuwe dok voor het gebruik gereed is; 

b. een voor rekening van de Regeering van 
Nederlandsck-lndië aan te bouwen ijzeren drijvend 
dok met een lichtvermogeu van ten hoogste 4000 
ton van het oogeo blik af dat het te Tantl/ong 
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P,·iok voo1·. het gebruik gereed is, tot het einde 

van den erfpachtstermijn. 

Het lichtvermogen van dit dok wordt door de 

Regeerinll, na den erfpachter te hebben gehoord, 

vast!(esteld. H et dok moet zich zelf bij gededten 

kunnen dokken en aan de tegenwoordige eischen 

der scheepvaart voldoen. B ij de inrichting er 

van worden door de Regeering, zooveel het haar 

doenlijk voorkomt, de inzichten van den erf

pachter gevolgd, voor zoover hij die op het door 

de Regeering bepaalde tijdstip aan haar heeft 
kenbaar gemaakt.. 

Het wordt in Europa vervaardigd en te Tand
jong Priok door den erfpachter voor rekening 

der Regeering binnen een door haar te stellen 

termijn in elkander gezet . 

Zoodra door meerdere ontwikkeling der scheep

vaartbewegiug een dok met grooter licbtvermogen 

voor den erfpachter wenschelijk en naar het oor

deel der Regee ring noodzakelijk wordt, is zij be

voegd om aan het dok, door toevoeging van 

sectiën of op elke andere door haar wenschelijk 

geachte wijze een grooter lichtvermogen te geven 

tot een maximum echter van 5000 ton. Daartoe 

zal het dok aanvankelijk zó6 geconstrueerd wor

den dat het voor zoodanige vergrootiug vatbaar is. 

Het aau het dok toe t e voegen gedeelte wordt 

mede in Europa vervaardigd en door den erf

pachter voor rekening der Regeering binuen een 

door haar te stellen termijn in elkander gezet, 

terwijl alle bepalingen omtrent buut en onder

houd op het toe te voegen gedeelte van toe

passing zijn zoodra het in elkander is gezet; 

c. het cilinderdok afkomstig van de Bataviasche 
havenwerken met de daartoe behoorenJe stape

lingen, blokken enz. van het tijdstip af waarop 

het, na niet meer voor de marine gebruikt te 

worden , te Tanrljong Priok aankomt, tot het 

einde van den erfpachtstermiju. Het gebruik van 

dit dok door de marine zal uiterlijk ophouden 

wanneer het sub a bedoelde 3000 tons dok weder 
tot hare beschikking is gekomen. 

4 . De erfpachter verbindt zich aan de in art. 2 

bedoelde inrichtingen achtereenvolgens de uitbrei

ding te geven, welke de behoeften van de scheep

vaart zullen eischen en de ruimte op het erf
pachtsterrein zal toelaten , zonder evenwel ver

plicht te zijn om die groote herstellingen en 
kostbare vern ieuwingen aan groote stoomschepen 
te verrichten , welke slechts zoo zelden voorkomen, 

dat de daarvoor noodige inrichtingen niet geregeld 
in gebruik kunnen zijn. 

5. De erfpachter is verplicht de in art. 1 be

doelde werken , gebouwen en werktuigen ged urende 

de erfpacht voor zijne rekening te onderhouden, 

herstellen en vernieuwen, zoodat zij zich bij het 

einde de r erfpacht in goeden staat van onderhoud 

bevinden 

Hij is bevoegd die werken, gebonwen en werk

tuigen voor zijne r ekening te wijzigen eu de we1·

ken en gebouwen voor zijne rekening te ver

grooten, evenwel niet dan nadat de daartoe 

strekkende ontwerpen door de Gouverneur- Gene

raal zijn goedgekeurd. 

Hij zal geene werken, gebouwen of werktuigen 

mogen afbreken of opruimen zonder voorafgaande 

vergunniug van den Gouverneur-Generaal. 

6. Hij is verplicht ·de onder b en c van art. 3 

bedoelde dokken voor zijne rekening te onder

houden en daaraan de noodige herstelli ngen aan 

te brengen zoolang hierdoor, volgens het oordeel 

van eene overeenkomstig art. 19 te benoemen 

commissie, de dokken in werkbaren staat kunnen 

gebracht en gehouden worden. 

Hij is verder verplicht alle nood ig gebleken 

en door de Regeering goedgekeurde herstellingen 

aan het ouàer a bedoelde dok voor 's lands reke

ning aan te brengen. Wanneer hij naar het oor

deel van den Gouverneur-Generaal aan deze ver

plichting niet spoedig genoeg of niet in voldoende 

mate voldoet, is de Regeering bevoegd om de 

noodige herstellingen zelve te doen aanbrengen. 

Voor het geval dat tijdens den duur der erf

pacht het onder b bedoelde dok niet meer door 
het aanbrengen van herstellingen in werkbaren 

staat kan gebracht worden en voor verder gebruik 

On)l;eschikt wordt, is de erfpachter verplicht om 

het voor zijne rekening door een dok van min

stens gelijk lichtvermogen te vervangen. 

7. De waarde der in art. 1 bedoelde werken, 

gebouwen en werktuigen wordt geschat binnen 

drie maanden nadat de Gouverneur-Generaal ken

nis heeft gekregen van de oprichting der in 

art. 2 1 bedoelde naamlooze vennootschap. 

Bij het eindigen der erfpacht door het verstrijken 

van den termijn waarvoor zij is verleend, treedt 

de Regeering van Nedertandsch-Indië in den 

eigendom van alle door den erfpachter op het 
erfpachtsterrein opgerichte of gestelde werken, ge
bouwen en werktuigen , en worden alle werken, 

geboawen en werktuigen, on verschil tig of zij al 
dan niet door den erfpachter zijn opgericht of 
gesteld , geschat. 

Hetgeen deze schatting meer bedraagt dan die 
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volgens het eerste lid van dit artikel, wordt door 

de Regeering van Nederlandsck-Indië aan den 

erfpachter, hetgeen zij minder bedraagt door dezen 
aan àe Regeering van Nederlandsck-lndië betaald 

binnen drie maanden na den dag waarop de 

schatting is bekend geworJen. 
8. De Regeering van Nederlandsck-Indië is 

gehouden te zorgen : 
a. voor het gewoon onderhoud van den kaai

muur , de steenbezetting, de beton taluds enz. be
hoorende tot de werken die de aansluiting van 

het erfpachtsterrein met de havens vormen, en 

b. voor het op diepte houden der kolenhaven 

en het op de noodige diepte uitbaggeren en onder

houden van de ligplaats der dokken. 
9. de erfpachter is gehouden de met de uit

voeriug der ïn het vorig artikel bedoelde werken 
of met andere opdrachten van of namens de 

Regeering van Nederlandscl,-Indië belaste per

sonen en de daarvoor gevorderde of tot den 
dienst dier personen behoorende vaar- en werk

tuigen vrij en onbelemmerd op het erfpachts
terrein toe te laten. Gelijken toegang tot het 

erfpachtsterrein hebben de ambtenaren en be

ambten der in- en uitvoerrechten en accijnzen 
tot het uitoefenen van dienstverrichtingen. 

10. Ue erfpachter is verplicht om tegen schat

ting over te nemen alle in de werkplaatsen en 
magazijnen aanwezige losse gereedschappen en 
materialen, die de Regeering van Nederlandsck
Indië niet aan zich verlangt te behouden en voor 
zoover zij volgens het oordeel van den Gouverneur

Generaal voor de uitoefenin@; van het bedrijf van 

den erfp"chter geschikt zijn. 
Deze schatting heeft plaats te gelijk met die be

doeld in de eerste alinea van art. 7. 

Het bedrag der schatting wordt iioor den erf
pachter betaald in zes gelijke termijnen, waarvan 
de eerste vervalt zes maanden na den dag, waarop 
de uitslag der schatting bekend is geworden, en 

elke volgende telkens zes maanden na den voor

gaanden. 
De Regeering van Nederlandsch-Indië is be

voegd bij het eindigen der erfpacht door net 
verstrijken van den termijn, waarvoor zij is ver
leend, alle alsdan in de werkplaatsen en mag-a
zijnen aanwezige losse gereedschappen en materi 
alen van den erfpachter tegen schatting over te 
nemen, zullende alsdan het bedrag der schatting 
binnen dri e maanden na den dag, waarop de 
schatting is bekend geworden, aan den erfpachter 
worden ui tbetaald . 

11 . De erfpachter mag het artesische water 

uit de op het erfpachtsterrein aanwezige stand

kranen gebruike.n, doch uitsluitend ten behoeve 
van de in de artt. 2 en 3 bedoelde inrichtingen 

en de daartoe behoorende personen. 

Gebruik ten behoeve van andere doeleinden of 
verkoop van water is hem niet geoorloofd. 

12. De erfpachter is verplicht op nader overeen 
te komen en bij gebreke van overeenstemming 
door eene volgens art. 19 te benoemen commissie 

vast te stellen voorwaarden op zich te nemen en 

te bekostigen : 

a. het bedienen en in goeden staat onderhouden 

der stoompomp te 1',jilint,.jing; 
b. het leveren van de stoomkrarht en het be

dienen en onderhouden der lampen voor de elec
trische verlichting van de terreinen der haven 
van Batavia, Tandjong Priok; 

c. het leveren en bedienen van het voor de 

behoeften der scheepvaart noodige, door de Re
geering van Nederlandsck-Indië te bepalen, aantal 

beweegbare kranen langs den kaaimuur der voor 

de algemeene srheepvaart bestemde haven, waarvan 
twee met een lichtvermogen van 2} ton en de 

overige van l} ton . 

Het laatste lid van art. 10 is op die kranen 

van toepassing; 
d. het bedienen en onderhouden van de 25 

tons stoomkraan. 
De inkomsten voortspruitende uit de onder c 

en d bedoelde verrichtingen komen ten bate van 
den erfpachter. De tarieven daarvoor worden 

door den Gouverneur-Generaal, na deu erfpachter 

geboord te hebben, vastgesteld. 
13. De erfpachter is verplicht: 

a. voor het gebruik van het in art. 3 sub a 
bedoelde l!000 tons dok, voor elk jaar dat het te 
zijner beschikking wordt gelaten, te betalen zes 
ten honderd en voor elke maand of gedeelte van 
eene maanc! daarboven een half ten honderd van 
de waarde waarop het dok geschat wordt üp het 
tijdstip, dat het hem wordt overgegeven; 

b. voor het gebruik van het in art. ;! onder b 

bedoelde dok jaarlijks, zoolang de overeenkomst 
van kracht blijft, te betalen vier ten honderd 
van de kosten van aanschaffing van dat dok, 
zijnde de gezamenlijke kosten, die voor dat dok 
gedaan worden, totdat het te Tandjong Priok 
ineengezet en voor den dienst aldaar gereed is; 
terwijl hij voor het geval het dok tijdens de 
overeenkomst voor verder gebruik ongeschikt wordt, 
verplicht i• het volle bedrag der door de Regeering 
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voor het dok gedane uitgaven, na. aftrek van 

het aan huur daarvoor door den erfpachter be

taalde bedrag, terug te betalen in zóóveel gelijke 
jaarlijkscbe termijnen als het aantal jaren bedraagt 
dat de overeenkomst nog van kracht blijft; 

c. het in art. a, sub c, bedoelde ciliuderdok 

gedurende 125 dagen in het jaar ten behoeve 
van landsvaartuigen beschikbaar te stellen, zonder 

voor het gebruik van het dok en de daartoe be

hoorende stapelingen, blokken enz. eenige huur 

in rekening te brengen. 
Voor eiken dag, dat door lands vaartuigen van 

het onder a bedoelde dok gebruik gemaakt wordt, 

mag de erfpachter aan de Regeering niet meer 
in rekening brengen dan een bedrag van f 1 (een 
gulden) voor elke f 5000 (vijf duizend gulden) 
waarop cle waarde van het dok volgens .dit artikel 
geschat is, en voor eiken dag dat voor lands

vaartni!,!en van het onder b bedoelde dok gebruik 

gemaakt wordt, niet meer Jan f 1 (een gulden) 
voor elke f 5000 (vijf duizend q11lden), die het 

dok tot zijne geheele voltooiing gekost heeft. 

Het dokgeld voor landsvaartnigen wordt voor het 

in het laatste lid van art. 6 bedoelde dok op gelijke 

wijze als voor het onder b bedoelde dok berekend . 

Wanneer de Regeering meer dan 125 dokdagen 

per jaar van een dier dokken !,!ebruik maakt, 
m_oet zij voor dat dok voor eiken dokdag meer 

hetzelfde betalen wat aan particulieren daarvoor 

wordt in rekening gebracht . 

De Rcgeering is bevoegd bij het eindigen der 

erfpacht door het verstrijken van Jen termijn waar
voor zij is aangegaan, het in het laatste lid van 

art. 6 bedoelde dok tegen schatting over te nemen, 
zullende alsda u de schatting plaats hebben bij het 

einde der erfpacht en het bedrag der schatting 

binnen drie maanden nadat de uitslag der scha1ting 
bekend is geworden aan den erfpachter worden 

uitbetaald. 

14. De erfpachter is verplicht om, behoudens 

het bepaalde in art. 4, alle orders voor rekening 
van den Staat der Nederlanden en de Regeering 

van Nederlandsch-Indië, of ten behoeve van 
oorlogsschepen van bevriende Mogendheden met 
spoed uit te voeren en daaraan den voorrang te 
geven boven die vnn bijzondere personen en maat
schappijen, voor zoo ver hij daarin door schriftelijke 

overeenkomsten met derden niet verhinderd is. 

Voor de ten behoeve van den Staat der Neder

landen en de Regeering van Nederlandsch-Indië 
uit te voeren orders zullen in rekening mogen 
gebracht worden: 

a. de gebruikte materialen, volgens de prijzen, 

welke in de prijslijst van het departement van 

algemeen bestuur, ten wiens behoeve de arbeid 
verricht wordt, zijn vastgesteld, vermeeruerd met 

vijf en twintig percent ; en 

b. de uitg:e!(even arbeidsloonen en bezoldigingeu, 
betaald aan personen di e voor den verrichten arbeid 

vereischt worden, met uitzondering vau de leden 

der directie, het administratief 11ersoneel, de inge

nieurs en de chefs van werkplaatsen, venneeruerd 

met zestig percent. 
Wanneer materialen gebruikt zijn, welke niet 

in de prijslijsten voorkomen, zal de waarde daar

van in overleg met den chef van het departement, 
te wiens behoeve de arbeid verricht wordt, be

paald worden. 
De Rei;eering van Nederlandsch-Indië is bevoegd 

om op het · uitvoeren der vorenbedoelde orders 

door een door haar aan te wijzen ambtenaar of 

beambte toezicht te doen houden. 

De erfpachter is verplicht aan dezen alle inlich

tingen en hulpmiddelen te verstrekken die hlj ter 

beproeving van het werk en de daarvoor benoodigde 

materialen behoeft. 

15. De erfpachtscanon bedraa!(t f 3000 per 
jaar, doch hij is voor het eerst verschuldigd over 

het jaar 1898. 

16. De Regeering van Nederlandsch-Indië is 

bevoegd de vervallenverklaring der erfpacht te 

vorderen: 

a. indien het in art. 2 bedoelde bedrijf wordt 

gestaakt, of op zoo bekrompen voet wordt voort

gezet, dat daa rdoor niet in de in dat artikel be
doelde behoeften der scheepvaart wordt voorzien; 

b. indien de erfpachter in gebreke blijft aan 

zijne overige uit de wet of uit deze overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen te voldoen. 

17. In geval van vervallenverklaring der erfpacht 

heeft de Regeering van Nederlandsch-Indië, mits 

zij zich daaromtrent binnen eene maand na de 

vervallenverklaring ver klare, de bevoegdheid om 
in den eigendom te treden van alle door den erf
pachter opgerichte of gestelde werken, gebouwen 

en werktuigen, alsmede van alle in de werkplaatsen 
en magazijnen aanwezige losse gereedschappen en 
materialen, tegen schatting en betaling als bij de 
artikelen 7 en 10 is bepaald. 

Maakt de Regeering van die bevoegdheid geen 

gebruik, dan is de erfpachter bevoegd alle door 
hem opgerichte of gestelde werken, gebouwen en 
werktuigen, alsmede de in de werkplaatsen en 
magazijnen aanwezige losse gereedschappen en 
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materialen binnen een jaar na de vervallenverklaring 

der erfpacht te doen wegnemen. 
Hij is in dit ge·rnl verpl icht de schade te 

vergoeden , die door dat wegnemen aan den grond 

of aan de werken , gebouwen en werktuigen mocht 

veroorzaakt zijn, en aan de Regeering te vergoeden 

hetgeen de niet door hem opgerichte of gestelde 

werken, gebo uwen of werktuigen alsdan volgens 

schatting, minder waard zijn dan volgens de in 

het eerste lid van artikel 7 bedoelde schatting. 

Het laatste lid van art. 725 van het Indisch 

Burgerlijk Wetboek is dan toepasselijk. 

18. In tijden van oorlog of dreigend oorlogs

gevaar, ter beoordeeling van den Gouverneur 

Generaal van Nederland.sclt-Indië is de Regeering 

bevoegd over alles ;wat tot de onderneming be

hoort te beschikken, hetz ij om het zelf te ge

bruiken, hetzij om het in veiligheid te brengen 

of onbruikbaar te maken . 

Geene schadeloosstelling zal daarvoor geëiscb.t 

kunnen worden. I s echter het gevaar geweken , 

dan is de Regeerin g gehouden zoo spoedig moge 

lijk den vorigen toestand te herstellen, zonder 

evenwel aansprakelijk te zijn voo r de schade die 

van eenige vertraging voor den erfpachter het ge

volg kan zijn. 
19. De in deze overeenkomst voorgesch reven 

schattingen geschieden door eene commissie van 

drie deskundige personen , waarvan een door de 

Regeering van Nederlandsclt -Indië, een door den 

erfpachter en een door den president van den 

raad van justitie te Batavia te benoemen. 

De kosten dezer schattingen komen ten laste 

van de Regeering en van den erfpachter , elk 

voor de helft. 
Wanneer alle drie of twee van de drie des

kundigen het over de waarde van een werk, ge

bouw of werktuig eens zijn , wordt hunne schat

ting, en als alle drie in gevoelen verschillen , de 

helft van de som der twee schattingen , waartusschen 

het kleinste verschil bestaat , als waarde aange

nomen, tenzij het verschil tusschen de laagste 
schatting en de middelste gelijk is aan dat tusschen 

de middelste en de hoogste in welk geval de 

middelste schatting als de waarde wordt aan

genomen. 
20. Alle geschillen, ter zake dezer overeen

komst ontstaande, worden door drie volgens 

art. 19 te benoemen scheidslieden , die als goede 

mannen naar billijkheid oordeelen, in het hoogste 

ressort beslist. 
21 . De erfpachter is verplicht binnen zes 

maanden ua den dag der afkondigi ng van de wet, 

waarbij deze overeenkomst bekrachtigd wordt, 

eene naamlooze vennootschap van koophandel op 

te richten met een maatschappelijk kapitaal van 

ten minste f 400,000 (viermaal honderd dztizend 
gulden) en aan deze al zijne nit deze overeen

komst voortspruitende rechten en verplichtinl(en · 

in hun geheel en zonder eenig voorbehoud over 

te dragen . 

De zetel Jezer vennootschap moet in Nederland 
of in Nederlandsclt-Indiii gevestigd en haar be

stuu r uit Nederlanders samenl(esteld zijn. 

Ingeval de zetel der vennootschap in Nedei·!and 
is gevrstigrl, zal door het bestuur voor rle uit

voering der zaken in Indië een plaatselijk bestuur 

van een of meer personen worden benoemd, voor

zien van de noodige volmacht om iu alles wat 

de uitvoeriog dezer overeenkomst aau!!aat, steeds 

dadel 'jk te kunnen handelen . 

Het ontwerp der statuten der op te richten 

vennootschap wordt, ter beoordeeling of daarin 

iets voorkomt wat met deze overeenkomst in strijd 

is, onderworpen aan de goedkeuring van den 

Miuister van Koloniën of van den Go nverneu r

Geaeraal van Nederlandsclt-Indië, naar gelang 

de zetel der vennootschap in Nederland of in 

Nederlandsclt-lndië gevestigd wordt. 

22. Deze overeenkomst vervalt, wanneer z!,j 

niet binnen zes maanden, gerekend van hare dag

teekening, door de Wetgevende Macht bekracn

tigd is. 
23 . Alle op deze overeenkomst vallende kosten, 

daaronder begrepen die der inschrijving, zijn ten 

laste van den erfpachter. 

Aldus overeengekomen en in t weevoud geteekend 

te 's Gravenhage den negenden Juni achttien

honderd negentig. 

(get. ) MACKAY. 

D. CROLL. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris- Generaal bij het Oepartement van 
Koloniën , 

(9et .) H . VAN DER WIJCK. 

14 November 1890. WET, houdende benoeminl( 

van eene Regentes. S. 170. 
IN NA AM VAN ZIJNE MAHST. WILLEM III, ~Nz. 

De Raad van State, krachtens art. 45 , 2°. van 

de Grondwet, waarnemende het Koninklijk gezag; 
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 

saluut! doet te weten: 
Alzoo Hij in overwep;ing genomen heeft, dat 
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de Staten-Generaal in vereenigde vergadering bij 

besluit van 29 October 1890 (Staa tsblad n°. 155), 

hebben verklaard dat de Koning buiten staat is 

geraakt cle regeering waar te nemen; en dat, 

ter voldoening aan de artikelen 42, 37 en 38 

der Grondwet, een Regent moet worden be

noemd; 

Zoo is het , dat Hij, den Raad van State enz., 

Art. 1. Tot Regentes van het Koninkrijk, ge

durende den tijd dat Zijne Majesteit cle Koning 

Zich buiten staat bevindt de regeering waar te 

nemen, wordt benoemd Hare Majesteit ADELHEID 

EMMA WILHELMINA THERESIA, Koningin der 

Nederlanden, geboren Pri~ses van Waldeck en 

Pyrmont. 
2. Deze wet treedt in werking op den dag 

harer afkondiging. 

Last en beveelt, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 14den Novem

ber 1890. 
De Ministei· van Staat, Vice -Pi·esident van 

den Raad van State, 
(get.) VAN REENEN . 

De Minister van B11itenlandsc!te Zaken, 
(get.) ffARTSEN. 

De J.finister van Justitie, 
(get.) RUYS VAN BEERENDROEK. 

De Minister van Binnenlandsc!te Zaken, 
(get.) OE SAVORNIN L OHMAN. 

De Minister van Marine, (get.) DYSERINCK. 
De Ministei· van Financiën, 

(get.) Goo rn DE BEAU:FORT. 

De .Minister van Oorlo9, 
(get.) J. W. BtRGANSIUS. 

De Min. van Watei·staat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) HAVELAAR. 

De Minister van Koloniën, (get .) MACKAY. 
(Uitgeg. 15 Nov. 1890.) 

17 November 1890 . .BESLUIT, houdende verlenging 

tot 1 Maart 189 l der schorsing van het besluit 
van den raad der gemeente Nieuwer-Á.m.Jtel 
van 9 Mei 1890, tot wijziging der algemeene 

politieverordening dier gemeente. S. 171. 

Zie !tet besluit van 4 Sept. 1890, S. 151. 

19 November 1890. WET, tot bepaling van de 
som, bestemd tot goedmaking der kosten 

van het Regentschap. S. 172. 
IN NAAM VAN ZIJNE_MAJEST.WILLEM Ul,ENZ. 
De Raad van State, krachtens art. 45, 2°. van 

de Grondwet, waarnemende het Koninklijk gezag; 

1890. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 

saluut! doet te weten: 

Alzoo Hij in overweging genomen heeft , dat 

bij de wet van 14 November 1890 (Staatsblad 
n°. 170) tot Regentes van het Koninkrijk gedu

rende den tijd dat Zijne Majesteit de Koning 

buiten staat is de regeering waar te nemen , is 

benoemd Hare Majesteit ADELHEID °EMMA WIL

HELMINA TRERESI.1., Koningin der N ederlanrlen, 

geboren Prinses van Waldeck en Pyrmont, en 

dat, ter voldoening aan art. 46 der Grondwet, 

de som moet worden bepaald, die op het jaar

lijksch inkomen van de Kroon zal worden ge

nomen voor de kosten van het Regentschap; 

Zoo is het, dat Hij, den Raad van State enz., 

Art. 1. De som die op het jaarlijksch inkomen 

der Kroon, gedurende den tijd dat de Koning 

Zich buiten staat bevindt de regeering waar te 

nemen , wordt genomen voor de kosten van het 

Regentschap, wordt bepaald op honderd vijf eu 

zeventig duizend gulden (f 175,000). 

2. Deze som wordt rechtstreeks uit 's Rijks 
schatkist aan de Regentes uitbetaald, in mindering 

van het jaarlijksch inkomen der Kroon. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag, 

waarop door de Regentes het Regentschap wordt 
aanvaard. 

Last en beveelt, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den l 9den N ovem
ber 1890. 

De Ministei· van Staat, Vice-President van 
den Raad van State, 

(get.) VAN UEENEN. 

De Minister van B11itenlandsche Zaken, 
(get.) HARTSEN. 

De JJ.finister van J11stitie , 
(get.) RUYS VAN B.11:EltENDROEK. 

De . Ministei· van Binnenlandsc!te Zaken , 
(get.) Dl,; SAVORNIN L OHMAN. 

.De Ministei· van 'Afarine, (get .) DYSERINCK. 

De Minister van Financiën, 
(get .) GODIN DE BEAUl'ORT. 

De Minister van Oorlog, 
(get.) J . W. BERGANSIUS. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijvei·heid, 
(get.) HA VELAAR. 

De Minister van Koloniën, (get.) MACKA y. 

(Uitgeg. 19 Nov. 1890.) 

19 November 1890. BESLUIT, tot wijziging der 

bepalingen omtrent den uitvoer van zeep 
met afschrijving van den accijns. S. 173. 

17 
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IN NAAM VAN ZIJNE MAJEST. WILLEM III, ENZ. Den Raad van State gehoord (advies van 
De Raad van State, kracl1tens art. 45 , 2°. van 11 November 1890, n°. 18), 

de Grondwet, waarnemende het Koninklijk gezag; 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, Jd . 6 November 1890, n°. 75, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien art. 20, c, der wet van 4 Mei 1832 

(Staatsblad n°. 13); 
Gelet op art. 1 der wet van 4 April 1870 

(Staatsblad n°. 61), art. 1 der wet van 28 De
cember 1879 Staatsblad n°. 250), de wetten van 

30 December 1882 (Staatsblad n°. 253) , 31 De
cember 1884 (Staatsblad n°. 259) en 25 Uecem

ber 1887 (Staatsblad n°. 221) ; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

15den November 1890, n°. 4); 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Financiën, van den 18den November 1890, 
no. 57, Invoerrechten en Accijnzen; 

Heeft besloten en besluit: 

Eenig artikel. 

Met afwijking in zoover van art. 20, c, der 
wet van 4 Mei 1832 (Staatsblad n•. 13) kan 

uitvoer van harde zeep met afschrijving van den 
accijns plaats hebben in partijen van minstens 

50 kilogram. 
De Mini~ter van Financien is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan Jen Raad van State. 
's Gravenhage, den 19den November 1890. 

De Minister van Staat, Vice-President van 
den Raad van State, 

(get .) VAN REENEN. 
De Min. van Financiën, (get. ) Go DIN D E BEAUFORT. 

(Uitgeg. 26 Nov. 1890.) 

19 November 1890. BESLUIT, betrekkelijk den 
herijk van de maten en irewichtcn in 1891. 
s. l 74. 

IN NAAM VAN ZIJNE MAJ'EST. WILLEM III, ENZ. 
De Raad van State. krachtens art. 45, 2°. van 

de Grondwet, waarnemende het Koninklijk gezag; 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid , van 1 N ovem
ber 1890, litt. A , afdeeling Handel en Nij

verheid; 
Gelet op art. 15, litt. a, der wet van 7 April 

1869 (Staatsblad n°. 57), waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit 

van 29 November 1874 (Staatsblad n°. 143); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid ; van 

15 November 1890, n°. 146, afdeeling Handel 
en Nij verheid ; 

Beeft goedgevonden en verstaan te bepalen: 

1°. de maten en gewichten zijn in het jaar 1891 

onderworpen aan den herijk, bedoeld in art. 15, 
litt. a, der bovengenoemde wet; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijdvak, 
dat aanvangt op 1 Januari en eindigt op 1 October 
van dat jaar. 

3°. aan Ged eputeerde Staten der provinciën 
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waarop 
die herijk voor elke gemeent~ gedurende het 
onder 2°. genoemde tijdvak zal plaats hebben. 

De Mini ter van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering vuu dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en waarvan 

afschrift aan den Raad van State gezonden zal 

worden . 
's Gravenhage, den l 9den November 1890. 

De Minister van Staat, Vice-President van 
den Raad van State, 

(get.) VAN REENEN. 
De Min . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get .) HA VELAAR, 
(Uitgeg. 26 Nov. 1890.) 

20 November 1890. PROCLAMATIE, betreffende 

de aanvaarding van het Regentschap door 
Hare Majesteit Koningin EMMA. S. 175. 

IN NAAM VAN ZIJNE MAJEST. WILLEM III, ENZ. 
WIJ EMMA, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

REGENTES VAN HET !{.ONINKR!JK: 

In de ernstige dagen, waarin 's Konings toe
stand ons allen met droefheid vervu Id, treed Ik 
op als Regentes van het Koninkrijk. 

Ik gevoel al het gewicht der taak, die Mij 
is opgelegd, maar uit liefde tot het Nederlandsche 
Volk aarzel Ik niet haar te aanvaarden, nu de 
Staten-Generaal met eenparigen, vertrouwen wek
kenden, aandrang Mij daartoe riepen. 

Mijne kracht en wijsheid zoek Ik bij den Al
machtigen en Alwijzen God. Ik reken op den 
trouwen steun vau het geheele Nederlandsche 
Volk, dat mij door zoovele blijken van liefde en 
verknochtheid voor altijd aan zich verbond. 

De Koning, Mijn geliefde en geëerbiedigde 

Gemaal, gaf mij altoos een hoog voorbeeld van 
de vorstelijke plichtsbetrachting en de · werkzaam-
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heid in het belang van Land en Volk, die het 

Huis van Oranje steeds onderscheidden. Ik acht 

het Mijn plicht dat voorbeeld na te streven. 

Moge God het lijden vau Onzen Koning ver
zachten en Nederland nemen onder Zijne heilige 
hoede. 

Lasten en bevelen, dat deze Proclamatie in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Gedaan te 'e Graven bage op heden den 20sten 
November 1890. 

(get.) EMMA. 
De Minister van Biei tenlandsc!te Zaken, 

(get.) HARTSEN. 

De Jl1inister van J11stitie, 
(get.) R uIJS VAN BEt;RENDROEK. 

De Minister van Binnenlandsc!te Zaken , 
(get.) DE SAVORN[N LoHMAN. 

De Minister van Marine, (get.) DYSERINOK. 

De Min. van Financim, (get.) Goorn DE BEAUFORT. 

De Min. van Oorlog, (get.) J. W. BERGANsrns. 

TJe Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) HAVELAAR. 

De Minister van Koloniën, (get.) MACKAY. 
(Uitgeg. 20 Nov. 1890.) 

22 November 1890. BESLUIT, tot regeling van 
de wijze van invordering en verantwoording 
der Kanselarijleges en van het toezicht daarop. 

S. 176. 
IN NAAM VAN ZIJNE MAJEST. WILLEM III, ENZ. 

W IJ EMMA, ENZ. 

Gelet op- art. 2 der wet van 9 Mei l 890 
(Staatsblad n°. 80); 

Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën, van den 30sten October 1890, n°. 30, 
G. S. , gedaan in overleg met de hoofden der 

overige departementen; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

18den November 1890, n°. 30); 

Gelet op de adviezen van de Algemeene Reken

kamer, van den 16den Juni 1890, n°. l R. F. 
1 en 4 September 1890, n°. 4 R. F. l ; 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Financiën, van den 2lsten November 1890, 
no. 31, G. S.; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. De invordering der leges, evenals die 

van de zegel- en registratierechten en andere 

kosten, verschnldigJ of vallende op de stukken, 
uitgaande van de departementen, colleges en in 
stellingen tot het algemeen bestuur behoorende, 
is opgedragen aan den chef van het bureau of 

aan den ambtenaar, aldaar met de expeditie dier 

stukken belast . 

Hunne namen worden door het hoofd van het 
departement, den president van het college of 
het hoofd der instelling aan de Algemeene Reken
kamer opgegeven. 

Met betrekking tot die stukken, welke moeten 
worden uitgereikt aan personen, elders dan in de 

plaats van vestiging dier bureaux of ambtenaren 

woonachtig, verleent de administratie der poste
rij en bij voortduring hare medewerking tot die 
invordering. 

2. De ambtenaren der expeditie en de ambte
naren of beambten der posterij, krachtens het 
voorgaande artikel met de uitreiking der stukken 

belast, dragen , ieder voor zooveel hem aangaat, 
op hunne verantwoordelijkheid zorg, dat de uit

r eiking niet zonder voorafgaande betaling van het 
çerschuldigde plaats hebbe. 

Tot dat einde wordt ter expeditie op het adres 

der per post te verzenden stukken het in te 

vorderen bedrag in duidelijke cijfers vermeld. 
3. De ambtenaren, bij het eerste lid van artikel 1 

met de invordering der leges belast, doen daar
van rechtstreeks verantwoording aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

De ambtenaren bij de departemeuten van alge
meen bestnur doen dit maandelijks, de overigen 

per kwartaal. 

Tot dat einde zenden zij een deugdelij k ver

klaarden staat hunner ontvangsten deswege aan 

de Algemeene Rekenkamer, belegd met de ver
eischte kwitantiën van overstorting bij 's Rijks 
betaalmeester. 

De inzending geschiedt binnen tien n na 
afloop van. de maand of het kwartaal. 

Indien in het tijdvak, waarover d verant
woording loopt, geene ontvangsten plaats hadden, 

wordt de staat door een negatief bericht vervangen. 
Een dubbel van Jen staat. of van het negatief 

bericht wordt binnen denzelfden termijn, ten 
dienste der boeking en verantwoording, aan het 

Departement van Financiën (afdeeling Generale 
Thesaurie) gezonden. 

4. De ambtenaren aan de departementen van 
algemeen bestuur, volgens het eerste lid van 
art. 1 met de invorrlering der leges belast, stellen, 
tot zekerheid voor hun richtig en deugdelijk 
beheer, ten behoeve van het Rijk zekerheid in 

inschrijving op het Grootboek der twee en een 
half percents Nationale Schuld, ten beloope van 

een twaslfde gedeelte der middelsom over de drie 
17* 
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laatste jaren bij elk departement per jaar aan 

leges ontvangen. 

Als vergoeding deswege genieten zij , die bij 

h et in werking treden van dit besluit reeds met 

die invordering belast warnn, eene personeele toe

lage welke voor elk hunner nader zal worden 

bepaald, doch niet meer dan honderd en vijftiq 
en niet minder dan vijf en twintig gulden per 

jaar zal bedragen. 

5 . Het toezicht op de invordering en verant

woording der leges is opgedragen: bij de departe

menten van algemeen bestuur, aan de secretarissen

generaal ; bij de Algemeene R ekenkamer en het 

MuntcoJJege , aan den secretaris en bij het Kabinet 

des Konings, aan den directeur . 

Zij overtuigen zich dat die invordering en ver

antwoording naar behooren geschieden en voor

zien, ten blijke dat dit heeft plaats gehad, de 

aan de Algemeene Rekenkamer in te zenden 

staten en negatieve berichten van een bewijs 

hunl\.er goedkeuring. 

6. Dit besl11it treedt in werking den ! sten Janu
ari 1891. 

De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit dat in het Staasàlad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan de Ministers, hoofden der 

andere departementen, aau den Raad van State 

en aan de A.lgemeene Rekenkamer. 

Het Loo , den 22sten November 1890. 

(get .) E MM A. 
De ]!f in. van Financiën, (get. ) GooIN DE BEA.UFORT. 

(Uitgeg. 26 Nov. 1890.) 

24 November 1890. PROCLA.MA.TlE, betreffende 

de komst tot den Troon van Har~ Majesteit 

Koningin WILHELMINA. en van de aanvaar

ding van het Regentschap door H are Majes
teit de Koning-Weduwe EMMA.. S. 177. 

IN NA.AM VA.N HA.RE MA.JESTEIT WILHEL

MINA.' BIJ DE GRATIE Gons' KONINGIN DER 

NEDERLANDJlN' PRINSES VA.N ÜRA.NJ~-NA.SSA.U' 
ENZ., ENZ., ENZ . 

WIJ EMMA, KONINGIN-WEDUWE, REGENTES 

VAN HET KONINKRIJK, 

Het heeft Gade behaagd Mijnen geli efden en 
geëerbiedigden Gemaal, Koning WILLEM DE DERDE, 

tot Zich te nemen. 

Ruim een en veertig jaren schaarde zich het 
Nederlandsche Volk om Zijnen Troon en gedurende 
dit tijdvak werden onder 's H eeren zegen rust, 
vrede en welvaart aan het Vaderland geschonken. 

De Kroon is door Zijn afsterven , dat ons allen 

met diepen rouw vervult, overgegaan op Mijne 

beminde Dochter WILHELMINA HELENA P AULINE 

MA.RIA.. Haar Troon vinde zijnen hechten steun 

in de innige trouw en verknochtheid van het 

N ederlandsche Volk ann het H nis van Oranje. 

Moge de Almachtige God de gebeden verhooren, 

die tot Hem opgezonden worden voor onze Koningin 

W ILHELM INA.; Hij neme Haar onder Zijne heilige 
hoede en bescherming. 

Krachtens de wet ben Ik, gedurende Hare 

minderj arigheid, geroepen als Regentes van het 

Koninkrijk het Koninklijk gezag voor Haar waar 
te nemen. 

Vertrouwende op Hem, in Wiens hand het lot 

is der Vorsten en Volkeren, neem Ik de M ij 

toevertrouwde regeeringstaak op Mij met de bede 

tlat hare vervulli ng in allen deele moge strekken 

tot heil van Land en Volk en tot bevestiging van 

het Koninkrijk. 

Lasten en bevelen dat deze Proclamatie in al 

de Gemeenten des Rij ks zal worden aangeplakt 

en afgekondigd ter plaatse waar zulks gebruike

lijk is en dat zij in het Staatsblad zal worden 
gephrntst. 

Paleis het Loo, den 24sten November 1890. 

(ge t .) EMMA . 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) fIARTSEN. 

(get .) 
De Minister van J ztstitie , 

RUYS VAN BE}!R~:N JJllOEK. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(qet.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

De Afiniste,· van 1'1farine, (get .) ÜYSERINCK. 

(r;et ) 
De ,'lfiniste,· van Financien , 

Goorn DE BEA.UFORT. 

De Minister van Oorlog, (get.) J. W. BERGANsrus. 

De llfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) HAVELAAR. 

De Minister van Koloniün , (get.) MACKA.Y. 

(Uitgeg . 24 Nov. ] 890.) 

9 December 1890. MISSIVE van den Minister 

van Justitie aan de Commissarissen des Konings 

in de provinciën, betreffende de uitvoering 

der wet tot regeling van den kleinhandel in 

sterken drank. 

Mijne aandacht is er op gevestigd dat de arti

kelen I en 8 der wet van 28 Juni 1881 (Staa ts
blad n°. 97), gewijzigd bij de wet van 16 April 
1885 (Staatsblad n°. 78), in vele gemeenten 
worden overtreden. J romers in verscheiden ge-
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bouwen wordt sterke drank iu het klein verkocht 
door pachters van die gebouwen of van de zich 
nldaar bevindende buffetten, terwijl niet die ver
koopet·s zelve de daarvoor vereischte vergunning 
bekomen hebben, maar ileze verleenil is hetzij ten 
name van den eigenaar van het gebouw, hetzij 
van de directie of van commissarissen van een of 
ander zedelijk lichaam iu dat gebouw gevestigd. 

Ik aclit zulks in strijd met art. 8 , eerste lid, 
in verband met art. 1 der drankwet, volgens 
hetwelk, behalve in geval van de uitzonderingen 
vermeld in het tweede lid van eerstgenoemd arti
kel, de vergunning uitsluitend geldt voor den 
persoon des verzoekers, zoodat de pachters-ver
koopers zich schuldig maken aan overtreding van 

art. 16, 1°. der wet. Die pachters toch zijn 
niet gelijk te stellen met zoogenaamde zetbazen, 
die op last en voor rekening van hunne princi
palen sterken drank verkoopen, zoodat deze 
laatsten als het bedrijf uitoefenende moeten worden 
aangemerkt. 

Ik heb mitsdien de eer UH.E .G. uit te noodigen 
de gemeentebesturen in Uw gewest met een en 
ander in kennis te stellen , met verzoek de ver
koopcrs van sterken drank in het klein in hun 
gemeente, die als pachter (niet als zetbazen) het 
bedrijf uitoefenen, en niet zelf de vereischte ver
gunning hebben bekomen, opmerkzaam te doen 
maken op de door hen gepleegde overtreding, en 
hnn ter voorkoming van strafvervolging in over
weging te geven het volgende l'erguuningsjaar, 
indien zij alsdan nog het bedrijf wenschen te 
blijven uitoefenen, zelf vergunning tot verkoop 
van sterken drank in het klein aan burg-emeester 

en wethouders aan te vragen. (l) 

De Minister van J ustitie, 
(get.) RurJs VAN B1rnRENBROEK. 

11 December 1890. B1<:sLUIT, tot bepaling van 
het maximum iler verpleegden en het minimum 
van geneeskundigen in het krankzinnigen
gesticht te Dordrecht. S. 178. 

(1) Bij m1ss1ve van dezelfde dagteekening, zijn 
de procureurs-generaal bij de gerechtshoven, onder 
medcdeeling van den inhoud dezer circulaire, ver
zocht om de aandacht van de ambtenaren van 
het openbaar ministerie in hun ressort op deze 
zaak te vestigen · en hen aan te schrijven nà 
1 Mei 1891 op den verkoop van sterken drank 
in het klein, in de beiloelde gevallen, te doen 
letten, casu quo daartegen proces-verbaal te doen 
opmaken en tot vervolging over te gaan. 

IN NAU[ VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, vnn 8 December 1890, 
n•. 3960, afdeeling Medische Politie; 

Gelet op art. 43, juncto art. 8, 4°. der wet 
van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), laatstelijk 
gewijzigd bij art. 10, sub 46°. van de wet van 
15 April 1886 (Staatsblaà n°. 64); 

Hebben goedl(evonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. In het krankzinnigengesticht te Dord

recht mogen niet m~er dan 200 krankzinnigen, 
104 mannen en 96 vrouwen, verpleegd worden. 

Indien het aantal verpleegden, op heden aldaar 
in behandeling, meer bedraagt, wordt het v66r 
1 Mei 189 1 tot de in het eerste lid van dit 
artikel genoemde of lagere cijfers teruggebracht. 

2. In elk voor meer dan één krankzinnige 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aangewezen, 
waarvoor het bestemd is. 

3. Zonder goedkeuring van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen, 
noch in hunne bestemming eene Yerandering 
gemaakt worden, die invloed heeft op de plaats
ruimte of den aanvoer van verRche lucht in de 
voor de verpleegden bestemde dag- of nacht

verblijven. 
4. De geneeskundige behandeling der krank

zinnigen wordt aan ten minste twee genees
kundigen opgedragen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den llden December 1890. 

(get.) EMMA. 

De Minister van Binnenlandsclie Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN LomáAN. 

(Uitgeg. 15 Dec. 1890.) 

ll December 1890. M1ss1vE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, betreffende den 
grondslag voor pensioen van burgerlijke amb

tenaren. 
Art. 13, laatste Jid der wet van 9 Mei 1890 

(Staatsblad n°. 78), tot regeling van de pensi
oenen der burgerlijke ambtenaren, bepaalt, dat, 
wanneer een ambtenaar meer dan een betrekking 
bekleedt, welke aanspraak geeft op pensioen vol
gens de regelen dier wet, in de akten van aan-
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stelling en bevordering, waarbij de wedde of be
looning is bepaald, voor elke betrekking een afzon

derlijke grondslag voor pensioen moet worden 
vermeld. 

In verband daarmede is in art. 38, tweede 

zinsnede, voorgeschreven, dat voor hen, die op 
het tijdstip van het inwerking treden dezer wet, 
d. i. met 1 Januari l 891, twee of meer burger

lijke betrekkingen bekleeden, de grondslager. voor 

pensioen op nieuw moeten worden geregeld, met 
dien verstande dat het gezamenlijk bedrag der 

verschillende grondskgen niet hooger mag zijn 

dan de grondslag bij de invoering dezer wet ver

kregen . 
Ik heb de eer U te verzoeken, op deze be

palingen de aandacht te vestigen der gemeente

besturen in Uwe provincie, waar burgerscholen 
of i,;y asia zijn gevestigd, tot wier oprichting 

de gemeenten zijn verplicht, en hen aan te schrij
ven, de grondslagen voor pensioen van aan die 
inrichtingen verbonden directeuren en leeraars die 

meer dan ééne burgerlijke betrekking bekleeden 
met ingang van 1 Januari 1891 naar die voor
schriften op nieuw te regelen. Van de daartoe 

te nemen besluiten zie ik vervolgens door Uwe 
tusschenkomst twee afschriften te gemoet, waar
van één door mij wordt gezonden aan den pen

sioenraad voor de buriserlijke ambtenaren en het 
andere aan den directeur van het weduwen- en 

weezenfonds der burgerlijke ambtenaren, in)?;esteld 
bij de wet an 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 79). 

Tevens verzoek ik U, de bovenbedoelde ge
meentebesturen aan te schrijven, met ingang van 
1 Januari 1891 , van alle besluiten tot benoeming, 
bevordering, traktementsverhooging, bepaling van 
den grondslag voor pensioen en ontslag der direc 

teuren en leeraars aan de verplichte gemeentelijke 
burgerscholen en gymnasia, door Uwe tusschen
komst, twee gewaarmerkte afschriften aan mijn 

departement te doen toekomen. 

Omtrent de inning en verantwoording door de 

gemeentebesturen der, op de wedde of belooning 
dier directeuren of leeraars , ingevolge art. 1 7 der 

wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 79) in 
te houden korting ten behoeve van het bij die 
wet ingestelde weduwen- en weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren, zal ik, na overleg met 
den Minister van Financiën, bij een nader schrijven 
de noodige voorschriften geven. 

De Minister van Binnenlandsclze Zaken , 
(get.) DE SAVORNIN LOHllAN. 

12 December 1890. BESLUIT, tot toekenning eener 
jaarlijksche geldelijke tegemoetkoming aan oud

strijders van de jaren 1813-1815. S. 179. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 
W1;r EMMA , ENZ. 
Willende een bewijs geven Onzer bijzondere 

waardeering der diensten van Nederlands strijders 

in de gedenkwaardige jaren 1813-1815; 
Op de voordracht van den Minister van Oorlog, 

van den lüden December 1890, Kabinet, litt. w, •; 
Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
1°. aan ieder oudstrijder der jaren 1813-1815, 

gerechtigd tot het dragen van het eereteeken 
(Zilveren Kr1tis), ingesteld bij Koninklijk besluit 
van 10 Mei 1865 (Staatsblad n°. 32), wordt 
jaarlijks, op aanvrage van den belanghebbende, 
tot de Koningin gericht, ten laste der begrooting 

van het Departement van Oorlog, bij wijze van 
gratificatie eene geldelijke tegemoetkoming van 
eenhonderd vijftig gulden (/ 160) verleend, mits 
blijke, dat hij uit eigen middelen niet voldoende 
in zijn levensonderhoud kan voorzien; 

2°. die tegemoetkoming zal voor de eerste maal, 
r.00 mogelijk, nog in den loop van 1890 en verder 
telkens omstreeks het midden der maand Juni 
worden uit~ekeerd. 

De Minister van Oorlog is belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan . afschrift zal 

worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer 
en dat wijders in het Staatsblad en in .Je Staats
courant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 12den December 1890. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Oorlog, (get.) J. W. BERGANSIUS. 
(Uitgeg. 13 Dec. 1890.) 

12 December 1890. M1ssin: van den Minister 

van Justitie aan de procureurs-generaal bU 
de gerechtshoven als zoodanig en als fun 
geerende directeuren van politie, betreffende 

de wijze van eedsaflegging van ambtenaren 
en beambten. 

De vraag is gerezen of, ten gevolge van de 
komst tot den Troon van Hare Majesteit KONINGIN 
WILHELMINA, de eed door ambtenaren en be
ambten bij de aanvaarding van hun nmbt af te 
leggen wijziging behoort te ondergaan, in die ge
vallen waarin daarbij trouw (getrouwheid) moet 

worden gezworen aau het Hoofd van den Staat. 
Het komt der Regeering voor dat bij het 

afleggen van zoodanigen eed rekening behoort te 

worden gehouden met den titel die op dat oogen-
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blik toekomt aan het Hoofd van den Staat, en 

deze titel verschilt naarmate het een man of 

eene vrouw is die de kroon draagt. Uit de 

artikelen 18 en 72 van de Grondwet toch blijkt 

dat, als eene vrouw de kroon draagt, deze den 

titel voert van Koningin en niet van Koning. 

Hierom is de regeerinl-( van oordeel dat voortaan 

in het gestelde geval de eed .van trouw zal moeten 

luiden : , Ik zweer trouw (getrouwheid) aan de 

Koningin". 

Ik heb de eer UW E.G. uit te noodigen de 

rechterlijke colleges, de kantonrechters en de amb

tenaren van het openbaar ministerie in Uw ressort 

met het bovenstaande in kennis te stelJen. ( 1) 

De Minister van Justitie, 
(get.) RU[JS VAN B EEltENBROJ<:K. 

16 December 1890. BESLU[T, houdende uit-

voering van art. 5 laatste lid, der wet van 

18 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109). 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA . ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Gelet op het bepaalde in de slotzinsnede van 

artikel 5 der wet van 18 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 109); 

Op de voordracht van de Ministers van Marine 

en van Oorlog van 8 December 1890, Bureau 

D, n°. 35, en van 10 December 1890, IV• Afd ., 

n°. 77 ; 

Hebben goedgevonden eu verstaan : 

Met ingang van 1 Januari 1891 te bepalen, 

dat de in voormeld artikel 5 bedoelde verzoeken 

om ontslag, moeten i:tescbieden : 

a. voor zooveel betreft de inr-ichtingen van 
's Rijles zeemacht : 

aan het hoofd der betrokken inrichting schrif

telijk en vier weken v66r den dag, waarop het 

ontslag wordt verlangd, kunnende de genoemde 

termijn tot twee weken worden teruggebracht, 

bijaldien een vroeger ontslag, ter beoordeeling 

van het hoofd der betrokken inrichting, niet 

met 's Lands belang in strijd is; 

b. voor zooveel betreft de inr-icktingen van 
's Rijks landmacht : 

aan h et hoofd der betrokken inrichting schrif-

(1) Bij circulaire van dezelfde dagteekening, is 
gelijke mededeeling gedaan aan de colleges van 
regenten over de gevangenissen, de rijksopvoedings
gestichten en de rijkswerkinrichtingen, met ver
zoek om bij voorkomende gelegenheid dienovereen
komsiig te handelen. 

telijk en twee weken v66r den dag, waarop het 

ontslag wordt verlangd. 

De Ministers van Marine en van Oorlo~ zijn 

belast met de uitvoering van dit besluit. 

's Gravenhage den 16ilen Oecember 1890. 

(get.) E M MA. 

De Minister van Jlarine, (get.) DYSERINCK. 

De Jfinister van Oorlog, (gel.) J. W. BERGANSIUS. 

16 December 1890. BESLUIT, houdende beschik

king op het tegen een besluit van Gede

puteerde Staten van Overijssel, ingesteld 

beroep in zake handhaving van een besluit 

van het gemeentebestuur van Raalte, be

treffende wei~ering van ve rgun ning tot op

richting van een kerkgebouw, op grond dat 

door het klokgelui in den toren dil!' t e 

bouwen kerk , de godsdienstoefeningen in eene 

andere kerk stoornis zouilen kunnen onder

vinden. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep van het .Roomsch

Katholiek kerkbestuur te Raalte ingesteld tegen 

het besluit van Gedeputeerde St~ten van Overijssel 
van 19 Juni 1890, strekkende tot handhaving 

van een besluit van burgemeester en wethouders 

van Raalte, waarbij aan genoemd kerkbestuur 

toestemming is ~eweigerd voor den bouw eener 

nieuwe kerk binnen 200 meters van eene bestaande; 

Dè Raad van State, afdeeling voor de geschillen 

van bestuur, gehoord, advies van 28 October 1890, 

n°. 77; 
Op de voordracht van den Minister van J ns

titie van den 8sten December 1890, l ste af
deeling, n•. 153 ; 

Overwegende, dat bij adres van 14 April 1890, 

naar aanleiding van art. 7 der wet van 10 Sep

tember 18513 (Staatsblad n° . 102), door het 

Roomsch-Katholiek kerkbestuur te Raalte aan 

burgemeester en wethouders dier gemeente, be

halve voor het bouwen eener noodkerk, waar

voor vergunning is verleend, ook verlof is ge

vraagd tot het bouwen eener nieuwe kerk in de 
richting van het noordoosten naar het zuidwesten, 
schuins door de lijnen der bestaande kerk en zoo 
dat de nieuwe kerk ook zou komen te staan op 

den tuingrond naast de bestaande kerk en zou 

raken de zoogenaamde catechismuskamer, terwijl 

er een ingang zou zijn in den zuidooslelijken zij

muur en een ingang onder den toren, die ge-
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plaatst zou worden op onge1·eer het midden der 

lengte van het bestaande gebouw; 
dat hiertegeu bezwaar is ingebracht door den 

kerkeraad en de kerkvoogdij der Hervormde ge
meente, van wier kerkgebouw de aangewezen 

plaat, minder dau 200 Meter verwijderd is, op 

grond dat de godsdienstoefeningen der Hervormden, 

voornamelijk uit evangelieprediking bestaande, waar

bij het op duidelijk hooren eu verstaanbaar spreken 
aankomt, groote hindernis zouden ondervinden van 

de krachtige en zware klok, die in den toren zou 

worden geplaatst; 
dat bij besluit van burgemeester en wethouders 

van 2 Mei l 890 het gevraagde verlof is geweigerd, 
op grond dat, al moge ook het terreiu voor de 

nieuwe kerk bestemd, op zich zelf voor de op

richting van eene kerk zonder meer niet onvoor
waarde.lijk zijn af te keuren, ech ter de oprichting 

van het nieuwe kerkgebouw met toren bezwaren 
ontmoet bij het Nederduitsch Hervormd kerk

bestuur ; 
dat de toren van de nieuwe kerk zon worden 

geplaatst onmiddellijk aan de Moddersmitsteeg en 

op hoogstefis l 85 Meter afstand van de Her

vormde kerk; 
dat het gebruik en de dienst van de Roomsch

Katholieke kerk medebreni(en, dat er bij bijna 

alle godsdienstoefeningen gebruik van de klokken 
wordt gemaakt en onder sommige omstandigheden 

gedurenrle eenigszins geruimeu tijd; 

dat de godsdienstoefeningen van de Katholieken 
en de H ervormden in de meeste gevallen samen

vallen en dat alsdan het gebruik maken van die 
klokken stoornis zoo kunnen teweegbrengen, vooral 

daar de godsdienstoefeningen van de H ervormden 
hoofdzakelijk bestaan in evangelieprediking , waar
bij het op verstaanbaar spreken en duidelijk hooren 

aankomt, en dat die oefeningen bij het oprichten 
van rle ontworpen Roomsch- Katholieke kerk met 

toren eu door het gebruik , dat er van de klokken 
in dien toren zou worden gemaakt, zoo niet on
mogelijk, toch iu sommige omstaudighedeu moei
lijk konden worden gemaakt; 

dat het Roomsch-Katholiek kerkbestuur daarop 
van de weigering der toestemming voor den bouw 
der kerk in beroep is gekomen bij Gedepnteerde 
Staten van Overij ssel en er op heeft gewezen dat 
het bezwaar van het Hervormd kerkbestuur, 
waarop burgemeester en wethouders hunne weige
ring ook gronden, eenig en alleen bestaat in 
vrees voor stoornis bij de godsdienstoefeningen in 
de Hervormde kerk door het gebruik der klokken 

in den te bouwen toren van de Roomsch Katho
lieke kerk; 

dat het Roomsch-Katholiek kerkbestuur heeft 

aangevoerd dat dit bezwaar van het Hervormd 

kerkbestuur voor burgemeester en wethouders geen 
reden mocht zijn om hunne toestemming tot den 

bouw van kerk en toren te weigeren, omdat het 
oordeel over dat .bezwaar, wanneer het feitelijk 

reeds bestond, bij art. 8 der wet tot regeling 
van het toezicht op de kerkgenootschappen van 

10 September 1853 (Staatsblad n°. 102), aan den 
Commississaris des Konings in de provincie is op

gedragen en alzoo niet behoort' tot de bevoegd

heid van_ burgemeester en wethouders; terwijl het 
Roomsch-Katholiek kerkbestu nr voorts heeft ont

kend dat het klokgelui de godsdienstoefeningen in 
de Hervormde kerk zon kunnen hinderen; 

dat Gedeputeerde Stateu bij besluit van 19 Juni 
1890 hebben overwogen dat de wet voor elke 
oprichting vau een gebouw tot uitoefening van 

rlen openbaren godsdienst binnen den afstand van 
200 Meter van eene bestaaude kerk in het belang 
der open bare orde een onderzoek eischt omtrent 

de plaats van vestiging en dat het !l:emeentebe

stuur op grond van dat onderzoek den bouw kan 
weigeren of toestaan; 

dat de wet het gemeentebestuur vrijlaat in 

zijn oordeel omtrent de wenschelijkheid van het 

al of niet verleenen der vergunning tot den bouw 

en dit dus, waar het meent deze te moeten 

weigereu, in de redenen van weigering niet is 

gebonden, mits de weigering steunt op argumenten 

ontleend aan de open bare orde; 

dat het belang der openbare orde eischt dat 
geene godsdienstoefeni ng worde gestoord en dat 

alzoo, waar daarvoor gevaar bestaat, elke maat

regel om dat gevaar af te wenden is in het be
lang der openbare orde; 

dat derhalve de grond, waarop burgemeester 

en wethouders het gevraagde verlof hebben ge
weigerd, te weten dat door het luiden der klokken 
gevaar zou bestaan voor stoornis van de gods
dienstoefeningen der Hervormden, steun vindt in 
de wet; 

dat wel door het Roomsch-Katholiek kerkbe
stuur wordt beweerd, dat dit voor het gemeente

stuur geen grond tot weigering had mogen zijn, 
vermits de beslissing omtrent het al of niet luiden 
der klokken volgens art. 8 der wet van 10 Sep
tember 1853 (Staatsblad n°, 102) is gegeven aan 

den Commissaris des Konings in de provincie, 
doch dat die bewering niet aannemelijk is·, aan-
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gezien, volgens art. 7 dier wet, het gemeente

bestuur iu zijne beslissing vrij is; 
voorts dat het bezwaar , waarop de afwijzende 

beschikkiug van het gemeentebestuur rust, alles

zins gegrond is; 
dat Gedeputeerde Staten op deze gronden hebben 

· beslist dat er geene termen aanwezig waren om 
het besluit van burgemeester en wethouders, waar

tegen beroep, te vernietigen; 
dat het Roomsch-Katholiek kerkbestuur te 

1/,aalte tegen deze uitspraak van Gedeputeerde 
Staten bezwaren heeft ingebracht van gelijken 
aard als vroeger tegen de weigering van het ge

meentebestuur bij Gedeputeerde Staten werden 
aangevoerd en die uitspraak aan de Koninklijke 
eindbeslissing heeft onderworpen; 

Overwegende, dat het eenige bezwaar waarop 
de door Gedeputeerde Staten gehandhaafde weige
ring der verlaugde vergunning steunt, hierin be

staat dat door het klokgelui in den toren der te 
bouwen kerk de godsdienstoefeningen in de Her
vormde kerk stoornis zouden kunnen ondervindeu ; 

dat echter dit geen aanleiding kan geven om 
de verlangde verguuning te weigeren , daar de 
wet tot regeling van het toezicht op de onder
scheidene kerkgenootschappen tegen het gevaar 
van hinder of stoornis, nit klokluiden voort

spruitende , een afzonderlijk repressief voorschrift 
in art. 8 heeft gegeven; 

Gezien de wet van 10 September l 853 (Staats

blad n•. 102) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bovenvermeld besluit 

van Gedeputeerde Staten van Overijssel, van 
19 Juni 1890, alsnog aan het Roomsch-Katho

lick kerkbestuur te Raalte vergunning te ver• 
leenen tot oprichting van een kerkgebouw, ge

deeltelijk op de plaats · der bestaande Roomsch
Katholieke kerk, gedeeltelijk op het daaraan 

grenzend terrein . 
De Minister van Justitie is belast met de uit

voering van dit besluit, waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State, afdeeling 

voor de geschillen van hestn nr. 
's Gravenhage, den 16 December 1890. 

(get. ) EMMA. 
De Minister van J ustitie, 

(get.) RUIJ'S VAN BEERENBROEK. 

17 December 1890. BESLUIT, tot intrekking van 

de Koninklijke besluiteu van 27 Maart 1885 
(Staatsblad n•. 74), 2 April 1887 (Staats-

blad n•. 4 7) en 19 Maart 1888 (Staatsblad 
n•. 51) en tot regeling van den omvang van 

het examen, bedoeld in art. 63 der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n•. 127), 
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet 

van 8 December 1889 (Staatsblad n•. 175) , 
van de wijze van afneming en van hetgeen 

verder tot dit examen betrekking heeft . S. 180. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI A' ENZ. 

WIJ' EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 30 October 1890, n•. 3780•, 
afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat het, na de wijziging van de 

wet tot regeling van het lager onderwijs, van 

17 Augustus 1878 (Staatsblad n•. 127) , bij die 

van 8 !Jecember 1889 (Staatsblad n•. 175), 
noodig is, de Koninklijke besluiten van 27 Maart 
1885 (Staatsblad n•. 74), 2 April 1887 (Staats
blad n°. 47) en 19 Maart 1888 (Staatsblad n•. 
61), ter uitvoering van art. 63 der eerstgenoemde 
wet, te herzien; 

Den Raad van State gehoord (advies van 

18 November 1890, n•. 24); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van 12 December 1890, n•. 4500, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het getal der commissiën , belast met 

het afnemen der examens ter verkrijging van de 
akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer en 
hoofdonderwijzeres, bedraagt zooveel als de Mi
nister, di e met de uitvoering der wet tot rege

ling van het lager onderwijs belast is, telkenjare 
naar bevind van zaken raadzaam zal oordeelen. 

2. Elke commissie bestaat uit ten minste zeven 
leden. Hun kunnen zoo noodig zeven plaatsver

vangers worden toegevoegd. 

3. De voornoemde Minister wijst een der leden 
van de commissie tot voorzitter en een tot onder
voorzitter aan. De commissie benoemt een ander 
harer leden tot secretaris. 

4. De voorzitter wijst de lokalen aan, wnar 
de examens worden afgenomen. 

5. De examens worden mondeling en schrifte
lijk afgelegd. 

De omvang der kennis, die in elk vak van de 
adspiranten kan worden gevorderd, is aangewezen 
bij het programma aan dit besluit gehecht. 

6. Het mondeling examen strekt zich uit tot 
al de in het programma vermelde vakken. 
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Het schriftelijk examen omvat de volgende 
vakken : 

a. het schrij ven; 

b. de N ederlandsche taal; 

c. het rekenen; 

d. de methode van onderwijs en opvoeding. 
7. Het examen loopt voor iederen adspirant 

binnen drie dagen ten einde. 

Eén dag is bestemd voor het schriftelijk werk; 

twee dagen worden aan het mondeling onderzoek 

en het handteekenen besteed. Hel schrijven kan, 
zoo noodig, bij het mondeling gedeelte behandeld 

worden. 
Het examen duurt op één dag voor ieder der 

adspiranten niet langer dan zeven uren . 
Bij het mondeling onderzoek worden de adspi 

ranten afzonderlijk ondervraagd; het vangt aan 
ten minste 14 dagen na het schriftelijk examen. 

8 . De voorzitter van elke commissie roept de 
l eden vóór den aanvang der examens bijeen ter 

plaatse , waar ze zullen gehouden worden. De 
commissie verdeelt zich alsdan in snb-commissiën, 
welke ieder in het bijzonder belast worden met 

het onderzoek in één of meer verschillende vakken. 
Voor ieder vak wordt een lid aangewezen als 

examinator; deze is belast met het nazien van het 

daarvoor verrichte schriftelijk werk en voorts nog 

een lid om dat schriftelijk werk mede na te zien 
en ook het mondeling examen bij te wonen. De

zelfde persoon kan met het examineeren in meer 
dan één vak worden belast. 

In de gemelde bij eenkomst wordt tevens het 

plan voor de inrichting der examens vastgesteld 

en worden de leden der commissie aangewezen , 

wien het toezicht op het maken van het schrifte
lijk werk is opgedragen. 

9. In dezelfde, of zoo noodig, in eene volgende 

bijeenkomst worden de opgaven voor het schrifte
lijk werk vastgesteld. 

10. H et schriftelijk werk wordt door de ad
spiranten onder voortdurend toezicht gemaakt. 

Het gebruik van hulpmiddelen is daarbij ver
boden. 

Hun , die zich aan een ig bedrog bij het examen 
schuldig maken, wordt terstond de verdere deel
neming aan het examen ontzegd. 

Het schriftelijk werk van iedere groep adspi
ranten moet nagezien zijn vóór den aanvang van 
het mondeling examen van die groep. 

11. Aan het oordeel over de kennis der adspi
ranten neemt de geheele commissie deel , gehoord de 
snb-commissiën , die het examen hebben afgenomen. 

Het oordeel wordt uitgedrukt door een der 

cijfers van 1 tot l O, aan welke de volgende 

beteekenis is te hechten: 
10 uitmuntend; 5 twijfelachtig; 

9 zeer goed; 4 onvoldoende ; 
8 goed; 3 zeer onvoldoende; 
7 ruim voldoende; 2 Kering; 
6 voldoende; 1 zeer gering . 

12. Omtrent den uitslag van het examen wordt 
geene beslissing genomen in eene vergadering, 
waarin meer dan twee leden niet aan de stem

ming deelnemen. 

De beslissing, zoowel omtrent de waardeering 
bij elk vak, als omtrent den uitslag van het 

examen, wordt bij meerderheid der uitgebrachte 
stemmen genomen. Staking vnn stemmen wordt 

geacht eene beslissing te zijn in den voor den 
geëxamineerde minst gunstigen zin. 

13. De uitslag van het examen wordt dadelijk 
aan de geëxamiueerden medegedeeld; de toege 
kende akten van bekwaamheid worden zoo spoedig 
mogeli,ik uitgereikt. 

14. Zoowel de afgewezen adspiranten als zij , 

wier examen voldoende is geweest , ontvangen van 

de examen-commissie eene schriftelijke mededeeling 

van den uitslag van hun examen in elk vak. 

Bovendien worden na afloop van het examen 

aan eiken adspirant, die dit verlangt, omtrent 

het door hem afgelegd examen mondeling inlich
tingen gegeven . 

Vóór den afloop van het geheele examen worden 

aan de adspiranten geenerlei inlichtingen omtrent 

den uitslag van het onderzoek in eenip; vak verstrekt. 
15. De commissiën zenden aan den voornoemden 

Minister een proces-verbaal van hare zittingen, 

eene lijst, bevattende de namen en voornamen, 
de geboorte- en woonplaatsen en de dagteekeningen 

van geboorte der toegelaten geëxamineerden, be
nevens eene opgaaf van het getal der afgewezenen 

en van hel getal dergenen, die zich tijdens het 
examen hebben teruggetrokken. 

16. De voorzitters en leden der commissiën 
genieten, voor zooveel betreft de hun bij art. 62 
der wet toegekende vacatiegelden, zes gulden voor 

eiken dag, waarop zij het examen of eene daartoe 
betrekkelijke vergadering der commissie bijwonen. 

17. Dit besluit treedt in werking op l J anu
ari 1891. 

Met gelijke dagteekening worden de Koninklijke 
besluiten van 27 Maart 1885 (Staatsblad n•. 74), 
2 April 1887 (Staatsblad n°. 47) en 19 Maart 
1888 (Staatsblad n°. 51) ingetrokken. 
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De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State. 
's Gravenhage, den l7den December 1890. 

(get.) E MM A. 
De Minister van Binnenl,andsclie Zaken, 

(get.) DE SAVO&NIN LOHMAN. 

(Uitgeg. 22 Dec. 1890.) 

PROGRAMMA van liet examen ter verkrij
ging eener akte van bekwaamheid als hoofd
onderwijzer en lioofdcnderwijzeres. 

De vereischten zijn: 

1°. Het lezen. 
Nauwkeurig en natuurlijk lezen met eene be

schaafde uitspraak. De lezer moet daarbij blijken 
geven, dat hij het gelezene ver,taat. 

2°. Het schrijven. 

Vaardigheid in het schrijven, te beoordeelen 
naar een schoonschrift en naar eene proeve op 

het schoolbord. 

3°. De NederZandsclie taal. 

a. Kennis van de beginselen der spraakkunst , 
en wel: 

de leer van den zin, de onderscheiding der 
woordsoorten, de beteekenis en het gebruik der 
buigingsvormen; de hoofdzaken uit het gebied der 
woordvorming; de spelregels. 

b. Eeuige bekendheid met de voornaamste voort-

1>rengselen der N ederlandsche letterkunde, vooral 
van lateren tijd. 

c. Vaardigheid om zich juist en gemakkelijk 

uit te drukken. 

Zij wordt beoordeeld naar de wijze, waarop de 
vragen , bij het mondeling examen gedaan, zij n 
beantwoord, en naar het gemaakte schriftelijk 

werk. 

4°. Het rekenen. 
Grondige kennis der theorie van het rekenen 

met inbegrip van de leer der evenredigheden, van 

de evenredige afhankelijkheid der grootheden, van 

de worteltrekking en van de reken- en meet
kunstige reeksen. 

Vaardigheid in het oplossen, zoowel uit het 

hoofd als schriftelijk, van reken kunstige vraag

stukken. 

5°. De aardrijkskunde. 
Kennis van de hoofdzaken der natuurkundige 

aardrijkskunde; eenige kennis van de wiskundige 

aardrijkskunde, waarbij het moet blijken, dat de 

adspiranten gebruik weten te maken van de aard

globe; algemeene kennis van de belangrijkste landen 
en volken der aarde, en van Europa, Nederland 

en zijne bezittingen meer in het bijzonder. 

6°. De geschiedenis. 

Eenige kennis van de volken der oudheid; be
kendheid met de hoofdfeiten uit de geschiedenis 

der middeleeuwen en de nie11we geschiedenis, in
zonderheid met de voornaamste gebeurtenissen der 

l 9de eeuw; kennis van de geschiedenis van ons 

vaderland en zijne bezittingen . 

7°. ne kennis der natuur. 

Kennis van de beginselen der natuurkunde ; 

van de samenstelling der dampkringslucht en van de 
eenvoudigste verbrandings- verschijnselen. Kennis 
van den bouw en de verrichtingen van het men

schelijk lichaam en van de begin;elen der plant

en dierkunde. 

8°. Het liandteekenen. 

a. Bedrevenheid in het teekenen op papier van 
eene niet al te samengestelde vlakversiering naar een 

plaat. 

b. Bedrevenheid in het schetsen en schaduwen 

naar de natuur van een !(roep meetkunstige 

lichamen. 

c. Kennis van de hoofdbeginselen der door
zichtkunde. 

d. Kennis van een goeden leergang voor het 
teekenonderwijs in de lagere school. 

9°. De metliode van onderwijs en opvoeding. 

a. Duidelijke begrippen van de wijze, waarop 
het schoolonderwijs dienstbaar kan gemaakt worden 

aan de verstandelijke en zedelijke vorming der 
leerlingen. 

b. Kennis van de algemeene inrichting der 

lagere school, van de indeeling der klassen en 
van het klassikaal onderwijs. 

· c. Kennis van de algemeene onderwijskunde en 

van de meest gebruikte leerwijzen voor elk vak 
bij het la11;er onderwijs in het bijzonder. 

d. Eenige kennis van de geschiedenis van de 
opvoeding en het onderwijs, vooral in ons vader
land en die van het N ederlandsch school wezen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Decem
ber 1890 (Staatsblad n°. 180). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlanrlsclie Zaken , 

(get .) D1! SAVO&NIN LOHMAN. 
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17 December 1890. BESLUIT, tot vaststelling van 
bepalingen voor het examen, bedoeld in arti
kel 65 der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zooals die laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 
(Staa tsblad n°. 175), ter verkrijging eener 
akte van bekwaamheid voor buis- en school
onderwijs in het vak, vermeld onder p in 
artikel 2 der eerstgenoemde wet. S. 181. 

I N NAAM VAN H. M. WILHELMINA, J<:NZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landscbe Zaken, van 30 October 1890, n°. 3315•, 
afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat het noodig is bepalingen vast 
te stellen voor het examen bedoeld in art. 65 
der wet tot regeling van het lager onderwijs van 

17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals 
die laatstelijk is gewUzigd bij de wet van 8 De
cember 1889 (Staatsblad n°. 175), ter verkrijging 

eener akte van bekwaamheid voor huis- en school
onderwij s in het vak, vermeld onder pin artikel 2 
der eersti(enoemde wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 November 1890, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van den voornoemden 
Minister, van 12 December 1890, n°. 4 501 , 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
1 °. dat het examen, bedoeld in art. 65 der 

wet tot regeling van het lager onderwijs ter ver
krijging eener akte van bekwaamheid voor h11is
en schoolonderwijs in het vak, genoemd onder p 

in art. 2 dier wet, mondeling en schriftelijk 
wordt afgelegd; 

2°. dat bij het afnemen van dit examen het 
programma, aan dit besluit gehecht, tot leid draad 
zal strekken ; 

3°. dat dit besluit in werking treedt op 
1 Januari 1891. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 17den December 1890. 

(get.) E.M. MA. 

De Minister van Binnenlandsclte Zaken, 
(get .) DE SAVORNIN LOHMAN. 

(Uitgeg. 22 Dec. 1890.) 

PROGRAMMA van het examen ter ver
krijging eener akte van bekwaamheid voor 
!tuis- en scltoo!,o,nderwijs in liet vak , ver
meld onder p in art. 2 der wet van 
17 Augustus 1878 (St~atsblad n°. 127), 
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 8 December ] 889 (Staatsblad 
n°. 175) , naar aanleiding van art. 65 der 
eerstgenoemde wet. 

De vereischten zijn: 
a. Kennis van de vlakke meetkunde, de vlakke 

driehoeksmeting en de stereometrie. 
b. Kennis van de lagere algebra tot en met de 

vierkantsvergelijkingen, alsmede van de reken
kunstige en meetkunstige reeksen en de logarithmen. 

c. Vaardigheid in de oplossing van eenvoudige 
stel- en meetkundige vraagstukken. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Decem

ber 1890 (Staatsblad n°. 181). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenla11dsc!te Zaken, 

(get.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

17 December 1890. BESLUIT , tot vaststelling van 
een provamma voor het examen , bedoeld in 
art. 65bis, der wet- van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zooals die is gewijzigd 
bij de wet van 8 December 1889 (Staatsblad 
n°. 175), ter verkrijging eener akte van 
bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs 

in het vak, vermeld onder j in ort. 2 der 
eerstgenoemde wet, tot regeling van de wijze 
van afneming en van hetgeen verder tot 
dit examen betrekking beeft. S . 182. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binneo

landsche Zaken, van 30 October 1890, n°. 3779•, 

afdeeling Onderwijs; 
Overwegende, dat het ten gevolge van de aan

vulling welke art. 66bis der wet tot regeling -van 
het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 (Staats 
blad n°. 127) bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175) heeft verkregen, noodig is, 
vast te stellen een programma voor het examen 
ter verkrijging eener akte van bekwaamheid in 
het vak, vermeld onder j in art. 2 der eerst
genoemde wet, en te regelen de wijze van afne
ming en hetgeen verder tot dit examen betrekking 
heeft; 
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Den Raad van State gehoord (advies van den 

18 November 1890, n•. 26); 

Gelet op het nader rapport van den voornoem

den Minister, van 12 December 1890, n°. 4502, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het getal der commissiën, belast met 

het afnemen der examens ter verkrijging van akten 

van bekwaamheid voor hnis- en schoolonderwijs 

in het vak, onder j in art. 2 der wet van 17 An

gnstus 1878 ( Staatsblad n°. 127), zooals die 
laatstelijk is gewijzi!(d bij de wet van 8 Decem

ber 1889 (Staatsblad n°. 175), genoemd, bedraagt 
twee of zooveel meer als de Minister, die met 
de uitvoering der wet tot regeling van het lager 

onderwijs belast is, tel ken jare naar bevind van 

zaken raadzaam zal oordeelen. 
2. Elke commissie bestaat uit ten .minste vijf 

leden : één der inspecteurs van het lager onder

wijs of één der districts-schoolopzieners, die tevens 

het voorzitterschap bekleedt, en ten minste twee 
mannelijke en twee vrouwelijke leden. 

De commissie verdeelt zich in twee afdeelingen, 

eene voor het onderzoek van de mannelijke adspi
ranten, waarin de mannelijke leden zitting nemen, 
eene voor het onderzoek der vrouwelijke adspiranten, 

waarin de vrouwelijke leden zitting nemen ; de 
voorzitter heeft als lid en voorzitter in beide 
afdeelingen zitting. 

Aan ile commissie kan een .listricts-schoolop

ziener als plaatsvervanger van den voorzitter, en 
kunnen een mannelijk en een vrouwelijk plaats
vervangend lid worden toegevoegd. 

3 . Bij het afnemen van het examen zal als 
leiddraad strekken het programma, aan dit be

sluit gehecht. 

4. De voorzitter van elke commissie maakt doo r 

middel van de Nederlandscke Staatscourant het 
tijdstip bekend, waarop de werkzaamheden der 

commissie zullen aanvangen en den termijn binnen 
welken ieder, die tot het afleggen van examen 

verlangt te worden toegelaten, zich schriftelijk 

kan aanmelden bij den voorzitter der commissie, 
voor welke hij verlangt te verschijnen . 

De dag en de plaats van het examen worden 

door den voorzitter aan de adspiranten bekend 
gemaakt. 

5. Het examen wordt in het openbaar !(ehou
den, behalve voor zooveel de vrouwelijke adspi 
ranten betreft. 

6. De voornoemde Minister wijst de plaatsen aan, 
waar de commissiën hare zittingen zullen houden. 

De lokalen, waar de examens worden afgeno

men, worden door den voorzitter van elke com
missie aangewezen . 

7. De voorzitter rnn elke der commissiën roept 
de leden vóór den aan vang der examens bijeen 

ter plaatse, waar die zullen worden gehouden. 
In deze bijeenkomst wordt het plan voor de 

inrichting der examens vastgesteld. 

8. Het oordeel over de bekwaamheid der geëxa
mineerden wordt uitgedrukt door een der cijfers 

van 1 tot 10 , aan welke de volgende beteekenis 
is te hechten: 

10 uitmuntend; 5 twijfelachtig 
9 zeer goed; 4 onvoldoende; 
8 goed; 3 zeer onvoldoenue; 

7 ruim voldoende; 2 gering; 
6 voldoende; 1 zeer gering. 

9. Omtrent het toekennen der in het vorige 

artikel vermelde cijfers en den uitslag van het 
examen , wordt door iedere afdeeling eener com

missie bij meerderheid van stemmen beslist. 
10. De uitslag van het examen wordt dadelijk 

aan de geëxamineerden, die zich ter plaatse be
vinden , medegedeeld. 

De toegekende akten worden zoo spoedi~ doenlijk 
kosteloos uitgereikt. 

11 . Elke commissie zendt aan den voornoemden 
Minister een procesverbaal van hare zittingen , 

eene lij~t, bevattende de namen en voornamen, 
de geboorte- en woonplaatsen en de dagteekeningen 

van geboorte der toegelatene geëxamineerden, be

nevens eene opgaaf van het getal der afgewezenen, 
en van het getal dergenen, die zich tijdens het 
examen hebben teruggetrokken. 

12. De leden en de plaatsvervangende leden 
der commissiën, met uitzondering van de voor 

zitters en hunne plaatsvervangers, genieten uit 
's Rijks kas vacatiegelden , ten bedrage van zes 

gulilen voor eiken dag, waarop zij het examen 
of eene daartoe betrekkelijke vergadering der com 

missie bijwonen. 

De Minister van Biunenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblaà zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's Gravenhage , den l 7den llecember 1890. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Binnentanàsche Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN LOH!.U.N. 

Uitg~g. 22 Dec. 1890.) 
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PROGRAMMA van het ezamen ter ver
krijging eener akte van bekwaamheid voor 
huis- en schoolonderwijs in kef. vak , ver
meld onder j in artikel 2 der wet van 
17 Ál'!JWiÜM J 878 (Staatsblad n°. 127) , 
:zooak die uiatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 8 December 1889 (Staatsblad 
n°. 175) , naar aanleiding van art. 65bis 
der eerstgenoemde wet. 

De vereiscbten zijn: 
Eenige bedrevenheid in het doen uitvoeren van 

en bekendheid met bewegingsspelen en de vrije 
en ordeoefeningen der gymnastiek zonder toestellen 
- stokken, halsters en springtouwen hieronder 
niet begrepen - voor leerlingen van beiderlei 
sekse en van den leeftijd waarop zij de lagere 

school bezoeken. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Decem
ber 1890 (Staatsblad n°. 182). 

Mij bekend, 

De Ministér van Binnenlandsche Zaken, · 
(get .) DE SAVORNIN LOHMAN. 

17 December 1890. BESLUIT, tot intrekking van 
de Koninklijke besluiten van 3 Februari 1881 
(Staatsblad n°. 25), 13 Augustus 1881 (Staats
buid n°. 149) en 18 Februari 1883 (Staats
blad n°. 23) en tot vaststelling van program
ma's voor het examen ter verkrijging eener 
akte van bekwaamheid, bedoeld in art. 56, 
onder a, der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n° . 127), zooals die laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsbl,ad n°. 175), alsmede tot regeling 
van de wijze van afneming en van hetgeen 
verder tot dit examen betrekking beeft. S. 183. 

I N NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;i- EMMA, 1rnz . 

Op de voordracht van den Minister van Binnên
landsche Zaken, van 30 October 1890, n°. 3287•, 
afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat het nn de wijziging van de 
wet tot regeling van het lager onderwijs van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), bij die 
van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175) noodig 
is, de Koninklijke besluiten van 3 Februari 1881 
(Staatsblad n°. 25), 13 Augustus ] 881 (Staats-

blad n°. 149) en 18 Februari 1883 (Staatsblad 
n°. 23), tot vaststelling van programma's voor 
het examen ter verkrijging eeuer akte van be
kwaamheid, bedoeld in art. 56, onder a der 
eerstgenoemde wet en tot regeling van de wijze 
van afnemiog en van hetgeen verder tot dit 
examen betrekking heeft, te herzien ; 

Den Raad vnn State gehoord (advies van 
18 November 1890, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister , van 12 December 1890, n°. 4503, 
afdeelinl( Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De r.ommissie, benoemd volgens art. 57 

der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
kiest een harer leden tot secretaris. De voor
zitter wijst de lokalen aan, waar de examens 
worden afgenomen. 

2. De examens worden mondeling en schriftelijk 
afgelegd. De omvang der kennis, die in elk vak 
van de adspiranten kan worden gevorderd, is 
aangewezen bij de programma's A, B en C, aan 
dit besluit gehecht. 

3. Het mondeling examen strekt zich uit tot 
al de in het programma vermelde vakken. 

Het schriftelijk eiramen omvat de volgende 
vakken : 

a het schrijven; 
b. de Nederlandsche taal; 
c. het rekenen ; 
d. de aardrijkskunde; 
e. de theorie van onderwijs en opvoeding. 
4. Het examen loopt voor iederen adspirant 

binnen twee dagen ten einde. 
Voor hen , die het examen ter verkrijging der 

akte, bedoeld in art. 56, onder a, met goed 
gevolg hebben afgelegd en bij de aangifte voor 
het examen eene aanteekening hebben gevraagd 
voor de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek 
of voor de nuttige handwerken voor meisjes of 
voor deze beide vakken, wordt dat tijdvak met 
één dag verlengd. 

De eerste dnp; is bestemd voor het schriftelijk 

werk; de tweede dag wordt aan het mondeling 
onderzoek en het handteekenen besteed. Het 
schrijven kan, zoo noodig, bij het mondeling 
gedeelte behandeld worden. 

Het examen duurt op één dag voor ieder der 
adspiranten niet langer dan zeven uren. 

Bij het mondeling onderzoek worden de ad
spiranten afzonderlijk ondervraagd; het vangt aan 
ten minste 8 dagen na het schriftelijk examen. 
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5. De voorzitter van elke commissie roept de 
leden vóór deu aanvang der examens bijeen ter 

plaatse, waar zij zullen gehouilen wordeo. De 
commissie bepaalt door welke deskundigen zij zich 

zal laten bijstaan, en hoe zij zich zal verdeelen 
<>m in de verschillende vakken te examineeren. 
Voor elk vak wordt een examinator en een bij• 
zitter aaogewezen, die te zamen belast zijn met 

het nazien van het schriftelijk werk voor dat 
vak; één vau beiden moet lid der commissie ziju. 

Dezelfde persoon kan voor meer dan ééu vak 
worden aangewezen. 

6. In eene volgende bijeenkomst, waartoe ook 
de deskundigen kunnen worden opgeroepen , worden 

de opgaven voor het schriftelijk werk door de 
eommissie vastgesteld. en wordt het plan voor de 

inrichting van het examen geregeld. 
7. Het schriftelijk werk wordt onder voort• 

durend toezicht gemaakt. 
Het gebruik van hulpmidrlelen is daarbij ver

boden . 

Hun, die zich aan eenig bedrog schuldig maken, 
wordt terstond de verdere deelneming aan het 
examen ontzegd. 

8. Aan het oordeel over de kennis der adspi

ranten neemt de geheele commissie deel, na voor 
zooveel noodig ben, die het examen hebben af
genomen, te hebben gehoord. 

Het oorueel wordt uitgedrukt door een der 
cijfers van 1 tot 10, aan welke de volgende be
teekenis is te hechten: 

10 uitmuntend; 5 twijfel ach tig ; 
9 zeer goed; 4 onvoldoende; 
8 goed; 3 zeer onvoldoende; 

7 ruim voldoende; 2 gering; 
6 voldoende; l zeer gering. 

9. Zonder stemming worden afgewezen zij, die 
onvoldoende zijn bevüDden in de Nederlandsche taal. 

In alle andere gevallen heeft na beraadslaging 
eene stemming plaats. 

Omtrent den uitslag van het examen wordt 
geene beslissing genomen in eeue vergadering, 

waarin meer dan één lid niet aan de stemming 

deelnemen. De beslissing, zoowel omtrent de 
waardeering bij elk vak als omtrent den uitslag 
van het examen , wordt bij meerderheid der uit
gebrachte stemmen genomen. 

Staking van stemmen wordt geacht eene be
slissing te zijn in den voor den geëxamineerde 
minst gunstigen zin. 

10. De uitslag van het examen wordt dadelijk 

aan de geëxamineerd en medegedeeld; de toege

kende akten van bekwaamheid worden zoo spoedig 

mogelijk uitgereikt. 
11. Zoowel de afgewezen adspiranten als zij , 

wier examen voldoende is geweest, ontvangen 
van de examen-commissie eene schriftelijke mede

deeling van den uitslag van hun examen in elk vak. 
Bovendien worden na afloop van het examen 

aan iederen adspirant, die dit verlangt, omtrent 
het door hem afgelegd examen mondeling in

lichtingen gegeven. 
Vóór den afloop van het geheele examen worden 

aan de adspiranten geenerlei inlichtingen omtrent 

den uitslag van het onderzoek in eenig vak ver

strekt. 
12. De commissiën zenden zoodra mogelijk aan 

den voornoemden Minister een procesverbaal van 

hare zittingen, eene naamlijst vau de toegelaten 

geëxamineerden , waarvoor de modP.Jlen van Re
geeringswege worden verstrekt , en eene opgave 
van het getal der afgewezenen en van het getal 
dergeuen , die zich tijdens het examen hebben 
teruggetrokken. 

13. De deskundigen worden, voor zooveel be
treft de vergoeding voor reis- en verblijfkosten, 

gerangschikt in de 3de klasse van artikel 2 van 
het Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (Staats
blad n°. 4) . 

14. Dit besluit treedt in werking op l J anuari 
1891. 

Met gelijke dagteekening worden de Koninklijke 
besluiten van 3 Februari 1881 (Staatsblad n°. 25), 
13 Augustus 1881 (Staatsblad n°. 149) en 
18 Februari J 883 ( Staatsblad n°. 23) ingetrokken. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk . 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar

van afschrift zal worden gezondeu aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den l 7den December 1890. 
(!let.) EMMA. 

De Minister 
(!let.) 

van B innenland.sche Zaken, 
DE SA VORNIN J.OHMAN. 

(Uitgeg. 22 Dec. 1890.) 

A. PROGRAMMA van het examen ter ver
krijging eener akte van bekwaamheid als 
onderwijzer en als onderwijzeres , bedoeld 
in art. 6 6 , onder a , der wet tot regeli1tg 
van het lager onderwijs. 

De vereischten zijn : 
1°. Nauwkeurig en natuurlijk lezen met eene 
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beschaafde uitspraak. De adspiranten moeten daarbij 

blijken geven, nat zij het gelezene verstaan en, 

naar aanleiding daarvan, met eenige gemakkelijk

heid hunne gedachten kunnen uitdrukken. 
20 . Vaardigheid in het schrij veu , te beoordeelen 

naar een schoonschrift, groot, middelsoort en klein, 
het laatste zoowel met loopende als met staande 

hand, en naar eene proeve op het schoolbord. 
30. Kennis van de beginselen der spraakkunst, 

en wel de hoofdzaken uit de leer van den zin , 

de onderscheiding der woordsoorten, de beteekenis 

en het gebruik der buigingsvormen en spelregels, 
voor zoover noodig tot het zuiver schrijven; het 

gebruik. der leesteekens; eenige bekendheid met 

de vorming der woorden. 
4°_ Vaardigheid om zijne gedachten schriftelijk 

juist en gemakkelijk uit te drukken, blijkende 

nit het schriftelijk werk. 
50_ Kennis van de gronden der hoofdbewerkingen 

in de rekenkunde, zoowel met gewone en tien 

deelige breuken als met geheele getallen ; cle even• 
redigheden ; het N ederlandsche stelsel van maten 
en gewichten; de berekenini;: van de grootte en 

de vormveranderingen van eenvoudige vlakke 
fignreil ; en de berekening van de inhouden der 

eenvoudigste lichamen. 
Vaardigheid in het oplossen zoowel uit het 

hoofd als schriftelijk van eenvoudige rekenknnstige 

vraagstukken. 
6° . Algemeene kennis van de oppervlakte der 

aarde en van de staat• en natuurkundige aard
rijksbeschrijvini;: van Europa; eene bekendheid 
met Nederland en zijne bezittingen, die meer tot 

in bijzonderheden afdaalt. 
7°. Bekendheid met de gebeurtenissen van de 

geschiedenis des Vaderlands. 
" 8°. Kennis van de eenvoudigste natuurkundige 

verschijnselen. 
Eenige bekendheid met het organisme van het 

menschelijk lichaam, vooral ten opzichte van den 

bloedsomloop en de ademhaling, en met den bouw 
en l,et leven van de belangrijkste inlandsche dieren 
en planten. 

90, Kennis van het notensehrift, de maatver
deeling en de toonschalen, voor zoover die noodig 
is voor het schoolonderwijs in het zingen. 

10°. Bedrevenheid in het teekeuen op papier 
en in het schetsen op het zwartbord van eene 
eenvoudige vlakversiering naar eene plaat. 

Bedrevenheid in het schetsen en schaduwen van 
eenig meetkunstii;: lichaam naar de natuur. 

Bekendheid met de meest voorkomende perspec-

tievische verschijnselen; begrip van projecties en 
doorsneden. 

Keunis van een goeden leergang voor het eerste 
teekenonderwijs in de lagere school. 

ll0. Bekendheid met: 
de inrichting van de lagere school en het 

klassikaal onderwijs; 

de voornaamste leerwijzen voor de vakken , 
genoemd on<ler a, b en c van art. 2 der wet; 

de geschiktste middelen tot handhaving van 
orde en tucht; 

de voornaamste bepalingen der tegeuwoordige 
wetgeving op het lager onderwijs. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Decem

ber 1890 (Staatsblad n°. 183). 

Mij bekend, 

De Minister van Binnenlanàsche Zaken , 
(get .) DE 8AVORNIN LOHl>IAN. 

B. PROGRAMMA van !,et examen ter ver
krijgi11,g eener aanteekening , bevoegdheid 
verleenende tot het geven van hieis- en 
schooumderwijs in het vak, genoemd onder j, 
in art. 2 der wet tot ,·egeling van het 
lager onderwijs. 

De vereischten zijn : 
Eenige bedrevenheid in het doen uitvoeren van 

en bekendheid met bewegingsspelen en de vrije 
en orde-oefeningen der gymnastiek, zonder toe

stellen - stokken, halters en springtouwen hier

onder niet begrepen - voor leerlingen van beider
lei sekse en van den leeftijd, waarop zij de lagere 

school bezoeken. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Decem

ber 1890 (Staatsblad n°. 183). 

Mij bekend, 

De Minister van Binnenland.,che Zaken, 

c. 

(get.) DE SA VORNIN Lom,lAN. 

PROGRAMMA van het examenterver
krijging eener aanteekening , bevoegdheid 
verleenende tot het geven van huis- en 
schoolonderwijs in het vak, genoemd onder k, 
in art. 2 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs. 

De vereischten zijn: 
J niste denkbeelden omtrent het geven van 

grondig, ook klassikaal, onderwijs in de nnttige 
handwerken voor meisjes. 
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Bedrevenheid in breien, mazen, stoppen, naaien, 

en knippen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Decem
ber 1890 (Staatsblad n°. 183). 

Mij bekend, 

De Minister van B innentandsche Zaken , 

(get.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

17 n ecember 1890. BESLUIT, tot intrekking van 
de Koninklij ke besluiten van 28 Mei 1879 
(Staatsb!,a,d n•. 104) en 25 April 1882 
(Staatsblad n•. 57) en tot regeling van de 
wijze, waarop wordt voorbereid en ingesteld 
het vergelijkend onderzoek, bedoeld in art. 28 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsbl,a,d 
n•. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 8 December 1889 (Staats

bl,a,d n•. 175). S. 184. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

Wr.r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 30 October 1890, n•. 3781 •, 
afdeeling Onderwijs ; 

Overwegende, dat het na de wijziging van ~ 
wet tot regeling van het lager onderwijs van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) bij die 
van 8 December 1889 (Staatsblad n°. l 7ö) noo
dig is, met intrekking van de Koninklijke be
sluiten van 28 Mei 1879 (Staatsb!,a,d n•. 104) 
en 25 April 1882 (Staatsblad n°. 57), bij alge
meenen maatregel van bestuur de wijze te regelen, 
waarop het vergelijkend onderzoek, bedoeld in 
art. 28 der eerstgenoemde wet wordt voorbereid 
en ingesteld ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
18 November 1890, n•. 27); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister, van 12 December 1890, n°. 4504, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Bij het ontstaan van iedere vacature 

van hoofd der school, waarin niet wordt voorzien 
op de wijze, vermeld in het zevende lid van art. 28 
der wet tot regeling van het lal(er onderwijs, kan 
eene oproeping worden gedaan van bevoegden , 
om zich als sollicitanten aan te melden ; deze oproe
ping geschiedt door burgemeester en wethouders. 

Beperkende voorwaarden in de oproeping kunnen 
alleen gesteld worden ten aanzien van leeftijd, 
diensttijd en vroegeren werkkring, en slechts dan 
wanneer daaromtrent tusschen burgemeester en 

1890. 

wethouders en den districts -schoolopziener over
eenstemming is verkregen. 

De oproeping vermeldt in welke der leervakken, 
bedoeld in art. 2 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, onderwijs wordt gegeven, en bin
nen welken termijn de sollicitanten zich schriftelijk 
moeten aanmelden bij het gemeentebestnnr met 
overleg:i;ing der stukken volgens de wet vereischt 
tot bewijs hunner bevoegdheid en verder voor zoo
veel noodig tot bewijs, dat zij voldoen aan de in 
de oproeping gestelde eischen. 

Terstond na het verstrijken van dien termijn 
zenden burgemeester en wethouders de ingekomen 
stukken aan den districh-schoolopziener. 

2. De districts-srhoolopziener zendt de lijst der
genen, die als sollicitanten kunnen worden aange
merkt, zoodra zij door hem is vastgesteld, aan 
burgemeester en wethouders . 

Indien de lijst minder dan drie personen bevat, 
heeft eene herhaalde oproeping plaats, welke zich 
nu moet uitstrekken tot alle bevoegden. 

Heeft de herhaalde oproeping geen gunstig ge
volg, zoo kan een derde oproeping geschieden. 

Indien ook na de derde oproepin:i: zich minder 
dan drie personen aanmelden, wordt voortgegaan 
met de voorbereidende werkzaamheden, om tot 
eene voordracht te geraken. 

3. De districts-schoolopziener treedt, nailat hij 
omtrent het gedrag , de practische geschiktheid 
en den dienstijver der candidaten inlir-htingen heeft 
ingewonnen, in overleg met burgemeester en wet 
houders, ten einde tot de noodige overeenstemming· 
betreffende het opmaken der voordracht te komen. 

4. Komen burgemeester en wethouders ecner 
zijds en de districts-schoolopziener anderzijils niet 
tot de gevorderde overeenstemming, dan wordt 
het vergelijkend onderzoek, bedoeld bij het derde 
lid van art. 28 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, ingesteld. 

Daartoe wordt - indien nog geene oproeping 
heeft plaats gehad of alleen eene oproepinp: met 
beperkende voorwaarden - eene oproeping aan 
alle bevoegden gedaan. Hierop zijn van toepas
sing art. 1 , derde en vierde lid, en art. 2. 

5. De districts-schoolopziener regelt het plan 
van het vergelijkend onderzoek en doet zich des
geraden achtende door deskundigen bijstaan. Deze 
deskundigen genieten, behalve reis- en verblijf
kosten naar de derde klasse van het tarief, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 
(Staatsblad n°. 4), vacatiegelden ten bedrage van e,P 

_ies'" gulden per dag. Zij genieten wegens het be-
1 

18 IC:$ /f 
/. Jr,Pr/1. 
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oordeelen van het schriftelijk werk eene belooning 

van zes gulden per twintig candidaten. 

E en gedeelte van twintig wordt voor twintig 

gerekend. 

Deze kosten worden gerekend te behooren tot 

die, vermeld in art. 44 onder h, der wet tot 

regeling van het lager onderwijs. 
6. Nadat met inachtneming der voorschriften, 

vervat in het vierde lid van art. 28 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, is vastgesteld, 

welke candidaten tot het vergelijkend onderzoek 
znllen worden toegelaten, bepaalt de districts

sahoolopziener, na gehouden overleg met burge

meester en wethouders, de dag en de plaats van 

dat onderzoek. 

Burgemeester en wethouders zorgen voor een 

geschikt loka~l, op kosten van de gemeente en 
geven ten minste acht dagen van te voren aan 

ieder dergenen, die worden toegelaten, van den dag 

en de plaats van het onderzoek schrütelijk kennis. 
7. Het vergelijkend onderzoek wordt niet ge

hou ,en in het openbaar. 
Het kan ·wo rden bijgewoond door den inspecteur, 

binnen wiens ambtsgebied de te vervullen plaats 

behoort , den schoolopziener van het arrondi sse

ment, de leden der plaatselijke commissie, den 

burgemeester, de wethouders, de leden van den 
raad en den secretaris der gemeente. 

De districts-schoolopziener noodigt den inspec
teur eu den schoolopziener van het arrondissement 
uit, het vergelijkend onderzoek bij te wonen. 

8. Het onderzoek geschiedt mondeling, of schrif• 

telijk en mondeling. 
Het schriftelijke strekt, om de candidaten zoo

wel uit het wetenschappelijke als uit het paeda

gogisch oogpnnt te leeren kennen in den aard en 
het gehalte hunner kundigheden en hunner ver
standelijke ontwikkeling; het mondelinge, inzon 

derheid om hen te leeren kennen in hunne paeda

gogische bekwaamheid en hunne persoonlijkheid 

als onderwijzer. 
9. De districts -schoolopziener kan, na raad

pleging met de deskundigen en met goedkeuring 
van burgemeester en wethouders , bepalen, welke 
candidaten , na afloop van een gedeelte en wel bij 
voorkeur van het S!'hriftelijk gedeelte van het 
onderzoek, niet verder aan het onderzoek zullen 
deelnemen, met dien verstande, dat het aantal 

overblijvenden nimmer mag dalen beneden zes. 
10. Van de uitkomsten van het onderzoek van 

eiken candidaat wordt door den districts-school
opziener en de deskundigen, die hem bijstaan, 

voor ieder vak , waarover het onderzoek loopt, 
bijzondere aanteekeoing gehouden. 

De wijze, waarop dit geschiedt, wordt door 

den districts-schoolopziener geregeld. 

Na afloop van het onderzoek maakt hij, na 

het gevoelen der deskundigen te hebben inge
wonnen met behulp van zijne en hunne aanteeke
ningen , de ranglijst op. 

Op die ranglijst wordt elke candidaat gebracht, 
naarmate hij bij het onderzoek, in zijn geheel , 

boven anderen voldaan heeft. 
11 . Achten, na afloop van het onderzoek, 

burgemeester en wethond~rs en de districts-school

opziener dit noodzakelijk, dan kan eene nieuwe 
oproeping plaats hebben. 

12. Achten burgemeester en wethouders en de 

districts-schoolopziener eene nieuwe oproeping niet 

noodzakelijk of komen zij daaromtrent niet tot 

overeenstemming, dan maakt de distriets-school

opziener eene voordracht op van ten minste drie 

personen , of zoo er slechts twee of een onder
zocht werden, van twee of een. 

Hij brengt op die voordracht , voor zooverre 

zij meer dan één 11ersoon bevat, degenen, die 

de eersten op de ranglijst staan. 

13. De distriets-schoolopziener zendt de voor
dracht aan den gemeenteraad, uiterlijk binnen 

veertien dagen na den afloop van het onderzoek. 
Hij voegt daarbij een afschrift van de ranglijst 

en een met redenen omkleed advies omtrent de 
voorgedragen candidaten . 

14. Neemt de, ten !!;evolge van een vergelijkend 
onderzoek, benoemde die benoeming niet aan, 

dan geven burgemeester en wethouders daarvan 

onmiddellijk kennis aan den districts-schoolop

ziener, die de voordracht uit de op de ranglijst 
voorkomenden aanvult en daarvan binnen acht 
dagen mededeeling doet aan den gemeenteraad. 

Ka n zoodanige aanvulling bij gebrek aan onder

zochte candidaten niet plaats hebben, dan bepaalt zich 
de keuze van den gemeenteraad tot een der overige 
op de voordracht geplaatsten, tenzij de districts
schoolopziener eene nieuwe oproeping noodig acht. 

15. Geschillen, uit de toepassing van dit besluit 
oprijzende, worden onderworpen aan de beslissing 

van den Minister, die met de uitvoering der wet 
tot regeling van het lager onderwijs is belast. 

16. Dit besluit treedt in werking op 1 Janu
ari 1891. 

Met gelijke dagteekening zijn de Koninklijke 
besluiten van 28 Mei 1879 (Staatsblad n•. 104) 
en 25 April 1882 (Staatsblad n°. 57) vervallen. 
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De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State. 
's Gravenhage , den l 7den December 1890. 

(get.) EM.MA. 

De Minister van .Binnenlandsche Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

(Uitgeg. 22 Dec. 1890.) 

19 December 1890. BESLUIT, betreffende het 

geschil omtrent de tusschen de gemeente

besturen van Werkhoven , Odijk en Bunnik 
bestaande gemeenschappelijke regeling van 

het brandwezen. S. 185. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Gezien de aan Ons overgelegde stukken in zake 

het geschil omtrent de tusscben de gemeentebe
stu ren van W erklwven, Odijk en Bunnik bestaande 
gemeenschappelijke regeling van het brand wezen; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (advies van 17 Sep

tember 1890; n•. 66); 
Op de voordracht van deu Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 15 December 1890, 

n•. 4302, afdeeling Ilinnenland,ch Bestuur; 

Overwegende : 

dat met machtiging en onder goedkeuring van 

Gedeputeerde Staten van Utrecht , bij de be

sluiten van den gemeenteraad van TfT erkhoven, 
cid• . 6 September, van den gemeenteraad van 
Bunnik, insgelijks dd 0 • 6 September, en van den 

gemeenteraad van Odijk, dd0 • 9 September 1859, 
eene gemeenschappelijke regeling van het brand

wezen tot stand is gebracht, welke inhield, dat 

ten behoeve van die gemeenten eene brandspuit 

van de grootste soort, me~ aanjager, zuigbuis, 

ladders, haken en verder toebehooren zon worden 

aangekocht; 
dat die brandspuit c. a. op het grondgebied 

van de gemeente Odijk zou worden geplaatst en 

dat tot berging van een en ander in die gemeente 
een doelmatig huisje zou worden gebouwd; dat 
door elke der betrokken gemeenten, naar den 
maatstaf harer bevolking een evenredig aandeel 
zou worden gedragen in de kosten van aankoop 
en onderhoud van de brandspuit met toebehooren, 
alsmede van den bouw en het onderhoud van het 
huisje en voorts in de jaarlijksche retributie voor 
het recht van opstal vau den grond, waarop het 

brandspuithuisje zoude worden gebouwd, terwijl 

de uitvoering van deze zaak in haar geheel aan 
den gemeenteraad van Odijk werd opgedragen; 

dat, ter voldoening aan die opdracht, door 
het. gemeentebestuur van Odijk voor gemeenschap
pelijke rekening eene brandspuit met toebehooren 

werd aangeschaft en op zijn last een huisje tot 

berging van het materieel werd gebouwd op een 

stukje grond, waarvan genoemde gemeente, bij akte 

van 17 September 1859 , met ingang van 15 Sep
tember bevorens voor den tijd van 50 jaren het 

recht van opstal verwierf; 

dat de gemeenteraad van Werkhoven in zijne 

vergadet·ing van -25 October 1889, op grond van 

het geringe nut, dat de gemeenschap1,elijke brand
spnit wegens den afstand van de bergplaats dier 

spnit voor zijne gemeente opleverde, alsmede op 

grond van het hooge kostenbedrag, dat ten ge

volge van den bij de gemeenschappelijke regeli ng 
aangenomen maatstaf ten laste van zijne gemeen te 

kwam, en tevens met het oog op eene noodzake 
lijk geworden herstelling van het materieel, met 

name van de slangen, het besluit nam om aan 
de gemeenteraden van Odijk en B11nnik voo te 

stellen, de gemeenschappelijke regeling op te heffen 
en wel op de voor beide laatstgenoemde gemeenten 
minst bezwarende voorwaarden; 

dat de gemeenteraden van Odijk en B 11nnik, 
van oordeel, dat de voorgestelde opheffing niet 
in het belang van hunne gemeenten was, dat 

de overeenkomst gedurende haar dertigjarig be

staan nimmer tot moeielljkheden aanleiding had 
gegeven en aan de behoefte naar behooren vol
deed eu voorts, dat de finaucieele regeling in 

geen enkel opzicht onbillijk genoemd kan worden, 
bezwaar maakten om tot die opheffing over te 

gaan; 
dat de gemeenteraad van Werkhoven zich daar

op tot Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft 

gewend, welk college de opheffing der bestaande 
regeling wel wenscbelijk achtte , doch tevens van 

oordeel was, dat die opheffing niet anders dan 
bij gemeen minnelijk overleg kon plaats hebben; 

dat inmiddels de gemeenteraad van Bimnik, 
ofschoon bij zijn gevoelen blijvende, dat een ont

binding vau de bestaande overeenkomst uiet nood
zakelijk en evenmin in het voordeel zijner gemeente 
was, evenwel met het oog op te verwachten 
moeielijkheden, waarin eventueel ook zijne ge
meente gewikkeld zou worden, gemeend heeft 
zich in de gegeven omstandigheden en in het 
welbegrepen belang zijner gemeente niet tegen 

lS* 
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het uitdrukkelijk verlangen van een der verbonden 
partijen te moeten verzetten; 

dat Gedeputeerde Staten in hunne verdere 

pogingen om het geschil in der minne te doen 

bijleggen, niet zijn geslaagd , daar de gemeente

raad van Werkhoven de opheffing wenschte door 

te zetten van eene regeling, die hij met het be
lang zijner gemeente in strijd achtte en de ge

meenteraad van Odijk, het recht van een der 

betrokken gemeentebesturen betwijfelende om eene 
ontbinding der overeenkomst te eischen, althans 

vóór den afloop vnn het bovenvermelde voor een 

tijdvak van vijftig jaren gevestigde recht van 

opstal geen vrijheid vond om tot die ontbinding 

mede te werken ; 
dat Gedeputeerde Staten van Utrecht vervolgens 

op grond van art. 147 der Provinciale wet en 
art. 70 der Grondwet het geschil aan Ons ter 

beslissing hebben voorgedragen ; 
Overwegende, dat eene regeling als de boven 

genoemde niet mag geacht worden getroffen te 
zijn voor langeren tijd dan tot op het oogenblik 
dat een der partijen ervaart, dat zij daardoor 

niet langer kan gebaat worden ; 
dat, wanneer dit laatste door veranderde om

standigheden het geval is, en dus de belangen 

van een of meer partijen door die regeling naar 

hare meening worden geschaad, zoodanige regeling 
niet tegen den wensch vnn een der partijen be

hoort te worden gehandhaafd; 
dat door het bestuur van de gemeente Werk

hoven voldoende is aangetoond, dat bovenver

melde regeling betreffende het brandwezen in strijd 

is met haar belang en hare opheffing door het 
bestuur dier itemeente en door dat van Bunnik 
uitnrukkelijk uit dien hoofde verlangd wordt; 

dat zij dus in billijkheid behoort te worden 

opgeheven. 
Gelet op art. 70 der Grondwet en art. 121 

der Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te beslissen : 
1 °. dat de in 1859 door de gemeenteraden 

vna T/Terkhoven, B unnik en Odijk getroffen ge
meenschappelijke regeling van het brand wezen ver
valt, zes maanden na dagteekening van dit besluit; 

2°. dat de besturen vnn genoemde gemeente 
binnen vier maanden na dagteekening van dit be
sluit , met inachtneming van het bepaalde bij 
art. 12 l der Gemeentewet, de gevolgen van het 
vervallen dier r egeling nader moeten regelen . 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
lnst met de nitvoerin_l( van nit besluit, dat in 

het Staatsolad, iaI geplaatst en tegelijk met de 
in hoofde der,es genoemde voordracht van den 

voornoemden Minister in de Nederlandsche Staah
courant zal worden opgenomen, en waarvan af

schrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. (l) 

's Gravenhage , den lilden December 1890. 

(get.) EMMA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) DE SAVORNIN LOHMAN. 

(Uitgeg. l Jan. 1891.) 

19 December 1890. B ESLUIT, tot wijziging van 

art. 2 van het Koninklijk besluit van 
21 November 1888 (Staatshlad n°. 162) , 

betreffende regeling van de vervolging van 

en het verhaal op ambtenaren bij de wees

en boedelkamers in Nederlanàsch-Indië . S. 186. 
IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ" EMMA, ENZ. 

Op ne voordracht van den Minister van Koloniëu, 
van den 28sten October 1890, litt. A', n•. 30; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van den 
25sten November 1890, 11°. 19); 

Gezien het nader rapport van den voornoemden 

Minister, van den 13den December 1890, litt. A 2 , 

n°. 55; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

in artikel 2 van het Koninklijk besluit van 

21 November 1888, n°. 16 (Nederlandsch Staats
hlad 1888, n°. 162 en Indisch Staatshlad 1889, 
n°. 41) worden de woorden: 

•wat de weeskamers betreft aan kwade trouw 
en grof verzieim", 

vervan~en door: 

uwat de weeskamers betreft aan kwade tro1ew 
of grof verzuim". 

De Minister van Koloniën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
van het Koninkrijk der Nederlanden en in <lat 

van Nederlandsck-Indië zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 19den December 1890. 

(get.\ EMMA. 
De Minûter van Kowniën, ((Jet.) MACKAY. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1890.) 

(1) Dit besluit is genomen, met afwijking van 
het ad vies van den Raad van State. 
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19 December 1890. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat art. 15 der wet van 22 Mei 1845 
(Staatsblad n°. 22) belet, door middel van 
verzet bij den rechter op te komen alléén 
tegen de wettigheid van den aanslag; dat 
dit artikel niet verbiedt mede aan des rechters 
kennisneming te onderwerpen eene vordering 
tot teruggaaf van onverschuldigd betaalde. 
belasting, ingesteld op grond dat de eischer, 
hetzij dan al of niet terecht aaugeslagen, 
volgens art. 245 der gemeentewet , gelijk 
het gelezen wordt ingevolge art. 6 der wet 
van 7 Juli 1865 (Staatsblad n°. 79), on
gehouden was in de belasting iets bij te 
dragen; en dat uit art. 15 der -voormelde 
wet van 1845 niet volgt, dat ingeval geen 
verzet wordt gedaan tegen het dwangbevel, 
maar integendeel na voldoening daaraa!' het 
betaalde ais onverschuldigd wordt terugge
vorderd, ook deze vordering, met afwijking 
van den regel vau art. :38 R. 0 . , onafhankelijk 
van haar bedrag, steeds voor eene arron
dissements-rechtbank moet worden aangebracht. 

De Hooge Raad enz., 
Partijen gehoord; 
Gezien de stukken; 
Overwegende dat als middelen van cassatie zijn 

voorgesteld: 
I. Schending en verkeerde toepassing van art. J 5 

der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22), 
de artt. 260, 245, 264, 265 en 266 der ge
meentewet van 29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85), 
gewijzigd 7 Juli 1865 n". 79 en 28 Juni 1881 
no. 102; de artt. 1 en 2 R. 0., 165 en 187 
der Grondwet van 1815, additioneel art. 3 der 
Grondwet van 1848, art. 2 van die van 1887, 
1395 B. W., 125, 156 en 353 .B. R., omdat 
het vonnis heeft verworpen de voorgedragen ex
ceptie van onbevoegdheid der rechterlijke macht 
tot kennisneming eener condictio indebiti van te 
voren op dwangbevel betaalden gemeentelijken 
hoofdelijken omslag, thans teruggevorderd op 
grond van betwist verblijf of hoofdverblijf en 
mitsdien van on wettigen aanslag; en 

II. Subsidiair: Schending en verkeerde toe
passing van dezelfde artikelen, bij het 1 • middel 
aangehaald en, voor zooveel noodig van de artt. 38 
tot 42 en 53 R. 0., omdat, wordt een geschil 
als het onderwerpelijke geacht niet te dragen het 
karakter eener betwisting der wettigheid van den 
aanslag, zoodat het, in den vorm van verzet 

tegen het dwangbevel, zou zijn geweest toelaat
baar, het dan in welken vorm dan ook gekleed , 
altijd had moeten worden aangebracht bij de 
rechtbank, als speciaal daartoe bij gezegd art. 15 
der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblaà n°. 22) 
aangewezen, zoodat de rechtbank zelfs ambtshalve 
de onbevoegdheid des kantonrechters ratione mate
riae had moeten uitspreken ; 

Ten aanzien van het l • middel: 
0. dat volgens het bestreden vonnis feitelijk 

vaststaat dat de oorspronkelijke eischer, nu ver
weerder, rnn de gemeente Nieuwe Pekela terug
vordert, de door hem wegens zijn aanslag op het 
kohier der plaatselijke directe belasting over het 
jaar 1887 betaalde gelden ten bedrage van/199.276, 
als zijnde niet door hem verschuldigd geweest, 
daar hij gedurende· dat jaar iu die gemeente noch 
verblijf, noch hoofdverblijf gedurende 3 maanden 
gehad heeft, en mitsdien blijkens art. 245 der 
gemeentewet de gemeente onbevoegd was om hem 
te betrekken in haren hoofdelijken omslag; 

0. dat, zoo hieruit moet worden afp;eleid dat 
de verweerder opkwam tegen zijn aanslag in den 
hoofdelijken omslag der gemeente Nieuwe Pekela 
voor het dienstjaar 1887 , feitelijk eveneens vast
staat dat hij beweerde , hetzij dan wettig aange
slagen of niet, niet gehouden te zijn· om iets bij 
te dragen in de belasting, bij gebreke van verblijf 
in de gemeente gedurende ten minste 3 maanden 
van het dienstjaar, en dat hij op grond hiervan 
het voormeld bedrag als, na de beteekening van 
het dwangbevel, door hem onverschuldigd be
taald, heeft teruggevorderd; 

dat nu wel art. 15 der wet van 22 Mei 1845 
(Staatsblad n°. 22), waarheen art. 260 der ge
meentewet ook ten aanzien van het dwangbevel 
ter invordering der belasting v~rwijst, belet, door 
middel van verzet , bij den rechter op te komen 
alleen tegen de wettigheid van den aanslag , maar 
dat dit artikel niet verbiedt aan des rechters 
kennisneming te onderw~rpen eene vordering tot 
teruggaaf van onverschuldigd betaalde belasting, 
ingesteld op grond dat de eischer, hetzij dan al 
of niet te recht aangeslagen, volgens art. 245 
der gemeentewet, gelijk het gewijzigd is vastge
steld bij art. 6 der wet van 7 Juli 1865 (Staats
blad n°. 7 9) ongebonden was in de belasting iets 
bij te dragen ; 

dat mitsdien het l6 middel niet i3 aannemelijk; 
Ten aanzien van het 2• subsidiair voorgestelde 

middel : 
0 . dat wel bij art. 15 der wet van 22 Mei 
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1845 (Staatsblad n°. 22) is bepaald dat het ver

zet tegen de ten uitvoerlegging van het dwang
bevel , steeds moet worden aangebracht voor de 

rechtbank van het arrondissement, waarin het 

kantoor van ontvangst gevestigd is, zulks in over

eenstemminir met het ook aan art. 435 B. R. 

ten grondslag liggende beginsel, dat izeschillen 
over de ten uitvoerlegging van in executorialen 

vorm uitge11even titels steeds zijn onderworpen 
aan het oordeel der arrondissements-rechtbank; 

dat uit gemeld art. 15 dan ook niet volgt, 

dat ingeval geen verzet wordt gedaan tegen het 
dwangbevel, maar integendeel na voldoening daar

aan het betaalde als onverschuldigd wordt terug
gevorderd, ook deze vordering, met afwijking 

van den regel van art. 38 R. 0., onafhankelljk 

van haar bedrag, steeds voor een arrondissements
rechtbank zoudP. moeten worden aanirebracht; 

dat mitsdien ook het 2• middel is onaannemelijk; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt den eischer qq. in de kosten. 

20 December 1890. BESLUIT, tot aanwijzing van 
het terrèin van toezicht in de gemeente 
Jabeek langs de Pruissische grens voor de 

toepassing van de bepalingen van art. 9 der 
wet van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 61). 
s. 187. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, dd. 18 November 1890, n°. 24, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien art. 9 der wet van 4 April 1870 

(Staatsblad n°. 61); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

9 December 1890 , n°. 10); 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Financiën, van 16 December 1890, n°. 33, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artikel. 

De bepalingen van art. 9 der voormelde wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 61), omtrent 
het vervoer van kleine hoeveelheden gedistilleerd, 
worden toegepast op het terrein van toezicht in 
de gemeente Jabeek tusschen de PruissiEche grens 

en den afstand van die grens, aangewezen volgens 
art. 162 der Algemeene wet van 26 A ugustns 
1822 (Staatsblad n°. :.l8). 

De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad 'l'an State. 

's Gravenhage, den 20sten December 1890. 

(get.) EMMA. 

De Minister van Financiën, 
(get.) Goorn· DE BEAUFORT. 

(Uitgeg. 24 Dec. 1890.) 

22 December· 1890. BESLUIT, tot wijziging van 

den staat , behoorende bij het Koninklijk 
besluit van 26 April 1886 (Staatsblad n°. IOO), 
tot nadere vaststelling van de sterkte, samen
stelling en indeeling der dienstdoende schut
terij te Rotterdam. S. 188. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken, van l · November 1890, afdeeling 
Militie en Schutterijen, n°. 1452 S ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
16 December 1890, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van den vooruoemden 
Minister, van 19 December 1890 , afdeeling Mili
tie en Schutterijen, n°. 1651 S; 

Gezien art. 28 der wet van 11 April 1827 

(Staatsblad n°. 17), alsmede het Koninklijk be

sluit van 26 April 1886 (Staatsblad n°. 100) 
tot nadere vaststelling van de sterkte, samen

stelling en indeeling der dienstdoende schutterij 
te Rotterdam; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Den staat, behoorende bij boven aangehaald 
Koninklijk besluit, in dien zin te wijzigen, dat 
de 7de kolom vervalt en de omschrijving van de 
8ste kolom vervangen wordt door: 

.Luitenant-kolonel of Majoor"; met bepaling 

wijders, dat bij twee bataljons van de dienst
doende schutterij te Rotterdam een luitenant
kolonel kan zijn. 

De Minist~r van Binnenlandsche Zaken i~ be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschriften zullen worden gezonden aan den Mi
nister van Oorlog en aan den Raad van Sta.te. 

's Gravenhage, den 22sten December 1890. 
(get .) EMMA. 

De Minister van Binnenlanàscke Zaken , 
(get) DE SAVORN!N LoH:MAN. 

(Uitgeg . 24 Dec. 1890.) 
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De WETTEN van 31 December 1890, in 

S. N°' 189 en 1.90, bevatten de Hoofdstukken 

1 en 7 À der begrootinq ,an Staatsuitgaven 

voor 1891. ( Om plaats te winnen wordt slechts 

de 1,,oofdinkoud medegedeeld.) 

31 IJec. S. 189. 1• Hoofdst. Huis des Konings. 

Art. 1. Inkomen van de Koningin 
" 2. Inkomen van de Konin-

Memorie. 

gin-Weduwe . / 150,000.-
" 3. Onderhoud der Koniuk-

lijke paleizen . 50,000.-

/ 200,000.-

31 Dec. S. 190. VII• Hoofdstuk A. Nati
onale Scl,,uld. 

1 • Afd.: Interesten, lijfrenten, 
enz. . . / 32,267,938.49, 

2• Amortisatie en aflossing 
van nationale schuld . " 2,87 3,900.

/ :ló,141,838.495 

31 December 1890 WET, tot wijziging der be
grooting van het Fonds , voortspruitende uit 
de koopprijzen van domeinen voor het dienst
jaar 1889. S. 191. 

Bij deze wet wordt onderart. 2 verkoogd met 
f 1800 en het totaal der begrooting gebracht op 
f 578,000. 

31 December 1890. WET, tot wuz1gmg van het 
zevende hoofdstuk Á der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1890. S. 192. 

Bij deze wet wordt art. 6 verkoogd met f l 70 635, 
daarentegen wordt art. 10 met gelijk bedrag ver
minderd. 

31 December 1890. WET, tot w1Jz1gmg en aan
vulling van het zevende hoofdstuk B der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1890 . S. 193. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
deri ng van eenige artikelen het totaal der 3de Afd. 
gebracht op f 153,812.376 ; dat der 4de Afd. op 
/5,097;731.005 ;dat der 5de Afd. op {4,726,404.77; 
dat der 7de Afd. op / l,572,559.l;J5 , en dat 
der 9de Afd. op f 979,641.215. 

31 December 1890. WET, betreffende de heffing 
der grondbelasting voor 1891. S. 194. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ 
WIJ EMMA , ENZ ..•. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat 

het bedrag der grondbelasting, krachtens art. 37 

der wet van 25 April 1879 (Staatsb!,ad u0 • 89) 
te heffen, vermoedelijk uiet tijdig genoeg zal kunnen 
worden vastgesteld om nog voor 1891 aan dat 
artikel uitvoering te geven; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. Voormeld artikel 37 te wijzigen als volgt: 
• Het bedra11= der belastiug in 1892 op de onge-

bouwde eigendommen te heffen, wordt vóór den 
aanvang van dat jaar bij de wet vastgesteld en 
omgeslagen over het gezamenlijk bedrag der belast
bare opbrengst krachtens het vorig artikel in de 
leggers opgenomen." 

2. Jn artikel 41 van meergemelde wet worden 
de woorden: •in art. 36 dezer wet bedoeld" ver
vangen door : ,van de kadastrale leggers in 1891". 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den lllsten Decem

ber 1890. 
(get.) EMMA . 

De JJ1inister van Financiën, 

(gld.) GODIN DE BEAUFORT. 
(Uitgeg . l Jan. 1891.) 

31 December 1890. WBT, tot verlenging van den 
termijn, bepaald bij de wet van 25 Decem
ber 1887 (Staatsbl,ad n°. 221), betreffende 
de heffing en de verzekering van de invoer
rechten eu accijnzen. S . 195. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA , ENZ. . . . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overwegü1g genomen hebben, dat 

verlenging wenschelijk is van den termijn, bepaald 
bij de wet van 25 December 1887 (Staatsblad 
n°. 221), betreffende de heffinir en de verzekering 
van de invoerrechten en accijnzen; 

Zoo is het, dat Wij, den Rand van State enz. 

Eenig artikel. 

De termijn, bepaald bij de wet van 25 Decem
ber 1887 (Staatsblad n°. 221) , wordt verlengd 
tot ultimo December 1893. 

Deze wet treedt in werking op den dag harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 8 l sten Decem

ber 1890. 
(get.) EMMA. 

(!Jet.\ 

De Minister van Financiën, 
GODIN Dl! BEAUFORT. 

(Uitgeg. l Jan. 1891.) 
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31 December 1891. W ET, tot aanwijzing van 
de middelen ter goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in Je Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1891. S. 196. 

W l:r EM. MA, ENZ. . • .••. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet , 
jaarlijks de middelen bebooren te worden aan
gewezen tot dekking van alle uitgaven des Rijks, 
in de algemeene begrooting begrepen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de algemeene begrooting voor het 
dienstjaar 1891. zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna om
schreven, te weten : 

lo. de Rijks directe en indirecte belastingen, 
accijnzen en rechten, hierna genoemd: 

a. de gi·ondhelasting , . 
h. de belasting op het personeel, 

c. het patentrecht, 

d. de accijnzen , 
e. de rechten en boeten van zegel, registratie, 

hypotheek, wccessie en overgang hij overlijden , 

f . de rechten op den invoer en het formaat

zegel, in gebruik bij de heffing van die rechten, 
g. de waarborg en belasting der gouden en 

zilve-ren werken; 
20. de inkomsten der domeinen, wegen en vaarten; 

3°. de opbrengst der posterijen; 

4°. de inkomsten der Rijkstelegrafen; 

50_ de opbrengst der Staatsloterij; 

6°. de opbrengst der uitgifte van akten voor 

de jacht en visscherij; 

7°. de opbrengst der loodsgelden; 

8°. het recht op de mijnen; 

9•. het aandeel van het Rijk in de opbrengst 

nn de exploitatie der Staatupoorwegen; 

10°. de opcenten op de hoofdsom der volgende 
belastingen en rechten, te weten: 

a. een en twintig en een halve opcent op de 
grondbelasüng van de onge~o11wde eigendommen , 

h. twintig opcenten op het personeel, 
c. acht en twintig opcenten op het patentrecht, 

zullende de opcenten op het personeel en op 
het patentrecht geheven worden over het 
geheele belastingjaar, eindigende den laatsten 
April 1892, 

d. vijftig opcenten op de rechten en boeten 
van zegel , met uitzondering van die, genoemd 
bij de letters a, h en c van art. 13 der wet van 
den llden J uli 1882 (Staatsblad n°. 93) en bij 

art. 2 der wet van den 3lsten December 1885 
(Staatsblad n°. 264), 

e. acht en dertig opcenten op: 
de rechten en boeten van registratie, welke 

vier ten honderd bedragen, daaronder begrepen 
het bij art. 13, n°. 1 , laatste lid, der wet van 
den 16den Juli 1832 (Staatsblad n°. 29) op de 
h~lft verminderde recht van vier ten honderd 
voor de verkoopingen van domeinen van den Staat, 

het recht en de boete van registratie, bedoeld 
bij art. 14 der wet van den llden Juli 1882 
(Staatsblad n°. 92), 

de rechten en boeten ·van registratie , ver
schuldigd op de akten, welke vóór den ]sten Ja
nuari 1883 eene zekere dagteekening hebben 
verkregen, 

de rechten en boeten van successie en van 
overgang hij overlijden , 

f. vijftig opcenten van het formaatzegel , in 
gebruik bij de heffing van rechten op den invoer, 

g. vijftien opcenten van het recht op de mijnen, 

voor kwade posten en collecteloon ; 

11°. essaailoon, in geval van verbreking van 
gouden en zilveren werken en voor gehalte-proeven, 
welke geen betaling van belasting ten gevolge 
hebben; 

12°. de verschillende ontvangsten en toevallige 

haten hierna omschreven: 
a. de toevallige . baten , het beheer van den 

gewonen dienst der gevangenissen betreffende, 
h. de inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid 

der gevangenen, 
c. cle inkomsten, voortvloeiende uit het beheer 

der Rijkswerkinrichtingen te "f' eenhuizen, Hoorn 

en nabij Leiden , 

d. de opbrengst van de Nederlandsche Staats

courant en het f7 ers lag der Handelingen van de 

Staten-Generaal, 

e. de opbrengst van het Staatsblad, 

f. het batig slot van het Fonds der Algemeene 
Landsdrukkerij, 

g. de opbren!(st van voor het publiek verkrijg-
baar gestelde stukken, 

h. de jnsteerloonen van gewichten , 
i. de consulaatrechten, 
j. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 

's Rijks veeartsenijschool, 
k. de baten , voortvloeiende uit het beheer van 

het Universiteits-ziekenhuis te Leiden en van 
het Rijks-krankzinnigengesticht te Medemblik, 

l . de bijdragen in de kosten van aanleg en 
onderhoud van landswerken, 
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m. de vergoeding van de provinciën en ge
meenten voor de invordering van opcenten op de 
-directe belastingen , 

n. de ontvangsten wegens verrichtingen be-
trekkelijk het kadaster , 

o. de boeten van verschillenden aard, 
p. de gerechtskosten, 
q. het aandeel van 75 ten honderd in de op

brengst van de boeten en verbeurd verklaringen, 
bij de directe belastingen, rechten op den invoer 

-en accijnzen vallende, 
r. de temggave wegens het aandeel der niet 

-ten behoeve van 's Rijks kas geheven opcenten 
in de kwade posten op de grondbelasting over 
het dienstjaar 1888 en op de persoueele belasting 
over het dienstjaar 1888-1889; 

s. de kosten van schatting, telling en her
.ziening voor de personeele belasting, die, in
gevolge art. 49 der wet van den 29sten Maart 18:l3 
{Staaüblad n°. 4), ten laste der belastingplich
tigen op de kohieren worden uitgetrokken , 

t. de kosten van vervolging tot invordering 
van directe belasti ogen en de kosten van be
schrijving voor het patentrecht aan de schatkist 
vervallen, zoomede de vergoeding voor het rond
brengen van patentbladen, 

u. de leges aan de schatkist vervallen , 
v. de verjaarde renten, 
w. de inkomsten van den Hoogen Raad van 

Adel . en de renten van de te zijnen name op het 
Grootboek der Nationale Schuld, rentende 2½ ten 
honderd, ingeschreven kapitalen, 

:,;. de inkom~ten van de Grootboeken der 
Nationale Schuld, 

ij . de bijdragen voor pensioen van burgerlijke 
ambtenaren, ingevolge de wet van den 9den Mei 
1890 (Staatsblad n°. 78) en van de vóór 1 °. Juli 
1846 in dienst getreden burgerlijke ambtenaren, 

:z. de bijdragen voor pensioen van onderwijzers 
bij openbare lagere scholen, 

aa. de betalingen voor het afleggen der examens 
bedoeld bij art. 65ter der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 
den 8sten December 1889 (Staatsblad n°. 175), 

bó. de schoolgelden van leerscholen , verbonden 
aan de Rijkskweekscholen van onderwijzers , 

cc. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers en aan 
de Rijksschool voor kunstnijverheid, 

dd. cie bijdrageu van leerlingen en kweekelingen 
op de Rijks hoogere burgerscholen, de Rijksland
bouwschool en de P olytechnische school, 

ee. de bijdrage van de gemeente Gouda in de 
kosten van uitbreiding der Rij ks hoogere burger
school aldaar van driejarigen cursns tot eene van 
vijfjarigen cursus, en de bijdrage van de ge
meente llotterdam in de kosten der aldaar be
staande Rijksinrichting tot opleiding van vroed
vrouwen 1 

Jt. de bijdragen voor het volgen der lessen aan 
de Rijksuniversiteiten en de betalingen voor het 
afleggen der examens, bedoeld bij art.. 89 der 
wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad n°. 102), 

gg. de bijdragen van kweekelingen der Rijks
academie van beeldende kunsten, 

hlt. de bijdragen voor de opleiding van cadetten 
bij de Koninklijke Militaire Academie en van 
jongelingen op de Pupillenschool , 

ii. de bijdragen voor de opleiding van adel
borsten bij het Koninklijk I nstituu t voor de 
Marine en van adspirant-administrateurs te 
Willemsoord, 

jj. de terugga.ven en renten van voorschotten, 
kk. de opbrengst van verkochte Rijksgoederen 

en eigendommen, 
lt. de nitkeeringen van België: 
1 °. volgens art. 18, alinea 3 , van het verdrag 

van den 5den November 1842, goedgekeurd bij 
de wet van deu 4den Februari 184:l (Staatsblad 
n•. 3), wegens de vuurgelden op de Wester
Schelde; 

2°. volgen11 art. l O van de overeenkomst van 
den 3lsten Octobcr 1879, goedgekeurd bij de 
wet van den 22sten April ·1880 (Staatsblad n°. 63), 
voor werken voor de uitloozing der Vlaamsche 
wateren, 

mm. de uitkeering van den muntmeester voor 
het gebruik der Rijksmuntinrichting, 

nn. de teruggave van de ni.t de Staatsbegrooting 
bestreden kosten voor de Rijks-postspaarbank, 

oo. de teruggave door gemeenten ter zake van 
hetgeen door haar volgens art. 45 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals die is 
gewijzigd bij de wet van den llden Juli 1884 
(Staatsblad n°. 123) over 18S9 te veel is 
genoten, 

pp. de ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd 
tot vermenging van gedistilleerd; en wegens stoffen 
gebezigd tot vermenging van zout, 

qq. alle andere ontvangsten niet tot de voren
genoemde behoorende; 

l:l0 • de bijdragen van Nederlandsen-Indië aan 
de middelen tot dekking van 's Rijks uitgaven over 
het dienstjaar 1891 ; 
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14°. het aandeel van de geldmiddelen van 
Nederlandsen-Indië in de uitgaven wegens uit
gifte op beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, en de uitkeering nit die middelen wegens 
rente ad drie en zes tiende ten honderd in het 
jaar over de gelden, welke in 1891 uit 's Rijks 
schatkist worden voorgeschoten; 

15°. het aandeel van de geldmiddelen van 
Nederlandsen-Indië in de uitgaven voor rente en 
aflossing van ,drie en een half len honderd 
rentegevende Nationale Schuld; 

16°. eene bijdrage van honderd vijftig d11izend 
g11lden uit het Fonds, voortspruitende 11it koop
prijzen van domeinen; 

17°. het aandeel van den Staat , ingevolge de 
wet van den 7den Augustus 1888 (Staatsblad 
n°. 122), in de winsten der Nederlandsche Bank, 
zijnde een vierde gedeelte der over het boekjaar 
1890-1891 en dirie vierde gedeelten der over 
het boekjaar 1891-1892 behaalde winsten; 

18°. de leges, geheven ingevolge de wet van 
den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80). 

2. Naar aanleiding van art. 35 der wet van 

den 2lsten April 1810 ( B1!lletin des Lois n°. 283) 
wordt het proportioneel recht op de mijnen voor 
het jaar 1891 bepaald op twee en een half ten 
lwnderd der zuivere opbrengst. 

3. In de som, welke aan de middelen en in
komsten bij artikel 1 dezer wel aangewezen, tot 
goedmaking van de dMrbij vermelde uitgaven 
ontbreekt, kan, in afwachting van nadere wet
telijke bepalingen, worden voorzien door uitgifte 
van schatkistbiljetten en schatkistpromessen of door 
beleening van schatkistbiljetten, tot een bedrag 
van hoogstens negen millioen vierhonderd dteizend 
gulden. 

4. Deze wet treedt in werking met den lsten Ja
nuari 1891. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3l sten De
cember 1890. 

(get.) EMMA. 

De Minister van Financiën, 
(get.) Goorn DE BEAUFORT. 

( Uitgeg . 31 Dec. 1890.) 

STAATSBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1891. 

WET OP DE MIDDELEN. 

Raming voor het dienstjaar 1891. 

BENAMI G OER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

A. Directe belastingen. 
a. Grondbelasting: Hoofdsom . 
21½ opcenten op de grondbelasting van 

bouwde eigendommen 

. f 11,1 50,000.-
onge-

1,192,175 .
------ f 12,342,175.-

BELOOP 
PER MIDDEL 01' 

INKOMST. 

af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten . 40,000.
------ 1 f 12,302,175.-

b. Personeel: Hoofdsom . 
20 opcenten. 

. f 10,500,000.-
2,100,000.-

af: ontheffingen , 
posten . 

verminderingen, afschrijvingen en oninbare 

c. Patenten : Hoofdsom . 
28 opcenten. 

• f 3,550,000.-
994,000 -

af : ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare 
posten . 

f 12,600,000.-

" 1,085,000.
-------1 " 11,515,000.-

" 4,544,000.-

80,000.-

Transporteere 

4,464,000.

/ 28,281,175.-
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BELOOP 
PER l\llDDEL OF 

INKOMST. 

Per transport • f 28,281,175.-
B. Accijnzen. 

a. Suiker . 
b. Wijn 
c. Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd. 
d. Zout 
e. Zeep 
/. Bieren en azijnen 
g. Geslacht 

a·. Zegelrechten 
b. 
c. 

Registratierechten 
Hypotheekrechten 

C. Indirecte belastingen. 

d. Rechten van successie en van overgang bij overlijden 

. f 8,500,000.
" 1,800,000.
• 24,000,000.
" 3,850,000.
" 1,970,000.
" 1,080,000.
" 3,000,000.-

• f 2,7ö0,000.
" 6,600,000.
" 976,000.
" 8,100,000.-

50 opcenten op zegelrechten . 
f 18,426,000.

. f 535,000.-
38 opcenten op registratierechten " 1,600,000.-
38 opcenten op de rechten van successie en 

overgang bij overlijden " 3,078,000.-

" 5,213,000.-

D. Recltten op den invoer. 

a. Rechten op den invoer .f 6,300,000.-
b. Formaatzegel . . 7,200.-

f 5,307,200.-
50 opcenten op het formaatzegel. . 3,600.-

E. Waarborg en belasting der gouden 8JJ zilveren werken. 

Belasting (hoofdsom en opcenten) . / 
Essaailoon, in geval van verbreking der werken en voor gehalte-

proeven, welke geene betaling van belasting ten gevolge hebben " 

F. Domeinen. 

a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden, enz. .f 
o. Inkomsten van het domein van Oorlog . " 
c. Inkomsten van de groote wegen " 
d. Inkomsten van vaarten, veren en havens. " 

G. Opbreng at der po,terijen. 
H. Inkomsten van Rijkstelegrafen. 
I. Opbrengst der Staatsloterij. • 
J. Opbrengst der i1itgegeven akten voor de jacht en vissclterij 
K. Loodsgeldm. 

230,000.-

1,000.-

l, 750,000.-
65,000.-

315,000.-
360,000.-

'l'ransporteere 

" 44,200,000.-

" 23,638,000.-

" 5,310,800.-

" 231,000.-

" 2,480,000.
" 6,980,000.
" 1,270,000.-
" 661,500.-
" 140,000.-
• 1,360,000.-

f 114,642,476.-
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Vast recht . 
Proportioneel recht 

L. Recht op de mijnen. 

10 opcenten voor kwade posten, volgens art. 36 der wet van 
21 April 1810 

5 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 1!7 en 88 van het 
decreet van 6 Mei 1811 . 

f 345.-
3,700.-

370.-

185.-

BELOOP 
PllR MIDDEL 01' 

INKOMST. 

fl 14,542,475.-

4,600.

M. Áandeet van het Rijk in de opfnengst van de e:rploitatie der Staatsspoorwegen. • 4,355,000.-

N. Ver schillende ontvangsten en toevallige baten. 

a. Toevallige baten, het beheer van den gewonen dienst der 
gevangeni~sen betreffende . / 

b. Inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid der gevangenen . 
c. Inkomsten, voortvloeiende uit het beheer der Rijkswerkinrich

tingen te Veenhuizen, Hoorn en nabij Leiden 
d. Opbrengst van de Nederlandsche Staatscozerant en het 1'erslag 

der Handelingen van de Staten-Generaal . 
e. Opbrengst van het Staatsblad . 
f. Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij. 
g. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken. " 
h. J usteerloonen van gewichten. 
i. Consulaatil)chten. 
f . Baten , voortvloeiende uit het beheer van 's Rijks veeartsenij

school. 
k. Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Universiteits

ziekenhuis te Leiden en het Rijks-krankzinnigengesticht te Medemblik. " 
l. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van landswerken. • 
m. Vergoeding door de provinciën en gemeen~en voor de invor-

dering van opcenten op de directe belastingen 
n. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster 
o. Boeten van verschillenden aard . 
p. Gerechtskosten . 
q. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrengst der boeten en 

verbeurdverklaringen bij de directe belastingen, rechten op den in
voer en accijnzen vallende . 

r. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 's Rijks 
kas geheven opcenten in de kwade posten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1888 en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1888-1889 • 

s. Kosten van schatting, telling en herziening voor de personeele 
belasting , die ingevolge art. 49 der wet van den 29sten Maart 1833 
{Staatrhlad n°. 4) ten laste der belastingplichtigen op de kohieren 
worden nitgetrokken . 

t. Kosten van vervolging tot invordering van directe belastingen 

3,000.-
157,700.-

213,600.-

35,500.-
6,000.-

25,000.-
15,000.-
20,000.-
38,000.-

30,000.-

94,000.-
461,UOO.-

245,000.-
47,000.-

140,000.-
50,000.-

40,000.-

380,000.-

160,000.-

Transporteere . • f 2,160,800.- fllS,902,075.-
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BELOOP 
PER MIDDEL OP 

INKOMST. 

Per transport f 2,160,800.- f 118,902,075.-
en kosten van beschrijving voor het patentrecht aan de schatkist 
vervallen, zoomede vergoeding voor het rondbrengen van patentbladen. " 

te. Leges aan de schatkist vervallen . 
v. Verjaarde renten 

w. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van de 
te zijnen name op het grootboek der nationale schuld, rentende 
2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen 

.x. Inkomsten van de grootboeken der nationale schuld . 
ij. Bijdragen voor pensioen van b,m;erlijke ambtenaren , ingevolge 

de wet van den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 78), en van de 

29,000.-
120,000.-
15,000.-

22,000.-
23,000.-

v66r 1°. Juli 1846 in dienst getreden burgerlijke ambtenaren . 577,000;-
z. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare lagere 

scholen 167,000.-
aa. Betalingen voor het afleggen der examens bedoeld bij art. 65 ter 

der wet tot regeling van het lager onderw(js, laatstelijk gewijzigd 
bij die van den 8sten December 1889 (Sf.aatsbtad n°. 175) • . 20,000.-

bb. Schoolgelden van leerscholen, verbonden aan de Rijkskweek-
scholen van onderwijzers 12,226 .-

cc. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voor 
teekenonderwijzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid • 3, 775.-

dd. Bijdragen van leerlingen en kweekelingen op de Rijks hoogere 
burgerscholen, de Rijkslandbouwschool en de Polytechnische !school. " 93,600.-

ee. Bijdrage van de gemeente Go11da in de kosten van uitbreiding 
der Rijks hoogere burgerschool aldaar van driejarigen cursus tot 
eene van vijfjarigen cursus en bijdrage van de gemeente R,ofterdam 

in de kosten der aldaar bestaande Rijks-inricbting tot opleiding van 
vroedvrouwen • 11,700.-

.f!. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Rijksuniversiteiten 
en betalingen voor het afleggen van examens, bedoeld bij art. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Staat.1blad n°. 102) 212,000.-

gg. Bijdragen van kweekelingen der Rijksacademie van beeldende 
kunsten . 

ltlt. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militai re Academie en van jongelingen op de pupillenschool • 

ii. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Koninklijk 
Instituut voor de Marine en van adspirant-administrateurs te 
Willemsoord 

jj. Teruggaven en renten van voorschotten • 
kk. Opbrengst van verkochte Rijksgoederen en eigeudommen . 
lt. Uitkeeringen van België: 
1°. volgens art. J 8, alin. 3, ,•an het verdrag van 

5 November 1842, goedgekeurd bij de wet van den 
4den Februari 1843 (Staatsbtad n°. 3), weii;eqs de 
vuurgelden op de Wester-Schelde . • f 10,000.-

20. volgens art. 10 van de overeenkomst van 31 Oc-

5,000.-

58,500.-

45,700.-
2,350.-

220,000.-

Tramporteere . f 10,000.- j 3,798,650.- /118,902,075.-
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Transporteere f 10,000.- f 3,798,650.- /ll8,902,075.-
tober 1879, goedgekeurd bij de wet van den 22sten April 
1880 (Staatsblad n°. 63), voor werken voor de uit-
loozing der 'JTlaamsche wateren . ,, 58,300.-

68,300.
mm. Uitkeering van den muntmeester voor het gebruik der Rijks-

muntinrichting . Memorie. 
nn. 'feruggave , van de uit de Staatsbegrooting bestreden kosten 

voor de Rijks-postspaarhank 180,000.-
oo. Teruggave door gemeenten ter zake van hetgeen door haar 

volgens art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals 
die gewijzigd is bij .de wet van den 1 lden Juli 1884 (Staatsblad 
n°. 123) over 1889 te veel is genoten. 100,000.-

PP· Ontvangsten wegens houtgeest , gebezigd tot vermenging van 
gedistilleerd eu wegens stoffen gebezigd tot vermenging van zont . • 83,000.-

qq. Alle andere ontvangsten niet tot de vorengenoemde behoorende. ,, 200,000.-

0. Bijdragen van Nederland.sch-lndië aan de middelen tot dekking van 's Rijks 
uitgaven over het dienstjaar 1891 . 

P. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in de uitgaven wegens 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende schuld en uitkeering uit die middelen 
wegens rente, ad drie en zes tiende ten honderd in he t jaar over de gelden, welke 
in 1891 uit 's Rijks schatkist worden voorgeschoten • 

Q. Áandeel van de getdmiddelen van Nederlandsch-Indië in de uitgaven voor 
rente en aflossing van drie en een half ten honderd rentegevende schuld . 

R. Bijwrage uit het Fonds, voortspruitende 11it koopprijzen van domeinen . 
S. Aandeel van den Staat, ingevolge de wet van den 7den Augustus 1888 

(Staatsblad n°. 12 2) , in de winsten der Nederlandsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 1890/1891 en drie vierde gedeelten der over het 
boekjaar 1891/1892 behaalde winsten. 

4,429,950.-

Memorie. 

Memorie. 

l,854,000.-
150,000.-

T. Leges, geheven ingevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80). • 
1,000,000.-

200,000.-

;n December 1890. WET, tot w1Jz1gmg van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1890. S. 197. 

Bij deze wet wordt na verhooging en verminde
ring van eenige artikelen, het totaal der 2de Afd. 
van voornoemd hoofdstuk gebracht op/ 1,631,469; 
dat der 4de afdeeliog op f 332,000 en dat der 
9de Afd. op f 257,078. 

31 December 1890. Wi,;T, tot wijziging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1889. S. 198. 

Totaal f 126,636,025.-

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. verhoogd: 
Art. 50 met f 17,000. Art. 51 met / 3,000. 
Art. 78 met f 6,000. 

b. verminderd: 
Árt. 82 met f 6,000. Árt. 137 met f 20,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen en 
verminderingen wordt het totaal der 2de Afd. van 
gezegrl hoofdstuk gebracht op / 946,760; en dat 
der 5de Afd. op f 7,300,695. 
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31 December 1890. WET, tot wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1889. S. 199. 

Bij deze wet wordt na verhooging en verminde
ring van eenige artikelen, het totaal der 2de Afd. 
van voornoemd hoofdstuk gebracht op /253,800; 
dat der 3de Afd. op f 2,981,640; nat der 
4de Afd. op f 8,910,581; dat der 5de Afd. op 
f 937,907; dat der 6de Afd. op f 298,065; dat 
der 8ste Afd. op f 726,357; dat uer 9de Afd. 
op f 342,100; dat der llde Afd. op /276,000; 
dat der 15de Afd. op f 302,1!37 en dat der 
16de Afd. op f 2,012,410. 

31 December 1890. WET, tot W1Jz1g1ng van de 

koloniale huishoudelijke begrooting van S11ri• 
name voor het dieustjaar 1889. S. 200. 

31 December 1890. WET, tot wijziging der be
grooting van Nederlandsch-Indiii voor het 
dienstjaar 1889 (Hoofdstuk 1. Uitgaven in 
Nederland.) S. 201. 

31 December 1890. Wi,;T, tot WIJZ1gmg der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1889 (Hoofdstuk II. Uitgaven 
in Nederlandsch-Indie). S. 202. 

31 December 1890. WET, tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1890. S. 203. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk : 

a. verhoogd: 
Árt. 73 met f 5. Árt. 88 met f 100. 
Art. 130 met f 50,000. Art. 155 met f 475. 

b. Achter Árt. 154 wordt het volgende artikel 

geplaatst: 
Art. 154bis. Subsidie aan de gemeente Utrecht 

wegens hare uitgaven ten gevolge van den afstand 
van grond, grenzende aan de kloostergangen van 

den Dom aldaar f 10. 
Ten gevolge van voorschreven verhoogingen wordt 

het totaal der 4de Afd. gebracht op f 605,154; 
dat der 5de Afd. op f 7,390,589.50; dat der 
6de Afd. op f 527,85ö en het totaal van dit 
hoofdstuk nader vastgesteld op f 10,408,560.60. 

31 December 1890. WETTEN, houdende bekrachti- . 

ging van provinciale belastingen. S. 204-214. 
De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan 

de heffing ten behoeve der . provinciën: 

Noordbrabant: van twee en twintig opcenten 
op de hoofdsom van de grondbelasting over 1891 , 
en van negentien opeen ten op de hoofdsom van de 
belasting op het personeel over den dienst 1891/92. 
s. 204. 

Gelderland: van zeven opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde eigen

dommen en van acht opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de ongebouwde eigen
dommen over 1891, en van vijf en een kalven 
opcent op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den dienst 1891/9 2. S. l 05. 

Zuidholland: van acht opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1891, en van 
vijf opcenten op de hoofdsom van de belasting 

op het personeel over den dienst 1891/92 S. 206. 
Noordholland : van zeven opcenten op de hoofd

som van ue grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van acht opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de ongebouwde eigen
dommen over 1891 en van drie opcenten op de 

hoofdsom van de belasting op het personeel over 
den dienst 189 l /92. S. 207. 

Zeeland : van acht en twintig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1891 , en 
van achttien opcenten op rle hoofdsom van de 
belasting op het personeel over den dienst 189 l /92. 
s. 208. 

Utrecht: van zes opcenten op de hoofdsom van 
de grondbelasting over 1891, en van zes opcenten 

op de hoofdsom der personcele belasting over den 
dienst 1891/92. S. 209. 

Friesland: van veertig opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1891, en van 
drie en twintig en een halven opcent op de hoofd
som van de belasting op het personeel over den 

dieust 1891/92. S. 210. 
Overijssel: van tièn opcenten op de hoofdsom 

van de grondbelasting over 1891 , en van tien 
opcenten op de hoofdsom van de belastin~ op 

het personeel over den dienst l 891 /92. S. 211. 
Groningen: van een en dertig opcenten op de 

hoofdsom van de grondbelasting over 1891, en 
van een en dertig opcenten op de hoofdsom van 
de belasting op het personeel over den dienst 
1891/92. S. 212 . 

Drenthe : van vier en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1891, en 
van zeventien opcenten op de hoofdsom van de 
belasting op het personeel over den dienst 1891/92 . 
S. 213. 

Limburg: van zestien opcenten op de hoofdsom 
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van de grondbelasting over 1891, en van der
tien opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over den dienst 1891/92. S. 214. 

Al deze wetten vangen aan te werken met den 

lsten Januari 1891. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten De

cember 1890. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Binnenland,3che Zaken, 

(get.) OE SAVORNIN LOHl>IAN. 

(Uitgeg. 6 Jan. 1891.) 

31 December 1890. WETTEN, houdende bekrachti 
ging van provinciale heffingen. S. 215-218. 

In Groningen : De vereischte bekrachtiging wordt 
verleend aan de aanvulling van de onder 1 °., 
20., 3°. en 4°. van artikel 1 der wet van den 
31 December 1884 (Staatsblad n°. 25a) ver
melde vrijstellingen van de betaling van rechten 
ten behoeve van de provincie Groningen voor het 
gebruik van de IP ester haven en de havens in het 
Boterdiep, in het Damsterdiep en in het ver-

bindingskanaal tnsschen het Damster- en het: 
Boterdiep, gelegen in de gemeente Groningen. 
s. 215. 

In Groningen: De vereischte bekrachtiging wordt. 
verleend aan Je aanvulling van de onder A, 
B, C, D, E, F en G van artikel 1 der wet 
van 13 April 1890 (Staatsblad n°. 36) ver,melde 
rechten ten behoeve der provincie Groningen , voor 
het gebruik van het Eemskanaal mei daarbij 
behoorende werken. S. 216. 

In Ziiidholland: Voor een tijdperk van drie 
jaren wordt de heffing bekrachtigd , met ingang 
van 1 Januari 1891, ten behoeve van de pro
vincie Ztiidholland, van sluisgeld aan de schut
sluis aan den Leidschendam tusschen den Delft
schen en Leidschen vliet. S. 217. 

In Zttidholland: Voor een tijdperk van drie 
jaren wordt de heffing bekrachtigd, met ingang 
van 1 Januari 1891, ten behoeve van de pro
vincie Zt,idholland , van een recht voor het ge
bruik van het jaagpad langs den Vliet tusschen 
Leiden en den Leidschendam en voor het over
zetten aan den Hofweg. S. 218. 

31 Decembei- 1890. WET, houdende vaststelling der begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar l 891 (Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland)) . S. 219. (verkort .) 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, lfäZ .• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatsblad no. 35), de begrooting van Nederlandscl,-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgeste ld; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het Iste hoofdstuk der begrootio~ van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het dienst. 

jaar 1891 , betreffende de i,itgaven in Nederland, wordt vastgesteld als volgt : 
1 • .J.fdeeling: Regeeriag en Hooge Colleges 
2• Departement van Justitie 
3• Departement van Financiën 
4• Departement van Einnenlandsch Bestuur 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid . 
6• Departement der Burgerlijke Openbare Werken 
7• Departement van Oorlog. 
s• Departement van Marine 
9• Bijdragen van Nederlandsch-Indië aan de middelen tot dekking 

van 's Rijks uitgaven . 

j 35,600 
84,700 

8,561,300 
1,194,082 

642,466 
5,395,200 

• 4,335,570 
• 4,000,916 

Memorie. 

/ 24,249,834 

31 December 1890. WET, houdende vaststelling der begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1891 (Hoofdstuk Il. Uitgaven in Nederlandsch-Jndié). S. 220 . (verkort.) 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELMl NA' ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. . . doen te weten: 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 
(Staatsblad u0 • 35), de begrooting van Nederlandsch-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den .Raad van State enz. 
Art. 1. Het Jlde hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het dienst

jaar 1891 , betreffende de "itgaven in Nederlandsch-lndië, wordt vastp:esteld als volgt: 
l • .L!.fdeeling: Regeeriug en Hooge Colleges. f 1,101 ,680 

5,221 ,476 
8,020,374 

2• Departement van Justitie . 
Departement van Financièn 
Departement van Binnenlandsch Bestuur 
Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
Departement der Burgerlijke Openbare Werken. 
Departemeut van Oorlog 
Departement van Marine . 

37,361,649 
10,891,498 
21, l 71 ,536 
24,127,691 
5,033,204 

f 112,929,008 

31 December 1890. WET, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de uitgaven; begrepen in de begrooting van Nederlandsch-lndië voor het diensitiaar 1891 
(Hoofdstuk I . llfiddeten en inkomsten in Nederland). S. 221. (verkort.) 

IN NAAM VAN H . M WILHELMINA, EN'l. 

WIJ' EMMA, ENZ . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgen artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatsblad n°. 35), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Neder
landsch-lndië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1 . Tot goedmaking van de nitgaveu, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1891 , worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederland te ontvangen middelen, te weten: 

1. Verkoop van koffie , enz . 
Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederland en in Nederlandsch-lndië te ontvangen middelen 

tot goedmaking der in art. 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voorzien door middel 
van eene uitkeering uit het nader bij de wet vast te stellen hatig slot der algemeene rekening wegens 
de ontvangsten en uitgaven van Nederlandsch-Indië over den dienst van 1887. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met den lsten J annari l 891. 
Lasten en bevelen , enz. 

M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R L A N D. 

Raming voor h e t àienstfaar 1891. 

1. Verkoop van koffie . 
2. Verkoop van kinabast 
3. Verkoop van Banka-tin . 
4 . Verkoop van tin, in natura als pachtschat te voldoen door de Billiton-maat

schappij , 2520 pikols 
5. 'ferngbetaling door de vennootschap tot het aanleggen en exploiteereu van den 

spoorweg van Samaran_q langs Soerakarta naar Dfokfokarta, van de krachtens de 
concessie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden 

Transporteere 

1890 

f 8,838,460 
207,900 

5,657,958 

164,692 

795,000 

f 15,664,010 
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6. Ontvangsten van civielen of algemeenen aard 

18 90. 

Per transport f 15,664,010 

74,000 
7. Ontvanl(Sten in betrekking tot het Departement van Oorlog in Nederlandsch-lndië " 35,800 

590,797 8. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Nederlandsclt-Indië 
9. Uitkeering nit het. 11ader bij cle wet vast te stellen batig slot der algemeene 

reke3ing wegens de ontvangsten en uitgaven van N ederland.1Jch-Indië over den clienst 

van 1887 730,000 

f 17,094,607 

31. December 1890. WET, hot1dende aanwijzing der middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de nitg~ven, begrepen io de begrooting van Nederlandsch.- Indië voor het dienstjaar 189 l 
(Hoofdstuk IJ. Middelen en inkomsten in Nederlandsch-Indië) . S. 222. (verkort .) 

IN NHM VAN H. M. WTLHF.L\ll A. ENZ . 

WIJ EMMA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatsblad 11°. 35), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Neder

landsch-Indië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 
Zoo is het , dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederlandsch-Ináië voor het dienstjaar 18\ll, worden over dat jaar gebezigd de na ta noemen in 
Nederland.1Jch-Indië te ontvangen middelen, te weten: 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd, enz. 

A.rt. 2 . Deze wet treedt in werking met den l sten .Januari 1891. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R L A N D S C H - 1 N D I Ë. 
Raming voor het dienstjaar 1891 . 

Regeering en Hooge Colleges. 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd. 

D,partement van Justitie. 

2. Gerechtelijke (1) boeten en confisca tiën . 
3. Belasting op civiele processen bij residentie- en landraden in de Buiten bezittingen. 
4. H etgeen den Staat aankomt nit de opbrengsten der wees- en boedelkamers 
5. Opbrengst van den arbeid der gevangenen 
6. Verstrekkin~ van voeding aan gegijzelden . 

Departement va" Financiën. 

7. Verpachte middelen 

8. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband. 
9. Haven- en ankeragegelden 

10 Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjong-Priok 
11 . Personeele belastin!? 
12. Patentrecht 

13. Verponding en belasting van de specerijperken op de Banda-eilanden 
14. Openbare verkoopingen 
l ó. Zegelrecht. 
lt1. Recht van overschrijving van vaste goederen 

Transporteere 

I 300 

168,000 
250 

rno,ooo 
4,800 

30,000 

• 22,124,030 
" 10,340,000 

275,000 
50,000 

834,000 
770,000 

1,720,000 
645,000 
885,000 
475,000 

f 38,45 1,380 

(1) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belastingen, enz. zijn onder 
het bedrag dier inkoinsten begrepen. 
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Per transport 

17. Belasting op rijtuigen. 
18. Recht van successie en overgang onder Europeanen en met hen gelijkgestelden 
19. Licentiën tot het houden van Chineesche speel- of dobbeltafols 
20. Belasti ng op het slachten van rundvee, buffels, paarden en veulens in àe 

Preanger regentschappen 
21. Belasting op het bedrijf . 
22. Bijzondere belastingen in de Buitenbezittingen . 
23. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen 
24. Terugbetaling van voorschotten, v6ór dit dienstjaar aan burgerlijke landsdienaren 

en aan gepensionneerden verstrekt 

Departement van Binnenl,anàsck Bestuur. 

25. Bijdrage tot de kosten van bestuur van de landschappen en eilanden onder 
Menado langs de noordkust van Celebes . 

26. Hoofdgeld van de heerendienstplichtigen in de gonvernements-landen van 
Java en Madura, met nitzondering van de residentie Batavia (equivalent voor afge
schafte heerendiensten) . 

27. Hoofdgeld van mandoors en arbeiders in de Minahassa, die zich bij particu
lieren verhuren en gevestigd zijn op de erven en bouwgronden hnnner dienstgebruikers 
en daarom van heerendienst zijn vrijgesteld . 

28. Pakhuishuur voor de bewaring van het buskruit van particulieren dat in 
's lands magazijnen wordt opgeslagen 

29. Kadaster . 
30. Landelijke inkomsten en andere grondlasten. 
:n. Afstand van grond . 
32. Registratie van werkcontracten gesloten door eigenaren of administrateurs van 

landbouw-, mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met van elders afkomstige 
arbeiders 

33. Koffie. 
34. Suiker. 
35. Verkoop van kina-enten en zaad 
36 . Vogelnesten, voor zoover niet onder de verpachte middelen begrepen en meststoffen 
37. Verhuur der vindplaatsen van schildpadeieren aan het zuiderzeestrand in de 

afdeeling Soekaboemi (Preanger regentschappen) . 
38. Verhuur van de vischvijvers te Tello en te Sambong Dwaja (Gouvernement 

van Celebes en onderhoorigheden) 
39. Houtwezen . 
40. Terugbetaling van het aan Pangeran Adipati Ario Praboe Prang Wedono 

verleend renteloos voorschot 

Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverkeid. 
41. Onderwij s 
42. Verkoop van producten uit den cultuurtuin van 's lands plantentuin te Buitenzorg 

43. Landsdrukkerij . 
44. Vergoeding voor de verpleging van krankzinnigen in de daarvoor bestemde 

gestichten 
45. IJk van maten en gewichten 

46. Belasting op het houden van loterijen 
·47_ Tin 

48. Zout . 
49. Vast recht en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen 

Transporteere 

295 

f 38,451,380· 
190,000· 

50,000 
8,300 

64,000 
2,980,000 
2,229,650 

315,000 

620,000 

22,760 

2,700,000 

260 

20 
50,000 

• 16,650,000 
1,154,000 

47,500 
" 12,048,100 

656,193 
1,000 

54,240 

1,585 

960 
984,800 

100,000 

347,000 
2,000 

150,000 

33,000 
3,000 

30,000 
494,100 

7,742,000 
9,200 

f 88,190,038 
19* 
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Per transport 

Departement der Burgerlijke Openbare Werken. 

50. Verkoop en verhuur van huizen en audere gebouwen 
51. Ontvangsten voortvloeiende uit waterleidingen en overvaarten . 
52. Vergoeding voor het gebruik van de loskraan aan het havenkanaal te Samarang. 
53. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving vau stoomtoestellen 
!'i4. Brievenpost . 
55. Bin nenlandsche paardenpost. 
56. Telegraphie 
5 7. Spoorwegen . 

Departement va11 Oorlog. 

58. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pupillenkorps 
59. Boeten en andere ontvangsten, voortspruiten:le uit contracten van aanneming 

en uit leverantiën. 
60. Terug-betaling van verplegingskosten in de hospitalen 
61. Artillerie-constructiewinkel . 
62. Topographisch bureau en li thographisch etablissement 
63. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen 
64. Verkoop van afgekeurde en overtollige goederen . 
65. Stoomtramweg in Atjeh . 
66. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan militaire landsdienaren 

verstrekt. 
67. Andere ontvangsten 

Departement van Marine. 

68. Loodsgelden, met uitzondering van die in de haven van Tandjoug Priok. 
69. Terugbetaling der kosten van voeding van particuliere schepelingen aan boord 

van schepen en vaartuigen der ederlandsch-Indische zeemacht 
70. Vergoeding door vreemde oorlogsscb.epen en particuliere vaartuigen voor het 

gebruik van 's lands los- en laadhoof<len, drijvende droge dokken, ketelbok, pont en 
kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken , vertimmeren en herstellen 

71. Verkoop van zeekaarten uit het depot en de onderdepots . 
72. Verkoop vaa voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen 
73. Verkoop van afgekeurde en overtollige goederen. 
74. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. 
75. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissement 

te Soerabaija, bij verplicht gebruik van eene gouvernements-woning 
76 . Andere ontvangsten 

Ontvangsten van gemengden aai·d en toevallige baten. 

77. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen uit den 
voorraad vau het ei viel departe ment 

78. Verkoop van af::;ekeurde en overtollige goedere □ nit als voren 
79. Alle andere ontvangsten . 

Totaal 

f 88,190,038 

20,000 
800 

2,000 
15,000 

900,000 
3,000 

600,000 
5,615,000 

8,000 

l:l,000 
85,500 

300 
4,500 

127,000 
50,000 
85,000 

350,000 
35,000 

150,000 

100 

6,500 
5,000 

35,000 
80,000 
20,000 

20,000 
7,000 

32,000 
48.000 

250,000 

/ 96,757,7 ill:i 
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,H Dec_ember 1890. WET, tot verhooging van 
de begrooting van uitgaven ien behoeve van · 
de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 
1890. s. 223. 

Bij d~ze wet wordt Art. 2 verhoogd. met 

f 14,000. 
Art. 4 Nieuwe werken met al hetgeen kan 

geacht worden daartoe te bebooren; enz., enz. 
ter verbetering van de stelling van Amsterdam; 

wordt aangevuld met: 
8°. 'felegraphische verbinding van het fort in 

de Zuiderzee aan het Pampus met den vasten wal. 
9°. Aanleg van beplantingen , 
en verhoogd met f 440,000. 
Hierdoor wordt het totaal dezer begrooting 

uitgetrokken tot een bedrag van f 1,886,500. 
ln punt a van artikel 2 der voormelde wet 

aangewezen 20m van negenhonderd zeven en zeventig 

duizend vijfhonderd g11ld-en wordt verhoogd met 
driehonderd vij (tig d11izend gulden en alzoo uit

getrokken tot een bedrag van / 1,1127,500. 

31 December 1890. WET, tot verhooging van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1890. S. 224. 

Bij deze wet wordt na verhooging van art. 95 
met f 350,000, het totaal van dit hoofdstuk 

nader vastgesteld op f 21,087,166. 

31 December 1890. WET, tot wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1890. S. 225. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van eenige artikelen het totaal der 
3de afd. gebracht op f 3,003,899; dat der 
4de afd. op f 8,686,473 en dat der 16de afd. op 
/ 1,654,500. 

31 December 1890. WET, tot verhoogiug van 
het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1890. S. 226 . 

Bij deze wet wordt na verhooging van art. 6 
met f 67 50, het totaal der 2de Afd. van dit 
hoofdstuk gebracht op / 595,666.67 en het eind
cijfer op f 738,118.67. 

31 December 1890. WET, houdende aan,,.ulling 
van de wet van 19 Januari 1890 (Staats

blad n°. 11), tot regeling ·der ontvangsten en 
uitgaven van het Pensioenfonds voor burger
lijke ambtenaren over het jaar 1890. S. 227. 

Deze wet wordt aangevuld met den volgendeu post: 
Art. 6 Dekking vau een tekort op de rekening 

van ontvangsten en uitgaven van het fonds over 
het dienstjaar 1888 f 9,809.305. 

Hierdoor wordt het totaal dezer be!(rooting 

gebracht op f 1, 758,209.30•. 

15 Mei 1890. fü;sLUIT, tot wij ziging van de 
regeling der bezoldiging en de bevordering 
van de controleurs der .directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen, enz. 

WIJ WILLEM III, ,:Nz. 
Op de voordracht van Onzen Minister vau Fi

nanciën van JO Mei 1890, n°. 49, afdeeling 
Personeel; 

Hebhen goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het bepaalde bij art. 4 van Ons besluit 

van 24 Maart 1882, n°. 10, wordt vervangen 
door het volgende: 

Na vijftien jaren onafgebroken dienst in de be
trnkking van controleur kunnen die ambtenaren, 
boven hunne mededin1;ers die meer diensttijd als 
ontvanger hebben , in aanmerking worden gebracht 
voor ontvangkantoren van de vijfde, of, wanneer 
zij gedurende minstens twee .jaar eene of meer 
der in art. 2 van dit besluit [;enoemde controles 
beheerd hebben, van de vierde klasse. 

Na twintig jaar dienst als boven, wordt die 
voorkeur nitgebreid tot kantoren van de vierde 

of, voor de controleurs die in het laatste hier
voren bedoeld geval verkeeren van de tweede of 
derde klasse, naar mate deze al dan niet ge• 
durende vijf jaar een of meer der daar bedoelde 
controles beheerd hebben 

Dien onverminderd kan, zoo het belang van 
den dienst dit vordert, bij de vervulling van open
gevallen ontvangkantoren der · twee hoogste klassen 
elk dienstjaar als controleur, te rekenen van de 
dagteekening rnn ingang der benoemiog tot ilie 
betrekking , voor anderhalf dienstjaar als ontvan 
ger worden gerekend. 

Het bovenstaande doet niet te kort aan de 
voorkeur voor hooger bezoldigde ontvangkantoren, 
welke thans in dienst zijnde controleurs aan vroegere 
bepaliIJ!(en mochten ontleenen. 

2. Aan art. 26 van Ons besluit van 20 Mei 1890, 
n•. 30, zooals dat luidt volgens Ons beslnit van 
29 Juni 1871, n°. 31, en att. 8 van dat van 
24 Maart 1882, n°. 10, wordt het volgende 
toegevoegd: 

Voor de toepassing van deze voorkeur wordt 
vroe~ere diensttijd als controleur medegerekend. 
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3. In art. 35 van Ons besluit van 20 Mei 1869, 
n•. 30, wordt achter: •6 Januari 1864,, n•. 68", 
gelezen: • l • lid". 

Ouze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den liJ.den Mei 1890. 
(.get.) WILLEM. 

De Minister van Financiën, 
(.get .) GODIN DE ÜEAUF'ORT. 

27 Jfei 1890. ARREST van den Hoogen Raad 
der N ederlandeu , houdende beslissing dat de 
gemeentewetgever bevoegd is, iu het alge• 
meen het laten liggen van een woonschip in 
de wateren in de gemeente te verbieden, en 
dos ook dat verbod uit te strekken tot die 
wateren die particulier eigendom zijn. 

De Hooge Raad enz. , 
Gelet op de memorie van cassatie door den 

req. ingediend, waarbij wordt beweerd: 
Schending door niet-toepassing van de artt. 1 

en 2 van de verordening der gemeente Hasker

land omtrent het liggen van woonschepen in de 
gemeente vastgesteld den 30 October 1889; 

Overwegende dat den gerequireerde bij de dag
vaarding is ten laste gelegd, en bij het be3f.reden 
vonnis fa bewezen verklaard, dat h\i op den 
8 Februari 1890 zijn tot woning gebezigd vaar
tuig heeft laten liggen in een water, genaamd de 
Heeresloot on er Haskerland, zonder vergunning 
van burgemees r en wethouders dier gemeente; 

0 . dat op dit feit voor den kantonrechter de 
toepassing is gerorderd van de artt. 1 en 2 der 
gemelde gemeenteverordening, waarvan art. 1 
luidt: • Het is verboden vaartuigen tot lichter, 
tot bergplaats van goederen of tot woning ge· 
bezigd in de wateren in de gemeente te laten 
liggen, tenzij met vergunning van burgemeester 
en wethouders" terwijl art. 2 op de overtreding 
hiervan de straf van eene geldboete van ten 

hoogste f 25 bepaald ; 
0. dat de kantourechter het feit erhter niet 

strafbaar heeft verklaard, op grond dat onder de 
woorden van art. 1: ,,in de wateren in de ge• 
meente" zijn begrepen alle wateren die zich in 
de gemeente bevinden, zoowel openbare tot den 
dienst van allen bestemde, als de niet openbare, 
zoowel die welke gemeente-eigendom als die welke 
particulier eigendom zijn; dat wel tot de bevoegd· 
heid van een gemeenteraad behoort, het liggen 
met een woonschip in een openbaar, tot den 

dienst van allen bestemd water, als strijdig met 

het openbaar belang, te verbieden, doch dat 
zonder bijkomende omstandigheid het liggen met 

een woonschip in een particulier eigendom op 
zich zelf niet is in strijd met het openbaar be
lang, maar alleen eene zaak tusschen den eigenaar 
,,an het water en den bewoner van het woonschip; 

dat dan ook uit de verordening niet blijkt dat 
dit zoude zijn in strijd met de openbare orde, 
zedelijkheid of gezondheid; dat de gemeenteraad 
derhalve door art. 1 der verordening het privaat
eigendom heeft aangetast en mitsdien zijne be
voegdheid heeft overschreden, zoodat de verorde
ning, als in strijd met de wet geen rechtskracht 
heeft en dientengevolge niet mag · worden toe
gepast; 

0. dat hiertegen bij de memorie van cassatie 
ia aangevoerd, dat het verbod om met een woon
schip in een particulier water te ligg.en, zoowel 
in het belang der openbare orde (bedelarij) als 
in het belang der gezondheid (epidemie) kan zijn, 
en uit dit oogpunt de inhoud der verordening ge
heel behoort tot de huishouding der gemeente; 

dat zoodanig verbod ook niet zoozeer het par
ticulier eigendomsrecht beperkt of belemmert 
maar het veeleer steunt, terwijl bovendien tegen 
verkorting van particulier ei~endomsrecht een 
waarborg is gelegen in de bepaling dat door bar• 
gemeester en wethouders vergunning kan worden 
verleend om van het verbod af te wijken; 

0. hieromtrent, dat bij de verordening geene 
sprake is van ontzetttng van eigendom; 

dat in art. 1, voor zooverre daarbij het laten 
liggen van een woonschip ook in een particulier 
water is verboden, wel eene beperking van het 
genot van den eigendom is gelegen; doch dat bij 
art. 625 B. W. zoodanige beperking is toegelaten 
door wetten of openbare verordeningen, uitge
vaardigd door eene macht die daartoe volgens de 
Grondwet de bevoegdltci,J heeft; 

dat de gemeenteraad die bevoegdheid ontleent 
aan art. 185 der Gemeentewet, waarbij hem is 
opgedragen verordeningen te maken, die hij in 
het belang der gemeente noodig acht; 

dat de verordening derhalve door een daartoe 
bevoegde macht is vastgesteld en alzoo ten on
rechte bij het bestreden vonnis als in strijd met 
de wet, buiten toepassing is gelaten; 

0. dat derhalve de artt. 1 en 2 der meerge
noemde verordening door niettoepassing zijn ge
schonden, en al zoo het middel van cassatie is 
gegrond; 
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Vernietigt het bestreden vonnis; 

Rechtdoeude ten principale ingevolge artikel 
105 R. O.; 

Verklaart den gereq. schuldig aan de over
treding van het zonder vergunninp: van burge
meester en wethouders laten liggen van een tot 
woning gebezigd vaartuig in een water in de ge
meente Haskerland ; 

En met toepassing van de artt. 1 eu 2 der 
meergemelde verordening en art. 23 Strafrecht; 

Gezien de artt. 214, 215, 253 en 370 Straf
vordering; 

Veroordeelt den gereq. tot betaling van eene 
geldboete van f 1 , bij wan betaling te vervangen 
door hechtenis van een dag ; 

Veroordeelt hem in de kosten van het rechts 
geding, die bij het kantongerecht gevallen ver
haalbaar bij lijfsdwang van ten hoogste één dag. 

27 October 1890. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
art. 9 alin. 2 der wet van 1 Juni 1865 
( Staatsblad n°. 60) ook van toepassing is 
wanneer, nadat op eenige plaats een genees

kundige zich heeft gevestigd, de eenige aldaar 
gevestigde apotheek ophoudt aldaar gevestigd 
te zijn. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op de middelen van cassatie, deels door 

den req . bij memorie, deels namens den req. bij 
pleidooi voorgesteld en nader toegelicht, luidende: 

I. Schending of verkeerde toepassing van art. 9 
der wet van 1 Juni lts65 (Staatsblad n°. 60) 
door (in strijd met al. 2 van dat art.) aan te 
nemen dat de geneesheer, die gevestigd is in 
eene plaats, alwaar, na zijn vestiging de eenige 
apotheker ophield te bestaan, daarna niet de be
voegdheid kan verkrijgen om op die plaats ge
neesmiddelen af te leveren ; 

Il. Schending of verkeerde toepassing van art. 9 
der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 60), 
in verband met artt. 211 eu 221 Strafvordering, 
àoor aan te nemen dat het ophouden te bestaan 
van den eenigeo apotheker ter plaatse waar de 
geueesheer gevestigd is, van geen invloed is op 
de bevoegdheid van dezen om voortaan genees
middelen af te leveren; 

III. Schenuing of verkeerde toepassing van 
artt. 9 en 19 der wet van 1 Juni 1865 (Staat.
blad u0

• 60), in verband met artt. 216, al. 2, 
en 143 Strafvordering, omdat de rechtbank den 
b·ekl. heeft veroordeeld wegens het als genees-

kundige, die de geneeskunst uitoefent, onbevoegd 
afleveren van geneesmiddelen, terwijl niet was 

ten laste gelegd een der elementen van die over
treding, dat namelijk toen de bek!. begon apotheek • 
te houden, er een apotheker ter plaatse aan
wezig was ; 

Overwegende dat de req. heeft terecht gestaan 
ter zake van en is schuldig verklaard aan het 
feit : dat hij als practiseerend geneesheer te Oss, 
waar eene apotheek gevestigd is, buiten noodzaak, 
zonder verlof van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant, in voornoemue gemeente aan 4 verschil
lende personen op verschillende tijdstippen na 
7 Juni 1889, zij ode die personen en tijdstippen 
in de dagvaarding nader aangeduid, geneesmiddelen 
heeft afgeleverd; 

0 . dat blijkens het vonnis, al verder vaststaat 
dat, toen de req. zich als practiseerend genees
heer te Oss vestigde, aldaar eene apotheek ge
vestigd was, toebehoorende aan de heeren d. H., 
die zelf niet bevoegd waren tot de uitoefänfog 
der artsenijbereidkunst, en waarin een zoogenaamde 
provisor, genaamd W., als verantwoordelijk per
soon werkzaam was; dat die W. op 2 Juni 1889 
Oss metterwoon heeft verlaten en de apotheek 
gesloten is; dat de req. op 3 Juni 188 9 , na 

zijne lij st van geneesmiddelen behoorlijk te hebben 
doen viseeren, begonnen is met het leveren van 
geneesmiddelen aan zijne patienten; dat op 6 Juni 
d. a. v. de apotheek is heropend, omdut alstoen 
een nieuwe provisor, genaamd v. B. als bel'Oegd 
ea verantwoordelijk persoon daarin was opgetreden; 

0. dat de req. voor de ree bank heeft be
weerd: dat hij op 3 Juni 1889, na het doen 
viseeren zijner lijst van geneesmiddelen tengevolge 
van het vertrek van den apotheker W., bevoegd
heid erlangde tot het leveren van geneesmiddelen 
en dat hij die bevoegdheid behield, ook nadat 
de apotb.eker v . .B. als provisor in die apotheek 
was opgetreden; 

0. dat de_ rechtbank die verdediging heeft ver
worpen , op grond : dat de bovenaangehaalde wet 
in art. 9 al. 1 als regel voorschrijft, dat het 
afleveren van geneesmiddelen verboden is aan allen 
die de geneeskunst uitoefenen ; dat op dien regel 
(behalve in het geval van art. 10, waarvan hier 
geen sprake is) slechts 2 uitzonderingen zijn ge
maakt, namelijk, vooreerst, wanneer de genees
kundige zich vestigt in eene plaats waar geen 
apotheker gevestigd is , en ten andere, wanneer 
hij in plaatsen waar slechts ééne apotheek is ge
vestigd, van rle Gedeputeerde Staten der provincie 
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verlof heeft bekomen om geneesmiddelen te leveren; 
dat zich geen dier beide uitzonderingen hier voor
doet, omdat te Oss een apotheker gevestigd was, 

• toen de req. zich aldaar als geneeskundige vestigde 

en voornoemd verlof van art. 9 al. 3 der aan
gehaalde wet hem niet wa, noch is verleend; 

0. wat betreft het 2• middel van cassatie, 

hetwelk, als betreffende den vorm , het eerst be
hoort onderzocht te worden ; dat dit middel, 
blijkens de toelichting, hierop neder komt, dat de 
rechtbank bij haar vonnis niet met zoovele woorden 

heeft beslist dat er van 2 tot 6 Juni 1889 te 

Oss geen apotheker in de apotheek aanwezig en 

deze gesloten was, en dus deze omstandigheid 
geheel buiten aanmerking heeft gelaten bij het 
beoor e en der vraag of claaroit al of niet voor 

den req. de bevoegdheid ontstond tot het afleveren 

van geneesmiddelen; 
0 . dat de rechtbank door de erkentenis van 

den req. en de verklaringen van de getuigend. H. 
en Dr. v. de L . , welke alle het bestaan dier 

omstandigheid vermelden , in het vonn is op te 
nemen en als bewijsmiddelen ten laste van den 

req. te bezigen, genoegzaam aantoont dat zij het 
bestaan dier omstandigheid bewezen heeft l(eoor
deeld en dat zij door verder te verklaren dat de 
verdediging, die de req. daaraan tracht te ont

leenen, geen steun vindt in de wet, blijk geeft 
op die omstandigheid acht te hebben geslagen; 
dat dus op dit punt het vonnis, zoo wat de 
feiten als wat het recht betreft , eene ~enoegzaam 
gemotiveerde beslissing inhoudt; 

0. wat betreft het 1 • middel van cassatie, dat 

de req. tot staving daarvan in hoofdzaak heeft 
aangevoerd: dat gedurende den tijd sinds de pro
visor W. de apotheek sloot en de gemeente ver
liet, totdai de provisor v. B. in de gemeente 

kwam en de apotheek weder opende (3-6 Juni 
1889), er in de gemeente Oss geen apotheker 
gevestigd was; dat hij dus ingevolge art. 9 nl. 2 
der aangehaalde wet in dat tijdvak de bevoegd
heid heeft verkregen tot het afleveren van ge
neesmiddelen, welke bevoegdheid hij niet heeft 
verloren door het later optreden van een nieuwen 
apotheker in de verlaten apotheek; dat wel toen 
hij het eerst, jaren geleden, zich te Oss als ge
neeskundige vestigde, daar een apotheker gevestigd 
was en hij zich dus daar niet gevestigd heeft 
gedurende het zooeven vermelde tijdvak waarin 
dat niet het geval was; dat wel art. 9 al. 1 
voornoemd zegt: "geneeskundigen die zich vestigen 
in plaatsen' · enz. , doch dat dat woord "vestigen" 

niet in dien uitsluitenden en onbeperklen zin als 
daaraan door de rechtbank is toe~eschreven, mag 
worden verstaan , alsof geaeeskundigen die ,,reeds 
gevestigd" zijn in eene plaats waarin weleer een 

apotheker was, bij het vertrek van dien apotheker 
de bevoegdheid om geneesmiddelen af te leveren 
niet zouden verkrijgen; dat bij deze uitlegging 
der wet de nieuweling bevoorrecht zou wornen 
boven den geneeskundige die reeds jarenlang in 
eene plaats gevestigd is , eene onrer.htvnurdigheid, 
waarvoor geen aannemelijke reden te vinden is; 

0. dienaangaande, dat de rechtbank art. 9 al. 2 

der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 60) 
in dien zin heeft uitgelegd, dat alleen die genees

kundige, die zich in eene plaats vestigt op het 

tijdstip dat daar geen apotheker gevestigd is, de 
bevoegdheid tot het afleveren van geneesmiddelen 

bekomt voor zoolang hij daar gevestigd blijft, 
doch dat hetzelfde niet het geval is met den 

geneesknndige , die reeds gevestigd is in eene 

plaats op het tijdstip dat de eenige apotheker 
daarin ophoudt gevestigd te zijn, en daarin alzoo 

evenzeer geen apotheker gevestigd is; dat voor 
deze onderscheiding tusschen de gevolgen van 
vroegere of latere vestiging van een geneeskundige 

in de geheel identieke gevallen dat geen apotheker 
ter plaatse gevestigd is, al dadelijk geen aan

nemelijke gronden denkbaar zijn; dat zoodanige 
onderscheiding niet in de bedoeling des wetgevers 
heeft gelegen; dat blijkens de Memorie van Toe
lichting de wet uitgaat van het "beginsel dat de 

uitoefening der artsenijbereidkunst van de genees
kunst behoort gescheiden te zijn; dat er op dat 
beginsel uitzonderingen noodig kunnen zijn en de 
noodzakelijkheid daarvan moet afhangen of zonder 
haar eene behoorlijke uitoefening der geneesk,mst, 
die men in de eerste plaats moet verzekeren, 
mogelijk zij"; . . .. ,, dat met handhaving van de 

rechten der thans" (dat is bij de invoering der 
wet) "gev·estigde geneeskundigen de bevoegdheid 
tot het leveren van geneesmiddelen , voor genees

kuncligen die zich later zullen vestigen, veilig kan 
beperkt worden tot die plaatsen waar geen apotheker 
,gevestigd is"; dat wijders in de Memorie van 
Beantwoording voorkomen de navolgende zinsneden: 

• Waar geen apotheker is , wordt door het alge
meen belang afwijking van het beginsel" (van 

seheiding der geneeskunde en artsenijbereidkunde) 
"gevorderd. Hoe anders voor geneeskundige hulp 

. gezorgd?"; dat uit een en ander blijkt van de 
bedoeling des wetgevers om , zoowel in het alge
meen belang uls in dat der geneeskundigen, wan• 
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neer in eene plaats geen apotheker gevestigd is, 
aan den geneeskundige die er aanwezig is de 
bevoegdheid toe te kennen om geneesmiddelen af 
te leveren; 

0. dat wijders uit het bezigen van de uitdruk
king : "geneeskundigen die ' zich vestigen", in art. 9 

niet volgt dat de wetgever van de meergenoemde 

bevoegdheid heeft willen uitsluiten den geneeskun

dige die reeds gevestigd is in eene plaats, wanoeer 
de apotheker ontbreekt; dat immers uit de memorie 
van toelichting en uit de redevoeringen van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken en van den 

heer VAN NISPEN VAN SEVENAER blijkt, dataan 
zoodanige onderscheiding niet is gedacht, maar 
dat het woord •vestigen" - en niet de uitdruk

kin!( "gevestigd zijn" - gebruikt is om aan te 
duiden dat bedoeld werden de geneeskundigen die 

zich na de invoering der wet zouden komen of 

blijven vestigen, in tegenstelling met die welke 

reeds v6ór die invoering gevestigd waren; 

0. eindelijk, dat in het wetsontwerp betreffende 

de uitoefening der geneeskunst, op 22 Oct. 1863 
bij de Tweede Kamer der Staten -Generaal inge

diend, in art. 9 voorkwamen de woorden: •Zij 

(de geneeskundigen) mogen geen geneesmiildelen 
afleveren dan in plaatsen, in welke op het tijdstip 
ht,m,ner vestiging aldaar geen apotheker gevestigd 
is", doch dat iu het gewijzigd ontwerp, dat de 

tegenwoordige wet van l Juni 1865 (Staatsblad 
n°. 60) is geworden, de woorden "OP het tijdstip 
hunner vestiging aldaar" zij n weggelaten; 

0. dat mitsdien de recht bank door op grond 
eener onderscheiding, die geheel in strijd is met 
de bedoeling der wet en die door haren letter 

niet genoegzaam wordt gerechtvaardigd, te be
slissen, dat de req. niet had de bevoegdheid om 
geneesmiddelen af te leveren, zooals hem dat bij 

de dagvaarding was ten laste gelegd, en hem 

deswege tot straf te veroordeelen, art. 9 der aan

gehaalde wet heeft geschonden; dat mitsdien het 

eerste middel van cassatie is gegrond ; 
0. dat de ten laste gelegde en bewezen ver

klaarde feiten niet bij eenige wet of wettige ver

ordening strafbaar zijn gesteld; dat uerhal ve het 
aangevallen voonis der rechtbank behoort te wor
den vernietigd en het vonnis van de kantonrechter, 

waarbij de req. is ontslagen van alle r ec htsver
volging, de kosten te dragen door den Staat, be
hoort te worden bevestigd ; 

0. dat het door deze beslissing overbodig wordt 
te treden in een onderzoek omtrent het a• middel 
van cassatie, welk middel, indien het gegrond 

werd bevonden , evenzeer tot het ontslag van 

rechtsvervolging van den req. zou kunnen leiden; 
'· Vernieti!(t het vonnis door de arrondissements

rechtbank te 's Hertogenbosch op 22 April 1890 

in deze zaak gewezen , en 

Rechtdoende ten prici pale krachtens artikel 1 05 
R. 0.; 

Gezien de artt. 216, 256 en 370 Strafvord.; 

Bevestigt het vonnis door den kantonrechter 
te Oss op 17 December 1889 gewezen; 

Bepaalt dat de kosten, zoo in booger beroep 

als in cassatie gevallen, zullen worden gedragen 

door den Staat. 

3 November 1890. A1rnEST van den H en Raad 

der Nederlanden, houdende besliss g dat 
ingevol!(e ari. 449 Strafrecht, strafbaar is 

de bedienaar van den godsdienst, die eenige 

tot de voltrekking van een huwelijk betrek

kelijke godsdienstige plechtigheid verricht, 

op vertoon alleen van een stn k voorzien van 
een gemeentewapen en inhoudende de niet 

onderteekende verklaring dat partijen in het 
huwelijksregister dier !(emeente zijn inge

schreven . 
De Hooge Raad enz . , 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
req. voorgesteld bij memorie, luidende: 

Schending van art. 449 Strafrecht door niet

toepassing, in verband met art. 216 Strafvord.; 

Overwegende dat feitelijk vaststaat, dat de 
gereq. door den rechter in het 2• kanton van het 

arrondissement Amsterdam tot straf is verwezen 
ter zake vau het, op tijd en plaats bij de. dag
vaarding vermeld, als bedienaar van den gods

dienst verrichten van eene tot de vol1rekking van 
een huwelijk betrekkelijke godsdienstige plechtig

heid, vóór dat partijen hem hadden doen blijken 

dat haar huwelijk ten overstaan van den ambte

naar van den burgerlijken stand was voltrokken, 

dorh in hooger beroep op grond dat het feit, zoo
als het hem gereq. is ten laste gelegd, is onstraf
baar, van alle rechtsvervolging is ontslagen; 

dat de rechter in hooger beroep bij het be
klaagde vonnis heeft aangenomen , vooreerst dat 

de gereq. de kerkelijke inzegening van een alvo
rens voor den ambtenaar van den burgerlijken 
stand te Amsterdam voltrokken huwelijk heeft 
verricht, voorts dat hem vóór die inzegening 
slechts was vertoond een zoogenaamd trouwbewijs, 
en dit trouwbewijs was een stok voorzien van bet 

wapen der gemeente Amsterdam, en o. a . inhou-
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dende de woorden: ,in het huwelijksregister der 

stad Amsterdam zijn . op 11 December 1889 inge; 

scheven F . 0. en W. C. B."; dat volgens de 

getuigenverklaringen van een ambtenaar, werkzaam 

un den burgerlijken stand te Amsterdam, aldaar 

ten stadhuize zulk een bewijs niet anders wordt 

.afgegeven dan na de voltrekking des huwelijks 

·door den ambtenaar van den burgerlijken stand, 

en dan, ook zelfs ongeteekend, moet en kan dienen 

,om aan de bunrtsecretarissen te doen blijken, 

-dat de daarin genoemde personen ia het huwelijks

ll'egister der gemeente Amsterdam zijn ingeschreven; 

0 . voorts, dat de Rechtbank het door haar 

11itgesprokeo ontslag van rechtsvervolging in hoofd 

:zaak hie op heeft gegrond, dat, ofschoon blijkens 

de beraadslagingen de woorden van art. 449 
.Strafrecht ,hem hebben doen blijken", in het 

strafwetboek zijn opgenomen ten einde dit artikel 

iu overeenstemming te brengen met art . 136 

B. W. en daarom behoort te worden aan!!'enomen, 

dat deze woorden in beide artikelen dezelfde be

tcekenis hebben, hieruit niet voorvloeit, dat dit 

•noen blijken" alleen kan geschieden door de 

bewijsmiddelen in art. 155 B . W. vermeld; 

dat toch "doen blijken" eene veel minder 

sterke beteekenis heeft dan de door den wetgever 

niet !(Jbezigde uitdrukkingen bewijzen of bewijs 

leveren , zoodat volgens art 136 B. W. het aan 

den bedienaar van den godsdienst vrijstaat , zich 

ook door andere middelen te doen blijken van 
de voltrekking des huwelijks, mits deze middelen 

op zich zelf daartoe voldoende zijn; 
<lat de rechtbank overgaaude tot onderzoek of 

bovengemeld trouwbewijs aan dit laatste vereischte 

voldeed, heeft beslist dat dit stuk niet kan ge

acht worden te zijn een onvoldoend middel om 

aan den bedienaar van den godsdienst te doen 

blijken, dat een huwelijk voor den ambtenaar 

van den burgerlijken stand is voltrokken ; 

0. ten aanzien van het tegen deze beslissing 

gerichte middel van cassatie, dat de rechtbank 

met juistheid heeft overwogen dat de woorden 
,hem hebben doen blijken" in de artt. 136 B. W. 
en 44\l Strafrecht ééne en dezelfde beteekenis 

hebben; 
dat - zelfs al kon worden aangenomen, dat de 

partijen zouden kunnen volstaan met een ander 

blijk van voorafgegane burgerlijke huwelijksvol-

trekking te leveren dan eeu wettig afschrift of 

uittreksel van de akte , die behoudens de aldaar 

aangeduide uitzonderingen bij art. 155 B. W. tot 

het eenige geldige bewijs van een huwelijk ver• 

klaard wordt - het door de partijen bijgebrachte 

blijk in ieder geval niet bloot de strekking moet 

hebben, om voor den bedienaar van den gods

dienst min of meer waarschijnlijk te maken, dat 

baar huwelijk burgerlijk voltrokken is, maar om 

daarvan, volgens de gewone voor het oordeel van 

den Neder!. rechter geldende regels van bewijs

kracht, te geven de zekerheid ; 

dat alzoo het aan den gereq . overgelegde stuk 

als zelfs niet dragende eeuige onderteekening 

zooals wordt gevorderd voor elk geschrift om dit 

alleen en op zich zelf te erkennen als bewijsstuk, 

nimmer kan gelden of dienen voor een blijk van 

de voorafgegane burgerlijke voltrekking van het 

huwelijk tusschen de daarin genoemde personen, 

waaruit volgt, dat de gereq. op vertoon alleen 

duarvan tot de kerkelijke inzegening van hun 

huwelijk overgaande, eene tot hun huwelijk be

trekkelijk kerkelijke plechtigheid heeft verricht, 

al vorens zij hem van de voltrekking van den 

ambtenaar van den burgel'lijken stand hadden 

doen blijken; 

0 . dat de rechtbank door niettemin den gereq. 

te dier zake van alle rechtsvervolgin!( te ontslaan, 

art . 449 Strafrecht heeft geschonden en het 

middel van cassatie dus is gegrond; 

0. dat de kantonrechter met juistheid heeft 

p;eoordeeld, dat de ten laste van den gereq. be

wezen feiten opleveren de overtreding van art. 449 
Strafrecht; 

Vernietigt het vonnis, den 11 Ju ni 1889 door 

de arrond.-rechtbank te Amsterdam in deze 

zaak gewezen; 

En ten principale rechtdoende krachtens art. 
105 R. 0.: 

Gezien de artt. 2!19, 247, 214, 215 en 370 
Strafvord.; 

Bevestigt het vonnis den 17 Febr. 1890 door 
den rechter in het 2• kanton van het arron
dissement Amsterdam in deze zaak gewezen; 

Veroordeelt den gereq. in de kosten van het 

hooger beroep, alsmede in die van cassatie, de 

kosten in hooger beroep uitvoerbaar desnoods zelfs 
bij lijfsdwang gedurende ten hoogste 1 dag. 



CHRONOLOGISCHE INHOUD VOOR 1890. 

De jaargang 1890 is geheel chronologisch, behalve het besluit en de arresten 
-van 15 en 17 Mei, 27 October en ~ November, voorkomende op bladz. 297-302. 

ALPHABETISCHE INHOUDS-OPGAV E VOOR 1890. 

:Begrootingen. Wetten tot vaststelling van 

de volgende hoofdstukken der Staatsbsgrooting 

voor 1890: 
Il. S. ll. 31 Jan. 

III. 12. 31 Jan. 
IV. 14. 1 Febr. 

V. 15. l Febr. 

VI. 16. l Febr. 

VUB. 17. 1 Febr. 

VIII. 20. 2 Febr. 

IX. 22. 2 Febr. 

X. 84. 11 Mei. 

XI. 18. 2 Febr. 

Als voren voor 1891: 
I. s 189. :n Dec. 
VII Á. 190. 31 Dec . 

- Wetten tot verhooging of wijziging van de 

volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 

voor 1889: 
IV. S. 43. 14 April. 

v. 198. 31 Dec. 

VI. 112. 18 Juli. 

VIII. ll9. 20 Juli. 

199. 31 Dec. 

IX. 6. 30 Jan. 

- Als voren voor 1890: 
lil. S. 226. 31 Dec. 
IV. 103. 30 Juni. 

197. 31 Dec. 

v. 203. 31 Dec. 

VII Ä. 167. 12 Nov. 
192. 31 Dec. 

VUB. 193. 31 Dec. 

VIII. 224. 31 Dec. 
225. :n Dec. 

IX. 122. 20 Juli. 
165. 12 Nov. 

- Wetten tot : 
Wijziging en aanvulling van de wet, hou

dende aanwijzing van de middelen ter 
goedmaking van de uitgave n begrepen in 
de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1890. 

S. 168. 12 Nov. 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

van de uitgaven, be!(repen in de Staats
begrooting_ voor het dienstjaar 1891. S. 196. 

31 Dec. 
Beschikbaarstelling van gelden wegens door 

het Departement van Oorlog gedane ver
strekkingen, voor den dienst van J 890 . 

S. ll8. 19 Juli. 
Als voren van gelden wegens door het Departe

ment van Marine gedane verstrekkingen, 
voor den dienst van 1890. S. l 13. 

18 Juli. 
Wijziging en aanvulling der begrooting van 

uitgaven voor den aanleg van Staatsspoor
wegen, dienst 1889. S. 5 19 Jan. 

Vaststelling der begrootiog van uitgaven voor 
den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 
1890. S. 21. 2 Febr. 

Verbooging der begrooting van uitgaven voor 

den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 
1890. S. 121. 20 Juli. 

166. 12 Nov. 
Regeling der ontvangsten en uitgaven voor 

het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambte
naren over het jaar 18\JO. S. 3. 19 Jan. 

Aanvulling van de wet van 19 Januari 1890, 
S. 3, tot regeling der ontvangsten en uit
gaven van het Pensioenfonds voor burger
lijke ambtenaren over het jaar 1890. 

S. 227. 31 Dec. 
Vaststelling van de begrooting der uitgaven 
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van de Algemeene Land drukkerij , voor 

het dienstjaar 1890. S. 2. 19 Jan. 
Wijziging der begrooting van het Fonds, voort

spruitende uit de koopprijzen van domeinen 

voor het dienstjaar 1889. S. 191. 31 Dec. 
Vaststelling der begrooting van het Fonds, 

voortspruitende uit de koopprijzen van 

domeinen voor het dienstjaar 1890. S. 4. 
19 Jan. 

Wijziging der begrooting van het Fonds, voort

spruitende uit de koopprijzen van domeinen 
voor bet dienstjaar 1890. S. 111. 18 Juli. 

Vaststelling der begrooting van uitgaven ten 

behoeve van de voltooiing van het vesting
stelsel, dienst 1890. S. 19. 2 Febr. 

Verhooiting van Je begrooting van uitgaven 
ten behoeve van de voltooiing van het ves

tingstelsel, uienst 1890. S. 223. 31 Dec. 

Aanwijzing der middelen en inkomsten ter 
goedmaking van de uitgaven, begrepen in 

de begrooting van N ederlandsch -Indië voor 

het dienstjaar 1891 (Hoofdstuk I. Middelen 

en inkomsten in Nederland). S. 221. 31 Dec. 

Als voren (Hoofdstuk II. Middelen en inkom
sten in Nederlandsch-Indië). S 222. 31 Dec. 

Vaststelling der begrootiug van. Nederlandsch

lndië voor het dienstjaar 1891 (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland). S. 219. 

31 Dec. 
Als voren (Hoofdstuk IL Uitgaven in euer-

landsch-Indië). S. 220. 31 Dec. 
Af- en overschrijving van het IIde op het 

Iste hoofdstuk der begrooting van Neder• 
landsch-Indië voor het dienstjaar 1889, 
vastgestelu bij de wetten van 111 Dec. 1888 
(Staatsblad n°. 236 en 237). S. 162. 4 Nov. 

Wijziginp; der begrooting van 1ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1889 (Hoofd

stuk I. Uitgaven in Nederland). S. 301. 
31 Dec. 

Als voren (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder-
landsch-Indië). S. 202. 31 Dec 

Toestaan van kredieten ten laste der begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor 1890 , 
ter voldoening van tot afgesloten dienstjaren 
onverevende vorderin!Zen. S. 102. 30 Juni. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
ontvangsten en uitgaven, voor Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1870. S. 123. 

20 Juli. 
Als voren voor Suriname over het dienst-

jaar 1883. S. 7. 20 Jan. 

Als voren voor Suriname over het dienst-
jaar 1884. S. 8. 20 Jan. 

Wijziging van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1890. S. 200. 31 Dec. 

Definitie,·e rnststelling van de koloniale huis
houdelijke begrooting van Suriname voor 

het dienstjaar 1890. S. 23 . 2 l''ebr. 

Belastingen. Besluit tot wijziging van de 

regeling der bezoldiging en de bevordering van 

controleurs der directe belastingen, invoerrechten 

en accijnzen, enz. (bladz. 297.) lö Mei. 
Belastingen. (Plaatselijke) Arrest van 

den Hoogen Raad der N ederl., houdende be
slissing dat de rechterlijke macht niet bevoegd 

is kennis te nemen van het verzet tegen een 
dwangbevel ter invordering van plaatselijke be
lasting, gegrond op beweerde onwettigheid van 
den aanslag. 9 Mei. 

- Missive van Ged. Staten van de prov. Over

ijssel, aan burgemeesters en wethouders der 

gemeenten in die proriucie, betreffende toe

passing van art. 245 der gemeentewet. 17 Mei. 
- Arrest van het gerechtshof te Amsterdam, 

houdende beslissing dat de burgerlijke rechter 
ratione materiae, on bevoegd is kennis te nemen 
van een tegen een dwangbevel gericht verzet, 

dat gegrond is op de bewering van onver
schuldigdheid der gevorderde inkomstenbelasting 

wegens het gehad hebben iu de gemeente noch 
van hoofdverblijf noch van verblijf gedurende 

3 maanden. 7 Nov. 
- Arrest van den Hoogen Raad der N ederl., 

houdende beslissing dat nrt. 15 der wet van 

22 Mei l 845 (Staatsblad n°. 22) belet, door 
middel van verzet bij den rechter op te komen 

alléén te!Zen de wettigheid van den aanslag; 
dat dit artikel niet verbiedt mede aan des 

rechters kennisneming te onderwerpen eene 

vordering tot ternggaaf van O!lverschuldigd be
taalde belasting, ingesteld op gronu dat de 

eischer, hetz~ dan al of niet terecht aange
slagen, volgens art. 245 der gemeentewet on 
gehouden was in de belasting iets bij te dragen 
enz. 19 Dec. 

Belastingen. (Provinciale) Wetten hou
dende bekrachtiging vau prov. hellingen in : 

Groningen. S. 36-38. 13 April. 
212. 31 Dec. 

215. 216. 31 Dec. 
Friesland. 39. 13 April. 

210. 31 Dec. 
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Overijssel. s. 40. 13 April. 

211. 31 Dec. 

Noordbrabant. 98-100. ao Juni. 
204. 31 Dec. 

Gelderland. 105. 31 Dec. 

Znidholland. 206. 31 Dec. 

217. 218. 111 Dec 

N oordholland. 207. 31 Dec. 

Zeeland. 20S. :Il Dec. 

Utrecht. 209. 31 Dec. 
Drenthe. 213. 31 Dec. 
Limburg. 214. 31 Dec. 

Boterhandel. Missive van den Minister van 
Justitie , aan de procureurs-generaal, fungeerende 
directeuren van rijkspolitie, waarbij wordt mede

gedeeld eene instructie voor de ambtenaren vau 

politie in zake de uitvoering van de wet van 
23 Juni 1889 , S. 82, houdende bepalingen 

tot voorkoming van bedrog in den boterhandel. 

la Maart. 

Bevolkingsregisters. Besluit tot nadere 
wijziging van het besluit van 27 Juli 1887, 
S. 142, tot regeling der inschrijving in registers 
van personen, samenwonend in gebouwen, ge
stichten of schepen , staande onder bestuur of 
toezicht van Rijkswege. S. 24. 14 Febr. 

Burgerlijke Stand. Arrest van den Hoogen 
Raad der Neder!. , houdende beslissing dat in
gevolge art 449 Strafrecht, strafbaar is de 

bedienaar van den godsdienst, die eenige tot 

de voltrekking van een huwelijk betrekkelijke 

godsdienstige plechtigheid verricht, op vertoon 
alleen van een stuk voorzien van een gemeente
wapen en inhoudende de niet onderteekende 
verklaring dat partijen iu het huwelijksr~gister 

der gemeente zijn ingeschreven. (bladz. 301.) 
3 Nov. 

Consulaten. Wet tot herziei,ing der 
wet van 18 Apri l 1874, S. 65, tot r ege
ling der co n s u I a at rechten. S. 42. 

14 April. 
- Besluit strekkende ter vervanging der bestaande 

besluiten, nitgevaardigd krachtens art. 1 der 
wet van 25 Juli 1871, S. 91, ,, houdende regeling 
van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren 

tot het opmaken van burgerlijke akten, en van 
de consulaire regtsmagt." . S. 77. 4 Mei. 

Domeinen van den Staat. Wetten houdende 
goedkeuring van: 

eene met de gemeente Amsterdam gesloten 
overeenkomst betreffende rniling van gronden 
aldaar. S. 13. l Febr. 

eene met de prov. Overijssel gesloten overeen

komst betrekkelijk overdracht aan die pro
vincie van de draaibrug over de Nieuwe 

Vaart, in den provincialen grintweg langs de 
Dedemsvaart, onder Avereest, en eenigen 

grond en water. S. 41. 14 April. 

eene met de gemeente Rotterdam gesloten over
eenkomst, betreffende rniling van water en 

grond. S. 44. 14 April. 

eene met de gemeente Zwolle gesloten overeen

komst, betreffende ruiling van gronden en 
wateren. S. 45. 15 .April. 

eene met de gemeente 's Hertogenbosch ge
sloten overeenkomst, betreffende eene ruiling 

van gronden enz., ten behoeve van de uit
voering der werken \'Oor de uitbreiding van 

het station 's Hertogenbosch. S. 46. 15 April. 
eene met de Bouwmaatschap "zuid- Holland" , 

gevestigd te Maassluis, gesloten overeenkomst 

betreffende ruiling van grond aldaar. S. 82. 

10 Mei. 
eeue dading, gesloten met de besturen van 

het gymnasinm te Emmerik en van drie 

stichtingen aldaar, betreffende geschillen over 

de teruggave of vergoeding van onder het 
voormalige Fransche bestuur hier te lande 
aan het domein getrokken goederen. S. ll0. 

18 Juli. 
eene overeenkomst, waarbij aan de gemeente 

Zwijndrecht drie stukken grond verkocht en 

twee andere stukken grond aldaar in erfpacht 

uitgegeven zijn . S. ll4. 19 Juli. 
eene overeenkomst betreffende den onderhandschen 

verkoop van duinen en duingronden op Wal

cheren onder Vronwepolder aan de gemeente 
Middelburg. S. 11 5. 19 Juli. 

eene overeenkomst betreffende Jen onderhandschen 

afstand, bij wijze van ruiling , van het ge
deeltelijk verlande Zniddiepje en van bestaande 
en toekomstil!"e verlandingen in de Oude Maas 
onder 's Gravendeel en Pnttershoek. S. ll6 . 

19 Juli. 
Eed. Missive van den Minister van Justitie 

aan de procureurs-f!eneraal bij de gerechtshoven 
als zoodanig en als fungeerende directeuren van 

politie, betreffende de wijze van eedsaflegging 
van ambtenaren en beambten. 12 Dec. 

Enquête. We.t houdende voorbereidende maat
regelen tot het verkrijgen van noodige kennis 
van feiten en toestanden ter beoordeeling in 
hoeverre aanvulling van de sociale wetgeving 
vereischt wordt. S. 1. 19 Jan. 
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Fabrieken enz. Besluit houdencle beschik
king op het beroep, ingesteld tegen een besluit 
van burgemeester en wethouders van Win

schoten, tot wijzi)ling der voorwaarden, waar

onder door hen vergunning is verleend tot het 

oprichten van eene bewaarplaats van lompen 
en beenderen. 4 Mrt. 

- Besluit houdende beschikking op het beroep , 
ingesteld door H. A. VAN BAARF.N tegen een 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Schoonhoven, waar1ij hem vergunning is ge
weigerd tot het oprichten van eene bergplaats 

van buskruit. 23 Juli . 
Gemeentebestuur. Arrest van deu Hoogen 

Raad der Ned. , houdende beslissing dat eene 

gemeente hem , wien door den !(emeenteont
vanger de invordering van prirnatrechtelijke 

inschulden dier gemeente is opgedragen, kan 
aanspreken tot betaling van de uit dien hoofde 
ontvangen gelden. 28 Febr. 

- Besluit houdende beschikking op het beroep, 
ingesteld door den Raad der gemeente Zwolle 
tegen een besluit van Ged. Staten van Overijssel, 

betreffende bestemming van kooppenoingen van 
grond voor !!:ewone uitgaven. 14 Mrt. 

- Besluit houdende beschikking op het beroep, 
ingesteld door den raad der gemeente Stad

Almelo tegen een besluit van Ged. Staten van 

Overijssel, waarbij !!:Oedkeuring is onthouden 
aan de begrooting van inkomsten en uitgaven 
dier gemeente , voor het dienstjaar 1890 , met 
betrekking tot het leenen voor onderhoud aan 

straten. 21 April. 
- Besluit houdende handhaving van een besluit 

van Ged. Staten van Zuid- Holland, waarbij 

goedkeuring is onthouden aan een besluit van 
den raad der gemeente 's Gravenhage tot onder
handsche aan besteding van eenige werken. 

2 Juli. 
Gemeenteverordeningen. Arrest van den 

Hoogen Raad der Nederlanden, houdende be- . 
slissing dat de verordeningen bedoeld bij art. 135 
der gemeentewet moeten behelzen welke ver
plichtingen den eigenaren door den gemeente
raad, als in deze de eenig bevoegde macht, 
worden opgelegd en de bepalin!( daarvan in de 
verordening niet afh ankelijk mag worden ge
stelrl van het oordeel en goedvinden van eene 
andere macht. 1 7 Maart. 

- Besluit tot vernietiging van de door den raad 

der gemeente Velp op 2 Dec. 1889 vastge
stelde verordening op het rijden met rijwielen 

of zoogenaamde vélocipèdes op de openbare 
wegen en voetpaden in die gemeente. S. 75. 

22 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Neder• 

landen, hoodende beslissing dat de gemeente

wetgever bevoegd is, in het algemeen het laten 
liggen van eeu woonschip in de wateren in de 

!!:emeente te verbieden, en dos ook dat verbod 
\uit te strekken tot die wateren die particulier 
eigendom zijn. (bladz. 298.) 27 Mei. 

Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 
houdende beslissing dat de gemeentewetgever 
bevoegd is bepalingen te maken omtrent het 
gebruik van een voor den openbaren dienst 

bestemden paardenspoorweg. 2 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 

houdende beslissing dat, als in strijd met art. 2 
der patentwet in verbanJ met tabel VIT dier 
r,vet, zooals die tabel is gewijzigd bij de wet 

van 10 Jnni 1832, S. ao, door den rechter 
buiten toepassing moet worden gelaten de niet 

door den Koning goedgekeurde verordening van 
plaatselijke politie, houdend verbod om waren 

van welken aard ook langs de huizen op of 

aan den open baren weg te venten of te koop 
aan te bieden zonder vergunning van burge

meester en wethouders , voor zoo verre dit ver

bod ook geldt tea opzichte van hen die een 

patent hebben verkregen als gewoon kramer. 
30 Juni. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Nieuwer-Amstel van 9 Mei 

1890, tot wijziging der algemeene politiever
ordening dier gemeente. S. 151. 4 Sept. 

Verlenging van den termijn van schorsing 
van bovengemeld besluit. S. 171. 17 Nov. 

Besluit betreffende het geschil omtrent de 

tusschen de gemeentebesturen van Werkhoven, 
Odijk en Bnnnik bestaande gemeenschappelijke 
regeling van het brandwezen. S. 185. 19 Dec. 

Geneeskundig Staatstoezicht. Arrest van 
den Hoogen Raad der Ned., houdende beslis
sing .dat art. 9 alin. 2 der wet van l Juni 1865 

. (S . 1)0 • 60), ook van toepassing is wanneer, 
nadat op eenige plaats een geneeskundige zich 
heeft gevestigd, de eenigc aldaar gevestigde 
apotheek ophoudt aldaar gevestigd te zijn . 

. (bladz. 299.) 27 Oct. 

Grondbelasting. Besluit betreffende het toe
kennen van toelagen aan leden der commissiën 
voor de herziening der belastbare opbrengst van 
de ongebouwde eigendommen. S. 14,0. 23 Juli. 
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Wet betreffende de heffing der 

grondbelasting voor 1891. S. 194. 

31 Dec. 
Hondsdolheid. Missive van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen des Koniugs der aan Duitschland gren
zende provincien , houdende mededeeling eener 

overeenkomst betreffende maatregelen in zake 
hondsdol heid. 24 J nli. 

Indië. (Nederlandsch) Wet houdendema~h
tiging op den Gouverneur-Generaal van Neder 

landsch-lndie om ten behoeve van het ver
voer van suikerriet, tijdelijk de kustvaart binnen 
Nederlandsch-lndië te vergunnen aan schepen, 
varende onder vreemde vlag. S. 9 . 20 Jan. 

- Wet tot kwbtschelding aan de erven J . M. 

G01iSA.LVEs van eene den lande · aankomende 
vordering. S. 124 21 Juli. 

- Wet tot goedkeuring der overeenkomst met 
deu heer llAVID CROLL, betreffende de op
richting van eene reparatiewerf met dokgelegen
heid te Tandjoug Priok (haven van Batavia). 

S. 169. 12 Nov. 
- Besluit tot wijziging vau art. 2 van het 

besluit van 21 November 1888, S. 162, be

treffende regeling van de vervolging van en het 
verhaal op ambtenaren bij de wees- en boedel

kamers in N et!erlandsch-Indië. S. J 86. 19 L>ec. 

Industrieele eigendom. Beslnit betreffende 
de inrichting van een bijzooderen dienst van 
den industrieelen eigendom en van eene cen
trale bewaarplaats, bedoeld in art. 12 der 

internationale overeenkomst tot bescherming 

van den industrieelen eigendom van 20 Maart 
1883. S. 94. 2 Juni. 

Inkwartieringen. W et tot nadere wij
z 1 g 1 n g der wet van 14 Sept. 1866, 

S. 138, h oud ende bepalingen betrek
k e I ijk de inkwartieringen en het 

onderhoud van het krijgsvolk, enz. 

S. 83. 10 Mei. 

Kanalen enz. Besluit tot bekrachtiging van 
overeenkomsten met de gemeente Amsterdam 

nopens de afschaffing der kanaal- en haven
gelden op het Noordzeekanaal en de overdracht 
van het Entrep6tdok te A msterclam, en met 
de gemeenten Zaandam en Westzaan nopens 
de afschaffing der evengenoemde kanaal- en 
havengelden . S 96. 28 Juni. 

Kanselarij-leges. Wet tot nadere rege
ling van de heffing en be ste mming 
der Kanselarij -leges. S. 80. 9 Mei. 

- Besluit tot regeliug van de wijze van in

vordering en verantwoording der Kanselarijleges 

en van het toezicht daarop S. 176. 22 Nov. 

Kerkelijke zaken. Besluit houdende be
schikking op het tegen een besluit van Gede
puteerde Staten van Over\issel ingesteld beroep 
in zake handhaving van een besluit van het 
gemeentebestuur van Raalte, betreffende wei
gering van vergunning tot oprichting van een 

kerkgebouw, op grond dat door het klokgelui 
in den toren der te bouwen kerk, de gods
dienstoefeningen in eene andere kerk stoornis 

zouden k,urnen ondervinden. 16 Dec. 

Kiesrecht. We t tot aanwijzing van d e 
hooge en gewichti11=e opeubarP. be
t r e k k i n g en, b e do e 1 d i n art. 90 v an de 

Grondwet. S. 148. 12 Aug. 

Kinderarbeid enz. Besluit tot regeling van 
den werkkring en de bevoegdheden van de bij 

art. 12 der wet van 5 Mei 1889, S. 48, be

doelde inspecteurs. S. 27. 21 Febr. 
- Missive van den Minister van Justitie aan 

de procureurs-generaal, fungeerende directeuren 
van politie, houdende voorschriften tot bevor 
dering der richtige naleving van de wet• van 

5 Mei 1889 (Staatsblad n•. 48). 4 Mrt. 
- Besluit houdende aanvulling van het beslnit 

van 9 December 1889, S. 176, tot vast

stelling van eenen algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld bij de artikelen 5 , 7 en 

11 der wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad n°. 48). 

S. 158. 30 Oct. 
Kortingen. Arrest van den Hoogen Raad der 

Ned., houdende beslissing dat ingevolge art. 2 
R. 0 . , de rechterlijke macht bevoegd is tot 
kennisneming van geschillen over schuld vor

dering, ouverschillig of de vordering al dan 
niet gegrond is op eenigen civielen rechtsband 

tusschen partijen, dat de griffier der Prov. Staten 

tegenover den Staat aansprakelijk is voor de 
betaling van de zegelrechten van het door hem 

in zijne betrekking, ingevolge art . 49 4• . der 
wet van 22 Primaire An VII, gehundeu reper
toire en dat de wet van 24 Jan. 1815, S. 15, toe

passl!!ijkheid mist, waar het geldt vorderingen 
van den Staat zelf tegen de tot traktement 
gerechtigden 20 Juni. 

Krankzinnigen. Besluit tot bepalinl! van 
het maximum der verpleegden en het minimum 
van geneeskundigen in het krankzinnigengesticht 
te Fraueker. S. 25. 14 Febr. 

- Besluit houdende wijziging van het besluit 
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vun 5 Augustus 1888, S. 114, tot bepaling 

van het maximum der verpleegden en het 

minimum der geneeskundigen in het krank
zinnigengesticht • Voorbnrg" te Vught. S 146. 

29 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

28 Aug. 1888, S. 144, tot bepaling van het 
maximum der rerpleegden en het minimum 
der geneeskundigen in het provinciaal krank
zinnigeugesticht • Meerenberg" te Bloemendaal. 

S. 150. 26 Aug. 
- Besluit houdende wijziging van het besluit 

van 9 Oct. 1885 , S. 184, tot bepaling van 
het maximum der verpleegden en het minimnm 

van geneeakundigen voor het krankzinnigen
gesticht te Rosmalen. S. 159. 4 Nov. 

- Besluit tot bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum van geneeskun

digen in het krankzinnigengesticht • het St. 
J oris-Gasthuis" te Delft. S. 160. 4 Nov. 

- Besluit tot bepaling van het maximum der 

verpleegden en hel minimum van genees
kundigen ia het krankzinnigengesticht te Dord

recht. S . 178. 11 Dec. 

Landbouw , enz. Bekendmaking van den 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, betreffende overlegging van verklaring, 
bij zeodingen van planten, heesters enz . in 
verband met de internationale overeenkomst 

tot wering van de druifluis. 2 Jan. 
- Wet tot intrekking van art 2 der wet van 

6 Dec. 1883, S. 181, betreffende de uitvoering 
der op 3 November 1881 te Bern gesloten 
overeenkomst tot wering der drijfluis (Ph)l
loxera), zooals die wet is gewijzigd, laatstelijk 

bij de wet van 30 December 1887 (Staatsblad 
n°. 258). S. 48. 15 April. 

Leeningen. Arrest van het gerechtshof te 
Amsterdam, houdende beslissing dat de maat
schappij die eene obligatieleening sluit aflosbaar 
op zekeren datum, vóór dien datum niet ma!! 
aflossen, tenzij zij zich bij het aangaan der 
leeniug daartoe het recht heeft voorbehouden. 

6 Juni. 
Loodsw ezen. Besluit tot wijziging van 

reglementen op den loodsdienst. S. :l2. 21 Mrt. 
Marechaussée. Missive van de Ministers 

van Oorlog en Justitie aan den Commiss. des 
Konings in Gelderland, betreffende aanvraag 
van marechaussée enz. 24/29 April. 

Maten en gewichten. Besluit van den 
Minister vnn Waterstaat, Handel en Nijver-

heid, betreffende vaststelling van het goed
keuringsmerk voor den ijk en herijk der 
maten en gewichten enz. voor 1891. 5 Nov. 

- Besluit betrekkelijk den herijk van de maten 
en gewichten in 1891. S. 174. 19 Nov. 

Militair onderwij s . Wet tot regeling 
van het Militair Onderwijs bij de 
L a n dm a c h t , v o o r z o o v er d a a r b ij de 
opleiding voor den officiersrang en 
de hoogere vorming van den officier 
zijn betrokken. S. 126. 21 Juli. 

Militaire zaken. Besluit tot toekenning 
eener jaarlijksche geldelijke tegemoetkoming 

aan oudstrijclers van de jaren 181:l-1815. 
S. 179. 12 Dec. 

Militie. (Nationale) Besluit betreffende de 
lichting der nationale militie van het jaar 1890. 

S. ao. 5 Maart. 
- Wet tot verlenging van clen diensttijd voor 

de ingelijfden bij de militie te land der lich

tingen van 1884 en 1885 en voor de inge
lijfden bij de zeemilitie der lichting van 1886. 

S. 117. 19 Juli. 
Muntw ezen. Wet tot verhooging van het 

maximum-bedrag der in Nederlandsch-Indië uit 

te geven zilveren pasmunt. S. 125. 21 Juli. 
Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 

van: 

.Ansoul. C. A. 19 April. S. 66. 
59. Bédier de Prairie. E. P. 18 April. 

88. Bensinger. L. 11 Mei. 

68. Berkemeijer. G. H . J. 19 April. 
Berk holst. E . A. 24 Juli. 145. 
Boetzkes. J. H. H. 136. 2d Juli . 

Bohmann. J. W. 69. 19 April. 

Büttner. G. C. J. E. A. 71. 19 April. 
Cooremans. E. L. G. 50. 16 April. 

Craayvauger. T. H. 67. 19 .April. 
Erdmann von Seydlitz-Kurzbach. H. F. W. B. 

S. 142. 24 Juli. 
Fleerkamp. M. 137. 23 Juli. 
Hackenitz. J. H . 52. 16 April. 
Hebinck. G. 62. 18 April. 
Heinemann. J. K. 54. 16 .April. 
Hellendoorn. J. H. 143. 24 Juli. 
Hiller. G. A. 144. 24 Juli . 
Holthaus. J. G. 131. 22 Juli. 
Hübbers. G. 70. 19 April. 
Hülsmann. Dr. J. H. H. 89. 12 Mei. 
Ilgen. G. H.L. F. o. 6:l. 18 April. 
Landsberg. L. 49. 15 April. 
Lubde. E. F. T. 61. 18 April. 
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Lütje. H. I•'. F. 
Müldner. L. G. H. 
Müller. J .. M. 
Pauwels. L. 
Philipp. W. 
Remme. H . H . 
Rammeloo. P . B. 
Reif. J. J . F. 
Röben. J. A.. 
Roes. H. J. 
Rosenthal. H. 
Schmierer. G. I. 
Schnelle. F. K. A. J. 
Schnitzler. G. G. 
Schöoe. F. 
Seibert. P . J. 
Smets P. J. 
Splinters. J. J . 
Tonnies. H . .A. . F . B. H. 
Vahle. A. W. H. 
Versteeg. W. F. 
Wahl. F . R. 
Witte. V. A. de 

s. 133. 
53. 
91. 

135. 
132. 

90. 
128. 

74 . 
129. 
141. 

72. 
60. 
51. 
73. 

1:39. 
65. 

138. 
86. 

1:30. 
ö7. 
87. 
56. 
58. 

22 Jnli. 
16 April. 
12 Mei. 
23 Juli. 
22 Juli. 
12 Mei. 
21 Juli. 
20 April. 
23 Juli. 
24 Juli. 
20 April. 
18 April. 
16 April 
20 April. 
23 Juli . 
19 April. 
23 Juli. 
11 Mei. 
22 Juli. 
18 April. 
11 Mei. 
18 April. 
18 April. 

Onderwijs. (Lager) Besluit van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, houdende vaststel
ling der modellen en opgaven ter uitvoering 
van art 1, 3 en 4 van het besluit van 23 De
cember 1889 (Staatsblad n°. 189). 3 Jan. 

- Bes! uit ter uitvoering van artikel 54bis der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 
1889 (Staatsblad n•. 175). S. 26. 19 Febr. 

- Besluit houdende voorschriften ter uitvoering 
van art. 12, 3de lid, sub 2°. der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staats
blad n°. 175). S. 34. 3 April. 

- Besluit houdende voorschriften ter uitvoering 
van art. 24 der wet tot regeling van het lager 
ooderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 
8 December 1889 \Staatsblad n° . l 75). S. 64. 

18 April. 
- Besluit tot vaststelling der regelen voor de 

Rij ksnormaallessen, bedoeld in art. 12 der wet 
tot regeliog van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staats
blad n•. 175). S 97. 2-9 Juni. 

- Besluit houdende handhaving van een besluit 
van Ged. Staten van .Drenthe, waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van den 
raad van Zweelo, tot opheffing van de open
bare lagere school te Meppen. 9 Juli. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, betreffende de opmaking door de ge
meentebesturen van de declaratiën wegens 25 pCt. 
vergoeding in de kosten van het stichten en 
verbouwen of het aankoopen van schoollokalen. 

9 Sept. 
- Besluit ter uitvoering van art. 45 der wet 

tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die vau 8 December 1889 (Staats
blad n°. 175 ). S. 164. 13 Sept. 

- Besluit van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, houdende vaststelling van modellen van 
de declaratiën enz , bedoeld in art. 7 van het 
besluit van 13 Sept. 1890 (S. n°. 154). 13 Oct. 

- Besluit tot intrekking van de besluiten van 
27 Maart 1885, S. 74, 2 April 1887, S. 47 
en 19 Maart 1888 , S. 5 l en tot regeling van 
den omvang van het examen, bedoeld in art. 63 
der wet van 17 Augustus 1878, S. 127, zoo
als die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
8 December 1889, S. 175, van de wijze van 
afneming en van hetgeen verder tot dit examen 
betrekking heeft. S. 180. 17 Der. 

- Besluit tot vaststelling van bepalingen voor 
het examen, bedoeld in art. 6 ö der wet van 
17 Augustus 1878, S. 127, zooals ilie laatste
lijk is gewijzigd bij de wet van 8 Dec. 1889, 
S. 175, ter verkrijging eenbr akte van be
kwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in 
het vak, vermeld onder p in artikel 2 der 
eerstgenoemde wet. S. 181. 17 Dec. 

- .Besluit tot vaststelling van een programma 
voor het examen, bedoeld in art. 65bis, der 
wet van 17 Augustus 1878, S. 127, zooals 
die is gewijiigd bij de wet van 8 Dec. 1889, 
S. 175, ter verkrijging eener akte van be
kwaamheid voor hnis- en schoolonderwijs in 
het vak, vermeld onder j in art. 2 der eerst
genoemde wet, tot regeling van de wijze van 
afneming en van hetgeen verder tot dit examen 
betrekking heeft. S. 182. l 7 llec. 

- Besluit tot intrekking van de besluiten van 
3 Februari 1881, S. 25, Ia Augustus 188], 
S. 149 en 18 Februari 1883, S. 23 en tot 
vaststelling van programma's voor het examen 
ter verkrijging een er akte van bekwaamheid, 
bedoeld in art. 56, onder a, der wet van 

17 Augustus 1878, S. 127, zooals die laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet van 8 Uecember 1889, 
S. 175, alsmede tot regeling van de wijze van 
afneming en van hetgeen verder tot dit examen 
betrekking heeft. S. 183. 17 Dec. 
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- Besluit tot intrekking van de beslui ten van 
28 Mei 1879, S. 104 en 25 April 1882, 
S. 57 en tot regeling van de wijze , waar
op wordt voorbereid en ingesteld het verge
lijkend onderzoek, bedoeld in art. 28 der wet 
van 17 Augustus 1878, S. 127, zooals die laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 8 Decem
ber 1889 (Staatsblad n°. 175). S. 184. 17 Dec. 

Onteigening. Wetten en besluiten tot ont
ei!(ening ten algemeenen nutte van eigen
dommen voor: 

het maken van een fort aan de Winkel. S. l 0. 
26 J an . 

den aanleg van een weg over de zoogenaamde 
Helledreef, tusschen de Helle- en Moermonds
weg te Noordwelle. S. 35. 13 April. 

de uitvoering der werken voor de uitbreiding van 
het station 's Hertogenbosch . S. 47 . 15 April. 

den aanleg van een locaalspoorweg van Sauwerd 
naar de Roodeschool. S. 85. 11 Mei. 

den aanleg van twee knnstwegen, de een van 
Valkenburg naar den provincialen weg op den 
grens van de gemeenten Margraten en Gul
pen en de ander van Groot- W elsden (ge
meente Margraten) naar den Rijksweg der 
2• klasse Maastricht-Valkenburg-de Locht in 
de gemeente Heer. S. 106. 17 Juli . 

den aanleg van twee kunstwegen , de een door 
de gemeenten Beek, Spaubeek, Schinnen, 

nth, Hoensbroek, Voerendaal en Heerlen 
en de ander door de gemeenten Spaubeek, 
Schinnen en Oirsbeek. S. 107. 17 Juli. 

de verbetering van de Kruizinga's-wijk en voor 
het bouwen van eene brugwachterswoning bij 
den westelijken mond dier wijk in de ge
meente Avereest. S. 120. 20 Juli . 

Patentrecht. Arrest van den Hoogen Raad 
der Ned , houdende beslissing dat hij, in wiens 
fabriek niet alleen cacao wordt bereid maar 
ook pakkisten, blikken bussen en zakken worden 
vervaardigd en drukwerk wordt verricht, ter 
zake van dat vervaardigen van pakkisten enz. 
is patentplichtig ~ ook dan wo.nneer zulks uit

sluitend geschiedt tot uitoefening van ilen 
handel in cacao. 10 Mrt. 

- .Besluit betreffende de meting voor het patent
recht van visschersvaartuigen, bekend onder 
de namen van hoogaartsen , blazers, hengsten, 
botters of schokkers. ·s. 65 '. 17 April. 

Pensioenen. W e t t o t reg e I i n g v a n d e 
pen sioe nen de r burgerlijke ambt e
n are u. S. 78. 9 Mei. 

- Wet tot regeling van het pensioe n, 
der weduwen en weezen van burge r
lijke am bt enaren. S. 79. 9 Mei. 

Wet tot reg eling der pensioenen. 
van de min de r e g eëm pi oyeer,le n enz., 
op daggeld werkzaam bij de inric h
tingen van 's Rij ks Zee en Land
macht. S. 109. 18 Juli . 

- Besluit houdende uitvoering van art . 5 laatste 
lid, der wet van 18 Juli 1890 (S.n°. 109). 16 Dec. 

- Missive van den Minister vaa Binnenlandsche· 
Zaken aan Gedeputeerde Staten van de provin
ciën , betreffende den grondslag voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren. 11 Dec. 

I'osterij. Besluit tot vrijstelling van briefport 
voor de aan te stellen veeopzichtcrs, zoowel 
onderling als met de Commissarissen des Konings, 
de district.sveeartsen en hunne plaatsvervangers, 
de burgemeesters en de ambtenaren van 's Rijks 
belastingen. 10 J an. 

- Besluit houdende toekenning van portvrijdom 
bij briefwisseling in zake onderwijs. 11 April. 

- llesluit houdende vrijstelling van port voor 
de briefwisseling over dienstzaken tusschen de 
districtsveeartsen eenerzijds en de hoofdcom
missarissen en commissarissen van politie ander
zijds, binnen den kring, waarin genoemde amb
tenaren hunne functies uitoefenen. 28 Juli. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. 
Besluit houdende aauwijzing van de gemeente 
Zutphen als kantoor van betaling bij invoer 
langs spoorwegen S. 164. 5 Nov. 

- Besluit tot aanwijzing van het terrein van toe
zicht in de gemeente Jabeek langs de Pruissische 
grens voor de toepassing van de bepalingen 
van art. 9 der wet van 4 April 1870 (Staats
blad n°. 61). S. 187. 20 Dec. 

- Wet tot verlenging van den termijn, bepaald 
bij de wet van 25 December 1887, S. 221 , 
betreffende de heffing en de verzekering van 
invoerrechten en accijnzen. S. 195. 31 Dec. 

Regeering. Besluit van de Staten-Generaal in 
vereeoigde vergadering 
Grondwet S. 155. 

krachtens art. 40 der 
29 Oct. 

- Besluit waarbij door den Raad van State, 
krachtens art.ikel 45, 2°. van de Grondwet, 
waarnemende het Koninklijk gezag , ter alge
meene kennis wordt gebracht, dat hij de waar
neming, in naam des Konings, van het Koninklijk 
gezag aanvaard heeft. S. 156. 30 Oct. 

- Wet houdende benoeming van eene Regentes. 
S. 170. 14 Nov. 
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- Wet tot bepaling van de som, bestemd tot 

goedmaking der kost~n van het Regentschap. 

S 172. 19 Nov. 

- P roclamatie betreffende de aanvaarding van 

het Regentschap door Hare Majesteit Koningin 

EMMA. S. 175. 20 Nov. 

- Proclamatie betreffende de komst tot den 'l' roon 

van Hare Majesteit Koningin WILHELMINA en 

van de aanvaarding van het Regentschap door 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe EMMA. 

S. 177. 24 Nov. 

Rekenkamer. Wet tot wijziging van 
art i ke l 9 der we t van 5 Oc.tober 184 1 

(Staats b Ia d n•. 40). S. 101. 30 J1i'ni. 

Rijnvaart. Besluit tot bekrachtiging van politie

bepalingen voor het vervoeren van petroleum 

iu ketelschepen langs den Rijn. S. 28. 25 Febr. 

Schuld. (Nationale) Besluit houde11de mach 

tiging tot uitgifte en beleening van {6,G00,000 

in schatkistbiljetten volgens de wet van 4 April 

1870 (Staatsblad n•. 62). S. 157. 30 Oct . 

- Besluit betreffende de uitloting en aflossing van 

3½ pCts. schnldbekentenissen t en laste van het 

voormalig Amortisatie-Syndicaat. S . 163. 5 Nov. 

Schutterij. Besluit tot wijziging van den staat, 

behoorende bij het besluit van 26 April 1886, 

S. 100, tot nadere vaststelling van de sterk-ie; 

samenstelling en indeeling der dienstdoende 

schutterij te Rotterdam . S. 188. 22 Dec. 

Spoorwegen. Arrest van het gerechtshof te 

Amsterdam, houdende beslissing tlat art l der 

wet van 5 April 1875 , S. (i7, alleen toepas

selijk is op reizigers die vervoerd worden en niet 

tevens op beambten der maatschappij. 10 Jan. 

- Besluit houdende vasistelli og van een Alge

meen Reglement voor den dienst en het vervoer 

op de spoorwegen, bedoeld in art . 1 der wet van 

28 Oct. 1889 (S. n•.146). S. 9:~. 26 Mei. 

- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling van 

het Algemeen Reglement .-oor den dienst op de 

spoorwegen, vastgesteld bij besluit van 27 Octo

ber 1875 (S taat sblad n• . 183). S. lOl. 1 Juli. 

- Wet houdende b e krachtiging van 

overeenkomsten met de Nederland

sche Rhijnspoorwegmaat.schappij, de 
Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen_ en de Hollandsc h e 
IJzeren Spo o rwegmaatschappij. S.1114. 

22 Juli. 

Stat en-Generaal. Besluit betreffende de ope-

Sterke drank. Besluit tot vernietiging van 

een beslnit van Ged. Stalen van Zeeland, waarbij 

in hooger beroep de aan J . B. MAJJESOONE 

door burgemeester en wethouders van Sluis ver

leende vergunniDg tot verkoop van sterken drank 

in 't klein is gehandhaafd. S. 113 . a April. 

- Missive van den Minister van Justitie aan de 

Commissarissen des Konings in de provinciën, 

betreffende de uitvoering der wet tot regeling 

van àen kleinhandel in sterken drank. 9 Dec . 

Strafrecht en Strafvordering. Wet tot 

nadere verlenging van den termijn , gedurende 

welken artikel l van de wet van 6 Maart 1818," 

S 12, van kracht blijft. S . 108. 17 Juli. 

- Wet tot verzekering van de toe pas

si n g v a n b ij d e w et be r o I e n o f t o e

gel aten vrijheidsbeneming. S. 127. 

21 Juli. 

Tollen. Arrest van den Hoogen Raad der 

Nerlerl. , houdende beslissing dat zich aan over

treding van art. 427 6°. , van het Wetboek 

van Strafrecht niet schuldig maakt de tol

gaarder , die op verzoek van den bestuurder 

van eene vélocipède geweigerd heeft den tol

boom die niet met een slot was gesloten en 

gemakkelijk kon worden opengedaan, te openen, 

en aan den vélocipcd ist heeft toegeroepen oni 

dit zelf te doen, waaraan door dezen is vol• 

daan, 1.oodat hij den tolboom is doorgegaan. 

17 Maart. 

Tractaten. België. Verklaring ter vervauging 

van die van 3 April 1884, houdende wijziging 
van het reglement betreffende de visscherij e11 

den vischhandel, den 20sten Mei 1843 tusschen 

beide landen vastgesteld. S. 29. 1 Maart. 

- Frankrijk. Goedkeurin~ van de op 28 April 

1890 te Parijs uitgewisselde verklaring omtrent 

de bevoegdheid van den scheidsrechter in het 

geschil nopens de grensregeling tussch en Suri

name en Fransch-Gnyana. S . 105 . 17 Juli. 

- Frankrijk. Verklaring aangaande cle bevoegd

heid van den scheidsrechter in het geschil 

nopens de grensscheiding tu,schen Suriname 

en Fransch-Guyana. S. 14\J. 15 Aug. 

Tramwegen. Missive van d n Minister van 

~'inanciën aan de Commiss; rissen des Konings 
in de provinciën , betreffende het verleenen van 
ven(unning tot aanleg van stoom- of paarde

tramwegen in verbinding met het buitenland. 
28 April. 

ning der ~ewone zitting vnn de Staten-Gene- Veeziekten, Besluit tot aanvulling van het 
raal. S. l 53. 9 Sept. besl uit van 27 Maart, 1888, S. 67, waarbij 
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nader wordt bepaald welke ziekten van het 
vee voor besmettelijk worilen gehouden en welke 
der in de wet van 20 Juli 1870, 8 Ia 1, ge

noemde maatrege len bij het dreigen of heerschen 
van elke dier ziekten moeten toegepast worden, 
gewijzigd door de besluiten van 12 Mei en 
9 October 1889 (Staatsbladen n°•. 62 en 128). 

8. 92. 20 Mei. 

- Besluit houdende bepaling van het bedrag der 

belooning van geëxamineerde veeartsen, bij het 

nitoefeuen der functi e van districts-veearts of 
plaatsvervanger. 26 Juni . 

Besluit tol, wijziging van het besluï't van 
26 Mei 1888 , S. 66, waarbij, met herziening 
van het besluit van 16 November 1884, S. 22:l, 
bepalingen worden vastgesteld omtrent het ver
voer van vee langs spoor- en tramwegen en 

met schepen, en de reiniging en ontsmetting 
van vervoermiddelen. S. 152. 5 Sept. 

- Circulaire van den Commissaris des Konings 
in de provincie Overijssel, · aan de burgemeesters 

der gemeenten in die provincie, betreffende 
voorschriften en modellen in zake voorschot

declaratiën, voortvloeiende uit de toepassing van 
de wet van 20 J nli 1870 (Staatsbla~ n° l;ll). 

10 Nov . 
Vestingwerken. Besluit betreffende klassi-

ficatie van vestingwerken. S. 161. 4 Nov. 

Visscherij, Besluit van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, houdende 
vaststelling van het in art. 2 der wet van 
21 Juni 1881, S. 76, bedoeld letterteeken voor 
vaartuigen, bestemd voor de zeevisscherijen. J an . 

- Wet tot intrekking van bepalingen omtrent 
de zeevisscherijen. S . 95. 14 Juni. 

Wapenen. Wet houd en de verbods b epa
l ingen tegen het dragen van wapenen. 

S 81. 9 Mei. 
- Besluit van den Minister van Justitie, hou

dende bepaling welke ambtenaren en beambten 

gedurende de uitoefening h unner ambtsbediening 

een wapen bij zich mogen hebben. 27 Sept. 
Zeep. Besluit tot wijziging der bepalingen om

trent den uitvoer van zeep met afschr ijving 
van den accij ns. S. 173. 19 Nov. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot toe

passing der wet van 26 April 1884, S. 80, 
aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884, S. 164, 
tot vaststelling van buitengewone maatregelen 

tot afwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 

s. 147. ·29 J nli. 
Zout. Besluit tot aanwijzing van de gemeente 

Edam als bijzondere losplaats tot entreposeering 
van ruw zout. S. 31. 19 Maart. 

- Besluit houdende be1ialingen omtrent den vrij
dom van den accijns op het zout ten behoeve 
van de zeevisscherijen. S. 76 27 April. 

j 




